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Ö J V S Ö Z 

Karşılamaya hazırlandığımız yeni yüzyılın, bilgi çağı olacağı hemen 
herkes tarafından kabul edilmektedir. Öte yandan yaşadığımız yüzyıldaki 
olaylar göstermiştir ki, demokrasi, 21 inci Yüzyılın vazgeçilmez siyasal re
jimi olacaktır. 

Yani bilgiyi üretemeyen, bilgiyi kullanamayan toplumlar gelecek yüz
yılda, çağdaş uygarlıklar arasında yer alamayacaktır. Aynı şekilde de
mokrasiyi tesis edemeyen, sürdüremeyen ve geliştiremeyen devletler de 
çağdaş dünyada kendilerine yer bulamayacaklardır. 

Yeni yüzyılda, yüce önder Atatürk'ün bize gösterdiği "çağdaş uygarlık
lar düzeyine yükselmek" hedefini de ancak bu şekilde yakalayabiliriz. 

Geride bırakmaya hazırlandığımız yüzyılda demokrasi fikri önemli 
aşamalar kaydetmiş, sürekli yenilenip, geliştirilmiştir. Çoğunlukçu demok
rasi fikrinden çoğulcu demokrasiye, oradan da katılımcı demokrasi fikrine 
ulaşılmıştır. 

Demokrasi, insan hak ve özgürlüklerini, çok partili siyasî hayatı, de
mokratik, hür seçimi, vatandaşların karar alma mekanizmalarına katılımı
nı tümüyle güvenceye alan tek rejimdir. Şeffaflık ve denetlenebilirlik ancak 
demokrasiyle mümkündür. 

Günümüzde demokrasinin standartları bellidir. Bu standartlar milletle
rarası sözleşmelerle, milletlerarası kuruluşlar aracılığıyla güvenceye alın
maktadır. 

Devlet olarak biz de bu sözleşmeleri, tarihimizin verdiği özgüvenle im
zalıyor, çağdaş dünyanın eşit ve onurlu bir üyesi olma hedefine doğru ka
rarlılıkla ilerliyoruz. 

Türk Milleti, tarihsel tercihini, demokratik, parlamenter rejim yönünde 
yapmıştır. Bu doğrultuda çok büyük ve vazgeçilmez adımlar atmıştır. 
Bunlardan en önemlisi, Cumhuriyet'tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Cumhuriyetin temelinde "mücla-
faa-i hukuk" ve "millî egemenlik"fikri vardır. Kurtuluş Savaşı'nın başında 
Erzurum Kongresi'nele alınan "Kuvayi Milliye'yi âmil ve irâdeyi milliyeyi 
hâkim kılmak esastır" kararı, Kurtuluş Savaşımızın ve sonrasında kurula
cak devletin biçimini o günden tespit etmiştir. 

Millî egemenlik fikridir ki, bizi istiklâle. Cumhuriyete ve laik, demokra
tik, hukuk devletine götürmüştür. "Millî egemenlik" fikrine Türk Milletinin 
sıkı sıkıya sarılması nedeniyledir ki. yaşadığımız sorunlar ne kadar ağır 
olursa olsun demokratik parlamenter rejimden vazgeçilememiştir. Bugün 
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de yaşadığımız tüm sorunları, millî iradeye dayanarak, demokratik parla-
menter rejim içerisinde çözebileceğimizi asla unutmamalıyız. 

Bu çalışmada incelenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dokuzuncu 
döneminin başlangıcı olan 14 Mayıs 1950 seçimleri, hem demokrasi tari
himiz hem de parlamento tarihimiz açısından bir dönüm noktasıdır. 

Bu seçimlerle yirmiıjedi yıldır süren tek parti iktidarı sona ermiş, ikti
dar demokratik yolla el değiştirmiştir. Çok partili hayat geri dönülmez bir 
şekilde demokrasimizde yerini almıştır. 

Dokuzuncu Dönem Meclisi'nin tarihi, çok partili siyasî hayatın başlan
gıcını, hangi zorluklarla geliştiğini bizlere gösteren, geleceğe ışık tutan 
önemli bir siyasal evredir. 

Dokuzuncu dönemin üçüncü cildi olağanüstü bir çabanın ürünüdür. Bu 
dönemi yazan Sayın Kâzım ÖZTÜRK, içinde yaşadığı, demokrasimizin en 
ilginç ve kritik parlamento dönemini bütün kuşaklara ayrıntılı biçimde yan
sıtacak şekilde yedi kitapta aktarmıştır. Bu araştırma, içerdiği özgün bel
ge ve bilgilerle, bilimsel ve siyasal bakımdan tüm araştırmacıların önemli 
bir başvuru kaynağı olacaktır. 

Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubumuzun, kapsamlı ve ciddî bir 
çalışmasının ürünü olan "Türk Parlamento Tarihi" çalışması, her türlü tak
dire şayandır. 

Bu değerli çalışmayı yapan Sayın Kâzım ÖZTÜRK'ü. Araştırma Grubu
muzun, Sayın Fahri ÇÖKER7e birlikte, tüm görevlilerini ve eserin yayım
lanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyor, teşekkür ediyo
rum. 

Yıldırım AKBULUT 

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'ÜM 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.(l) Bu ge
lişme Atatürk'ün ilk siyasî vasiyeti "Laik Cumhuriyet ilkeleri tartışılamaz." 
biçiminde söyleme geldi. Bu vasiyete bağlı kalıp uygula ya bilseydik. 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, dinî 
duygulardı. İmparatorluğu çökerten. Cumhuriyetin gelişimini derinden ya
ralayan bu silah, elden hiç düşmedi. 

Ortaçağ karanlığını aşıp aydınlık bir Türkiye yaratmayı amaçlayan Bü
yük Türk Devriminin amansız düşmanı, yobazlık oldu. Çok partili yönetimin 
kuru m la ş ması nda katlanılan zahmetler, çekilen acıların temelinde yobazlık 
yatar. Uygarlığa uyum, alışılandan vazgeçme duyguları zorlanarak aklın 

(1) 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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egemenliğinde gerçekleşir. Eğitimi, ekonomisi, ulaşımı, iletişimi yetersiz, de
mokratik 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 uyum
da güçlük çekildi. İstekler, dilekler doğrudan Çankaya'ya iletiliyor, başba
kandan sonrakiler muhatap alınmıyordu. Bu şok değişim halk arasında 
iktidarın devredilmemesi için ciddî girişimlerin bulunduğu haberleri ile çal
kalandı. 

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 parti
leri 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
timdeki erken bozulma siyasî partilerimizin gerici, gelenekçi, yobazlığa 
ödün verme yarışının en belirgin örnekleri IX. Dönemde görüldü. 
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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 ola
ğanüstü yönetimlerin temelini hazırladı. Kamuoyu, Anayasanın dili değiş
tirilerek oyalandı. Böylece, gelecekte yeni anayasalar bunalım dönemle
rinde oluşturulan, siyasî deneyimi yetersiz nazariyeci görüşlerin egemen
liğindeki heyetlerce gerçekleştirildi. Bu oluşum Anayasadan yakınmayı 
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. 

Çok partili yönetime geçişin özgürlük ortamı Türk Devriminin öncüsüne 
saldırıları artırdı. 
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Ata'nın korunması için yasaya gerek olmadığını, ulusal bilincin yeterli 
olduğunu ileri sürenlerin haklılığını zamanın kanıtlamadığını üzülerek ya
şıyoruz. Cezai 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 bilinmesindeki yarar ve gereklilik bu çalışmanın baş
langıç noktası oldu. 

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

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

Parlamento tarihi çalışmaları bu bilinçle bilimsel kaynak oluşturabile
cek biçeni ve içerikte, olayların gerçek yüzünü aktarma kuralları ile sürdü
rülmektedir. 

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 CİNDORUKa. 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 
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33 - KUZEY ATLANTİK SAVUNMA ANTLAŞMASI' (NATO) NA 
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KATILMASI 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında süper güç haline ge len Sovyetler 
Birliği, özgür dünyayı, özellikle Avrupa'nın etki alanı dışında kalmış 
bölgelerini tehdit etmeye başladı. Nazi zulmünden henüz kurtulan öz
gür dünya yeni bir tehlike ile karşı karşıya gelmişti. N A T O bu tehlike
yi göğüslemeyi amaçlamanın ürünüdür. 

İkinci Dünya Savaşı biter bitmez Sovyetler Birliği Türkiye'den top
rak istiyor ve Boğazlar üzerinde yeni haklar edinme girişimlerini sür
dürüyordu. Böylece Türkiye tarih boyunca kanlı savaşlar verdiğ i ku
zey komşusunu yeniden karşısında bulmuştu. Böyle bir ortamda tarihi 
bir fırsat oluşmuş, Batılı devletler NATO İttifakı'nı kurmuşlar v e Kore 
bunalımı çıkmıştır. 

Kore 'ye , ABD'den sonra Birleşmiş Milletler emrine en büyük silah
lı gücü vermekle, devletimizin Birleşmiş Milletler ilkelerine bağlılığı, 
gönderilen silahlı kuvvetlerin destanlara konu kahramanlıklarıyla da 
ordumuzun savaş gücü kanıtlandı. 

Kuzey Atlantik Savunma Antlaşması 4 Nisan 1949'da, Amerika Birle
şik Devletleri, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, 
İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz arasında VVashing-
ton'da imzalandı. 

Bunun ardından Antlaşmayı imzalayan devletlerin temsilcileri 14 
Eylül 1951'de Ottovva'da toplanarak Türkiye'yi Antlaşmaya katılmaya 
davet etme kararı verdiler. 

17 Ekim 1951'de Londra'da toplanan bu devlet temsilcileri, Antlaş
manın 6 ncı maddesinin 5'inci madde hükümlerinin Türkiye Cumhuri
yeti ülkesini de kapsayacak biçimde değiştirilmesi üzerinde anlaşarak 
bir protokol imzaladılar. Bu protokol ilgili devletlerin iç mevzuatı uya
rınca onaylandıktan sonra, Türkiye resmen Antlaşmaya katılmaya da
vet edildi. 

Savunma amacıyla meydana getirilen Antlaşmanın en temel öğe l e 
rinden biri taraflardan birine veya bir kaçma yapılacak saldırının taraf
ların hepsine yapılmış sayılarak derhal harekete geç i l eceğ i hükmü
dür. 



T Ü R K P A R L A M E N T O T A R İ H İ 

Türk ulusuna güven ve huzur sağlayan NATO, askerî niteliğinin ya
nı sıra ekonomik yaptırımı olan bir organizasyondur. Kunuri'de akan 
Türk kanı sonuçta Boğazları, Kars'ı ve Ardahan'ı korumuş oldu. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasında büyük etken olan v e 43 yıldır 
öneminden hiç bir kayba uğramadan süren Kuzey Atlantik Antlaşması, 
ulusumuzun yalnız savunmasına değil, Batı ile bütünleşmesine v e eko
nomik gelişmesine de hizmet etti. 

Nato konusu 9. Dönemde 5 kez Meclis gündemine geldi . Yapılan 
beyanlar, yasal düzenlemeler kronolojik sıra ile tutanaklardan aynen 
alınarak aşağıdaki biçimde sunulmuştur : 

I. Amerika Birleşik Devletleri Senatosunca Batı Avrupa Savunma 
Planlarına iştirake davet hususunda alman kararın hukukî değer i ile 
şümulüne dair soruya Dışişleri Bakanının cevabı. 

II. Atlantik Paktına iltihakımız hakkında İngiltere Dışişleri Bakanının 
Avam Kamarasındaki beyanatı ile ilgili soruya Dışişleri Bakanının ce
vabı. 

III. Atlantik Paktına üye olmakla beraber Türkiye'nin Ortadoğu Ko
mutanlığı tertibine bağlanmasına dair yabancı ajans neşriyatı hakkın
daki öneri üzerine Dışişleri Bakanının açıklaması. 

IV. Kuzey Atlantik Antlaşmasına Türkiye Cumhuriyetinin katılması
na dair kanun. 

V. Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Prog
ramı gereğ ince Türkiye'de yapılacak inşa v e tesis işlerine mütedair 
kanun. 

Niğde Milletvekili Necip Bilgenin, Birleşik Amerika Devletleri Senato
sunca Batı Avrupa Savunma Planlarına iştirake davetimiz hususunda alı
nan kararın hukukî değeri ile şümulünün açıklanmasına dair sorusuna Dı
şişleri Bakanı Fuad Köprülü nün sözlü cevabı (1) 

BAŞKAN - Niğde Milletvekili Necip Bilge buradalar mı? 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Birleşik Amerika Devletleri Senatosunun 5 Nisan 1951 tarihli toplan
tısında Batı Avrupa Savunma planlarına Almanya ve İspanya ile birlikte 
Türkiye ve Yunanistan'ın da iştirake davet edilmeleri hususunda yapılan 
bir teklifin evvelâ red. sonra da bazı tadillerle kabul olunduğu şeklinde 

(1) Tutanak Dergisi : C. 7, s. 151-153, Ta. 9.5.1951 
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Anadolu Ajansı tarafından verilen bir haber radyoda ve gazetelerde ya
yınlandı. Ancak o zamandan bu yana yerli ve yabancı gazetelerde çıkan 
yazılar haberin mahiyet ve şümulü hakkında doğru bir fikir edinmeye 
imkân vermediği gibi, bu hususta da her hangi resmî beyanla da işin ha
kikati açıklanmamıştır. 

Bu itibarla memleketimizin siyasi ve askerî emniyetini yakından ilgi
lendiren bu meselenin aydınlanması için aşağıdaki soruların Dışişleri 
Bakanı tarafından Yüksek Meclis kürsüsünden sözlü olarak cevaplandı
rılmasını saygı ile rica ederim. 

1. Amerikan Senatosunca alındığı haberi verilen karar sarih olarak 
hangi devletleri ilgilendirmektedir ve Türkiye'nin adı bu kararda açık ola
rak zikredilmiş midir? 

2. Karar da Türkiye'nin adı açık olarak geçmemiş ise, bu kararın Tür
kiye'yi de ilgilendirdiği doğru mudur? 

3. Türkiye'nin de, doğrudan doğruya veya dolayısiyle bu kararla alâ
kalı olduğu Hükümet tarafından kabul olunmakta ise, kararın Türkiye 
bakımından mahiyet ve şümulü nedir, yani bu karar : 

a) Türkiye'nin sadece, Batı Avrupa Savunma planlarının hazırlanma
sına iştirakini ve gerekirse bu plânın tatbikatında Türkiye'nin Batı Avru
pa'ya kuvvet göndermesi temine mi matuftur? 

b) Yoksa bununla birlikte veya müstakil olarak Türkiye'nin Atlantik 
Paktına iştirake davet edilmesini mi istihdaf etmektedir? 

4. Heyeti umumiyesi itibariyle bu kararın hukuki değeri nedir, yani 
karar bir kanun mahiyetinde mi dir, yoksa sadece bir temenniden mi iba
rettir? 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

BAŞKAN - Söz Dışişleri Bakanınındır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) - Muhterem arkadaş
larım, bu sorulan suallere müsaadenizle kısaca ve toplu olarak cevabımı
zı arzedeceğim : 

Cumhurbaşkanı Mr. Turuman'ın Avrupa'ya asker göndermek salâhi
yeti meselesi hakkında Senatonun 4 Nisan 1951 tarihli karar metnine 41 
e karşı 45 reyle yapılan bir ilavede, İspanya ve Batı Almanya ile Türkiye 
ve Yunanistan'a at askerî ve sair kaynaklardan, bu memleketler arzu et
tikleri takdirde, istifadeyi sağlıyacak şekilde Avrupa'nın müdafaası plân
larının tekrar gözden geçirilmesi icabettiği kanaati belirtilmiştir. 
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Görüldüğü gibi, Türkiye'nin adı sarahaten zikredilmiştir. Kongre ka
rarı mahiyetini iktisap etmesini teminen işbu karar, tetkik edilmek üze
re, Temsilciler Meclisine sevkedilmiştir. 

Senatonun bahis konusu kararı, bir kanun mahiyetinde olmayıp, bir 
temenniden ibarettir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN - Necip Bilge. 

NECİP BİLGE (Niğde) - Muhterem arkadaşlarım; Aziz Türkiye'nin ve 
sevgili vatanımızın askerî ve siyasî bakımdan emniyetini alâkadar eden 
bir husus hakkında sormuş olduğum suallere Dışişleri Bakanımızın ver
miş olduğu kısa cevaptan dolayı teşekkürü borç bilmekle beraber, Sayın 
Bakanın bu fırsattan istifade ederek biraz daha geniş izahat vermesini 
ben şahsan arzu ederdim. Amerikan Senatosu tarafından Türkiye hak
kında Dışişleri Bakanımızın belirttiği gibi bir temenni mahiyetinde ver
miş olduğu karar hakkındaki düşüncelerimizi Dışişleri Bakanımızın ver
miş olduğu şu izahatın ışığı altında arza geçmezden evvel ufak bir temen
nide bulunacağım. Bu soruları buraya millet kürsüsüne getirmekten 
maksadım, hepinizin, her hangi bir parti farkı gözetmeden bütün Türk 
Milletinin hassasiyetle ve büyük bir kıskançlıkla üzerinde durduğu aske
rî emniyet ve dış siyaset meselelerinin ufak bir kısmında olsa bile Yük
sek Meclisin ve o vasıta ile bütün Türk Milletinin tenevvür etmesine yar
dım etmektir. 

Bu itibarla, yazılı olarak Yüksek Meclise sunmuş olduğum sorular dı
şında kalsa bile, bu sorularla yakından ilgisi bulunan son siyasî faali
yetler hakkında, ezcümle bir taraftan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Tryvie Lie'nin Ankara'ya yaptığı ziyaretin, diğer taraftan Dışişleri Bakanı
mızın son zamanlarda Ankara'da bazı büyük elçilerimizle yaptığı temas
ların hiç olmazsa umumi hatları üzerinde Yüksek Meclisin tenvir edilme
sinin faydalı olacağı kanaatindeyim. Sayın Bakan bu noktalar üzerinde 
biraz malûmat verirse müteşekkir kalırız. Gerçi bu temas ve faaliyetlerin 
ihzari safhada olduğu ve bu itibarla açıklama yapmanın mahzurlu olaca
ğı ileri sürülebilir. Fakat gizli hususlar mahfuz kalmakla beraber, bazı 
aydınlatıcı izahlarda bulunabileceğini düşünüyorum. 

Bu münasebetle Amerikan Kongresinde, Mac Arthur meselesi müna
sebetiyle geçen bir hâdiseyi hatırlatmak isterim. Ayan Silahlı Kuvvetler 
Komisyonunda Mac Arthur meselesinin aleni olarak görüşülmesini Mu
halefet Liderlerinden Taft "millî birlik" namına talebetmekle beraber, bâ
zı vesikaların gizli kalabileceğini söylemişse de, iktidar partisinin sözcü-
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sü, daha ileri giderek "müzakerelerin ve vesikaların açığa vurulması su
retiyle millî birliğin korunması şeklinde elde edilecek kazanç, bazı malû
matı Rusya'ya vermekteki mahzurdan daha büyüktür." demiştir. 

Bendeniz bu kadar ileri gitmiyeceğim. arzettiğim son temaslar hak
kında umumi mahiyette aydınlatıcı bâzı izahlarda bulunmasını temenni 
ile iktifa edeceğim. 

2. Amerika Senatosunca hakkımızda verilmiş olan kararın hakiki ma
hiyetinin anlaşılabilmesi için bu kararın hangi münasebetle verilmiş ol
duğunu hatırlamak faydalıdır. 

Türkiye ve Yunanistan'ın da Batı Avrupa savunmasına iştirake d a v e 

tinin desteklenmesi hakkında Amerikan Ayanı tarafından verilen bu ka
rar müstakil bir mahiyeti haiz değildir. Sayın Bakanın da açıkladığı üze
re Avrupa'ya ait askerî meselelerin tetkiki, bilhassa Atlantik Paktının 
üçüncü maddesi gereğince Avrupa'ya gönderilecek Amerikan kuvvetleri
nin miktarını ve bu kuvvetlerin sevkı kararını verecek mercii tâyin bakı
mından yapılan müzakereler sırasında Ayandan bir zat Amerika'nın Av
rupa'ya yeniden asker göndermesi düşünülürken Batı Almanya ile İs
panya'nın da gönüllüler göndermelerini teklif etmiş, diğer bir Ayan üye
si bu teklife Türkiye ve Yunanistan'ın, hattâ bir dereceye kadar Yugoslav
ya'nın da ithalini istemiş. Bu teklif evvelâ reddolunmuş, sonradan yapı
lan bir tâdil ile kabul olunarak Senato kararı mahiyetini almış ve Sayın 
Bakanın belirttiği gibi Kongre kararı vasfını almak üzere Mümessiller 
Meclisine gönderilmiştir. 

Dışişleri Bakanının işaret ettiği üzere, Avrupa'ya asker göndermek 
salâhiyeti meselesi hakkında o tarihlerde Amerikan Senatosunda cere
yan eden müzakereler neticede muhtelif kararların alınmasına vesile teş
kil etmiştir. Bu kararlar ezcümle, Gl. Eisenhovver'in Avrupa'daki Mütte
fik Orduları Başkomutanlığına tâyinine, Atlantik bölgesinin savunması 
için lüzumlu silahlı kuvvetlerin gönderilmesi lüzumlu olmakla beraber, 
şimdilik dört tümenin gönderilmesine ve Kongrenin tasvibi olmaksızın 
yeni hiçbir kuvvet gönderilmemesine, vesaireye mütaallik bulunmakta
dır. Türkiye'yi ilgilendiren kararın metnine de Dışişleri Bakanımızdan 
dinlemiş bulunuyoruz. 

Sayın Dışişleri Bakanının verdiği izahlardan da anlaşılacağı üzere, bu 
kararda Türkiye'nin Atlantik paktına iştiraki gibi bir şey bahis mevzuu 
değildir. Desteklenmesi istenen nokta Türkiye'nin de Batı Avrupa savun
masına iştirake davet edilmesidir. Atlantik paktına iştirak olmaksızın sa
dece savunma plânlarına iştirake davetin desteklenmesi kararının Al-

4017 



T Ü R K P A R L A M E N T O T A R İ H İ 

manya ve İspanya hakkındaki değeri ile Türkiye hakkındaki değeri bitta
bi aynı değildir. Zira, Almanya ve İspanya bu pakta girmemiş olsalar bi
le, Batı Avrupa'nın müdafaasına iştirak etmekle bizzat kendi toprakları
nın savunmasını yapmış olurlar. 

Halbuki Türkiye için vaziyet hiç de böyle değildir. Kendi müdafaamız 
bakımından hukuki ve sağlam bir garanti elde etmeden, Türkiye'nin Ba
tı Avrupa savunmasına iştiraki gibi bir şeyin bahis mevzuu olamıyacağı, 
çünkü böyle bir hareketin kendi emniyetimizi tehlikeye sokacağı aşikâr
dır, hukuki ve sağlam bir garantiden bahsedişimiz sebepsiz değildir. Zira 
resmî sıfatı haiz olsalar bile bâzı şahısların şifahi beyanları, hükümetle
ri resmen ve hukukan bağlayıcı bir mahiyet taşımazlar. Kaldı ki; bu mev
zuda hakkımızda şimdiye kadar yapılan beyanlar katî ve tatmin edici ol
maktan çok uzaktırlar. Elâstiki bir karakter arzetmekte ve âdeta-tâbiri 
mazur görünüz- avutucu bir vasıf taşımaktadırlar. Meselâ müttefikimiz 
olan İngiltere ve Fransa'nın Devlet adamları gayet umumi bir şekilde 
menfaat ve gayelerimizin müşterek olduğundan bahsetmekle beraber, 
Türkiye'nin Atlantik Paktına girmesine kendilerinin taraftar olup olma
dıklarını açıkça beyan etmekten daima kaçınmakta ve gayet dolambaçlı 
ifadeler kullanmaktadırlar. Müttefiklerimizin ve dostlarımızın hakkımız
daki bu durumlarını üzüntü ile karşılamamak elden gelmiyor. 

Uzak doğuda gittikçe genişlemek istidadını gösteren silahlı bir müca
deleye müşterek dâvanın tahakkuku uğruna katılmamış olsaydık, hiç 
endişe etmez; kendi hakkına ve kuvvetine inanmış azimli, kahraman bir 
milletin yüksek gururu ile bu bahsi tekrar açmak istemezdik. 

Ancak, Türkiye'nin emniyetinin tehlikeye girdiği gün dünya barışının 
da önlenmesi imkânsız tehlikelerle karşılaşacağını, mukadderat birliği 
yaptığımız bir dünyanın, anlaması lâzım geldiğine işaret etmek vazifemiz
dir. Kollektif emniyet ve müşterek dünya sulhu dâvasına samimi olarak 
inanmış ve bu hususta fedakârlıklara katlanmış bir millet olarak sulh ve 
sükûnet dâvasının en emin bir şekilde tahakkuk etmesi için kurulması 
zaruri olan müşterek savunma cephesinin gedik, zaif taraflarını göster
mek ve bunların kapatılmasına veya kuvvetlendirilmesine yarıyan tedbir
lerin vakit kaybetmeksizin alınmasına yardım etmek kaygusundan baş
ka bir düşünce ile hareket etmediğimiz meydandadır. Müttefiklerimizin 
ve dostlarımızın tereddüt uyandıracak hareketlerden sakınarak, açık ve 
kati olmaları zamanı artık çoktan gelmiş ve hattâ geçmekte bulunmuş
tur. Batı dünyasının bunu anlamış olacağını ümit etmek istiyoruz. (Alkış
lar). 
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Kocaeli Milletvekili Ethem Vassaf Akan'ın, Atlantik Paktına iltihakımız 
hakkında İngiltere Dışişleri Bakanı Mr. Morison'nn Avam Kamarasında vâ
ki beyanatına dair sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü nün 
sözlü cevabı (2) 

BAŞKAN - Gündemdeki sorulara geçmeden önce, tutanak özetinin so
nunda bulunan bu soruyu Dışişleri Bakanımız, İçtüzük hükümlerine gö
re, bugün cevaplandıracaklardır. Soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruya Dışişleri Bakanının sözlü olarak cevap vermesini ri
ca ederim. 

Atlantik Paktına iltihakımız hakkında İngiltere Dışişleri Bakanı Mr. 
Morrison'un ahiren Avam Kamarasında vâki beyanatını basınımızda 
okuduk. 

Dışişleri Bakanımızın Meclisimizi bu hususta tenvir etmesini rica 
ederiz. 

Ankara, 19 Temmuz 1951 
Kocaeli Milletvekili 

Ethem V. Akan 

BAŞKAN - Söz, Dışişleri Bakanmındır. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) - Evvelâ gündeme alınmasına karar ve
rilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN - Bakanın salâhiyeti dahilindedir. İstediği zaman cevap ve
rebilir. Bu hususu kendileri de talebettikleri için Tüzük gereğince Baka
na söz veriyorum. Meclise ait bir karar mevzuu değildir. İçtüzük gayet sa
rihtir. 

Dışişleri Bakanı, buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) - Muhterem arkadaş

lar, arkadaşımız Kocaeli Milletvekili Ethem Vassaf Akan'ın. dost ve müt
tefik Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Mr. Morrison'un Avam Kamarasın
da Atlantik Paktına alınmamız hakkında ahiren vâki beyanatı üzerine 
verdiği sözlü soru vesilesiyle bana bu hususta Yüksek Meclisinize izahat 
vermek imkânını bahşettiğinden dolayı kendisine müteşekkirim. 

Bildiğiniz gibi. Hükümetiniz iktidara geçer geçmez ilk iş olarak dün
yanın bugünkü karışık durumunda yurdumuzun emniyetini sağlam 
esaslar üzerine kurmayı başlıca hedef ittihaz etmiş ve çalışmalarını bu 
saha üzerinde teksif eylemiştir. 

(2) Tutanak Dergisi: C.9, s. 231-233, Tarih: 20.7.1951 
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Umumi emniyet dâvasının taksim kabul etmez bir kül olduğuna ve 
Avrupa ölçüsünde kurulması lâzımgeldiğine inanan Cumhuriyet Hükü
meti, kendi emniyetimizin ve dolayısiyle dünya sulh ve istikrarı dâvası
nın; bu misaka girmemizle en kuvvetli şekilde temin edileceği kanaatine 
varmıştır. 

Bunun içindir ki. şimdiye kadar müttefik ve dostlarımız nezdinde bu 
gayenin tahakkuku için faaliyet sarfından bir an fariğ olmadık. 

Bu haklı dâvamızın müttefikimiz İngiltere tarafından da büyük bir 
anlayışla benimsendiğini şimdi ıttılanıza arzetmekle büyük bir bahtiyar
lık duymaktayım. 

Filhakika matbuatımızda da görmüş olduğunuz veçhile Mr. Morrison 
bu beyanatında, ezcümle, İngiliz Hükümetinin Türkiye ile Yunanistan'ın 
Atlantik Paktına alınması meselesini dikkatle ve bütün şümulü ile ince
ledikten sonra bu meselenin en mükemmel hal suretinin bu iki memle
ketin pakta alınmasında bulunduğu neticesine vardığını, diğer taraftan, 
Türkiye'nin Orta Doğunun savunmasında kendisine düşen rolü oynama
yı ziyadesiyle arzu ettiğini, pakta iltihak hususunda Âkid Devletlerin gö
rüşlerini de nazarı itabara almak lâzımgeldiğini ve bu umumi hatlar da
iresinde Krallık Hükümetinin Anlaşmaya varmak için elinden gelen gay
reti tabiatiyle sarfedeceğini vazıh şekilde ifade etmiştir. (Bravo sesleri). 

İngiltere Hükümetinin emniyet dâvamızı büyük bir anlayışla benim
semesini vc bunun tahakkuku için elinden gelen gayreti sarfedeceğini 
beyan etmiş bulunmasını huzurunuzda büyük bir memnunlukla kaydet
mek isterim. 

Dış siyasetimizin temel taşlarından biri addettiğimiz iki memleket 
arasındaki ittifakın yeni bir tezahürünü teşkil eden bu beyanatın, bu dâ
vayı büyük bir alâka ve hassasiyetle yakından takibeden efkârı uraıımi-
yeniz tarafından da aynı memnunlukla karşılanmış olduğunu burada te
barüz ettirmeyi bir vazife bilirim. 

Kökleri milletlerimizin hislerinin en derinliklerine kadar giden rabıta
larla bu ittifaka bağlı bulunan memleketimiz dost İngiltere'den esasen 
başka bir şekilde hareket beklemezdi. (Bravo sesleri) 

Şu noktaya ehemmiyetle işaret etmek isterim ki, Orta Şark müdafa
asının, gerek stratejik, gerek ekonomik bakımlardan Avrupa'nın korun
ması için zaruri bulunduğuna kaaniiz. Bu itibarla, Türkiye, Atlantik Pak
tına iltihak edince. Orta Şarkta bize düşen rolü müessir bir surette ifa ve 
gerekli tedbirleri müştereken ittihaz için alâkalılarla derhal müzakereye 
girmeye amade olacaktır. 
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Diğer taraftan, bundan bir müddet eveel, Atlantik Paktına tam âza 
olarak iltihakımızı teklif suretiyle emniyet dâvamıza samimi bir anlayış 
gösteren büyük dostumuz Birleşik Amerika ve bu dâvada bize müzahe
retini esirgemiyen Akdeniz komşumuz İtalya gibi, müttefikimiz Fran
sa'nın da, yeni Hükümeti teşekkül eder etmez, müşterek müttefikimiz İn
giltere'yi takip edeceğini ve diğer dost âkıd devletlerin de aynı anlayışı 
göstereceklerini ümit ve temenni ediyorum. 

Tehlikenin hür dünyanın kapısına dayandığı bir sırada bütün emelimi
zin taarruza karşı mukavemet cephesinin kuvvetlenmesinde mühim bir 
amil olacak olan emniyet dâvamızın bir an evvel tahakkuku ile. Batı cami-
asiyle birlikte, bağlı bulunduğumuz ideallerin müdafaasına tam bir tesa
nüt içinde çalışmak olduğunu bir kere daha belirtmek isterim. (Alkışlar) 

ETHEM VASSAF AKAN (Kocaeli) - Değerli arkadaşlarım; sayın Dışiş
leri Bakanımız Fuad Köprülü'nün Atlantik Paktı hakkında Mr. Herbert 
Morisson'un verdiği izahatı bize veciz ve şümullü bir şekilde ve tafsilâtiy-
le ifade etmelerinden dolayı kendilerine huzurunuzda bilhassa teşekkür 
ederim. İngiltere Hükümetinden beklediğimiz de ancak böyle dostça sa
mimi bir hareketti. Bu hareketlerinin hepimizi mütehassis edeceğine iti
madım vardır. (Alkışlar) 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, Atlantik Paktına üye olmak
la beraber Türkiye'nin Ortadoğu Komutanlığı tertibine bağlanmasına dair 
yabancı ajans neşriyatı hakkında Dışişleri Bakanının izahat vermesine 
dair önergesi (3) 

BAŞKAN - Söz Abidin Potuoğlu'nundur. 
ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) - Muhterem arkadaşlar; Atlantik Pak

tına girmek üzere bulunduğumuz şu sırada, bizim, Atlantik Paktına bağ-
lanmıyarak doğrudan doğruya Ortadoğu Komutanlığına bağlanmamız 
hakkında Reuter Ajansınca bir haber işaa edildi. Bu haber, bizim hayati 
meselelerimizden birine aittir. Eğer tensip buyurursanız bu husus hak
kında Dışişleri Bakanımız Büyük Meclisi ve efkârı umumiyeyi tenvir bu
yursunlar. Bunu rica edeceğim. Bunun hakkında da bir de önerge tak
dim ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Verilen önergeyi okutuyorum. 

Türkiye B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Atlantik Paktına girmek üzere bulunduğumuz şu günlerde, Türki
ye'nin "Hukukan bu pakta âza olmakla beraber" askerî mevkiinin pakt 

(3) Tutanak Dergisi : C. 12, s. 7-8, Tarih : 7.1.1952 
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dışına taşıp mutasavver Ortadoğu Komutanlığı tertibine raptedilmesi f i k 

rinin İngiltere Hükmetince iltizam edildiğine dair Reuter ve France Pres
se ajansları tarafından bâzı haberler neşredilmiştir. 

Umumi efkârımızı bihakkın alâkadar ve münfeil eden bu haberler 
hakkında Dışişleri Bakanımızın bizi tenvir eylemesini ve İçtüzüğün 83 
üncü maddesi gereğince gündem harici bugün görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Abidin Potuoğlu 

(Reye, reye sesleri) 

BAŞKAN — İzahat verilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Muhterem arka
daşlar, 

Bu mesele hakkındaki noktai nazarımızı her vesile ve her vasıta ile 
öteden beri izah ve ilân etmiş bulunmaktayız. Durumumuzu kısaca tek
rarlayalım : Orta Doğu Komutanlığı tasavvuru ile A t l a n t i k Paktında ala
cağımız yer, bu pakta diğer üyelerle tam mânasiyle eşit haklara malik 
olarak gireceğimiz cihetle, onlarınkine nispetle bir fark arzedemez. Bu iti
barla bu pakta girerken bir ayağımızın paktın hudutları içinde diğerinin 
de Orta Doğu da olması neticesine tevellüt edecek, nev'i şahsına mahsus 
her hangi bir tertibi kabul e tmemize imkân olmadığı gibi. (Bravo sesleri, sü
rekli alkışlar), bize böyle mantıksız bir teklif yapılması da asla kabili tasav
vur değildir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bunun birinci sebebi, demin arzettiğim gibi, böyle bir tertibin eşitlik 
haklarına halel getirmiş olacağıdır. 

İkinci sebebi de, vaktiyle izah etmiş olduğum veçhile, şudur; Orta Do
ğu Komutanlığı fikri henüz bir tasavvurdan ibarettir. Hararetle taraftarı 
olduğumuz bu tasavvurun tahakkuk edebilmesi için siyasi ve hukuki 
esaslarının kurulması, yani iş birliğinin nasıl ve hangi şartlar altında ve 
ne şekilde yapılacağının, herkesin vecibelerinin ve haklarının neler ola
cağının kâğıt üzerinde sarahatle tesbiti lâzımdır ki bu. henüz yapılmış 
değildir. Bu itibarla şimdilik sadece tasavvur halinde bulunan bu proje 
ile A t l a n t i k Paktı gibi, siyasî, hukukî ve askerî esasları gereği gibi, tebel
lür etmiş, yani resmen bir andlaşma halini almış bir tertibin yekdiğeri ile 
meczedilmesi mantıkan imkânsızdır. 

İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, gerek Reuter'in. gerek France Pres
se ajansının malûm haberlerini bu mesele hakkındaki noktai nazarları-
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mızı pek iyi bilen dost ve müttefikimiz İngiltere'nin fikirlerine bir tercü
man olarak kabul etmeye imkân yoktur. (Bravo sesleri) 

Sözlerime nihayet verirken şu hususları bir defa daha tekrarlamak is
terim : 

Bizim bu meseledeki tezimiz, birtakım hissi veya (oportuonist) mülâ
hazaların mahsulü değil, coğrafî, sevkülceyşi ve siyasî, bir kelime ile ta
mamen mantıki icabatın en tabiî ve kati neticesidir. 

İcabat dediğim zaman bununla sadece kendi millî menfaatlerimizin 
icabatını değil; bütün hürriyet cephesinin ve bilhassa A t l a n t i k Paktı ca
miasının menfaatlerini de kasdediyorum. 

Son olarak şunu da ilâve edeyim : A t l a n t i k Paktı içindeki askerî mev-
kiimizin tâyini hususunda şimdiden Washington'da hazırlık müzakerele
rine başlamış bulunuyoruz. Esasen, bizim rızamız olmadan her hangi bir 
hal çaresinin bize kabul ettirilmesi ne mümkündür, ne de bahis mevzu
udur. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Kuzey Atlantik Andlaşmasına Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ( 4 ) 

BAŞKAN — Söz Dışişleri Bakanı Profesör Fuad Köprülünündür. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Muhterem arka
daşlar, Türkiye'nin A t l a n t i k Paktına iltihakına ait olan davetname Hükü
mete gelmiş ve bunun üzerine hazırlanmış olan kanun tasarısı Yüksek 
Meclise sevkedilmiş ve Hariciye Komisyonunuz tarafından müzakere ve 
kabul edilmiş bulunuyor. 

Çarşamba günü A t l a n t i k Konseyi Lizbon'da toplanacaktır. Bu itibar
la, işin müstaciliyetine binaen bu komisyon raporunun ve kanun tasarı
sının ruznameye alınmasını ve diğer maddelere tercihan müstaceliyetle 
müzakeresini rica ediyorum ve bu hususta bir takrir veriyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Takriri okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 

Kuzey A t l a n t i k Andlaşmasına Türkiye Cumhuriyetinin katılması hak
kındaki kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun şifahen arzey-
lediğim esbaba binaen, bugünkü gündeme alınarak, gündemdeki diğer 
işlerden önce görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Dışişleri Bakanı 
Fuad Köprülü 

(4) Tutanak Dergisi : C. 13, s. 313-340, 343-364 Tarih : 18.2.1952 
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BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. (Sürekli ve 
şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz efendim. 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 16. II. 1952 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-2290 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kuzey A t l a n t i k Andlaşmasına Türkiye Cumhuriyetinin katılmasına 
dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 1 6 . II. 
1 9 5 2 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başkan 
A. Menderes 

KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASINA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 
KATILMASINA DAİR KANUN GEREKÇESİ ( 5 ) 

Birleşik Amerika. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, 
İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz arasında 4 Ni
san 1 9 4 9 tarihinde VVashington'da imza edilmiş bulunan Kuzey Atlantik 
Andlaşmasına, mezkûr devletler mümessilleri 1 4 Eylül 1 9 5 1 de Otta-
wa'da yaptıkları toplantı sonunda, Türkiye'yi iltihaka davet etmeyi karar
laştırmışlardır. Andlaşmanm 5 nci maddesi ahkâmının Türkiye toprakla
rına da teşmili için 6 ncı maddesinin tadili hususunda 1 7 Ekim 1 9 5 1 ta
rihinde Londra'da mezkûr devletler temsilcileri arasında bir Protokol im
zalanmıştır. Anılan devletlerin dahilî mevzuatları icabı olarak gerek And-
laşma, gerek Protokolün teşriî meclislerince tasdiki muamelesinin tekem
mülü üzerine memleketimiz Andlaşmaya iştirake resmen davet edilmiştir. 

Kuzey A t l a n t i k Andlaşması, diğer üye devletlerin yetkili temsilcileri 
tarafından olduğu gibi Hükümetimizce de muhtelif vesilelerle tebarüz et
tirildiği üzere, tamamen tedafüi bir mahiyeti haizdir. 

Milletlerarasında, barış üzerine müesses, bir iş birliğini tahakkuk et
tirmeye çalışmayı dış politikasının değişmez bir farikası haline getirmiş 

(5) Tutanak Dergisi : C. 13. B. 41 'e bağlı 110 numaralı S. Sayısı. 
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bulunan Devletimiz Atlantik camiasına katılmakla cihan efkârı umumi-
yesine bu azminin yeni bir nişanesini daha vermiş olacaktır. 

Kuzey Atlantik Anlaşmasına göre, âza devletlerinden birine veya bir 
kaçma yapılacak bir silâhlı tecavüz bütün Taraflara müteveccih bir teca
vüz sayılacak ve böyle bir tecavüzün vukuu halinde, her Âkıd Devlet, si
lâhlı kuvvet istimali de dâhil olmak üzere lüzumlu göreceği harekete 
münferiden ve diğer Taraflarla mutabakat halinde derakap geçmek sure
tiyle tecavüze uğrayan Taraf ve Taraflara yardım edecektir. 

Dünyanın her tarafında demokrat milletleri pek haklı olarak endişe
ye düşüren büyük tehlike karşısında memleketimizin dış emniyetini ko
rumak gayretimiz bu Andlaşmaya iltihakımızla pek müspet bir inkişaf 
kaydetmiş olacağı gibi devletlerin tam eşitlik ve bağımsızlık içinde geliş
meleri prensibi de böylece büyük ölçüde takviye edilmiş bulunacaktır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 18.11. 1952 

Esas No. 1/337 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 
Kuzey Atlantik Andlaşmasına Türkiye Cumhuriyetinin katılmasına 

dair kanun tasarısı komisyonumuzda Dışişleri Bakanının huzuriyle ince
lendi. 

Yapılan uzun müzakereler sonunda; Birleşik Amerika, Belçika, Dani
marka, Fransa. Hollanda, İngiltere, İzlanda, İtalya, Kanada, Lüksem-
burg, Norveç ve Portekiz Devletleri arasında 4 Nisan 1949 tarihinde 
Washington'da imzalanmış bulunan Kuzey Atlantik Andlaşmasına mez
kûr Devletler mümessillerinin 14 Eylül 1951 tarihinde Otta\va'da yaptık
ları toplantı sonunda Türkiye'yi iltihaka davet etmeyi kararlaştırdıkları 
ve Andlaşmanın 5 inci maddesi hükümlerinin Türkiye topraklarına da 
teşmili için 6 nci maddenin değiştirilmesi hususunda 17 Ekim 1951 ta
rihinde Londra'da bir Protokol imzalamış bulundukları görülmüştür. 

Türkiye'nin milletler arasında, barış üzerine müesses dostane bir iş 
birliğini gerçekleştirmeye çalışmayı dış politikasına esas ittihaz ettiği ve 
tamamen tedafüi bir mahiyeti haiz olan Kuzey Atlantik Andlaşması hü
kümlerinin bu gayeye ulaşmayı kolaylaştıracağı göz önünde tutularak, 
maddî ve mânevi bakımlardan memleketimizin menfaatlarına uygun ol
duğu neticesine varılan işbu Andlaşmaya katılmamız oybirliği ile kabul 
edilerek tasarının maddelerine geçilmiştir. 
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Birinci maddenin son cümlesi, Hükümetin zaten mevcut ve tabiî olan 
yetkisinin tekrarından ibaret olduğu için iltibasa mahal vermemek mak-
sadiyle maddeden çıkarılmış ve diğer maddeler aynen kabul olunmuştur. 

A t l a n t i k Andlaşması teşkilâtından olan Bakanlar Konseyi toplantısı
nın 20 Şubat 1952 tarihinde Lizbon'da toplanacağı göz önüne alınarak 
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle, Büyük Mil
let Meclisinin tasvibine arz edilmek üzere tasarı ve ilişikleri Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü Kâtip 
Niğde Denizli 

N. Bilge A. Çobanoğlu 
Bolu Erzurum Erzurum 

F. Belen R. S. Burçak B. Dülger 
Hatay İzmir İzmir 

A. Melek C. Baban 0. Kapani 
İzmir İzmir Kayseri 

V. Menteş C. Tunca S. H. Ürgüplü 
Konya Kütahya Mardin 

Z. Ebüzziya A. Gündüz K. Türkoğlu 
Muğla Muğla Trabzon 

Z. Mandalinci N. Nadi H. Saka 
BAŞKAN — Bu hususta söz isteyen arkadaşların isimlerini sırasiyle 

okuyorum : 
Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü. Dışişleri Komisyonu Başkanı Firuz 

Kesim (Samsun). Abdürrahman Boyacıgiller (Zonguldak). Füruzan Tekil 
(İstanbul), Celâl Yardımcı (Ağrı), Cihad Baban (İzmir), Suad Hayri Ürgüp
lü (Kayseri), Ali Fuad Cebesoy (Eskişehir), Nadir Nadi (Muğla), Kemal 
Türkoğlu (Mardin), Osman Kapani (İzmir), R ı f k ı Salim Burçak (Erzurum), 
Ethem Vassaf (Kocaeli), Vasfi Menteş (İzmir), Sedad Barı, (Seyhan), Hâ-
mid Şevket İnce (Ankara), İsmail Berkok (Kayseri). Arif Hikmet Pamukoğ-
lu (Giresun). 

Söz Dışişleri Bakanındır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Muhterem arka
daşlar, Birleşik Amerika H ü k ü m e t i , A t l a n t i k Andlaşması üyesi bulunan 
bütün devletler namına Türkiye'yi, A t l a n t i k Andlaşmasma katılmaya res
men d a v e t etmiş bulunmaktadır. Bu davete istinaden hazırlamış olduğu
muz kanun tasarısını bugün tasdikınıza arzetmekteyiz. 
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Şükranla arzedeyim ki, tasarı Dışişleri Komisyonu tarafından oy bir
liğiyle tasvip edilmiş bulunuyor. Yüksek Meclisçe de tasvip edildiği tak
dirde, usulü mucibince Birleşik Amerika Hükümetine. Andlaşmaya inti
bakımızı bildiren vesika derhal tevdi olunacak ve bu suretle Türkiye, tam 
ve eşit haklarla A t l a n t i k Andlaşmasının üyesi olacaktır. (Alkışlar) 

Aziz arkadaşlar; müsaade buyurursanız, A t l a n t i k Andlaşmasına ka
tılmamızın ne demek olacağını izah eyleyeyim : 

1949 Nisanında VVashington'da, 12 Devlet arasında imzalanan bu ve
sika, başlangıcında ulvi bir sadelikle tasrih edildiği veçhile. Birleşmiş 
Milletler Andlaşmasının gaye ve prensiplerine imanı olan; Demokrasi, 
fertlerin hürriyeti ve adaletin hükümranlığı prensiplerine müstenit bü
tün bir medeniyetin korunması azmiyle mütahalli bulunan: refah ve is
tikrar gibi insani iki gayenin sağlanması kaygusu ile barış ve güvenliğin 
el birliği ile muhafazası kararını taşıyan milletlerin eseridir. (Bravo sesleri) 

Bu Andlaşmaya taraf olan Devletler, İçtimaî, iktisadî ve fikrî sahalar
da iş birliği yapmayı; anlaşmazlıklarını daima barış ve adalet voliyle hal
letmeye çalışmayı; içlerinden bir tanesinin bile toprak bütünlüğünü, ba
ğımsızlığını veya emniyetini tehdit eden bir vaziyet hâsıl olursa derhal 
toplaşıp çaresini düşünmeyi; ve nihayet aralarından birine tevcih oluna
cak silâhlı bir tecavüzü hepsine tevcih olunmuş telâkki edip ona göre, -
silâha müracaat etmek de dâhil olmak üzere- gereken tedbirleri almayı 
birbirlerine taahhüt etmiş bulunmaktadırlar. 

Görüyorsunuz ki, bu Andlaşma, silâhı, ancak mevcudiyetini, mukadde
satını ve kendisi gibi iyi niyetlerini ispat etmiş müttefiklerini müdafaa için 
kullananların; refahı, saadeti, inkişaf ve terakkiyi ancak barışta, karşılıklı 
Anlaşmada ve samimiyetle iş birliği yapmakta arayanların Andlaşmasıdır. 

Bu Andlaşmayı yapanların maksatlarını ideallerini anlatırken Türki
ye Cumhuriyetinin maksat ve ideallerini anlatmaktan başka bir şey yap
mış olmuyorum. İşte bunun içindir ki, A t l a n t i k Andlaşması içine alınma
ya her bakımdan lâyık devletlerden biri olduğumuz bu Andlaşmayı ya
panlar tarafından teslim olunmuş ve bugün, biz de buna iltihaka davet 
edilmiş bulunuyoruz. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 

Arzettiğim izahat gösteriyor ki, A t l a n t i k Andlaşması yalnız bir askerî 
müdafaa vasıtası değil, çok geniş mânada, maddi ve mânevi yükselişi he
def tutan bir dayanışma ve iş birliği Anlaşmasıdır. Fakat, maalesef yaşa
makta olduğumuz çok nazik ve tehlikeli zamanların bir tecellisi olarak, 
fikirler, bu Andlaşmanın daha ziyade askeri mahiyeti üzerinde toplan-
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maktadır. Bu itibarla ben de, şimdi, Andlaşmanın bu cephesi üzerinde 
biraz duracağım. Biraz evvel arzettiğim gibi, Andlaşmanın beşinci mad
desinde, taraflardan birine veya birçoğuna karşı vukubulacak silâhlı bir 
tecavüzün taraflardan her birince kendisine tevcih edilmiş bir tecavüz 
addedileceği yazılıdır. 6 ncı maddede ise, beşinci maddede vaz'edilen bu 
hükmün nerelere tecavüz vâki olduğu takdirde cari olacağı tasrih edil
miştir. Bu tasrih, tecavüzün vukubulacağı memleketler veya mıntıkalar 
tahdidi şekilde sayılmak suretiyle yapılmıştır. Eğer biz, A t l a n t i k Andlaş
masına, bahsettiğim 6 ncı maddede sayılan yerlere topraklarımızın kâf-
fesi ilâve edilmeden iltihaka davet olunsaydık, o zaman, Türkiye bütün 
ülkesiyle Andlaşmaya girmiş olmayacaktı. İşte bundan dolayıdır ki, And-
laşmayı imzalayan devletlerin, dostumuz Yunanistan'la birlikte bizim An
laşmaya girerken davet olunmamız hususunda Eylül 1951 de Ottavva'da 
toplanan A t l a n t i k Konseyinde presip kararı almaları üzerine, bahsettiğim 
eksikliğin tamamlanması için ayrıca bir vesika tanzimine lüzum hâsıl ol
muştur. Bu vesikada, bugün A t l a n t i k Andlaşması ile birlikte metni hu
zurunuza gelen, 1 7 Ekim 1951 de A t l a n t i k Teşkilâtı üyesi devletlerin 
temsilcileri tarafından Londra'da imzalanan ve her birinin teşriî usulleri
ne göre tasdiki tekemmül etmiş bulunan protokoldür. Bu protokolda, 
Türkiye ve Yunanistan'ın A t l a n t i k Andlaşmasına iltihak etmelerinin fay
dasına işaret edildikten sonra, Türkiye Andlaşmaya iltihakı kabul ettiği 
takdirde, yukarıda bahsettiğim 6 ncı maddenin değişmiş olacağı beyan 
edilmekte ve eski 6 ncı maddenin yerini alacak yeni 6 ncı maddenin met
ni verilmektedir. Tetkikmdan da görüleceği gibi, bu yeni 6 ncı maddede, 
nerelerde taarruz vukuunun, Andlaşmanın derpiş ettiği müşterek hare
kete geçmeyi istilzam edeceği tasrih olunurken, sayılan ülkeler arasına 
Türkiye toprakları -kayıtsız ve şartsız olarak- ilâve edilmiş bulunmakta
dır. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Bir zamanlar, A t l a n t i k Andlaşmasına topraklarımızın yalnız bir kısım 
için alınacağımıza, veya bu Andlaşmaya, diğer üyelere nispetle eşit şart
larla girmeyeceğimize dair ortaya çıkan birtakım yanlış haberler ve tefsir
ler karşısında fırsat düştükçe verdiğimiz izahatın isabeti bugün bu vesi
kalarla s a b i t olmuş bulunuyor. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; bugün bir kanun tasarısı halinde önünüze ge
len güzel netice 1948 senesine kadar giden bir maziye maliktir. O zaman
dan beri gelip geçen hükümetler, emniyetimizi Birleşik Amerika'nın da 
dâhil olacağı muhtelif müşterek tedbirlirle kuvvetlendirmeye çalışmışlar
dır. Bütün bu teşebbüsler, burada izaha lüzum görmediğim bir takım se
beplerden dolayı müspet bir neticiye varmamıştı. Birçok istihalelerden 

4028 



KUZEY ATLANTİK SAVUNMA ANLAŞMASI' (NATO)NA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KATILMASI 

sonra vaziyet, daima aynı istikamette çetin ve sabırlı emeklerle yavaş ya
vaş olgunlaştırılmış ve nihayet bugünkü netice elde edilmiştir. 

Bu münasebetle maksadımızın tahakkukunda çok müessir ve değer
li yardımlarda bulunmuş olan Birleşik Amerika ile, kıymetli müzaheret
lerini gördüğümüz İngiltere ve Fransa'ya ve Atlantik Andlaşmasının için
de mukadderatımızı birleştireceğimiz diğer üyelere şükran hislerimizi ifa
de etmek isteriz. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu kısa tarihçeyi yapmaktan mak
sadım, bugünkü neticenin yıllardanberi bütün milletçe beklenen bir ne
tice olduğunu tebarüz ettirmektir. 

Atlantik Andlaşması camiasının savunması için Türkiye'nin bu cami
aya bağlanmasının ona mensup devletlere temin edeceği faydalar üzerin
de söz söylemeye artık lüzum yoktur. Çünkü onlar bu hakikati çok iyi 
anladıkları içindir ki, bizi kendi aralarına katılmaya davet etmiş bulunu
yorlar. 

Aziz arkadaşlar; 

Bugün, her türlü yıkıcı kuvvet karşısında hürriyet ve demokrasi cep
hesini sağlamlaştıran, menfaatlerimiz ve ideallerimiz bir olan bu camia 
ile sıkı tesanüt bağlariyle bağlanmak suretiyle mütekabil korunmayı el 
birliğiyle kalkınmayı ve yükselmeyi hedef tutan çok mühim bir vesikayı 
Hükümetiniz yüksek tasvibinize arzetmiş bulunuyor. 

Bu vesikanın, hürriyet, istiklâl, demokrasi ideallerine bütün hürriyet 
aşıkı milletler gibi samimiyetle bağlı olan milletimizin arzu ve iradesine 
ve onun mümessili olan muhterem Meclisin isabetli direktiflerine tama
men uygun olduğu kanaatindeyiz. Karar yüksek heyetinize aittir. (Şiddet
li ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, Dışişleri Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekili Fi-
ruz Kesim'indir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI FİRUZ KESİM (Samsun) — Muh
terem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine tarihî günlerinden 
birini yaşıyor. Memleketimizin varlığı ve geleceği ile sıkı sıkıya ilgili bir si
yasi vesika yüksek tasvibinize arzedilmiş bulunmaktadır : 

Her türlü ihtimal ve şartlar içinde toprağını müdafaaya arzetmiş mil
letimiz, ikinci dünya harbinin başından bugüne kadar, seferber bir ordu
yu ayakta tutmak külfetlerine katlanmıştır. 1945 den beri de durmadan 
devam eden çetin bir sinir harbinin her türlü yıpratıcı tecellilerine tek ba
şına mukavemet etmiştir. 

Atlantik Paktına vâki davetle on iki devlet bugün hudutlarımıza yapı
lacak silâhlı bir taarruzu kendi memleketlerine yapılmış addedeceklerini 
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Anayasalarındaki salahiyetli organlarının tasdikiyle bize karşı mütekabi
liyet esası dahilinde taahhüt etmektedirler. Hür dünyanın müşterek var
lığını bu devletlerle birlikte müdafaaya katılıyoruz. 

Bütün tarihimizde ilk defa olarak bu kadar ehemmiyetli siyasi ve as
kerî bir emniyet manzumesine, eşit haklarla girmenin ifade ettiği mânayı 
ve bunun bizleri yarına ne kadar büyük bir güvenle baktırdığını düşünür
ken, haklı göreceğiniz, bir gurur ve heyecan duyuyor ve sözlerime devam 
etmeden Hükümete bütün kalbimle teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Bu neticeyi almak kolay olmadı. Demokrat parti iktidarı ele almadan 
Emniyet Konseyine girmek teşebbüsümüzün neticeleri hatırlardadır. Bir
leşmiş Milletlerin Umumi Heyetinde beş defa reye arzedildik ve beş defa 
ret edildik. Atlantik Paktına girmemiz hakkında yapılmış teşebbüslerin 
neticesini de biliyorsunuz. 

İktidarı ele alan Demokrat Parti Hükümetinin kısa bir müddetteki fa
aliyeti zamanında Emniyet Konseyinde yer aldık. 

İktidara geldiği günden beri takip ettiği harici siyaset hakkında Hü
kümetimizin dâhilde mâruz kaldığı haksız tariz ve telmihler; umumi ef
kârımızda aleyhte yaratılmak istenilen cereyanlar ve şüpheler bütün 
memleketin malûmudur. Fakat bu Hükümet şuurlu ve sebatlı çalışmala
rı ile ve yerinde aldığı kararlarla, milletlerarası siyasetinde ve müşterek 
emniyet sahasında rolümüzün ne kadar ehemmiyetli olabileceği hakkın
da muhataplarımızda müspet bir kanaat husulünü sağlamış ve bugün
kü neticeyi istihsale muvaffak olmuştur. 

Bu yolda iktiham edilen müşküllerin ve katlanılan sıkıntıların ağırlı
ğı altında ne kadar üzülmüş olursak olalım bugünkü neticenin büyük 
milletimizin tarihî bünyesindeki kudret ve azminden, taahhütlerini sadı
kane yerine getirmekteki tanınmış vefasından olduğunu unutmuyoruz. 
Netice bu itibarla bir partinin değil bütün milletin malıdır. Aziz milletimi
ze mübarek olsun. (Alkışlar) 

Demokrat memleketlerin haricî siyaset sahasında taahhütlere girişe
bilmesi efkârı umumiyelerinin mutabakatı ile mümkündür. Birleşmiş 
Milletlerin müşterek emniyet prensibine bağlılığımızın bariz bir delilini 
daha teşkil eden Kore meselesindeki tereddütsüz kararımız ve Kore'de 
Birleşmiş Milletler gayesini temin yolunda askerlerimizin millî tarihimize 
yeni şeref sahifeleri yazdırtan büyük kahramanlıkları Demokrat memle
ketlerin umumi efkârında bu mutabakatı sağlayan başlıca âmillerinden 
olmuştur. Böyle bir günde Kore şehit ve gazilerimizin aziz hâtıraları 
önünde bir kez daha minnet ve şükranla eğiliyoruz. (Alkışlar) 
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Muhterem arkadaşlar, 

Bütün beşeriyete her bakımdan ağır fedakârlıklara mal olan İkinci 
Dünya Harbi biteli seneler geçtiği halde sulh bir türlü teessüs edemedi. 
Ve medenî âlem siyasi gerginliklerin endişeler doğuran, yıpratan baskı
sından kurtulamadı. 

İktisadi inkişaflara mâni olan, her aile ocağında huzursuzluk yaratan 
bu halin en fazla ıstıraplarını çekenler arasında aziz memleketimiz de bu
lunmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Anayasası sulhu sevenlere ümitler vermişti. Dün
yada Milletlerarası ihtilâfların artık silâha müracaat edilmeksizin anlaş
ma yollariyle halledileceğine, her tarafta insan haklarına riayet olunaca
ğına samimiyetle inananlar oldu. 

Fakat Veto hakkı önünde Güvenlik Konseyinin çalışmaları felce uğra
tıldı. Ve Anayasanın gayelerini tahakkuk ettirecek, Milletlerarası kurma
yı gibi başlıca organların vücut bulmasına bir türlü imkân verilmedi. 

Harbde aynı safta çarpışan Büyük devletler sulhte anlaşamadılar. Ve 
hepsi aynı gayeyi gütmüyorlardı. Sırasıyle Macaristan, Bulgaristan, Ro
manya, Polonya. Çekoslovakya Churchil'in tabiriyle demir perde arkası
na geçirildiler. 

Uçları Sovyet Rusya'ya bağlanmak üzere yukarıda saydığım memle
ketler arasında Kasım 1947 den beri 24 yardım anlaşması teati edildi. 

1945 ten beri, aziz topraklarımızdan parçalar istemek: aradaki dost
luk muahedesini feshetmek suretiyle üzerimizde başlayan tazyik ve sinir 
muharebesinin cihanşümul mahiyeti nihayet 1947 de bütün dünyada 
anlaşılmış oldu. 

İngiltere tecerrüt politikasından çıkarak Fransa ile 4 Mart 1947 Dün-
kerk Anlaşmasını imza etti. Amerika, Avrupa Milletlerinin kendisinin 
yardımı olmaksızın beliren tecavüz tehlikelerine karşı koyamayacağını 
anladı. Dünya ölçüsünde bir tarihî hâdise olarak Birleşik Amerika'nın 
Sayın Başkanı 12 Mart 1947 Kongrede "dâhili ve haricî tazyiklere muka
vemet eden devletlere Amerika'nın müzaheret edeceğini" açıkladı. 

Amerika'nın bugünkü sayın başkanının ismine izafetle Truman Dokt
rini ismiyle anılan Amerika'nın bu müzahereti sayesindedir ki, harpten 
sonra hemen askerlerini terhis eden Avrupa Devletleri yaklaşan tehlike
ye karşı koymak için yeniden kımıldandılar. 

Yine aynı doktrinle biz de Amerika'dan Askerî yardım görmeye başla
dık. Bu askerî yardımdan sonra Avrupa'daki hür devletlerin iktisaden kal
kınması ve teşkilâtlandırılması için Marshall Plânının tatbikına geçildi. 
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Birleşik Amerika'nın askerî ve iktisadî kalkınmaya müteveccih bu ge
niş ve âlicenap yardımı ideale bağlı necip bir milletin dünya hürriyeti uğ
runda fedakârlığı nerelere kadar götürebileceğinin bariz bir misali olarak 
tarihte şükranla yadedilecektir. 

Batı Avrupa Devletleri 17 Mart 1948 de Brüksel Paktını imzalıyorlardı. 

"Haziran 1948 de Birleşik Amerika Ayan Âzasından Vandenberg'in 
Birleşik Devletlerin millî emniyetiyle ilgili bölge ve kollektif güvenlik And-
laşmalarına Birleşmiş Milletler Anayasasının çerçevesi dâhilinde iltihak 
edebileceğine dair olan teklifin senatoca kabulü üzerine artık Birleşik 
Amerika'da sulh zamanında tecerrüt politikasından çıkabilecek vaziyete 
girmiştir. 

Tavizlerin sulhu temin etmeyeceği birinci ve ikinci dünya harplerin-
deki misallerle anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, Birleşik Amerika'nın iştirak edeceği daha evvelden 
malûm olsaydı Birinci ve İkinci Dünya harplerinin çıkmayacağına ina
nanlar da vardı. 

Tavizlere nihayet vermek ve mütecavize prim ödememek, milletlerin 
hürriyetini korumak hususundaki azmini Birleşik Amerika 4 Nisan 1949 
da diğer on bir devletle beraber imza eylediği ve Atlantik Paktı ismi veri
len An d 1 aş m a ile dünya muvacehesinde ilân eyledi. Bu, Bireşik Amerika
nın Birleşmiş Milletler Anayasasından sonra Amerika Kıtası haricinde al
mış olduğu ilk beynelmilel bir taahhüttür. Bizim A t l a n t i k Misakına iltiha
kımız hususunda başta Sayın Başkan Truman olmak üzere bütün Birle
şik Amerika devlet adamları, matbuat ve bütün Amerikan Milletinin gös
terdiği canlı alâkayı burada bugün bu münasebetle şükranla zikretmeyi 
bir vazife biliyorum. (Alkışlar) 

Hedefi yalnız tedafüi olan A t l a n t i k Paktına bu Paktı imza eden bütün 
diğer devletler gibi aynı hak ve vecibilerle giriyoruz. Bu Pakt harb için de
ğil harbe mâni olmak için düşünülmüştür. Paktın can noktası askerî teş
kilâtına taallûk eden madde hükümleri ve bunların tatbik şekilleridir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin millî devletimizin kuruluşun
dan beri takip ettikleri siyaset kollektif güvenlik prensibine ne kadar bağ
lı olduğumuzu bütün âleme ispat etmiştir. Birleşmiş Milletler Anayasası 
çerçevesi içindeki bu yeni girdiğimiz emniyet manzumesinde taahhütle
rini halisane yerine getireceğimizden emin olan diğer azaların da bize 
karşı aynı suretle mukabele edecekleri şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlar, 

Siyasî ve askerî andlaşmaların bize temin edecekleri emniyet ve yar
dım ne kadar mühim ve kıymetli olursa olsun daima hatırda tutmak lâ-
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zımgelir ki. millî mevcudiyetimizin hakiki istinatgahı vatandaşlar arasında
ki sevgi ve itimat ve bu sevgi ve itimattan doğan sarsılmaz millî birliktir. 

Muhterem arkadaşlar. 

Dış siyasette takip olunacak her yolun kendisine has tehlikeleri var
dır. Fakat bir Fransız meslektaşımın söylediği gibi tehlikelerin en büyü
ğü göze alınması icabeden tehlikenin seçilmemesidir. 

Atlantik Paktına girmekle en doğru yolu seçtiğimizden hiç şüphemiz 
yoktur. Bu suretle medeniyet ve ilerleme yolunda örnekler vermiş on dört 
güzide millet; hür dünyayı, insan haklarını ve medeniyetin müşterek var
lığını her türlü tecavüz teşebbüslerine karşı müdafaa azminde birleşmiş 
bulunuyorlar. Hükümetimiz tarafından yüksek tasviplerine sunulan ve
sika bu azmin hukuki ifadesidir. Her türlü imkân ve şartlar içinde top
raklarını korumaya karar vermiş milletimiz şimdi insanlık ideallerini 
muhtemel tecavüzlerden korumak yolunda başta Birleşik Amerika Mille
ti olmak üzere on üç devlet ile mukadderat birliği yapacaktır. İnandığı 
büyük dâvalara Milletimiz tarihi boyunca bütün mevcudiyetiyle sarılmış
tır. İdeallere bağlılık Türk Milletinin şiarıdır. Kendisine hâs meziyetleriy-
le hürriyetleri ve hakları koruma sahasındaki iş birliğinde de büyük fay
dalar sağlayacağından yeni müttefiklerimiz emin olmalıdırlar. 

A t l a n t i k Paktını imzalayan garp devletlerinin sulhu korumaktan iba
ret olan bu Pakt'm hedefini tahakkuk ettirmek için kendilerine isabet 
eden külfet ve fedakârlıklara olduğu gibi katlanmakta tereddüt göster
meyecekleri tabiîdir. İnsanlık şeref ve hürriyetlerine hürmet edilmesini 
temin edecek bir sulhun istikrar bulması yolunda katlanılacak fedakâr
lık ve külfetler muhtemel bir harbin insanlığa, medeniyete ve fikir âlemi
ne ika edeceği tahribat önünde çok görülemez. 

Kendisine gösterilecek güvenliği, milletimizin ahde vefa şiariyle ayni 
suretle mukabele edeceğine herkesin inanmış olduğuna emin olabiliriz. 

Millî siyasetimizin ilham kaynağı Büyük Millet Meclisidir. 

Büyük Meclisten aldığı ilhamla iki seneyi bulmayan çalışmaları neti
cesinde Hükümetimizin huzurunuza getirdiği vesika hakkında bugün iz
har buyuracağınız reyler, sulhu temine matuf muazzam bir emniyet man
zumesinin temellerinden birisini de Türk Milletine istinat ettirecektir. 

Türk Milletinin mukadderatını elinde tutan Büyük Meclis bu müna
sebetle Milletimizin kollektif emniyet prensipine ve dünya sulhüne ne ka
dar merbut olduğunu bir kere daha âleme ilân etmiş bulunacaktır. 

Tarih, bu şerefi, milletin serbest reyile intihap edilmiş bu Büyük Mec
lise tevcih etmiş bulunuyor. (Alkışlar) 
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FAİK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — Grupumuz adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi C. H. P. Meclis Grupu adına Sayın Faik Ahmed Ba
rutçu konuşacaklardır. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Muhterem arkadaşlar, Kuzey 
A t l a n t i k Paktına Türkiye'nin iltihakını tesbit eden vesikayı memnuniyet
le karşılıyoruz. (Bravo sesleri) 

Tasdikınıza sunulan bu vesikada Türkiye ülkesine vukubulacak teca
vüz âkıtlara vukubulacak tecavüzlerle aynı mahiyet ve ehemmiyette ola
rak müşterek tecavüze uğramanın faaliyet ve tedbirlerini tahrik edeceği 
tasrih edilmiştir. Bununla, demokrasi prensipleri üzerine kurulu hürri
yet ve meşru müdafaa safındaki hükümetler arasında yerini çoktan beri 
almış bulunan Türkiye'nin durumu yeni bir teyidini bulmuştur. İdealimi
ze uygun olan bu neticeyi Cumhuriyet Halk Partisi memleketin siyasi 
emniyetini müşterek ahde bağlayan bir vesika olarak kıymetli saymakta
dır. (Bravo sesleri) Temenni ederiz ki, tecavüz hâdiseleri vuku bulmasın ve 
milletler sulh içinde yaşamak için aralarındaki müdafaa sistemine bizim 
iltihakımızla daha çok imkân elde etmiş olsunlar. Paktın hükümleri, her 
memleketin kendi Anayasasına göre tatbik olunacaktır. Bu gün Anaya
samıza göre ilk tasdik muamelesini yapacağız. Bundan sonraki tatbikat
ta da Anayasamızın hükümlerine göre hareket edilmesini ve pakta ait her 
yeni sözleşmenin Anayasa kaidelerine uygun olarak ancak Yüksek Mecli
sin tasvibi ile hüküm ifade etmesini lüzumlu ve tabiî görürüz. 

Muhterem arkadaşlar; Kuzey Atlantik Paktı bir askeri savunma terti
binin temelini teşkil eder. Bu itibarla asıl mesele bundan sonra cereyan 
edecek askerî müzakereler üzerinde bütün ehemmiyetini toplayacaktır. 

Kuzey Atlantik Paktı içinde Türkiye'nin durumu stratejik bakımdan 
bir yalnızlık göstermektedir. Bu sebeple askerî müzakerelerin bizim için 
hususi bir ehemmiyeti vardır. Bugün iltihakımızla kader birliği yaptığı
mız Devletlere, biz bir askerî kudret ve emniyet eklemiş oluyoruz. Bu 
Pakttan askerî bakımdan bizim de elde edeceğimiz faydanın, temin etti
ğimizden asla noksan olmamasını istemek hakkımızdır. Biz Atlantik Pak
tının en uzak askerî kanadını teşkil ediyoruz. Bu kanat ne kadar kuvvet
li olursa bütün tertip o kadar sağlam esasa istinat etmiş olur. Tecavüz 
karşısında yalnızlık durumumuzu kısa olması ve meşru müdafaa duru
mundaki bir mücadelenin ilk ânından itibaren derhal hava müdafaası 
bakımından müttefiklerden kâfi istinat görmemiz ve bütün hazırlık dev
rinde Türkiye'nin âzami kuvvetle kendi savunmasına muktedir kılınma
sı şimdi söyleyebileceğimiz en ehemmiyetli askerî mevzulardır. Ancak bu 
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şartlarla Türkiye muhtemel bir tecavüz karşısında sağlam kanadı teşkil 
eder. Ve kendi memleketimizi âzami kudretle ve kabil olan en geniş saha
da savunma imkânını bulabiliriz. Akıdların hüsnü niyetle bu mevzuları 
dikkat nazarına alacaklarını tahmin ediyoruz. 

Aziz arkadaşlar, 

A t l a n t i k Paktına girişimiz kuvvetli ve itibarlı bir Türkiye'nin uzun se
neler her milletten ziyade yaptığı fedakârlıkların mahsûlü ve cihan hâdi
selerinin Türkiye'nin ehemmiyetini artıran bir neticesidir. Millet olarak 
bu neticeyi uzun fedakârlıkların bir semeresi olarak karşılıyoruz. Türki
ye A t l a n t i k Paktına bir sulh unsuru olarak giriyor. İdealimiz ve menfaati
miz bu paktların silâhlı tecavüz ve mücadeleleri önlemesi ve sulhu koru
masıdır. Millî siyasetimiz ve millî karakterimiz hiçbir komşuya karşı biz
den bir tecavüz ve tahrik vukua gelmesine müsaade etmez. (Alkışlar) Bi
zim bütün maksadımız Birleşmiş Milletlerin ideali olan milletlerarası sul
hun tahakkuku imkânını artırmaktır. 1 9 4 5 ten beri yalnız başımıza ta
kip etmeye mecbur kaldığımız memleket tamamlığı için fedakârlık ve 
1 9 4 7 den beri Birleşik Amerika ile yapılan İş Birliğinin mütteakıp tekâ
mülü cihan hâdiselerinin inkişafiyle bugünkü neticeyi vermiştir. 

Birleşik Amerika Hükümetinin bu mevzuda Türkiye üzerinde göster
diği alâkaya müteşekkir olduğumuzu ifade etmeyi zevkli bir vazife biliriz. 
(Sağdan alkışlar) Bu hususta müttefiklerimiz İngiltere ve Fransanın diğer 
âkit devletlerin alâkalarını da teşekkürle yâdederiz. (Sağdan alkışlar) Ve 
Hükümeti de bu yoldaki gayretlerinden ve millî bir politikanın vâsıl oldu
ğu bir merhale olarak tehlikelere karşı siyasi yeni bir teminatın mukave
lesini hazırlamaya muvaffak olduklarından dolayı tebrik ederiz. (Alkışlar) 

Bu eserin tahmil ettiği vazife ve mesuliyetleri, ferdin hürriyeti ve hak
kın hâkimiyetine dayanan demokrasi prensiplerinin korunmasında bir
leştiğimiz devletlerin usulleriyle tatbik ve icra edilen demokratik anlayış
lar içinde, takip etmek başlıca ödevimizdir. 

A t l a n t i k Paktını millî bir eser olarak tavsip ediyoruz, memleketimiz 
için ve dünya sulhu için hayırlı olmasını temenni eyleriz. (Bravo sesleri, sü
rekli alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Abdürrahman Boyacıgillerindir. 

(Burada yok sesleri) (Vazgeçmiştir sesleri) 

BAŞKAN — Mademki yoklar ve konuşmaktan vazgeçmişlerdir, o hal
de söz Demokrat Parti Meclis Grupu adına konuşacak olan Erzurum M i l 

letvekili Rıfkı Salim Burçak'ındır. 
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DEMOKRAT PARTİ ADINA RIFKI SALİM BURÇAK (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlarım; memleketimizin A t l a n t i k Misakına iltihak etmek 
üzere bulunduğu şu sırada bu büyük hâdisenin evvelâ dünyanın barış 
ve güvenliği bakımından, saniyen yurdumuzun dış emniyeti bakımından 
haiz olduğu ehemmiyeti tahlil etmek ve sonra A t l a n t i k Paktı mevzuunun 
iç politikamızda bıraktığı tesirlere kısaca işaret etmek istiyoruz. 

Arkadaşlarım, İkinci Cihan Savaşının demokrasiler tarafından kaza
nılmasını mütaakıp dünyanın artık devamlı bir sulh ve huzur devrine 
girmiş olacağı kuvvetle ümit edilirken bunun tamamen aksine olarak her 
gün biraz daha artan tehlikeli bir emniyetsizlik havasının bütün dünya
yı ihata ettiği malûmdur. Bu emniyetsizliğin hangi sebeplerden ileri gel
diği de gene herkes tarafından bilinen bir hakikattir. Şu kadarını söyle
yeyim ki, bugün hemen bütün dünya milletleri birbirinin karşısında kuv
vetli dikilen iki cepheye ayrılmış bulunuyor. 

Bu iki cephe arasındaki münasebetler, ikinci Cihan Savaşının fiilen 
sona erdiği tarihten bugüne kadar, çeşitli buhranlardan geçerek her gün 
biraz daha gerginleşmiş ve böylece insanlık âleminin en az yarım asırdan 
beri özlediği bütün dünyaya şâmil kollektif barış ve emniyet sistemi bu
gün artık denebilir ki, bir hayal haline gelmiştir. 

İkinci Dünya Harbi henüz sona ermeden, gelecek nesilleri yeni bir sa
vaşın yıkıcı tesirlerinden korumak, devamlı ve müstakar bir sulh devri 
açmak maksadiyle kurulmuş olan Birleşmiş Milletler teşkilâtının, bu teş
kilât kurulduğu zaman kendisine bağlanan ümitleri haklı çıkaracak bir 
vaziyette olduğunu bugün için iddia edebilmeye imkân yoktur. 

Birleşmiş Milletlerin dünya sulhunu kuvvetli bir teminat altına alma 
hususunda kâfi derecede müessir bir teşkilât olmadığı anlaşılınca, ilkin 
Batı Avrupa devletleri kendi aralarında başka bir müdafaa sistemi kur
mak zaruretini hissetmişlerdir. Buna bilâhara diğer bâzı Avrupa devlet
leriyle Kanada ve Birleşik Amerika'nın da katılmasiyle Atlantik Misakı 
denilen daha geniş bir savunma cephesi ortaya çıkmıştır. Demirperde ar
kasındaki devletler topluluğuna karşı Batı Avrupa'nın hürriyet nizamını 
ve varlığını koruyabilecek dünya yüzünde mevcut bugün en kuvvetli teş
kilât A t l a n t i k Paktıdır. Barış zamanında barışı muhafaza etmek maksa
diyle dünya tarihinde kurulmuş olan milletlerarası ilk ordu A t l a n t i k Or
dusudur. 

Bugünkü şartlar içerisinde, soğuk harb devam ettiği müddetçe Batı 
Avrupa adiyle anılan hür milletler topluluğunun kendi varlığını koruya
bilmesinin, her şeyden önce bu devletlerin kendi aralarında müttehit ve 
mütesanit bulunmaları şartına bağlı olduğuna inanıyoruz. 
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Türkiye'nin A t l a n t i k Paktına iltihakiyle Batı Avrupa müdafaa sistemi
nin bir kat daha kuvvet kazandığı aşikârdır. Herkesçe bilinen barışçı si
yasetiyle, ahitlerine bağlılığı ve daima hesaba katılan kuvvetiyle Türkiye, 
bugüne kadar Yakın Şark'ın sulh ve istikrarında mühim roller ifa etmiş
tir. (Alkışlar, bravo sesleri) Kollektif barış idealine yürekten bağlı. Birleşmiş 
Milletler dâvasına inanmış ve bu dâva uğrunda kahramanca hizmetlerde 
bulunmuş olan böyle bir devletin A t l a n t i k Müdafaa Sistemine iştiraki Or
ta Doğu ve Yakın Şark'ın ve dolayısıyle bütün dünyanın barış ve huzuru
na elbette ki büyük ölçüde hizmet edecektir. A t l a n t i k Paktı, sağ kanadı
nı kara Avrupa'nın en kuvvetli ordularından birine sahip ve dünyanın en 
ehemmiyetli stratejik noktalarından birinde kâin Türkiye gibi bir devlete 
istinat ettirmekle çok şeyler kazanacaktır. 

Bu bakımdan, Atlândik Paktı devletlerinin yurdumuza karşı göster
miş oldukları samimî kabul ve anlayıştan dolayı başta Birleşik Amerika 
olmak üzere bütün üyelere en derin teşekkürlerimizi sunarken, aynı za
manda, Türkiye'yi kendi aralarına almakla dünya sulhüne yapmış olduk
ları büyük hizmetten dolayı da kendilerini tebrik etmek isteriz. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, A t l a n t i k Paktının bizzat Türkiye için arzet-
tiği ehemmiyete gelince : İkinci Cihan Savaşının sona erdiği tarihten be
ri memleketimizin dış emniyet bakımından büyük bir huzursuzluk içeri
sinde yaşadığını gizlemeye hacet yoktur. Zira Batı Avrupa, komünist em
peryalizminin sadece müşterek bir tehdidi altında bulunduğu halde yur
dumuz senelerden beri, bütün dünyayı tehdit eden ve kendisiyle karadan 
ve denizden komşu bulunduğumuz bir devletin aynı zamanda zoprak ta
lepleri ile de karşılaşmıştır. Bu itibarla denebilir ki, bütün dünya millet
leri arasında toplu emniyet sistemine en fazla ihtiyacı olan devlet Türki
ye'dir. Türkiye yıllarca türlü baskı ve tehditler altında bulundurulmuş, 
sinir harbinin çeşitli şekilleri yurdumuz üzerinde devamlı bir surette tec
rübe edilmiştir. Bu yüzden, istiklâlini ve toprak bütünlüğünü muhafaza 
etmek endişesiyle gene bütün dünya milletleri içerisinde en büyük feda
kârlıklara ve malî külfetlere katlanan yegâne devlet Türkiye'dir. 

Batı Avrupa devletleri Birleşmiş Milletler Teşkilâtını kâfi görmeyip 
kendi aralarında yeni müdafaa sistemleri kurarken, mevcudiyeti bizzat 
Batı Avrupa için dahi hayati derecede ehemmiyetli olan bir memleket se
nelerce toplu emniyet sisteminin dışında bırakılmıştır. Birleşik Ameri
ka'nın, Truman Doktrini ve Marshall Plânı gereğince yurdumuza yapmış 
olduğu büyük yardımları burada şükranla karşılamakla beraber, bu tür
lü alâkaların ahdî bir teminatla desteklenmemiş olması Türk Milletinin 
başlıca kaygusunu teşkil etmiştir. Zira Truman Doktrini ve Marshall Yar-
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dımı tek taraflı bir yardım ve yardım vaadinden ileri bir mahiyet arzetme-
mekte idi. 

Diğer yandan, Orta-Doğu ve yakın -Şarkın kilit taşı mesabesinde olan 
Türkiye'nin Atlantik müdafaa sistemi içerisine alınmamış olması, aynı 
zamanda düşmanların her türlü politika taarruzlarına ve menfi propa
gandalarına da müsait bir zemin hazırlıyordu. Halbuki Türkiye'nin silâh 
kadar, belki de silâhtan daha ziyade toplu emniyet sistemine ihtiyacı var
dı. Türkiye kendisinin de Batı âleminin ihmal edilemeyen bir uzvu olarak 
görülmesini medeniyet dünyasından haklı olarak istiyor ve bekliyordu. 

A t l a n t i k Paktı şimdi Doğu hudutlarını Adriyatik kıyılarından Türki
ye'nin Kars hududuna kadar uzatmakla Batı Avrupa müdafaa sistemi 
büyük ölçüde kuvvetlendiği gibi Türkiye'nin dış emniyeti de artık sağlam 
bir teminata bağlanmış bulunuyor. 

Batılı Devletler Türkiye'nin kaderi karşısında lâkayıd ve seyirci kal
mayacaklarını, bu memleketi, Batılılar topluluğunu teşkil eden camianın 
ihmal edilemeyen bir unsuru telâkki ettiklerini kabul ve bunu ilân edi
yorlar. A t l a n t i k Paktı otomatik yardım taahhüdünü i h t i v a eden bir And-
laşma olmamakla beraber bundan böyle Türkiye'ye müteveccihen silâhlı 
bir taarruz, Paktın beşinci maddesi gereğince. Tarafların hepsi aleyhine 
yöneltilmiş bir taarruz olarak telâkki edilecektir. Söylemeye hacet yoktur 
ki, Paktın diğer bütün üyeleri de birbirlerine bu tür bir taahhütle bağla
mışlardır. 

Emniyetle söylenebilir ki, A t l a n t i k Paktı mevzunun iç politika hâdise
leri arasındaki mevkiine ve tesirlerine kısaca işaret edeceğiz. Yüksek Meclis
te memleketin bu derece ehemmiyetli bir meselesi görüşülürken bunu 
partilerarası bir ayrılık şekline sokmak istemeyeceğimizi takdir buyurur
sunuz. Ancak dış politika iktidarla muhalefet arasında daima ahenkli bir 
mesainin kurulmasını arzu ettiğimiz için partilerarası münasebetler bakı
mından, tarih muvaceheninde bir iki noktayı tesbit etmekte fayda vardır. 

Tesbit etmek istediğim birinci hakikat şudur : Menderes Hükümeti
nin devamlı ve çetin çalışmaları sonunda Atlantik Konseyinin Orttavva İç-
timamda Türkiye'nin Pakta kabulü hakkında prensip mutabakatına va
rıldıktan sonra muhalefet tarafından ortaya şu türlü bir iddia atılmıştır : 
Türkiye'nin A t l a n t i k Paktına kabulü memleketimizin öteden beri takip et
miş olduğu Batıya müteveccih dış siyasetinin tabiî bir icabıdır. Bu itibar
la Halk Partisi zamanında başlamış olan bir eser bu defa muvaffakiyete 
ulaştırılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün elde ettiğimiz bu büyük muvaffaki
yet hakikaten Halk Partisi zamanında başlamış olan bir eserin ikmalin-
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den mi ibarettir? Diğer bir tâbirle sabık iktidar zamanında başlamış olan 
bir teşebbüs bir miktar ilerledikten sonra bunun semerelerini toplamak 
şimdi bizim iktidarımıza mı nasip olmuştur? Nitekim Faik Ahmet Barut
çu arkadaşımız demin ki beyanatı arasında da bunu üstü kapalı olarak 
gene ifade ettiler. 

Bu nokta bendenizce son derece ehemmiyetlidir. Şu itibarla ki, A t l a n 

tik Paktı mevzuunda bundan böyle partiler arasında vukuu muhtemel 
bir takım lüzumsuz münakaşa ve mücadeleleri önleyeceği için aydınlan
masında fayda vardır. 

Şunu hemen söylemeyelim ki, Halk Partisi iktidarı A t l a n t i k Paktının 
memleketimiz bakımından arzettiği ehemmiyeti bidayette gereği gibi kav
ramış bulunuyordu. Filhakika Günaltay Hükümeti, dünyayı tehdit eden 
malûm tehlikeye karşı Batı Avrupa'da müşterek bir müdafaa cephesi ku
rulurken yurdumuzun bu cephenin dışında bırakılmasının bizim için ne 
derece tehlikeli bir durum yaratacağını göz önünde tutarak, A t l a n t i k 

Paktı henüz hazırlık safhasında iken, buna katılmak için teşebbüslere 
geçmiş, elinden gelen bütün gayreti ile çalışmış ve fakat bu teşebbüsle
rinde muvaffak olamamıştı. 

İşte bu muvaffakiyetsizlik Günaltay Hükümetini ümitsizliğe, hattâ 
ye'se düşürdü. Sabık iktidar bu türlü bir h a l e t i ruhiye içerisinde artık 
Türkiye'nin A t l a n t i k Paktına giremeyeceğine (Sağdan, öyle değil sesleri, 
soldan öyledir, devam sesleri) bunun imkânsız olduğuna kanaat getire
rek teşebbüslerinden tamamen vazgeçti. 

Tarih muvacehesinde bu türlü bir hükmü katiyetle düşürürken mü
cerret bir iddiayı öne sürdüğümüzü zannetmemenizi rica ederiz. Zira bu 
hükmü bizzat sabit Başbakan Muhterem Günaltay ile Hariciye Bakanı 
Sadak vermiş bulunuyorlar. Filhakika Günaltay 3 0 Nisan 1949 da Tan 
Gazetesinin başyazarı Ali Naci Karacan'a sureti mahsusada verdiği mü
him bir beyanatında A t l a n t i k Paktı hakkında aynen şunları söylemiştir : 

Ali Naci Karacan şu suali soruyor : 

A t l a n t i k Paktına girilmedi. Bir Akdeniz Paktının da şimdilik mevzu-
ubahis olmadığı anlaşıldı. O halde bizim katî dış politika istikametimizi 
ve dış politikada bugün hangi vaziyette bulunduğumuz gerçeğini kavra
mak için şu iki cepheli suali sormama müsaade buyurunuz. 

Amerika ile bağlılığımızın -şifahi dostluk sözleri ve yardım malzemesi 
haricinde- her hangi bir maddi teminatı var mıdır? Türkiye Dışişleri Ba
kanının memleketten hareket günü ile avdet günü arasında geçen müd
det zarfında bu sahada, ileri bir adım atılmış mıdır? 
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Başbakan şöyle cevap vermiştir : 

" A t l a n t i k Paktına girme mevzuunda biz bidayetten beri pek hevesli 
davranmadık. Mutlaka A t l a n t i k Paktına girelim diye bir teşebbüste bu
lunmadık. Çünkü böyle bir pakta girmenin bizim için amelî bir faydası 
yoktu" (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Necmettin Sadak ise Amerika'dan avdette 1 1 Mayıs 1 9 4 9 da Büyük 
Millet Meclisinde yaptığı beyanatta : "Ben Vaşington'a. ne A t l a n t i k Paktı
na girmek, ne bu hususta bir teklif ve talepte bulunmak ve ne de bir pakt 
imzalamak için gitmedim. Bununla beraber, Atlantik Paktı gibi âlemşü
mul bir hâdisenin i n i k a s l a r ı hususunda fikir teatisinde bulunuşum ka
dar tabiî ve lüzumlu bir şey tasavvur olunamaz. 

" A t l a n t i k Paktına dair Hükümetimizin görüşü ise yüksek malûmları
dır. Bu görüşü Büyük Millet Meclisinde, 1 6 Mart 1 9 4 9 tarihindeki beya
natımda aynen şöyle izah etmiştim : 

"Şimali Atlantik Paktı adı verilen ve mahdut bir coğrafya bölgesine in
hisar edeceği, kurucuları tarafından bize sarih surette ifade edilmiş olan 
bu karşılıklı Askerî Yardım Andlaşmasına, A t l a n t i k kıyılarında bulunma
yan Türkiye'nin girmesi bahis mevzuu değildir." Aynı beyanatında daha 
aşağıda : 

"Yine tekrar ediyorum ki, Dışişleri Bakanınız ne bir teklifte bulunma
ya, ne de bir pakt müzakeresine gitmiştir. Hattâ muhtemel bütün tefsir
leri önlemek için, Amerika'yı ziyaretimin, A t l a n t i k Paktının imzasından 
sonraya rastlaması hususunda tarafımızdan hassaten dikkat gösteril
miştir." 

Muhterem arkadaşlarım; 

Görülüyor ki, gerek eski Başbakan ve gerek Hariciye Vekili Türki
ye'nin A t l a n t i k Paktına girmesinin mevzuubahis olamayacağını sarahat
le ifade etmişlerdir. Hattâ Başbakan A t l a n t i k Paktına girmek mevzuunda 
bidayetten beri pek hevesli davranmadığımızı, mutlaka pakta girmek için 
bir teşebbüs yapmadığımızı, böyle bir paktın bizim için amelî bir faydası 
olmadığını da ifade etmiştir. (Doğru sesleri, soldan) 

Şimdi bu vaziyet, meseleyi bu tarzda tutmuş olan bir Hükümetin Tür
kiye'yi A t l a n t i k Paktina bir miktar olsun yaklaştırdığnı bugün iddia et
mek mümkün müdür?.. Hakikat şudur ki, Halk Partisi iktidarı, A t l a n t i k 

Paktı mevzuunda Demokrat Partiye her hangi bir hazırlık bırakmış olma
yıp bu, tamamen yeni iktidar tarafından ele alınmış, azimle ve maharet
le işlenmiş ve mesut bir neticeye ulaştırılmış bir eserden ibarettir. (Soldan 
bravo sesleri ve alkışlar) 
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Bu meseleyi böylece tesbit ettikten sonra ikinci mühim bir nokta üze
rinde de kısaca durmak istiyoruz. 

Bugün Türkiye Atlantik müdafaa sistemine Batı devletleriyle, eşit 
haklar ve eşit vazifelerle giriyorsa bunda Kore kararının ve orada bütün 
dünyanın takdirini kazanan kahraman ordumuzun şerefli hizmetlerinin 
hissesi pek büyüktür. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

Filhakika Türkiye Kore Harbine iştirak ederken sadece Birleşmiş Mil
letler Andlaşmasından mütevellit vecibelerini ifa ediyor, dünyanın barış 
ve güvenliğini korumak maksadiyle kendi uhdesine düşen vazifeyi yerine 
getiriyordu. Ama açıkça söylemek lâzımdır ki, Kore Harbi Türkiye'yi at-
lântik Misakma götüren hâdiseler zincirinin en ehemmiyetli bir halkası
nı teşkil etmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu itibarla Kore'de vatan müdafaası uğrunda canlarını vererek Tür
kiye'nin emniyeti dâvasına eşsiz bir hizmette bulunmuş olan aziz şehit
lerimizin ruhlarını burada tazimle anarken bütün Kore kahramanlarımı
za ve Türk Ordusuna minnet ve şükran borçlarımızı da ifa ediyoruz. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

Kore savaşı, sadece dünyanın barış ve güvenliği bakımından değil ay
nı zamanda yurdumuzun emniyeti bakımından da Türk Tarihine, gele
cek nesillerin her zaman iftiharla hatırlayacakları büyük bir zafer olarak 
geçecektir. 

Biz kendi hesabımıza, yurdumuzun dış emniyeti mevzuunda elde et
miş olduğu büyük muvaffakiyetten dolayı Menderes Hükümetini en iyi 
temennilerimizle tebrik ederiz. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zonguldak) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim; söz vereceğim. 

Söz alıp da henüz konuşmayan arkadaşların isimlerini tekrar okuyo
rum : Füruzan Tekil (İstanbul), Celâl Yardımcı (Ağrı), Cihad Baban (İz
mir), Suad Hayri Ürgüblü (Kayseri), Ali Fuad Cebesoy (Eskişehir), Nadir 
Nadi (Muğla), Kemal Türkoğlu (Mardin), Osman Kapani (İzmir)... Rıfkı Sa
lim Burçak arkadaşımız kendi adına konuşmak için isimlerini yazdırmış
lardı, Demokrat Parti Grupu adına konuşan konuşmacıyı tercih etmişler
dir. Ethem Vassaf (Kocaeli), Vasfi Menteş (İzmir), Sedad Barı (Seyhan), 
Hâmid Şevket İnce (Ankara), İsmail Berkok (Kayseri), Arif Hikmet Pamu-
koğlu (Giresun), Elimdeki liste budur. 

Şimdi Sinan Tekelioğlu arkadaşımız da söz istiyorlar. 
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ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zonguldak) — Usul hakkında. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Şu anda usul hakkında söz verilemez, esa
sa girilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi usul hakkında söz veremem. (Gürültüler, söylesin sesleri) 

BAŞKAN — Boyacıgiller söz istiyor, kendisine söz verilmesini reyinize ar-
zediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Söz verilmesi kabul edilmiştir. 

Buyurun. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zonguldak) — Muhterem arkadaş
lar, Sayın Meclis Başkanının bendenizi kürsüye davetleri sırasında meş
ru bir mazeret dolayısiyle vaktinde icab edemedim. Onun için özür dili
yorum. Bu mazeretim meşru bir sebebe istinat etmektedir. Bunu benden 
sormayacağınızı tahmin ederim. (Soldan : Neden sesleri) Arkadaşlar ısrar 
buyururlarsa arzederim. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz Millet Partisine girdim. (Soldan alkış
lar, "işte bunu bilmiyorduk" sesleri) Bunu bilmeyen arkadaş kalmamıştır. 
Kaldı ki, İçtüzüğümüzde Meclis gruplarının kaç kişiden terekküp edece
ği hakkında bir sarahat yoktur. İki arkadaş da bu grupu teşkil edebilir, 
bir arkadaş da bu grupu temsil edebilir. 

Üçüncü nokta da şudur ki; memlekette herkes Millet Partisinin bu 
büyük siyasî muvaffakiyet muvacehesinde fikir ve mütalâası nedir? Bu
nu öğrenmek ister. (Mevzua sesleri, gürültüler) Demokrat arkadaşların bir 
muhalif partili arkadaşların konuşmasına tahammül edecek kadar geniş 
müsamahaya sahip olduklarını biliyorum. Nihayet benim konuşmamda 
endişe verecek bir şey de yoktur. (Gülüşmeler, gürültüler, "hayret, neden endi
şe edilecek" sesleri) (Esasa gel sesleri) 

Esasa girmeme müsaade ederseniz konuşmama başlayayım. 

BAŞKAN — Esasa girmeniz istenilmektedir. Esas hakkında konuşma
nız kabul edilmiştir. Esas hakkında konuşunuz. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Devamla) — Sayın arkadaşlar, bu
gün Kuzey Atlantik Andlaşmasına Türkiye Cumhuriyetinin katılmasına 
dair kanun tasarısının görüşülmesi vesilesiyle, Millet Partisi adına ko
nuşmak ve parti görüşünü belirtmek imkânını kazandırdığım için bahti
yarım. 

Muhterem arkadaşlarım; Birleşik Amerika, Belçika, Danimarka, 
Fransa, Holânda, İngiltere, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç 
ve Portekiz arasında 4 Nisan 1949 tarihinde Vaşington'da imza edilmiş 
bulunan Kuzey Atlantik Andlaşmasına, mezkûr devletler temsilcileri 14 
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Eylül 1951 tarihinde Ottavva'da yaptıkları toplantı sonunda, Türk Hükü
metinin mütevali müracaatı ve Yunan Hükümetinin de bu isteğe uygun 
düşünce ve talebi, dünyanın siyasî, iktisadî, askerî tahavvüllere maruz 
kalması ve şartların değişmesi. Kore olayının arzettiği hususiyet ve dün
ya barışı için tehlikeli vaziyeti adı geçen devletleri ve dost Amerika Birle
şik Devletleri Hükümetini harekete geçirmiş ve bilhassa Türk Ordusu
nun Kore'de gösterdiği eşsiz kahramanlık muvacehesinde. Türkiye ve Yu
nanistan'ı Andlaşmaya iltihaka davet etmeyi karar altına almışlardır. 

Türk hükümetlerinin bu yolda sarfettikleri mütemadi gayret ve faali
yetleri Millet Partisi teşekküre şayan görür. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Millet Partisi adına konuşamazsın, 
kendi adına konuş. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Devamla) — Bu Andlaşmanın ka
rakteri, Adlaşma metninde açıkça belirtilmiştir : 

a) Birleşmiş Milletlerin barış içinde yaşamaları ve bu Pakta dâhil dev
letlerin demokrasi prensipleriyle, ferdî hürriyetleri ve hukukun hüküm
ranlığı üzerinde müesses bulunan hürlüklerini, müşterek miraslarını ve 
medeniyetlerini korumak, 

b) Kuzey A t l a n t i k bölgesinde refah ve istikrarın gelişmesine yardım 
etmek, 

c) Müşterek müdafaaları, barış ve güvenliklerinin korunması için gay
retlerini birleştirmek, 

ç) Tarafların dâhil olabilecekleri bütün milletlerarası anlaşmazlıklar
da barışçı yollardan giderek bunları halletmek ve Birleşmiş Milletlerin 
gayeleri ile telif edilemeyecek tehdit veya kuvvet istimalinden çekinmek. 

Görülüyor ki, bu pakt tecavüze karşı korumakta ve karşı koyma esa
sına dayanmaktadır. Bu pakta dâhil olan memleketlerin başkalarına te
cavüz etmeleri düşünülmemektedir. Binaenaleyh bu andlaşma bir barış 
beratı, barış vesikasıdır. 

Pek sayın arkadaşlarım; 

Türkiye'nin gelenek haline gelen barışçı politikası bütün partilerin 
müşterek politikasını teşkil etmektedir. Millet ve memleket menfaatlerine 
aykırı olmayan bu kabîl dış politika konularında Millet Partisi her zaman 
iş başında bulunan Türk hükümetlerine müzahirdir. Zira, dış politikada 
particilik yapmak, memleket ve millet menfaatlerine zarar verir; millî 
menfaatlerimize nakîsa verir, Türk varlığını zedeler. Bu bakımdan, her 
zaman açıkça ifade etmekten zevk duyarız ki, Millet Partisi memleket ve 
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miletin hayrına olan fiil ve hareketler muvacehesinde iş başındaki hükü
metlerle aynı görüşte olacaktır. Zira dış politika konuları partilerin değil; 
millet ve memleketin menfaatlerine taallûk eden mevzulardır. 

Biz, Kuzey A t l a n t i k Andlaşmasına Türkiye ve Yunanistan'ın iştirak 
etmesini memnuniyetle karşılamış bulunuyoruz. Ancak şunu da arzet-
mek isteriz ki, bizi endişeye sevkeden bir husus vardır... (A. a. a. sesleri) 
Hükümet bu konuda bizi tatmin edecek kesin beyanatta bulunur ve en
dişemizi dağıtacak ferah verici açıklamalarda bulunursam emnun ve 
müteşekkir kalırız. (Gürültüler) 

' 1949 yılında Atlantik Andlaşması Birleşik Amerika Devletleri Senato
sunda müzakere edilirken senatörlerden birkaçının ortaya attıkları bâzı 
fikirler bu andlaşmaya iltihak etmek üzere olduğumuz şu sırada hatırla
nacak olursa, âti için memleket ve milletimizin hak ve menfaatleri muva
cehesinde iyi olur zan ve kanaatindeyiz. Filhakika 1949 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri Senatosunda şu noktalar üzerinde durulmuş ve bu 
konular tartışma konusu olmuştur : 

1. Bir tecavüzün vukuubulup bulmadığının tesbiti; 

2. İç isyanların, dışardan gelen kışkırtma ve ufak ölçüde yardımlarla 
vuku bulmuş ve devam etmiş olması tecavüz sayılmayacaktır. 

3. İlgilinin dahi bir savaş sebebi saymadığı ufak tefek tecavüzler, and-
laşma mekanizmasını harekete getirmeyecektir . 

4. Paris ve Kopenhag üzerine yapılacak bir hücuma, Amerika'nın 
Nevvyork Şehrine yapılmış bir hücum da Fransa ve Danimarka'nın ken
di başkentlerine yapılmış hücumlar ayarında mukabele edemeyecekleri 
Senatoda söylenmiştir. Bu da çok tabiîdir. Ve her şeyden önce bir maddi 
imkân meselesidir. Nasıl ki Ankara veya İstanbul'a bir hücum olduğu za
man andlaşmayı imza eden devletler bize yardıma koşacaklarsa böyle bir 
hal vukuunda bizim de diğer âkıdler misillû genel imkânlarımızla muka
bele edeceğiz. 

Amerika Birleşik Devletleri senatosunda Türkiye ve Yunanistan'ın At
l a n t i k Andlaşmasına iltihakları konusu görüşülürken bir iki senatörün 
beyanatı yukarda arzettiğimiz endişeye yol açmıştır. Bu endişe şudur : 

Bilfarz, Sovyet Rusya bizzat değil de peykleri vasıtasiyle doğrudan 
doğruya veya çeteler şeklinde Türkiye'ye bir tecavüz yaptırırsa veya Allah 
göstermesin İran'ı nüfuzu altına alır da İran üzerinden Türkiye'ye saldı
rışlarda bulundurursa, yardım mekanizması otomatikman işleyecek ve 
Türkiye'ye yardım yapılacak mıdır? 
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Senatoda cerayan eden müzakere ve münakaşaların bizde bıraktığı 
intiba yardım edilemeyeceği şeklindedir. Bu böyle ise ve Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti de bu suretle düşünmekteyse. bu takdirde Andlaş
maya biz, eşit hak ve vecibelerle girmiyoruz intibaına yol açılır ve bizi en
dişeye sevkeder. 

Bizim görüşümüz şudur ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Senatör
lerin bu mütalâası üzerine Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'den, Se
natörlerin fikir ve mütalâalarına Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'-
nin iştirak etmediğini sormuş ve kesin bir cevab almış mıdır? Bu fikir ve 
kanaate Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti sarih bir cevab vermiş mi
dir? Bu hususun aydınlanması lâzımdır. Zira, Senatörlerin fikir ve müta
lâalarına göre, İran veya Sovyet peyki bir devletin bizzat veya çeteler va-
sıtasiyle Türkiye'ye tecavüzler yapılması takdirinde ve tecavüzün de tcs-
biti halinde, Andlaşmanın 5 inci maddesi hükmü yürütülmeyecektir. Bu 
ise memleketimizin durumuna göre iyi olmaz. 

Hükümetin bu sorumuza, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinden 
sorarak aldığı cevabı açıklamak ve hiçbir endişeye mahal olmadığını söy
lemek suretiyle cevap vermesini şükranla karşılar ve tam bir emniyet ve 
huzur içinde bu siyasi muvaffakiyetinden dolayı bundan önceki ve şim
diki hükümetleri takdir ve tebrik eyleriz. 

Bu hususu ortaya atışımızın sebebi, bu siyasi anlaşmayı gölgelendir
mek için değildir. Yukarda açıkça belirtmiş bulunuyoruz ki, dış politika
da memleket ve milletin hak ve menfaatlerine uygun olduğu müddetçe 
Millet Partisi Hükümetin bütün teşebbüslerine müzahirdir. Fakat, mem
leketimiz ve milletimiz için hayati mahiyette olan bu anlaşma, Türkiye'ye 
en küçük bir endişeye mahal bırakmayacak mükemmel iye t te bir du rum 
arzettiği takdirde, samimiyet ve güvenle istikbale bakmak hakkımız ola
caktır. Bu endişemizin Hükümetin açık beyanatı ile dağılacağını kuvvet
le ümit etmekte olduğumuzu da önceden belirtmek isteriz. 

1950 yılında Kuzey Kore'nin (Rus peyki), Amerika bölgesi olan güney 
Kore'ye tecavüzü üzerine bütün Birleşmiş Milletler ve hemen hemen en 
önce Türkiye yardıma koşmuştu ve tecavüzün defi için şerefle dövüştü 
ve halen de dövüşmektedir. Böyle bir hal, yukarda arzettiğim üzere, Tür
kiye'nin de başına gelirse, Andlaşmaya dâhil devletlerden hiçbirinin te
reddüt etmeden yardımımıza koşmasını görmek ve bu suretle emin bir 
durumda bulunmak hakkımızdır. Olur olmaz bahanelerle Andlaşmanın 
5'inci maddesine tevfikan, Birleşmiş Miletler Andlaşmasının 51'nci mad
desiyle tanınan hak ve yetkilerin âkıd devletler tarafından samimiyetle 
telâkki edilmeyerek yardımdan kaçınılmamasını beklemek ve görmek is
teriz. 
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Eşit hak ve vecibelerle katılmamız iktiza eden bu andlaşma arzettiği-
miz endişe Hükümetin izale edici beyanatı ile dağıldığı andan itibaren 
bütün kalbimizle Türk hükümetlerinin ve bunu başarıya ulaştıran De
mokrat Parti Hükümetinin muvaffakiyetini belirtmekten Millet Partisi 
büyük bir memnuniyet duyacaktır. 

Andlaşmanın metinlerde yer bulunan katiyet ve vuzuhu içinde sena
törlerin senatodaki tartışmalarının eşit hak ve vecibe prensibini haleldar 
edecek bir karakter taşadığmı iddia edecek değilim. Biz bütün samimiye
timizle açıkça arzetmekten çekinmeyiz ki. sanırız Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti senatörleri bu beyanatlarına iştirak etmez, Andlaşmaya 
dâhil olacak Türkiye hakkında beşinci madde hükmü daraltıcı bir du
rumda kabul eylemiş Sayın Dışişleri Bakanının serdedecekleri beyanat, 
muhakkaktır ki, bizi tatmin edecek durumda olacaktır. 

Şunu da açıkça belirtmek isteriz ki memleket ve milletimizin hayrına 
olan bu tarihi andlaşmaya iltihak ettiğimiz bugün bütün Millet Partililer 
sevinç ve heyecan içinde. Andlaşmanın onanmasını beklemektedirler. 
Hiçbirimiz bu büyük siyasi muvaffakiyeti küçültücü bir düşüncenin ze
bunu değiliz. Türk Milleti bir bütün olarak böyle hayırlı anlaşma ve and-
laşmalar muvacehesinde birdir, beraberdir. 

Bu görüş ve inanışla, Kuzey Atlantik Andlaşmasının milletimiz ve 
memleketimiz için olduğu kadar bütün hür milletler ve âkıd diğer devlet
ler için hayırlı olmasını temenni eder hepinizi saygı ve sevgi ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; bu şerait altında Sayın Dışişleri Bakanının ve
receği izahat muvacehesinde tatmin edileceğimiz muhakkaktır. Hepimiz 
birleşiyoruz, bu mesele hepimizin malıdır. Bu muvaffakiyet Türk milleti
nin muvaffakiyetidir. Bu muvaffakiyeti hazırlayan Hükümetler dâima 
takdire şayandır. Demokrat Parti Hükümetinin bu hususta ulaştığı mu
vaffakiyeti Millet Partisi namına teşekkürle karşılarız, arkadaşlar. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Dışişleri Bakanmındır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Muhterem arka
daşlar, Abdiirrahman Boyacıgiller arkadaşımızın beyanatını dinledik. Bu 
beyanat Millet Partisi namına yapılmış olup şalisi bir mütalâa değildir. 
Mensup olduğu partinin mütalâası sayılması icabeder. Yalnız huzuru
nuzda itiraf etmek mecburiyetindeyim ki, söyledikleri mütalâaları dikkat
le dinlediğim halde aralarında bir tecanüs görmedim, bilâkis mütemadi 
tezatlar gördüm. Başlarken, bunun Hükümet için büyük bir siyasi mu-
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vaffakiyet olduğunu söylediler. Sözlerinin sonunda aynı şeyleri yine tek
rar ettiler ama ara yerde, bu paktın kabulü sırasında yani bu son tadil
ler esnasında Amerika Senatosunda Senatörlerin ileri sürdükleri fikirler
den bahsederek, bunlarla andlaşmanın âdeta sıfıra indiğini ifade etmek 
istediler. Diğer taraftan ise bu andlaşmanın eşit hakları, şunu ve bunu 
temin ettiğinden bahsettiler. Bu itibarla ifadelerindeki vuzuhsuzluklar ve 
tezatlar dolayisiyle arkadaşımıza nasıl cevap vereceğimi bilememekteyim. 
Anlaşılan kendileri bu partiye pek yeni girdikleri için partilerine has olan 
fikirlere tamamiyle tesahup edememişler. (Soldan alkışlar) (Gülüşmeler) 

Bereket versin burada, tamamen tezatlarla dolu olarak partileri na
mına ileri sürdükleri fikirlerin asıllarını, partilerine mensup bâzı muhar
rirlerin yazılarını okuduğumuz için bilmekteyiz, o hususta bâzı malûma
tımız vardır. (Soldan gülüşmeler) 

Müsaadenizle deminki mûruzatımda onlardan neden bahsetmediğimi 
açıklamayayım. Çünkü bütün bunlar ciddiyetle telâkki edilmeyecek ev
ham ve hayalâttan ibarettir ve bir devlet adamı bununla meşgul olamaz 
arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Faik Ahmet Barutçu. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zonguldak) — Söz istiyorum, şah
sıma sataşıldı. 

C. H. P. GRUPU ADINA FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Efen
dim; beni tekrar huzurunuza sevkeden, Rıfkı Salim Burçak arkadaşımı
zın bâzı mütalâaları olmuştur : 

Huzurunuza gelen eser; prensiplerinde partilerin mutabakat halinde 
bulundukları millî politikanın sağladığı, millî bir eserdir. Enternasyonal 
mühim meselelerin hallinde mazisi olmayan hâdiselerin müessiriyeti, 
takdir buyrulur ki, mahdut olur. Biz, böyle bir muvaffakiyetin şu veya bu 
parti arasında yarış mevzuu haline getirecek bir konu olmaktan çok uzak 
olduğu kanaatindeyiz. (Sağdan bravo sesleri) 

Bu mevzuda C. H. P. si iktidarının aldığı teşebbüsleri, hariciye dosya
ları gösterir. Millî meseleleri, dâhili politikada istismar mevzuu haline ge-
tirmektense, yeni vazifelerin icapları üzerinde müşterek gayretlerimizi 
sarfetmeyi tercih etmeliyiz arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Abdürrahman Boyacıgiller arkadaşımız Dışişle
ri Bakanının fikrî sahada verdikleri cevabı şahsına sataşma diye aldılar. 
(Soldan, asla sesleri) Abdürrahman Bey, direniyor musunuz? 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zonguldak) — Evet. 
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BAŞKAN — Boyacıgiller direniyor, sataşma oldu diyor. Kendisine sa
taşıldığını kabul ederek söz verilmesini kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Söz verilmesi kabul edilmemiştir. Binaenaleyh Heyeti Umumiye 
kendilerine bir sataşma olduğuna kani değildir. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zonguldak) — Usul hakkında söz 
istiyorum. (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Bu mevzuda usul hakkında söz veremem. 

Efendim, FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) — Arkadaşımızı kürsüye d a v e t 

ediyorum. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zonguldak) — Bu. zihniyeti göste
rir. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Ne zihniyeti, ordu bozanlık etmese-
ne... 

BAŞKAN — Füruzan Tekil. 

FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) — Pek muhterem arkadaşlar, huzurunu
za A t l a n t i k Paktının ehemmiyetini yeniden tebarüz ettirmek maksadiyle 
çıkmış değilim. Burada eski iktidarın A t l a n t i k Paktına kıymet vermediği
ni iddia edecek de değilim. 

Şüphe yok ki, eski iktidar da bu pakta, hakikaten şayanı dikkat bâzı 
mütenakıs beyanlarına rağmen kıymet vermiş, o vakit ki Hariciye Baka
nı Sayın SadakTn, paktın bahis mevzuu edilmeye başlandığı günlerde -
Türkiye A t l a n t i k kıyılarından uzaktır, Türkiye'nin sahası başlıbaşına 
ehemmiyeti olan başka bir coğrafi bölgedir. Bütün mesele A t l a n t i k ile Ak
deniz'de sulhu korumak için derpiş olunacak emniyet sistemimizi fasıla
sız yerleştirebilmektir. 

Demesine, daha sonra Avrupa İş Birliği toplantısı vesilesiyle Londra 
da Mister Bevin ile temas edip, dönüşte Meclise verdiği izahatta (Bölge 
Andlaşmalarma taraftar olduğunu) belirtmesine rağmen, gün gelmiş, es
ki iktidar da Pakta girmek lüzumunu hissetmiş ve Assamblede bulun
mak üzere, yine sayın Sadak Amerika'ya seyyahat etmiş, hattâ Başkan 
Truman'la görüşmüş, fakat maalesef netice alınamamıştır. 

Meselenin Türkiye için hazin olan tarafı, 4 Nisan 1 9 4 9 da A t l a n t i k 

Paktı imzalanınca 1 2 Devlet arasında bir Akdeniz Devleti olan İtalya'nın 
da bulunmasıdır ki, bu hal, bir Akdeniz bölge Andlaşmasının bir hayal
den ibaret sayıldığını açıkça göstermiş bulunuyordu. Bunun üzerinden 
uzun bir zaman geçiyor, 1 3 aylık bir zaman!.. O vaktin sayın Hariciye Ve
kili Avrupa'ya yaptığı her seyahatte. Devlet adamlarına sulh ve emniye-
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tin ne zaman avdet edeceğini sormuş, aldığı cevap hep "Allah bilir" kabi
linden lâflar olmuştur. Bu hali 4. V. 1950 tarihli Ulusun, gayet veciz bir 
şekilde hulâsa ettiğini görüyoruz : 

"Asıl varlık meselemiz olan dünya emniyet sistemine bağlanmamız 
için ufukta bir işaret, bir vait dahi yoktur" diyor. 

Muhterem arkadaşlar; hafızalarınızı, küçük bir gayretle hâdiseleri 
hatırlamaya davet edecek olursak, bu hâdiselerin oluş şeklini ve bu oluş
ta yeni bir siyaset anlayışının ne büyük bir rol sahibi bulunduğunu bü
tün berraklığı ile görürüz. 1950 22 Mayısında idareyi devralan yeni ikti
dar Hükümeti, ilk işlerden biri olarak A t l a n t i k Paktı meselesindeki bed
binliği izale etmek ve Türkiye'nin hakkını, her türlü temasın bir zemini 
olarak istemek kararını vermiştir. Paris'teki İş Birliği Konseyi ve Bakan
lar Konferansında bulunmak üzere 30 Mayısta hareket eden, yeni iktida
rın Dışişleri Bakanı Sayın Köprülü'nün basına verdiği beyanat yeni Türk 
siyasetinin adını koymaktadır; bu beyanatta bir de misal zikredilerek : 

- Mister Bevin'in formülü ile hareket edeceğiz, kartları açık oynaya
cağız, denilmektedir. 

Dikkat buyurulursa, o tarihte. Güney Kore'ye tecavüz henüz başla
mamıştır. Başlayacağını kestirmeye de imkân yoktur. Fakat hâdiseler ne 
olursa olsun, Türk siyaseti, açık kalblilik, karşılıklı itimat ve açık sözlü
lük umdelerinin üzerine emniyetle tahkim edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bundan sonrası, belki daha kolay hatırlana
caktır. Türk siyaseti o şekilde formüllendikten yirmi altı gün sonra yani 
25 Haziran da âni olarak, Güney Kore'ye tecavüz edilmiştir. Birleşmiş 
Milletlerin daveti, buna durumumuzu tesbit etmek suretiyle Hükümetçe 
verilen cevaplar. Büyük Mecliste okunmuş, ittifakla ve tezahüratla tasvip 
edilmiştir. Daha sonra bu cevapların ifadesine fiilen de sadık kalınmıştır. 

Belki Kore'ye bir Tugay göndermemizi burada hatırlatmanın fuzuli ol
duğu söylenebilir. Hâdiseyi sadece nakletmek hakikaten böyle de olabi
lir. Fakat hâdiseyi, sebebiyet verdiği dahilî ihtilâflarımız ve siyaset ayrı
lıkları bakımından kısaca hatırlatacak olursak, yeni Türk siyasetinin es
kisinden ne kadar ayrı olduğu kolaylıkla anlaşılacaktır. 

Filhakika; arkadaşlara itiyatların çok defa mantık silsilesini kesen, 
aklıselim önüne dikilen, hissiselimin doğuşunu önleyen köstekleyici ve 
müşkülâtçı unsur olduğu bir daha görülmüştür. Bu, tamamen beşerîdir. 
Ancak bunu bir mazeret olarak göstermek şayet mümkün olursa, o m a 
zeretin bünyesini teşkil eden nakîseyi de her an teşhisten uzak bulun
durmamak icabeder. Hakikaten bugünkü muhalefet sırasında oturan 
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bâzı eski iktidar temsilcileri bidayetle Kore'ye askeri kuvvet gönderme ka
rarının şekli üzerinde itirazda bulunmuşlar, fakat müzakereler ilerleyip 
hararet kesbettiği sıralarda, Birleşmiş Milletler Ordusuna katılmamızın 
şekli unutulmuş ve Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 42 ve 43'üncü 
maddeleri üzerinde, tamamen esasa mütaallik münakaşalar başlamış ve 
her iki muhalefet partisi asker göndermeye mecbur olmadığımızı, bu 
maddelerin yalnız kelime ve satırlarına dayanarak, açıkça ifade etmiş, 
Hükümeti, hattı hareketinin esasından tenkid. hattâ takbih etmiş olu
yorlardı. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Bunların modası geçmiştir. Bunları 
konuştuk evvelce. 

FÜRUZAN TEKİL (Devamla) — Bunlar sizin hislerinizdir, müsaade 
buyurun Hüsamettin Bey, ifadesi zaruridir. 

Daha sonraları yazılı teminat isteği yolundaki tenkidler başlamıştır. 
Dünyanın en buhranlı anlarından birinin başladığı; Birleşmiş Milletler 
idealine en müessir şekilde taarruz edilmek istenildiği bir sırada, o ide
ale bağlı olduğunu fiilen ispat etmenin bahis mevzuu olduğu bir sırada, 
ancak iki şık ihtiyar edilebilirdi : 

Ya aynı ideal uğrunda birleştiğimiz insanları hiç tanımıyormuş, onla
rın, fiilen ihraz edeceğimiz bir liyakati anlayacaklarından şüphe ediyor
muşuz gibi pazarlığa girmek, yahut, onlara, tam bir itimatla elimizi uzat
mak ve aynı hissin onlardan bize doğru geleceğinden emin bulunmak. 

Bugün hararetle tebrik ettiğimiz Hükümet, ikinci şıkkı tercih etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, ister küçük bir ferdin küçük bir işi. ister kos
koca bir devletin muazzam ve hayati bir meselesi bahis mevzuu olsun, 
anlaşmalar insanlar arasında yapılır ve insanlar, vesileler ve hâdiseler 
birbirinden çok ayrı da olsa, hep aynı hislerin mübadelesi ile anlaşırlar. 
Bu duygular karşılıklı anlayış ve inanıştır. Şayet Türk Hükümeti muha
taplarının samimî, sulhun ve insanlık idealinin uğrunda vefalı olduğun
dan şüphe demeyelim, fakat bu yolda bir tereddüde düşecek olsaydı el
bette ki, bir yazılı va'de. bir garantiye lüzum görürdü. Fakat böyle bir te
reddüdün caiz olması dahi o idealin esasen mevcut olmaması ve netice
de her şeyin boşuna yapılması demek olmaz mıydı? 

Türk Hükümeti, düşünürken karşısına hakikatları almış, o hakikat-
lar içinde Birleşmiş Milletler idealini yaşar görmüş, yine o hakikatlar 
içinde Birleşik Amerika'nın emin, samimî ve kuvvetli dostluğunu bütün 
kudretiyle teşhis etmiş ve o camiaya lâyık olduğumuzu ispat etmenin dâ
vayı halledeceğini berrak bir şuurla anlamıştır. 
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Filhakika, Hükümet Başkanı Sayın Menderes'in Kore'ye asker gönder
me kararından sonra, bir basın toplantısında esas itibariyle belirttiği : 

- Verilen karar harb kararı değil, sulhu koruma teşebbüsüdür, 

- Her devletin ayrı ayrı ve münferit olarak sarfedeceğ'i gayretlerle ba
rış korunamaz. 

Bize Kore hâdisesi karşısında bâzı devletlerin mütereddit ve kararsız 
hareketlerini örnek olarak tavsiye ediyorlar. Hodkâm duygularla müp
hem ümitlere kapılan mütereddit ve kararsız hareket ancak gaflet olur. 

Kore'ye askerî birlik gönderme kararı Hükümetimizce bütün şümulü 
ile bilinerek verilmiştir. 

Gibi; hususlar Hükümet şuurunun A t l a n t i k Paktı meselesini diğer 
politik işlerle birlikte kül halinde hakikaten berrak bir şekilde mütalâa 
ettiğini ve rotasını tam hakikatçı ve samimî bir uzak görüşün irşadı ile 
çizdiğini açıkça göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; itimatla iş başına getirdiğiniz insanların icra
atında elbetteki hatadan evvel sevabı aramak ve onu gördükçe memnun 
olmak en tabiî tarafımızdır. 

Bu itibarla, Hükümetin muvaffakiyetini onu her müspet icraatında 
desteklemekle vazifeli bir meclis âzası olarak, hararetle tebrik ve bundan 
derin bir haz duyduğumu ifade etmek isterim. 

Bunun yanında dâvanın tahakkukunda büyük bir anlayış göstermiş 
olan başta Sayın Reis Truman ile Birleşik Amerika senatörlerinden Albay 
Cain, Cari Mundt ve Hulbright gibi idealist ve muhterem zevatı, diğer 
milletlerin anlayış gösteren sayın temsilcilerini, sempati ile yâdetmek ba
na şu anda büyük bir zevk vermektedir. Ve nihayet Kore'de işte bu insan
lık ideali uğrunda savaşarak kanını seve seve akıtarak, milletin o ideali 
ne kadar benimsediğini, ona ne kadar lâyık olduğunu bütün dünyaya öğ
reten, göğsümüzü her gün gurur ve iftihar hisleri ile gerdiren ecdadından 
kahraman büyük idealist Türk çocuklarının bu emniyet sistemi; bu ide
al paktı içindeki büyük paylarını ifade ederken, onların aziz ruhlarını 
tebcil ve taziz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, A t l a n t i k Paktına tamamen eşit haklarla, kayıt
sız şartsız girişimiz kararını tasdik dileğiyle Hükümetin huzurunuza ge
tirdiği şu anda, bâzı hâdiselere, bâzı görüşlere, bâzı anlayışsızlıklara ve 
nihayet Hükümetin olgun ve samimî politikasına atıflarda bulunmanın 
büyük sebebi şudur : 

Tenkid organı ve muhalefet olarak, burada vazife gören arkadaşların 
her hâdiseyi mutlaka tenkid etmek mecburiyetinde olmadıkları bu suret-
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le de anlaşılmaktadır. Muhalefetin her şeyde bir tenkid mecburiyeti his
setmesi iş başındakileri gerçi yollarından ayırmayacaktır. Fakat boşuna 
bir yorgunluğa götürdüğünü de kabul etmek lâzımdır. 

Bu sözlerimin tamamen içten geldiğini temin etmek isterim. Bunların 
bir tenkid ve murakabe hakkını nezetmeye delâlet ettiğini iddia edecek 
bir arkadaş tasavvur etmiyorum. Hakiki tenkid ne kadar şartsa, ne ka
dar faydalı ise, tenkid için tenkid, muhalefet olsun diye muhalefet de o 
kadar faydasızdır. Bu bir. 

İkincisi de şu Hükümetin bu reel ve açık kalbli politikası artık hepi
mizin politikası olmalıdır. Eski itiyatlardan, tecarrüt ederek samimiyet ve 
karşılıklı anlayış zeminine hep birlikte gelmeliyiz ve bilmeliyiz ki, ta Bü
yük Reşit Paşa zamanında yaşamaya başlayan ve bir fasıla ile Büyük 
Atatürk tarafından hakiki ölçülerle ele alınmış olan (Türkiye'yi Avrupalı 
bir devlet yapma ideali) ancak bu samimî politika ile tekemmül etmiştir. 
Türkiye bugün tam müsavat esası üzerinde ve bir mümtaz zümrenin 
içindedir. 

Tasarının aynen kabulünü teklif ederek, mâruzâtıma burada nihayet 
veriyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Aziz arkadaşlarım; A t l a n t i k Paktına iltiha
kımız yolundaki davet sebebiyle huzurunuza gelen tasarı tümünün ko
nuşulduğu şu sırada; çok şeyler söylendi, güzel ve derli toplu söylendi, 
sana ne kaldı diyeceksiniz. Orası da doğru. Fakat hürriyet âşıkı milletle
rin bu teşebbüsünü, büyük milletimin kudretini, Türk demokrasi ruhu
nun yarattığı bir partinin iradesine yürüyen bir devletin kazandığı mu
vaffakiyetin dünyaya yayılmasının şerefini gördükçe, (Soldan, Bravo sesle
ri, alkışlar) Türk Ordusunun bir cüz'ü olan Kore kahramanlarının bu ne
ticeyi sağlayan destanı payına inandıkça, bu çatının altında bir Türk ev
lâdı ve bir milletvekili olarak kabaran göğsüme dolan gururun heyecanı 
beni de dile getirdi. Bu sebeple bir şeyler, belki lüzumlu, belki lüzumsuz 
bir şeyler, kısa ve her halükârda sizi sıkmayacak bir şeyler söylemek is
tiyorum, kusuruma bakmayın. 

Büyük Türk Milletinin büyük mümessilleri : bütün dünyaca malûm
dur ki A t l a n t i k Paktına vücut veren devletlerin ne münferiden ve ne de 
müçtemian başka milletlerin hürriyetlerinde, topraklarında ve hüküm
ranlığında asla gözü yoktur. Hattâ husumetlerine uğradıkları milletlerin 
bile bu haklarını en az kendi hakları kadar mukaddes ve dokunulmaz bir 
varlık diye tanırlar. Sulhçudurlar, tecavüzden kaçınır, kavgadan çekinir-
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ler. Fakat bir gün kendi hürriyetlerini, medeniyetlerini ve hükümranlık
larını müdafaaya mecbur kalırlarsa, dünya, bu sulh perilerini esatirin 
ateş ve demir ilâhı vülken olarak karşısında bulacaktır. Bu perilerin mi
tolojinin adlandırdığı; bir taraftan ateşe ve harbe kumanda eden diğer ta
raftan neslini ateşten ve yağmadan koruyan vülken olarak baş döndürü
cü kuvvetleri harekete geçirdiğine şahit olacaktır. 

Bu şaşmaz hakikati paktın muhtevasından anlamakta müşkilât çe
kilmez. Bu metin ve muhtevaya göz attığımızda görürüz ki : 

A t l a n t i k Paktı Birleşmiş Milletler Anlaşmasının gaye ve prensiplerine 
olan inançlar muhafaza ve bütün milletler ve hükümetleriyle barış halin
de yaşamak arzuları tahakkuk ettirilmek için kurulmuştur. A t l a n t i k Pak
tı, milletlerin demokrasi prensiplerini, fert hürriyetlerini, hukukun hü
kümranlığı üzerine müesses bulunan devletlerin istiklâl bütünlüğünü, 
insan topluluklarının müşterek miraslarını ve medeniyetlerini korumak 
amaciyle tedvin olunmuştur. İyi ama buna sebep nedir; bilirsiniz; prole
ter inkılâbı adı altında insanlara sahte refah ve va'diyle komünist bir 
dünya imparatorluğunu kurmaya çalışanlar vardır. 

Bunlar girdikleri yerlerde; masum milletlerin hürriyet ve imanlarını 
boğarlar, istiklâllerini yok ederler, mahsul hazinelerine sahip milletlere, 
kırmızı bir domates, bir avuç mısır hasretini çektirirler. Paralarının kıy
metini sıfıra indirirler, gençliği ifsat ederek komünist doktirinlerinin en 
müteassıp birer mücahidi haline sokarlar, münevverleri ifna eder; dini yı
kar, namusu zedelerler. 

Onların kırbaçları altında bir taraftan bahtsız köylüler sonsuz bir ge
nişlikte ufuklara yaslanan bakir çimenli ovalara açlıktan bitap bacakla-
riyle yaylana yaylana tohum atar, bir taraftan bu kırbaçlar bu aç insan
ların malı ve canı üzerine ölüm yağdırırlar, böylece toprağa bir yandan 
tohumlar, bir yandan ölüler girer. Çıkan mahsul kolhozlara yığılır. Yerle 
bir olmuş mezarların soğuk süslerle bezenmiş kabristanların üzerinde 
her an yaşlarla dolu gözlerin, yeisle dolu bakışların dolaştığı görülür. 

İşte A t l a n t i k Paktı, bir gün silâha başvurarak, dünyanın diğer cenne-
tâsa mamurelerini de bu hale sokmak isteyenlerin habîs emellerini ay
nen onun yaptığı gibi ve fakat ondan çok daha üstün bir iman sayesin
de ve teknik silâhlara sarılarak onu tâ kımıldamak istediği yerde ezmek 
gayesiyle kuvveden fiile çıkarılmıştır. Bu mesut ve kudretli teşebbüse ön 
ayak olan Amerika Birleşik Cumhuriyetlerine, İngiltere, Belçika, İtalya, 
fransa, Danimarka ve diğer bütün âza devletlere bütün insanlık ve bü
tün dünya medeniyetleri minnettar kalacaktır. Var olsunlar. Büyük Türk 
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Milletinin dünyanın hayır ve saadeti uğruna meydana gelen bu hürriyet 
ve müdafaa zencirinin aynı kudretteki bir halkasını teşkil eylemesini gör
menin bahtiyarlığı içindeyim ve hamd ederim ki, onun bu safta yer alma
sını sağlayan kuvvet ve hasletleri vardır. Bunların başında Türk demok
rasisi gelir, Türk ordusu gelir. (Alkışlar) Bu ordunun iman dolu ve göğüs 
isimli serhaddinin Anadolu topraklarından başlayarak bir yandan Kore 
dağlarına, öte yandan A t l a n t i k kıyılarına uzanabileceğine iman edilmiş 
olması gelir. 

Bu sebeplerdir ki; siyasi tarihler. Şark milletleri içinde hiçbir devletin 
bu derece muazzam ve cihanşümul bir pakta davet olunduğunun tek mi
salini vermemektedirler. Bu yolda ilk örneği kaydetmek şerefinin milleti
me düşmesi, şayanı iftihar olduğu kadar, inkâr olunmaz tarihî kudret ve 
haklariyle telif edilmiş olmasından başka neyi ifade eder. 

Böyle olmasaydı, huzurunuza sunulan paktın esas metnine ilişik ve 
onun zeylini teşkil eden 17 Ekim 1951 tarihli Londra protokolünün mu-
kaddemesindeki şu cümleler yer alabilir mi idi? 

Orada şöyle deniliyor : 

"Kuzey A t l a n t i k Andlaşmasına taraf olan devletler; Kuzey A t l a n t i k 

bölgesi güvenliğinin; Türkiye Cumhuriyetinin işbu Anlaşmaya iltihakiyle 
artacağına kaani bulunmaktadırlar." 

Muhterem milletvekilleri : 

Başta büyük dostumuz Amerika Birleşik Devletleri camiası olarak, 
İngiltere, Fransa, İtalya ve bunlarla birlikte adedi 14 e varan dost Devlet
lerin bu samimî ve isabetli görüş ve kanaatleri her şeyden evvel Türkiye'
de Demokrat bir devlet hayatının artık kurulmuş olmasını görmekten 
mütevellit itimada dayanmaktadır. 

Onlar bilirler, bütün dünya bilir ki, şeflerle, diktatörlerle, otorite ile 
idare edilen milletlerde o idarenin ve o idare başında bulunanların kuv
vet ve kudreti ne olursa olsun pek itimat olunamaz. Tarihte pek çok em
saline başladığımız gibi akıllarına eser bu ittifakları hükümsüz sayar, iş
lerine gelmez bu ahitnameleri bir gün gelir yırtar atarlar da. Bu nevi mu
ahedeleri mensup oldukları meclislerden geçirmek bir tek emir ve ku
mandaya bağlı olduğu gibi, bu ittifakları muteber addetmek, veya etme
mek, icaplarını fiilen yerine getirmek, veya bundan imtina eylemek de ay
nı emrin ve aynı iradenin elindedir. Binaenaleyh hiç bir millet, hele de
mokrat milletler istikballerini ve hürriyetlerini bir çift dudağın arasından 
sızacak bir söze veya sese emniyet edemezler. 
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Ve yine o demokrat milletler bilirler ki, diktoryal rejimlerin güdücüle-
ri; hiç bir zaman milletin arzu ve iradesine uymadıkları için bir gün gelir 
o milletler onları başlarından atıverirler. ve yalnız da bırakırlar. 

Bugün huzurunuzda derdesti müzakere olan teklif gibi bir teklif, iz
har olunan arzu ve itimat gibi bir arzu ve itimat ancak ve ancak demok
rasi ile idare olunan milletlerin, demokrasi ile idare olunduğuna asla 
şüphe etmedikleri milletlere yapabilecekleri şeylerdir. Böylece cihanın 
huzurunda bir kere daha anlaşılmıştır ki, Türk milleti; Türkiye Cumhu
riyeti isimli Devletini; al sancağının hâlesi altında olduğu kadar demok
rasi meşalesinin nuru içinde ebediyete kadar götürecektir. 

Aziz Milletvekilleri, muhterem arkadaşlar, 

Bir de demiştim ki, Atlantik Paktına girmemizi natık bu teklif; Türk 
askerinin iman dolu ve göğüs adlı serhaddinin Ağrı eteklerinden başlayıp 
Kore'ye uzanabileceğine Edirne'den yayılıp A t l a n t i k sahillerine dayabile-
ceğine iman edilmiş olmasındandır. Birini gördük ve görüyoruz. Dünya 
bir gün ihtiyaç duyarsa ötekini de görecektir. Evet birini gördük. Galiç-
ya'da can veren erlerin torunları, Sarıkamışta donan yiğitlerin çocukları, 
Çanakkale'de şehit düşen leventlerin ve İstiklâl Harbini kanlariyle kaza
nan kahramanların evlâtları, Kore'de de göründüler. Demokrat Türki
ye'nin bu asîl çocukları bir vakitler bizimle beraberdiler. Zaman durma
dan ilerledi, bir gün bizim için sulh için hürriyet için, ve bu aziz vatanın 
istikbali için yola çıktılar. 

Kore dağlarını haşmetli öfkelerle, kırbaçlayarak, orduların bir önden 
bir ardından vura vura, arkalarından girdaplar açan bu kahramanların 
bir kafilesini ölümün, ve şahadetin beyaz kanatları bizden ayırdı, bu mil
letin haysiyeti uğruna, göçtüler ve karargâhlarını öbür dünyada kurdu
lar. Bulunduğumuz yerden binlerce mil ötede, millî şeref için kazandık
ları neticeden emin, kimi yaralı yatağında, kimi hakka ruhunu teslim et
miş olarak adsız mezarında, kimi vakur aslanlar gibi siperlerinde Allahın 
ve bu aziz milletin hâtırasiyle baş haşadırlar. Onlar toprağa o derece alış
mış, toprak onları o mertebe kucaklamış ki!.. 

Bu vatanın bile her ikisinin karışıp kaynaşmasından doğduğunu gör
meyen, bilmeyen kim kaldı; bu yer yüzünde?.. 

Ve böylece âbidelerine toprak üstünde değil; şühedasına bir teviye 
toprak altında rastlanan kahramanlar diyarı bir ülkeye olan güvendir ki; 
bu koca devletleri, Türk milleti ve Türk Ordusu ile elele vermek lüzumu
na ikna eylemiştir. 

Hâsılı; bu Andlaşma saydığım sebep ve âmiller, işaret eylediğim kud
ret ve hasletlerle memzucen mütalâa edildikçe; bir şey daha görürüz. 
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Bu Andlaşma; hürriyetperver, demokrat bir parti iktidarının takdir ve 
icraatını her zaman Büyük Meclisin itimadı ile işaret ettiği yolda ve mil
letin menfaatine kullanan, cesur ve isabetli adımlar atmasını bilen dü
rüst ve müstakar bir politikanın icaplarını yerine getiren Menderes Hü
kümetinin eseridir; şerefiyle ne kadar övünse hakkıdır!.. 

Arkadaşlar pakta giren ve girecek olan devletlerin hükümetini tebrik 
ederim, ve başarı dilekleriyle bu manzumeye katılmayı tasdik eyleyelim. 

Bir çift sözüm var : 

Ne mutlu Türküm diyene, ne mutlu Türk'e bel bağlayana!.. (Şiddetli al
kışlar) 

BAŞKAN — Cihad Baban; İzmir Milletvekili. 

CİHAD BABAN (İzmir) — Muhterem ve sevgili arkdaşlar; şu anda, Bü
yük Meclis, istisnasız olarak kalbinde Türk olmanın duygusunu taşıyan 
yirmi milyonluk şerefli vatandaş kitlesi ile beraber, tarihî bir karar ver
menin bahtiyarlığı içindedir. Hiç şüphe yok, bize aydın bir istikbal açan 
ve istikbalimize ışık ve aydınlık serpecek olan bu kararı verecek olan siz
ler, hayatınız boyunca vazifelerin en şereflisini yapmış olmakla öğünme-
ye haklısınız. 

Arkadaşlar; Türk tarihinde şerefli bir sahife vardır. Kırım Harbini mü-
taakıp, Türkiye, İngiltere ve Fransa ile yakın dostluğun neticelerini elde 
etmiş ve 1856 Paris Muahedesiyle, Avrupa Konseyine dâhil olmuştur. İn
hitat devrinden beri, ilk defa yüzümüz gülüyor, İmparatorluk hasretini 
çektiği arzularına kavuşuyor. Bunu hazmedemeyen o zamanki düşmanı
mızın hükümdarı da, bir rivayete nazaran, intihar etmek kasdiye nakıs 
30 derecelik soğuklarda hasta hasta ve doktorların itirazlarına rağmen 
askerliklerine saatlerce süren resmi geçitler yaptırıyordu. 

Tarihimiz 1856, Paris Muahedesini, Türkiye'nin Avrupa Konseyine 
girmesi dolayisiyle tekrim ile anar. 

Fakat bugün Türkiye'nin, yalnız Avrupa manzumesi içine değil, dün
ya manzumesine katılmasına şahit oluyoruz. Biraz sonra vereceğiniz bir 
kararla, kendi vatanınızı, dünya sofrasının en mutena bir mevkiine otur
tacaksınız ve hiç şüphe etmeyin, Türk tarihi, 18 Şubat gününü, karlı, 
sisli ve puslu olmasına rağmen, eksik olmayan parlak zafer günlerimizin 
yanına yerleştirecek ve hattâ ilerdeki muhtemel inkişaflarına nazaran, 
ona daha ilerde ve daha yüksek bir mevki verecektir. 

Arkadaşlar, bu vesile ile büyük dostumuz Amerika'nın sevimli ve 
sempatik Büyük Elçisi Mister Mc Ghee'nin meslekî hayatına da gıpta et-
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tiğimizi, ifadeden çekinmeyeceğim. Pek az insana, tâyin edildiği memle
kete geldikten bu kadar kısa bir müddet sonra, idealinin tahakkuk etti
ğini görmek nasip olmuştur. Cumartesi günü on bire çeyrek kala Dışiş
leri Bakanımızı ziyaret eden sayın Büyük Elçi, elinde, kendi inanç ve 
imanının da ifadesi olan bir d a v e t vesikası taşıyordu. Geçen sene başka 
bir vazife sahibi olarak misafireten memleketimize gelen Mister Mc Ghee, 
bir sene zarfında sepkat eden mesaisinin verimli meyvasını hiç şüphe 
yok sevine sevine taşıyordu. Bir milletin uğurlu kaderine, o da kendi 
uğuriyle iştirak etmiş bulundu. 

Arkadaşlar, sözlerime başlarken tarihî bir an yaşıyoruz, dedim. Bu 
anın kıymeti dış emniyetimiz bakımından çok önemli olduğu kadar, iç 
bünyemizin kuvvetini göstermek bakımından da büyük ehemmiyet arze-
diyor. Yeni demokratik rejimimizle beraber, dış işlerimiz de Türk vatan
daşının ve Türk âmme efkârının murakabesi altına girdiği için Hükümet 
bu şerefli neticeleri ancak memleketin arzusuna hizmet etmek suretiyle 
istihsal etmiştir. Demokratik rejimimiz, dış politika mevzuunda da imti
han geçirmiş, dünyaya itimat veren sakin, müttehit serinkanlı, anlayışlı 
ve her şeyin üzerinde vatanperver vasfiyle Türk milletinin dünya ortasın
daki mevkiini yükseltmiştir. Bugün bu d a v e t i kabul edip tasdik ettiğiniz 
anda, Türkiye, dünyada mevcut olan yegâne ve en kuvvetli emniyet sis
teminin içine girmiş olacaktır. 

Bu emniyet sistemi nedir? Bunun mâna, ehemmiyet ve şümulü ne
lerdir? 

Arkadaşlar, 26 Ocak 1949 tarihinde yani Kuzey Atlantik Paktının im
zalanmasından üç ay evvel Amerika Dışişleri Bakanı Mösyö Acheson ga
zetecilere yaptığı bir demeçte : "Kuzey Atlantik Bölgesi milletlerinin müş
tereken tevarüs ettikleri, müşterek bir medeniyetleri vardır, diyordu. Biz 
hepimiz insan haklarına, ferde, ferdin şeref ve itibarına, demokrasi ve 
hürriyet prensiplerine iman ediyoruz ve şuna inanıyoruz ki, bu müşterek 
medeniyeti ve müşterek prensipleri yine müşterek bir emniyet tedbiri ile 
muhafaza ve müdafaa etmeye mecburuz." 

Acheson'un ifade ettiği bu fikirleri paktın girizgâhında da görüyoruz. 
Demek ortalıkta bariz bir tehlike var. İnsan hakları ve medeniyetler, çiğ
nenmek isteniyor. Hürriyet ve demokrasi prensipleri, ferdin şeref ve hay
siyeti yer yer ayaklar altına alınmış ve bu istidat gelişmek arzu ve teha
lükünü göstermiştir. 

İkinci Cihan Harbi nihayet bulmuş olmakla beraber, dünya yeni bir 
nizamsızlık içine yuvarlanmaktan kendisini kurtaramamıştır. 
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Hatırlarsanız, 1947 senesinde Avrupa'da hükümferma olan müthiş 
bir soğuk bütün Avrupa'yı ıstıraba bulamaya kâfi gelmişti. Umutmadık. 
Komşumuz Yunanistan silâhlı bir ekalliyetin, emir ve kumandayı dışar
dan alan gözü dönmüş bir ekalliyetin işkencesi, zulmü altında inledi. Bu 
kanlı cidal senelerce sürdü. Çekoslovakya'da meşru hükümet zorla dev
rildi ve bir yabancı ajanı o hürriyet diyarını başka bir memlekete peyk 
yaptı. Bu hareketlerin, işkencelerin, baskıların, aksülâmelleri, elbet ken
dini göstermekte gecikmeyecekti. Nitekim gecikmedi de ve Kuzey A t l a n 

tik Paktının imzasından bir sene dört ay evvel 22 Ocak 1948 de İngiltere 
Parlâmentosunda bir nutuk söyleyen barışın unutulmaz hadimlerinden 
Mösyö Bevin bir Batı Birliği fikri üzerinde durdu. Teklif gereken yerlerde 
akisler bırakmış olacak ki, birkaç ay sonra 17 Mart 1948 de beş Batılı 
Devlet Brüksel'de bir andlaşma imzalıyorlar ve müşterek medeniyet ve 
müesseseleri korumak yolunda elele veriyorlardı. 

Bu zaruret ve ihtiyaç, yalnız Avrupa'da hissedilmiyor, aynı gün A t l a n 

tik'i aşıyor ve Kanada Başbakanı Mister Makenzie King, Brüksel Anlaş
ması münasebetiyle insani duygulardan kuvvet alan sesiyle şöyle bağırı
yordu; "Kanada Hükümeti hür milletlerin sulha olan hasretlerini ve on
ların bu uğurda sarfettikleri gayretleri yakından takip etmiştir. Birleşmiş 
Milletler Anayasasının hükümleri dâhilinde müşterek emniyeti tarsin 
için yapılacak bütün bölge anlaşmalarını daima teşvik edecektir." 

Arkadaşlar, o karanlık, tereddütlü ve şüpheli günlerde, bütün hür 
dünyanın dostu olan Amerika'da tehlikeleri yakın bir mesafeden takip 
ediyordu. 1947 senesinin 12 Martında Truman'ın iradettiği meşhur nut
ku hatırlayacaksınız. Truman doktrinini işte o meşhur nutuktan çıkar
mıştık. Fert haysiyet ve hürriyetlerinin müdafii olan Amerika namına 
Başkan Truman sesini yükselterek diyordu ki; "Amerika, ekalliyeti teşkil 
eden ve kuvvetlerini başka menşelerden alan birtakım grupların kendi 
ekseriyetleri üzerine silâhlı baskı kullanmalarına ve hür yaşamak isteyen 
milletlerin hürriyet ve istiklâllerine, başka memleketlerin tecavüz etmesi
ne karşı vaziyet ve cephe alacaktır." Nitekim Başkan bir sene beş gün 
sonra Brüksel Anlaşması dolayısiyle Kongreye gönderdiği bir mesajda; 
"Bu neviden bölge anlaşmaları hürriyet ve sulhu istihdaf eden birleşme
ler yardımımıza müstahak olacaklardır. Hürriyetlerine bağlı olan millet
lere bizim yardım elimiz uzanacaktır. Avrupalı hür milletlerin kendi ken
dilerini müdafaa hususundaki karar ve azimleri bizim tarafımızdan da 
yardım edilmek suretiyle aynı derecede kuvvetli azim ve kararlarla des
teklenmelidir" diyordu. 
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Arkadaşlar, bugün Türkiye'nin Atlantik manzumesi içinde yer alma
sının en kuvvetli sebebini yukarda Truman'ın ileri sürdüğü fikrin son 
cümleleri içinde buluyoruz. Ne biz, ne dünyada hiçbir devlet, hür Türki
ye'nin her ne zaman ve ne şekilde ve şartlar altında olursa olsun, kendi 
kendini müdafaa hususundaki azim ve kararından asla şüphe etmedi ve 
onun içindir ki, bu azim ve kararımıza muvazi olarak bugün Amerika ve 
diğer dost ve müttefiklerimiz aynı derecede kuvvetli olan azim ve kararla 
bizi desteklemeye karar vermiş bulunmaktadırlar. 

Arkadaşlar, hadislerin inkişafını şöyle takip edelim : Aynı sene 1 1 Ha
ziranda Amerika Senatosunun âzasından Vanderberg tarafından getiri
len bir karar suretini 64 oya karşı 4 oyla kabul ettiğini gazetelerde oku
duk. Bu karar suretinin bilhassa üçüncü fıkrasında Senato şu fikri ileri 
sürüyor : "Amerika; kendi Anayasası hükümlerine sadık kalarak müşte
rek emniyet bölge tedbirlerine katılabilir; fakat, her şeyden evvel bu em
niyet paktlarına dâhil olan milletler, kendi kendilerini müdafaa azminde 
olduklarını ispat etmelidirler." 

Ve aynı kara suretinin dördüncü fıkrasında ise, bu yardımın bir teca
vüz anında kendini meşru müdafaa yoliyle müdafaa etmeye azmetmiş 
olan milletlere yapılması da şarttır, deniliyor. 

Hür milletler bütün bu hareketleri yaparken, Birleşmiş Milletler Teş
kilâtını zedelemeye çok itina gösteriyorlar. Onun içindir ki. altında Rus
ya'nın da imzası bulunan Birleşmiş Milletler Şartının 51 ve 52 nci mad
delerine sımsıkı bağlı kalıyorlar. Nitekim Birleşmiş Milletler Anayasasının 
51 inci maddesi, Birleşmiş Milletlere bağlı bir üye devletin veya devletle
rin silâhlı bir tecavüze uğraması veya uğramaları halinde hâdiseye Em
niyet Konseyi vazıyed edip dâvayı, barışa irca edinceye kadar, kendini, 
hakların en kutsisi ve tabiîsi olan meşru müdafaa hakkı ile müdafaa ede
bileceğini âmirdir. 

Şartın 52 nci maddesi ise, bu barışı koruma dâvasında üye devletle
rin, mıntakavi anlaşmalara varabileceklerini tasrih etmektedir. 

İşte bu hükümlerden de mülhem olan Kanada Hariciye Nazırı Mr. Sa-
int Laurent 29 Nisan 1948 de. Amerika Ayanından çıkan Vandenberg ka
rar suretini Kanada'nm destekleyeceğini ifade etmiştir ve Brüksel Anlaş
masına dâhil Batı Avrupa devletleriyle İngiltere, Amerika ve Kanada için 
müşterek emniyetlerini korumak gayesiyle, askerî ve ekonomik güçlük
lerin birleşmesi icabettiği fikrini de ilâve etmiştir. 

Artık meyva olgun bir hale gelmiştir arkadaşlar. Vandenberg karar 
suretinin kabulünden bir ay sonra, 6 Temmuz 1948 de bir Kuzey Atlân-
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tik Paktının kurulması için müzakerelere başlandı, bu müzakerelerde 
Kanada ve Amerika âzami bir gayretle çalıştı. Brüksel Anlaşmasına dâhil 
devletler de kendi emniyet ve müdafaalarını, Atlântikaşırı bir memleket 
olan Amerika'nın yardımında gördükleri için, A t l a n t i k Paktının içine gir
mek arzusunu izhar ettiler. 

Nihayet 1 9 4 9 senesinin Martında Anlaşma meydana geldi. O sırada 
Londra ve VVashington'a giden Norveç Hariciye Nazırı M. Lange Norveç'in 
Pakta girmesi için talepte bulundu. Onu Danimarka'nın Hariciye Nazırı 
takip etti ve 1 7 Martta işi açığa vuran bu devletler, İ z l a n d a , İtalya ve Por
tekiz'e Pakta girmeleri için teklifte bulundular. İsveç, Stokholm'deki Ame
rika Sefirinin bütün gayretine rağmen kesin bir İskandinav bitaraflığı po
litikası ile bu dâvaya girişmedi. Amerika'nın İsveç Elçisi Marthevvs'in "At
l a n t i k Paktına girmeyen Devletlerin Amerika'nın askerî yardımına güven
memeleri icabettiğini söylemesi dahi bu ısrarı yumuşatamadı. Bu arada 
Türkiye'nin durumu şöyle idi : Bu tarihlerden bir ay kadar evvel Şubat 
ayında Türkiye Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak, Londra'da, Türki
ye'nin Pakta alınması etrafında Bevin'le o zaman için neticesi olmayan 
bir kulis konuşması yapıyordu. 

İşte bu şartlar altında 4 Nisan 1 9 4 9 da Kuzey Atlantik Paktı imza 
edildi. Bu tarihten takriben on gün sonra, Washington'da bulunan Tür
kiye Dışişleri Bakanı Sadak, bir basın konferansında "Türkiye'nin A t l a n 

tik Paktına dayanan bir müdafaa sistemine dâhil olmak istediğini" açık
lıyordu. 

Muhterem arkadaşlar. 

Kuzey A t l a n t i k Paktı tedafüi, münhasıran tedafüi, Birleşmiş Milletler 
Anayasasının hükümlerine uygun olarak kurulmuş bir barış âmilidir. Bu 
Paktın ne derece bir sulh âmili olduğunu ve mütaarrız zihinleri ne dere
ce ümitsizliğe düşürdüğünü anlamak için Paktın imzalanması dolayısiy-
le mukabil cephede görülen aksülâmellerin üzerine dikkat nazarınızı 
çekmek istiyorum. 

Polonya Hükümeti Hariciye Nâzın Stokholm, Kopenhag, Oslo ve Hel
sinki'deki elçilerini davet ederek, Varşova'da bir içtima yapıyor ve askerî 
kuvveti en zayıf olan Danimarka'ya bir nota vererek "Danimarka'nın, em
peryalist milletler için, bir tecavüz, atlama tahtası olmasının Polonya için 
hayati ehemmiyeti olduğunu" beyan ediyor. Bu noktaya Danimarka Dı
şişleri Bakanı Rasmussen verdiği bir cevapta : Danimarka'nın taarruz 
mahiyetinde hiçbir Pakt imzalayamayacağını fakat her millet gibi onun 
da Birleşmiş Milletler şartı hudutları içinde müşterek emniyet uğrunda 
bölge anlaşmaları yapacağını ifade ediyor. 
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Aynı mevzu etrafında Fransa Dışişleri Bakanı Mösyö Shuman ise : O 
tarihlerde verdiği bir demeçte, Fransa'nın fikrini şöyle açıklıyor. (Bizi 
dünyayı ikiye ayırmakla itham ediyorlar. Unutuyorlar ki, Doğu Avrupa'yı 
d alı a 1947'de onlar bizden ayırmışlar ve birçok memleketleri Rusya'nın 
peyki haline getirmişlerdi. Ancak bundan sonradır ki, Batı Avrupa uyan
dı ve komünizmin yayılmasını önlemek maksadiyle, bir Batı Avrupa Dev
letleri Anlaşmasını Brüksel'de yaptı, fakat, Andlaşmaya dâhil olan mem
leketler, tecavüzü önleyecek kadar kuvvetli değildirler. Onun için Ameri
ka'nın yardımına ihtiyaç hissedildi ve A t l a n t i k Paktı vücut buldu. Üçün
cü Dünya Harbini önleyecek vasıta, yalnız A t l a n t i k Paktıdır. 

İngiltere'nin müteveffa Dışişleri Bakanı Mister Bevin ise dünya gaze
tecilerine hitaben verdiği mühim bir demeçte : 

"Eğer bu Atlantik Paktını Birinci Dünya Harbinden sonra kurmuş ol
saydık İkinci Dünya Harbi olmazdı" diyor. 

Bu sözleri teyit makamında da Truman Kongre'de Amerikan dış poli
tikasının ana hatlarını şu dört maddede hulâsa ediyor. 

1. Birleşmiş Milletler teşkilâtını, hür dünya nizamının istikbali bakı
mından desteleyeceğiz, 

2. Dünya milletlerinin iktisadi kalkınmasını hedef tutan programımı
za ısrarla devam edeceğiz, 

3. İyi niyetli ve kendi kendilerini müdafaaya azmetmiş barışsever mil
letleri baskın ve tecavüzlere karşı koruyacağız, 

Ve nihayet 4. A t l a n t i k Paktı ile mütecavizin cesaretini kıracak tedafüi 
bir emniyet sistemi kurmaya çalışacağız. 

Sevgili arkadaşlarım; Danimarka. Fransa, İngiltere ve Amerika'nın 
sözlerini burada, paktın hüviyetini medeni dünyanın nasıl anladığını ifa
de için naklettim. Biz de böyle düşünüyoruz. Ve biz de kaniiz ki, Atlantik 
Paktı, tecavüzü önleyecek bir barış amili olacak ve buraya Türkiye'nin il
tihakı bu barış âmilini kuvvetlendirecektir. 

Arkadaşlar, üçüncü bir dünya harbi patlayacak mı, patlamayacak 
mı? Bunu yurtta ve cihanda sulhun emekli bir işçisi olan Türkiye ve 
onun cephesindeki barışsever milletler bilmezler, bunu mütecaviz ola
caklar bilirler. 

Fakat emniyet haklarının genişlemesi, hiç şüphe yok yalnız harb ih
timallerini geriletmekle kalmayacak Türkiye'nin coğrafi çevrelerindeki 
vuzuhsuzlukları da bertaraf ederek dünya sulhüne hizmet edecektir. Gö
receksiniz Türkiye'nin A t l a n t i k Paktına girmesi, dünya s u l h u n u koruma 
bakımından ancak bir başlangıç olacak ve bu başlangıç bizi çok daha şe-
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refli ve mesut neticelere ulaştıracaktır. Türkiye, bu yeni vazifesini alır
ken, bir zamanlar onu hiç tanımayan dünya efkârı umumiyesi şimdi şöy
le diyor : "Sen ki eski bir medeniyetin mirasçısısm, sen ki demokratik 
müesseseleri kurmakta dünya milletlerine sulhun ve sükûnun misalini 
veren tek milletsin... Gel, aramıza katıl, bu eski medeniyetleri, insan 
haklarını, hürriyet ve demokrasi müesseselerini bir kül olarak beraber 
müdafaa edelim." 

Türkiye medeni dünyanın bu davetine bugün sizin reylerinizle evet, 
geliyorum diyecek. Ve yarından itibaren Türkiye eşit şartlarla, yeni bir 
yapının kurucusu olacaktır. Türk vatanını içinde medeni bir istihaleyi 
herkesi hayrette bırakan bir olgunlukla başaran bir memleket ruhunda 
mevcut olan istikrar duygusiyle dünyanın da istikrarını temine çalışa
caktır. 

Arkadaşlar, muvaffakiyet Hükemetindir, kendisini bütün kalbimizle 
tebrik ederiz. Fakat, Hükümete bu muvaffakiyetin unsurlarını sağlayan, 
kahraman Türk Milletidir. Zafer onundur. O Türk milletinin ki azmiyle, mü
cadelesiyle, değişmeyen kanaatleri, hürriyet aşkıyla ve nihayet reyleriyle bu 
değerli camiaya Asyâî bir hayatın bulutlarından sıyırdı ve onu dünya millet
lerinin yanma getirip haysiyetle oturttu. O Türk Milletinin ki bu memleket 
bu siyasi seviyeye, bu siyasi zafere ulaşsın diye, Kore'de kahramanca, çar
pıştı, şehit oldu. Ve şehitlerinin kanı, müşterek dâva için ölen kahraman 
Amerikalı kardeşlerinin kaniyle aynı çukurlarda birbirine karıştı. 

Arkadaşlar, Hükümeti tebrik ederiz, çünki, millî bir dâvayı tam de
mokratik icaplara uygun bir zihniyetle, memlekete ve dünya afkârı umu-
miyesine malederek müdafaa etti. Muvaffakiyetsizliğe uğrarsam. kimse
nin haberi olmasın diye, gizli kulis faaliyetine tenezzül etmedi. Milletten 
aldığı vekâletle millete hesap vermek kaygısından çekinmedi, dâvasını 
ortaya attı, o kadar haklı idi ki, dâva dünya efkârı umumiyesi malı ola
rak kendi ışığa çıkınca küçük mülâhazalar eridi ve bugünkü netice doğ
du. 

Arkadaşlarım, biraz sonra reylerinizi vereceksiniz, hiçbir hizmetiniz 
bugünkü tarihî hizmetiniz kadar şerefli ve kıymetli olmayacaktır. (Ooo ses
leri) Sürçü lisan oldu... 

BAŞKAN — Sürçü lisan olduğunu tasrih ettiler. Bu da bütün büyük 
eserleriniz gibi ve onlardan birisi olacaktır demek istediler. 

CİHAD BABAN (Devamla) — Yirmi milyon Türk'ün, ve Türk'ün saadet 
ve istikbalinde kendi ümitlerinin parladığını gören yüz milyonlarca kalbi 
ve reyi de sizinle beraberdir. 
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Kulağınızı vatanın bağrına dayayın arkadaşlar. Oradan yalnız tasvip 
duyacaksınız kulağınıza gelecek olan seslerin arasında Kore şehitlerinin 
ana, dul ve kardeşlerinin de sesi gelecek... Artık gözlerinin yaşı kurumuş, 
titrek seslerine heyecan gelmiştir. Artık mesutturlar... Evlâtları boş yere 
ölmemiş. Onlar bu günkü muhteşem yapının içine kendi kanlarını harç 
diye katmışlardır. Ve onun içindir ki, şehit analarının, babalarının, evlât
larının ve kardeşlerinin sesini şimdi duyar gibi oluyorum. Bakınız, heye
canla : "Helâl olsun!" diyorlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüblü. 

Kayseri Milletvekili arkadaşımızdan sonra, müstakillerden Ali Fuat 
Cebesoy, Nadir Nadi, Kemal Türkoğlu arkadaşlarımıza söz vereceğim. 

Kifayet takriri de vardır. (Reye koyun sesleri) 

(Müstakiller konuşsun sesleri). 

SUAT HAYRİ ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar; Hüküme
timiz çok yorucu ve milletçe iftihar ve tebrike hak kazanan mesaisinin 
büyük eserini getirmiş bulunuyor. 

Şimdiye kadar siyasi teminattan mahrum bulunduğumuz yolundaki 
bâzı endişeleri de tamamen ortadan kaldırmaya muvaffak olmuştur. 

Andlaşmanın değeri, savunma ve dünya s u l h u n u koruma bakımın
dan ne kadar kıymetli ise, mukaddimede okuduğumuz gibi siyasi ve me
deni âlemde mümzi memleketlerde eşitliğimizi kesin olarak takyit etme
si bakımından daha da kıymetlidir. 

Dürüst, açık bir siyaset, millî karakterimizin temelini teşkil eden ah
de sadakat ve vefakârlığımız, bizi Milletlerarası çalışma ve iş birliğinde 
dostluğu aranır bir millet ve memleket yapmıştır. 

Bu yolda daha çok emek sarfına muhtaç olduğumuzu da biliyoruz. 

Dünya sulhunu, demokrasi prensiplerini, insan hürriyetini ve müşte
rek medeniyeti koruma; refah ve istikrarı sağlama hedefinde; 

İltihak ettiğimiz siyasi saf gururla söyleyebiliriz ki çok kuvvet kazan
mıştır. Bizim bu Andlaşmadan elde ettiğimiz siyasi teminatın ve elde ede
ceğimiz refah ve istikrarın mukabilinde; bu siyasi vesikanın bizim iltiha
kımızla kazandığı, hiç de bizim kazancımızdan az değildir. 

Bu hakikati büyük Devlet adamlarının samimî beyanatlarında sık sık 
görmekle de müftehiriz. Bu andlaşmanın gayelerini tahakkuk ettirmek 
için vazifeli Konseyde mesuliyetimiz de çok artmıştır. 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Bu gayeye katacağımız siyasi emeğin büyük ve kıymetli olacağına ve 
Hükümetimizin tükenmez bir dikkat ve enerjiyle muvaffak yolda yürüye
ceğine şüphe etmiyorum. 

Andlaşmanın iktisadi nizam ve düzeni sağlama bakımından kurduğu 
temel, bütün milletlerin minnetini kazanan Amerikan yardımıdır. 

Son asır içinde Avrupa'yı iki defa felâketten kurtaran, 1945 yılından 
beri Avrupa'yı içine yuvarladığı iktisadi uçurumdan çekip ayağa kaldı
ran, bu büyük milletin yardımına Türk milleti de müteşekkirdir. Yalnız 
Türk Milleti; tarih boyunca yardım almaya değil, yardım etmeye alışmış 
bir millet olarak Amerika'nın fedakâr vatandaşlarının ağır külfetlerini 
herkesten iyi ve yakından arılayan bir millettir. (Bravo sesleri, alkışlar) Aldı
ğı yardımı da bir taraftan dünya sulhunu koruma gayesinde, diğer taraf
tar bütün bu yardımlardan müsait zamanda müstağni kalacak faydalı 
sahalarda kullanmaktadır. 

Bu gayretimizin de Amerikan milletince takdir edildiğini huzurla gör
mekteyiz. 

Sözlerimi bitirirken bundan hemen bir sene evvel, bugün İngiltere 
Hükümetinin en mümtaz ve tecrübeli nazırlarından (Sir Harold Macnil-
lon) un 15 Avrupa milleti mümesilleri huzurunda söylediklerinden çok 
kısa bir kısmını okumakla yerinde bir vazife yapmak ve katıldığımız And-
laşmadaki mevkiimizi tebarüz ettirmek isterim. 

Avrupa'nın müdafaasından bahsedilirken ve bunun A t l a n t i k Paktı ile 
tevhidi düşünülürken Avrupa'nın iki büyük ve cesur ülkesini dışarda bı
rakmak bir delilik, bir felâket olur. 

Eğer bu konuşmalar, sadece dostlarımız Türkler ve Yunanlılarla, ken
di menfaatlerinden değil, bizim menfaatlerimizden bahsetmeye imkân 
vermişse -çünkü hali hazırda onların bize yapacakları yardım bizim on
lara yapacağımızdan çok daha fazladır- bu da tabiî az şey değildir. 

Türkiye ve Yunanistan büyük geleneklere dayanan, iyi silâhlanmış, 
cesur askerî kudretlerdir. Bu müzakere sadece buna dâhil olmuşsa dahi 
yine bizim iyi bir mesai gösterdiğimize delildir." Bu değerle devlet adamı 
bundan sonra gönderdiği telgrafta da aynen : 

Türkiye'nin A t l a n t i k Paktında bir müttefik olarak bize iltihak ettiği 
günü tespit edeceğim" demiştir. 

Aziz arkadaşlarım; şerefli tarihimizden, köklü ananelerimizden kuv
vet alan ciddî, mert bir siyaset ve ahde, dostluğa vefa bu mesut güne bi
zi ulaştırmıştır. 
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Hükümetimizi tekrar tebrik eder, Andlaşmanın dünya sulhüne ve 
memleketimize mutlu olmasını dilerim. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Ali Fuad Cebesoy, Eskişehir Milletvekili, müstakillerden. 

ALİ FUAD CEBESOY (Eskişehir) — Müzakeresini yapmakta olduğumuz 
kanunun mahiyeti Atlantik Paktına kabul edildiğimiz hakkında Hüküme
timizin, Amerika Birleşik Devletinden almış olduğu davetiyenin ve buna ait 
kanunun Yüksek Meclisiniz tarafından kabul ve tasdikından ibarettir. 

Türkiye ve Yunanistan'ın Atlantik Paktına girmesi dünya sulh ceple-
sinin ve dâvasının daha çok kuvvetlenmiş olması demektir. 

Atlantik Paktının bütün ruhu tedafüidir ve hür dünyayı korumaktan 
ibarettir. 

Tarih boyunca mütemadiyen tecavüzlere uğrayarak yıllarca sulh ni
metinden mahrum kalmış olan milletimizin, Atlantik Paktına girmek is
temesindeki gaye sulhu kuvvetlendirmekten başka bir şey olamaz. 

Milletin, bu yüksek ve hakiki arzusundan mülhem olarak hareket et
miş olan Hükümetimiz, aylarca büyük bir kabiliyetle çalışarak Atlantik 
Paktına girmemizi temin edecek olan bu kanunu huzurunuza getirmiş 
bulunuyor. 

Hükümetimize bu başarılarından dolayı takdirlerimi arzederken bu 
başarıyı elde edenlerin başında gelen Başvekil Menderes'le Hariciye Veki
li Köprülüye değerli hizmetlerinden dolayı kendilerine buradan ve alenen 
teşekkür etmeyi bir borç bilirim. (Alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım: bugün paktları ile mıntakavi anlaşmalar ının es
kiden olduğu gibi sırf askerî ittifaklar mahiyetinde olmadığı malûmu âli
leridir. Aynı zamanda iktisadi ve malîdir. Bugünün savunması, her mü
dafaa vasıtasını içine alan ve topyekûn çalışmayı icabettiren bir hazırlık
tır. Milletlerin hem münferiden ve hem de müçtemian devamlı bir suret
te çalışmasını icabettirir. 

Bu maksatladır ki, Atlantik Paktı savunması teşkilâtı çok geniş orga
nizasyondur. Bunların mühim merkezleri Vaşington, Londra ve Paris'te 
bulunmakla beraber bu Pakta girmiş olan devletlerde de şubeleri vardır. 

Sayın arkadaşlarım, Pakta girmekle üzerimize aldığımız ağır mesuli
yetlerin icaplarını başarı ile yerine getirebilmek için Atlantik organizasyo
nunda dirayetli ve iktidarlı yüksek mütehassıslar tarafından temsil edil
memiz lâzımdır. Bâzan bu fikrimize yeter derecede ehemmiyet verilmedi
ğinden burada tebarüz ettirmeye çalıştım. 
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Ben, bugünkü başarıyı çok ehemmiyetli ve şümullü addediyorum. 
Fakat hiçbir vakit başarılı bir başlangıç olduğunu unutmamalıyız. Pakt 
organizasyonu içerisinde mütemadiyen ve dirayetle çalışamazsak bugün 
elde ettiğimiz başarının derecesini azaltmış oluruz. 

Pakta girmemiz münasebetiyle bir de istratejik durumumuz üzerinde 
konuşmama müsaadenizi rica edeceğim; 

Mefruz mütecavizin büyük denizlere hâkim olmadığını düşünecek 
olursak büyük kuvvetlerle karadan tecavüze kalkışacak ve iç denizlere 
hâkim olmayı isteyecektir. 

Bugünün mefruz mütecavizi. Birinci ve İkinci Umumi Harbin müte
cavizi gibi bütün kuvvetlerini karadan ve havadan dünyanın her tarafına 
yaymayacak ve onlarla mühim mıntıkaları yani jeopolitik ve istretejik 
mıntıkaları bir sürprizle ve süratle zaptetmek ve buralarda kuvvetlice 
yerleşmek isteyecektir. Böyle bir sürprize en çok yurdumuz ve çevremiz 
hedef olacaktır. Avrupa cephesi cephemize nispetle çok küçük kalır. Bi
naenaleyh bize bugüne kadar yapılan yardımdan daha çok yardım temin 
edilmelidir. Bunu da ancak, Hükümetimizle, Hükümetimizi temsil ede
cek olan değerli mütehassıslarımız temin edebilecektir. 

Bugüne kadar yapılan yardımın azlığından şikâyet etmek istemem. 
Çünkü Pakta girmeden evvel sulh dâvasında üzerimize aldığımız mesuli
yetin derecesi, takatimize ve yapılan yardımın azlığına veya çokluğuna 
göre; ayarlanabilmişti . Halbuki pakta girmekle, üzerimize düşecek olan 
mesuliyetin derecesini tâyin etmek tamamiyle elimizde değildir. Bundan 
dolayıdır ki. Atlantik Konseyinde ve organizasyonunda çok yüksek kabi
liyet ve dirayetlerle temsil edilmeliyiz. Bu mesele, millî olduğu kadar ve 
her nevi hususi düşüncelerin üstünde tutulmalıdır. 

Hükümeti, elde etmiş olduğu başarıdan dolayı bir daha tebrik eder ve 
getirmiş olduğu kanunu memnuniyetle kabul ederim. 

Gerek Atlantik Paktına kabulümüz hususunda ve gerekse sair hu
suslarda çok kıymetli yardımlarını görmüş olduğumuz ve başta Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti olmak üzere diğer büyük devletlere buradan 
teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

Sözlerimi bitirmeden evvel unutmayalım ki. Kore Kahramanlarımız 
bu pakta girmemiz için en büyük âmillerden biridir. Bugün hâlâ vazife
leri başında çalışmaktadırlar. 

Eski bir asker arkadaşları olmak hasebiyle kendilerine buradan mu
vaffakiyet diler ve şehit olanların huzurunda hürmetle eğilirim. (Bravo 
sesleri ve alkışlar) 
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BAŞKAN — Biraz evvel okuduğum listedeki arkadaşlardan bir kısmı 
henüz konuşmamış bulunuyorlar. Konuşmaların yeterliğine dair verilmiş 
(11) takrir var. Müsaade ederseniz bu takrirler okunduktan sonra, yeter
lik aleyhinde konuşmak üzere daha evvel söz almış olan Sinan Tekelioğ-
lu arkadaşımıza söz vereceğim. 

Önergeleri okutuyorum. 

(Önergeler okundu). 

Buyurun Tekelioğlu. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın arkadaşlar; bugün Türk mil
leti tarihî bir kararın arifesinde Büyük Millet Meclisini dinlemekle meş
guldür. (Usule gel sesleri) Usul hakkında konuşmaya kapı açmadan girilir 
mi?.. Hele evvelâ kapıyı açayım. (Gülüşmeler) 

Türk milletini büyük fedakârlığa sevk zaruretinde bırakacak olan bu 
kanun müzakere edilirken, her hangi bir kifayeti müzakere takririni ka
bul etmek, kanaatimce muvafık değildir. Çünkü, milyonlarca vatandaş, 
milletvekillerimiz bu kanun hakkında neler düşünüyor, diye bugün bizi 
radyodan dinliyor. Bunu en geniş surette konuşmamak olur mu?.. Bu iti
barla bu takririn reddini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın kifayeti müzakerenin 
aleyhinde konuştuklarını dinlediniz. İçtüzüğün 104 üncü maddesi bu 
hususa mütedairdir, onu okuyacağım : 

"Görüşmenin yeterliğine karşı söz isteyenler bulunursa içlerinden 
yalnız birine izin verilir." 

Arkadaşımızın bu konuşmasından sonra müzakerenin yeterliği hak
kındaki takrirleri yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — On demokrata karşı bir müstakil ko
nuştu, bunda haksızlık ettiniz. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini kabul etmeyenler... Müzakerenin 
yeterliği kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Komisyonun raporunda bu kanun tasarısının ivedilikle konuşulması 
teklif edilmektedir. Komisyon raporunu Dışişleri Bakanı da teyit buyur
muşlardır. Yüksek reyinize arzediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
İttifakla kabul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz efendim. 
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Kuzey Atlantik Andlaşmasına Türkiye Cumhuriyet i'nin 
Katılmasına Dair Kanun 

MADDE 1. — Washington'da 4 Nisan 1 9 4 9 tarihinde imza edilen Ku
zey Atlantik Andlaşması ile buna ek 1 7 Ekim 1 9 5 1 tarihli Londra Proto
kolü kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa olmadığına göre maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Mütalâa olmadığına göre maddeyi yüksek reyinize arzedi
yorum. 

Kabul buyuranlar... Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Mütalâa olmadığına göre maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza arzediyorum. Kabul edenler beyaz, 
etmeyenler kırmızı oy vereceklerdir. 

(Seçim çevresi itibariyle isimler okunmak ve oy pusulaları hitabet 
kürsüsüne konulan sepete atılmak suretiyle oylar toplanıldı.) 

BAŞKAN — Reylerini kullananlar lütfen yerlerini alsınlar. 
Rey vermeyen arkadaş kaldı mı? Reylerini kullanmayan arkadaş kal

madığına göre oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum : Kuzey A t l a n t i k Andlaşmasına Tür

kiye Cumhuriyetinin katılmasına dair Kanuna rey veren arkadaşların sa
yısı ( 4 1 0 ) dur. ( 1 ) çekinser vardır. Muamele tamamdır. Tasarı ( 4 0 9 ) reyle 
yüksek tasvibinize m az har olmuş ve kanunlaşmıştır. (Bravo sesleri, sürekli 
ve şiddetli alkışlar). 

İttifakla tasvibinize mazhar olan bu Kanunun milletimiz ve insanlık 
için hayırlı olmasını Allah'tan dilerim. 

Söz Hariciye Bakanındır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Muhterem arka
daşlar; Yüksek Meclisin bu kanunu bir çekinsere karşı hemen ittifakla 
kabul etmesi, Türk Milletinin, memleketin yüksek menfaatine ve dış mü
nasebetlere taallûk eden meselelerde müttehit olduğunu bir defa daha, 
içeriye ve dışarıya karşı ispat etmiş bulunuyor. (Bravo sesleri). 
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Kuzey A t l a n t i k Andlaşmasına eşit haklar ve vecibelerle tam üye ola
rak katılmamızı temin eden Adnan Menderes Hükümetine, bu siyasi za
ferinden dolayı, teşekkür edilmesini ve insanlığın ve Türk milletinin aziz 
varlığını ve sulhu korumak için Kore'de mübarek kanlarını seve seve akı
tan ve büyük fedakârlıklar gösteren kahramanların ve bu uğurda ölenle
rin ve aziz şehitlerimizin hâtıralarını tebcil için ayakta iki dakika ihtiram 
sükûtu yapılmasını Büyük Meclise arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. (Sağdan takrir iki maddedir sesle
ri) Takrir iki kısımdır, birinci kısmını reye arzediyorum... 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Söz istiyorum. Meclis Hükümete te
şekkür etmez. 

Muhterem arkadaşlar, takrir iki kısmı ihtiva etmektedir. (Gürültüler) 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Takriri imza edenlerden birisi de 
bendenizim. Teklif sahibi olmak dolayısiyle birinci maddeyi geri alıyo
rum... (Olmaz sesleri) 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Takrir iki kısmı ihtiva etmektedir. 
(Şiddetli gürültüler) Size ne oluyor? Başkan söz verdi. 

BAŞKAN — Başbakan Adnan Menderes. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstanbul) — (Şiddetli ve sürekli alkış
lar arasında kürsüye geldi) Muhterem arkadaşlarım, bu tarihî günün büyük 
ehemmiyetini ona lâyık olan bir birlik ve tesanüt manzarasiyle ve azmü 
kararla tecelli ettirmiş bulunuyorsunuz. Bu güzel azim ve tesanüt man
zarasını hiçbir sebeple gölgelemeyelim. Her hangi bir arkadaşın Hükü
mete teşekkür vesilesiyle vermiş olduğu takrir, geri alınsın mı, alınmasın 
mı? Münakaşalarının yeri olmadığı ve bu gibi boş münakaşaların bugü
nün ehemmiyetiyle mütenasip bulunmadığı kanaatindeyim. (Bravo sesle
ri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Balıkesir Milletvekili 
Muharrem Tuncay 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Gür soy 
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Bu, milletimiz için en büyük bir muvaffakiyet sebebidir. Bundan son
ra da, memleketimizin yüksek menfaatlerine ait bu türlü dış meseleler
de, memleketin ve onun mümessili olan Yüksek Meclisinizin aynı ruhu, 
aynı müttehit arzuyu izhar edeceğinden emin olarak, Hükümet namına, 
bütün arkadaşlarımıza en derin şükranlarımızı arzederiın. (Bravo sesleri, 
şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun kabulü münasebetiyle verilmiş bir takrir var, 
onu okutacağım. 
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Muhterem arkadaşlar; eser; hiç şüphe yok, Türk milletinindir! (Şiddet
li alkışlar). Yine hiç şüphe yok ki, Türk milletinin iradesini tıpkı Türk mil
letinin kendisi gibi. en geniş salâhiyetle yürütmekte olan sizlersiniz, bi
naenaleyh eser sizlerindir. Hükümete teşekkür, bu itibarla, bahis mev
zuu olmamak lâzımgelir. (Alkışlar) Bu sözlerimle itiraz etmek vaziyetinde 
olan arkadaşlarımızı da göstermekte olduğunuz heyecan karşısında cid
den güçleşen bu itiraz külfetinden kurtarmış olacağım. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Teşekkür ederim. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; 
bu Pakta girişimiz hâdisesinin, memleketimiz için olduğu kadar, bütün 
dünya için de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederken heyecanımın 
daha fazla söz söylemeye müsaade etmediğini görmüş olmanızı tahmin 
ederek, özür diliyorum ve huzurunuzdan ayrılıyorum. (Bravo sesleri, şid
detli ve sürekli alkışlar) 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Takririmi izah edeyim. (Gürültüler) 
Yalnız son kısmının reye konulmasını istiyorum. ("Reye koymaya hacet yok ses
leri". Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

Başbakanın tasvibinize mazhar olan nutkundan sonra; insanlığın ve 
Türk milletinin aziz varlığını ve sulhu korumak için Kore'de mübarek 
kanlarını seve seve akıtan ve büyük fedakârlıklar gösteren kahramanla
rın ve bu uğurda ölenlerin ve aziz şehitlerimizin hâtıralarını tebcil için 
sizleri iki dakika saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Ayakta iki dakika saygı dııruşıı yapıldı) 

Kuzey Atlantik Andlaşmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin 
Katılmasına Dair Kanuna verilen oylar 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye Sayısı 

Oy Verenler 

Kabul Edenler 

487 

410 

409 

Reddedenler 0 

Çekinser 

Oya Katılmayanlar 

Açık Milletvekillikleri 

74 

3 

1 
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BİRİNCİ MADDE - VVashington'da 4 Nisan 1949 tarihinde imza edilen 
Kuzey Atlantik Andlaşması ile buna ek 17 Ekim 1951 tarihli Londra Pro
tokolü kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, 

Hollanda, Norveç, Portekiz, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri 

arasında 4 Nisan 1949'da Washington*da imzalanan 

KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI 

İşbu Andlaşmaya Taraf olan Devletler, 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın gaye ve prensiplerine inançlarını ve 
bütün milletler ve hükümetlerle barış halinde yaşamak arzularını teyit 
eyleyerek, 

Milletlerinin, demokrasi prensipleriyle fert hürriyetleri ve hukukun 
hükümranlığı üzerine müesses bulunan hürriyetlerini, müşterek miras
larını ve medeniyetlerini korumaya karar vererek, 

Kuzey A t l a n t i k bölgesinde refah ve istikrarın gelişmesine yardım et
mek arzusunu besleyerek, 

Müşterek müdafaaları ve barış ve güvenliğin korunması için gayretle
rini birleştirmeye azmederek, 

İşbu Kuzey A t l a n t i k Andlaşması üzerinde mutabık kalmışlardır. 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasında kararlaşmış olduğu üzere, Taraf
lar, dâhil olabilecekleri bilûmum milletlerarası ihtilâfları, milletlerarası 
barış ve güvenliği ve adaleti tehlikeye koymayacak surette barışçı yollar
la halletmeyi ve milletlerarası münasebetlerinde, Birleşmiş Milletlerin ga-
yeleriyle her hangi bir suretle telif edilemeyecek tehdit veya kuvvet isti
malinden çekinmeyi tahahüt ederler. 

(6) Resmi Gazete : 19.2.1952-8038 Kavanin Mecmuası C. 34. s. 173-176 

No. : 
5886 

Kabul tarihi : 
18.11.1952 

18 Şubat 1952 

Madde - 1 
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Madde - 2 

Taraflar, kendi hür müesselerini takviye, bu müesseselerin istinat etti
ği prensiplerin daha iyi anlaşılmasını temin ve istikrar ve refahı sağlama
ya has şartları geliştirmek suretiyle milletlerarası muslihane ve dostane 
münasebetlerin inkişafına yardım eyleyeceklerdir. Taraflar, beynelmilel 
iktisadî siyasetlerindeki bütün aykırılıkları izaleye çalışacaklar ve içlerin
den her biri veya hepsi arasında iktisadî işbirliğini teşvik eyleyeceklerdir. 

Madde - 3 

İşbu Andlaşmanın gayelerinin daha müessir bir şekilde tahakkuku
nu temin için Taraflar, kendi hususi vasıtalarını geliştirmek ve birbirleri
ne karşılıklı yardımlarda bulunmak suretiyle, münferiden ve müctemian, 
devamlı ve fiilî olarak hareket edip bir silâhlı tecavüze karşı münferit ve 
müşterek mukavemet kudretlerini idame ve tezyit eyleyeceklerdir. 

Madde - 4 

İçlerinden her hangi birinin mülkî tamamiyetinin, siyasî istiklâlinin 
veya güvenliğinin, Taraflardan birinin fikrince, tehdit altında bulunması 
halinde, Taraflar birbirleriyle istişare eyleyeceklerdir. 

Madde - 5 

Taraflar, içlerinden birine veya bir kaçına karşı Avrupa'da veya Kuzey 
Amerika'da vâki olacak silâhlı bir tecavüzün bütün Taraflara tevcih edil
miş bir tecavüz addedilmesi ve binnetice Taraflardan her birinin, böyle 
bir tecavüzün vukuu halinde, Birleşmiş Milletler Ant laşmasın ın 51 inci 
maddesiyle tanınan münferit veya müşterek meşru müdafaa hakkını 
kullanarak, Kuzey A t l a n t i k Bölgesinde güvenliği yeniden tesis ve temin 
için, silâhlı kuvvet istimali de dâhil olmak üzere, lüzumlu göreceği hare
kete, münferiden ve diğer Taraflarla mutabakat halinde, hemen tevessül 
etmek suretiyle tecavüze uğrayan Taraf veya Taraflara yardım eylemesi 
hususunda mutabık kalmışlardır. 

Bu mahiyette olan her silâhlı tecavüz ve bunun neticesinde alman 
her tedbir derhal Güvenlik Konseyinin ıttılaına arzolunacaktır. Bu tedbir
ler, Güvenlik Konseyinin milletlerarası barış ve güvenliği yeniden tesis ve 
idame için lâzım tedbirleri alması ile nihayet bulacaktır. 

Madde - 6 

Taraflardan birinin Avrupa veya Kuzey Amerika'daki ülkesine, Fran
sa'nın Cezayir vilâyetlerine, Taraflardan her hangi birinin Avrupa'daki iş
gal kuvvetlerine, Kuzey A t l a n t i k Bölgesinde Seretan Medarının kuzeyin
de olup Taraflardan birinin hakkı kazasına tâbi bulunan adalara veya 
aynı bölgede Taraflardan birinin gemi veya uçaklarına karşı yapılan bir 
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silâhlı tecavüz, Taraflardan birine veya bir kaçına karşı yapılmış bir si
lâhlı tecavüz addedilip 5 inci maddenin tatbikini icabettirecektir. 

Madde - 7 

İşbu Andlaşma, Birleşmiş Milletlere üye olan Tarafların Birleşmiş Mil
letler Andlaşmasmdan mütevellit hak ve vecibelerini, yahut milletlerara
sı barış ve güvenliğin muhafazasında Güvenlik Konseyinin aslî mesuliye
tini haleldar etmez ve her hangi bir şekilde haleldar ediyor gibi tefsir olu
namaz. 

Madde - 8 

Taraflardan her biri, kendisiyle diğer her hangi bir Taraf veya diğer 
her hangi bir Devlet arasında halen meriyette bulunan Milletlerarası ta
ahhütlerden hiç birinin işbu Andlaşma ahkâmına mugayir olmadığını 
beyan ve Andlaşmaya aykırı her hangi bir Milletlerarası taahhüde giriş
memek vecibesini tekabbül eyler. 

Madde - 9 

İşbu madde ile Taraflar, Andlaşmanın tatbikatına mütaallik mesele
lerde salâhiyettar olmak üzere, içinde Âkidlerden her birinin temsil olu
nacağı bir Konsey ihdas ederler. Konsey her an ve süratle toplanabilecek 
şekilde teşkilâtlandırılacaktır. Konsey lüzumlu olabilecek tâli teşekkülle
ri kuracak; bilhassa, 3 ve 5 inci maddelerin tatbiki için alınacak tedbir
leri tavsiye eyleyecek olan bir Müdafaa Komitesini hemen tesis eyleye
cektir. 

Madde - 10 

Taraflar, işbu Andlaşmanın prensiplerinin gelişmesine ve Kuzey At
l a n t i k Bölgesinin güvenliğine yardım edebilecek durumdaki diğer her Av
rupa Devletini Andlaşmaya iltihaka, oy birliğiyle, davet edebilirler. Bu su
retle davet olunan her devlet kendi iltihak vesikasını Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetine tevdi etmekle Andlaşmaya Taraf olabilir. Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti her iltihak vesikasının tevdiinden Taraflar
dan her birini haberdar eyleyecektir. 

Madde - 11 

Bu Andlaşma Taraflarca kendi Anayasaları kaidelerine tevfikan tas
dik ve hükümleri ona göre tatbik olunacaktır. Tasdiknameler, Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetine mümkün olduğu kadar çabuk tevdi edi
lecek, mezkûr Hükümet her tasdiknamenin tevdiinden diğer bilcümle 
mumzi Devletleri haberdar eyleyecektir. 
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Andlaşma, Belçika. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, 
Lüksemburg, Hollanda ve İngiltere dâhil olmak üzere, mumzi Devletlerin 
çoğunluğunun tasdiknameleri tevdi olunur olunmaz, tasdik eden Devlet
ler arasında meriyete girecek ve diğer mumzi Devletler için tasdikname
lerin tevdii günü vacibüttatbik olacaktır. 

Madde - 12 

Andlaşma 10 sene meriyette kaldıktan sonra veya muahhar bir tarih
te, Taraflar, içlerinden birinin talebi üzerine, milletlerarası barış ve gü
venliğin idamesi için Birleşmiş Milletler Andlaşmasına tevfikan akdedil
miş bulunan gerek mmtakavî, gerek cihanşümul mahiyetteki tertiplerin 
tekâmülü de dâhil olmak üzere, Kuzey Atlantik bölgesinde o tarihte ba
rışa ve güvenliğe müessir âmilleri nazarı itibara alarak, Andlaşmanın tâ
dili hususunda yekdiğeriyle istişarede bulunacaklardır. 

Madde - 13 

Andlaşma 20 sene meriyette kaldıktan sonra, Taraflardan her biri, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine feshi ihbar ettiği tarihten bir se
ne sonra, kendisine taallûku itibariyle Andlaşmaya nihayet verebilecek
tir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, her fesihnamenin tevdiini di
ğer Âkidlere bildirecektir. 

Madde - 14 

Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteber olan bu And
laşma, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Hazinei Evrakına tevdi edi
lecektir. Tasdikli suretleri bu Hükümet tarafından diğer mumzi Devletler 
Hükümetlerine verilecektir. 

Yunanistan ile Türkiye'nin Kuzey Atlantik Andlaşmasına iltihakına 
mütedair 

PROTOKOL 

4 Nisan 1949'da VVashington'da imzalanan Kuzey A t l a n t i k Andlaşma
sına Taraf olan Devletler Kuzey Atlantik Bölgesi güvenliğinin, Yunanistan 
Krallığı ve Türkiye Cumhuriyetinin işbu Andlaşmaya iltihakiyle artacağı
na kani bulunmakla, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde - 1 

İşbu Protokolün yürürlüğe girmesiyle, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti, bilûmum Taraflar namına, Yunanistan Krallığı Hükümeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, bu Protokolün ikinci maddesiyle mu
addel şeklini alacak olan Kuzey A t l a n t i k Andlaşmasına iltihak için bir da-
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vetiye gönderecektir. Bunu mütaakıp. Yunanistan Krallığı ile Türkiye 
Cumhuriyetinden her biri, iltihak vesikasını Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine tevdi eylemesi tarihinde. Andlaşmanın 10 uncu maddesine 
tevfikan, işbu Andlaşmaya Taraf olacaktır. 

Madde - 2 

Türkiye Cumhuriyetinin Kuzey A t l a n t i k Andlaşmasına Taraf olması 
halinde, Andlaşmanın 6 ncı maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
iltihak vesikasını Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine tevdi eylemesi 
tarihinden itibaren, aşağıdaki şekilde tadil edilmiş olacaktır : 

i) Taraflardan birinin Avrupa veya Kuzey Amerika'daki ülkesine yahut 
Fransa'nın Cezayir vilâyetlerine, Türkiye Ülkesine, yahut Kuzey A t l a n t i k 

bölgesinde Seretan Medarının kuzeyinde olup, taraflardan her hangi bi
rinin hakkı kazasına tâbi bulunan adalara, 

ii) Taraflardan her hangi birinin işbu ülkelerde veya bu ülkeler üze
rinde yahut Avrupa'nın, Andlaşma yürürlüğe girdiği tarihte, Taraflardan 
her hangi birinin işgal kuvvetlerinin konaklamış olduğu diğer her hangi 
bir bölgesinde veya Akdeniz'de yahut Seretan Medarının kuzeyinde kalan 
Kuzey A t l a n t i k bölgesindeki kuvvetlerine, gemilerine veya uçaklarına ya
pılan bir silâhlı tecavüz, 

Taraflardan birine veya birkaçına karşı yapılmış bir silâhlı tecavüz 
addedilip 5 inci maddenin tatbikini icabettirecektir. 

Madde - 3 

İşbu Protokol Kuzey A t l a n t i k Andlaşmasına Taraf olan devletlerden 
her birinin kabulünü Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine tebliğ et
mesiyle yürürlüğe girecektir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu 
tebliğlerden her birinin alındığı tarihi ve işbu Protokolün yürürlüğe gir
diği tarihi Kuzey A t l a n t i k Andlaşmasına Taraf olan bilûmum devletlere 
bildirecektir. 

Madde - 4 

Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteber olan işbu Pro
tokol, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Hazinei Evrakına tevdi olu
nacaktır. Mezkûr Hükümet, Protokolün musaddak suretlerini Kuzey At
l a n t i k Andlaşmasına Taraf olan diğer bilûmum devletlere verecektir. 

Yukarıdaki hükümleri tasdikan, adları aşağıda yazılı murahhaslar iş
bu Protokolü imzalamışlardır. 

17 Ekim 1951de Londra'da tanzim edilmiştir. 
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Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Enfrastrüktür Programı gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine mütedair kanun lâyihası ve Dı
şişleri, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları ( 7 ) 

TC. 
Başvekâlet 29.V. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2613, 6/1693 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Progra
mı gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine mütedair Dışişle
ri Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 29.V. 1953 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyi
halarının ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim.(8) 

Başvekil 

A. Menderes 

Esbabı Mucibe 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Progra
mından Türkiye'de inşa edilen tesislerin finansmanı, mezkûr teşkilât 
âzası devletlerin muayyen nispetlerde hissei iştirakleri ile teşekkül eden 
beynelmilel bir fondan yapılmaktadır. 

Her âza devlet, kendi ülkesindeki inşaatı finanse edebilmek için, ev
velemirde, projeleri ve masraf tahminlerini muayyen plâfonları aşmamak 
üzere teşkilâta tasdik ettirmekte ve bilâhara, tasdik edilmiş olan proje ve 
masraf tahminleri dairesinde teşkilâttan üç aylık sarf müsaadeleri iste
mektedir; bu müsaadeyi verdikten sonra teşkilât, âza devletlerden, his
sei iştiraklerini ilgili âza devletin merkez bankasına göndermelerini talep 
eylemektedir. 

Ancak, mevzuubahs hissei iştiraklerin peyderpey merkez bankaları
na gelmesi ile mütaahhitlere yapılması gerekebilecek avans veya bedel 
tediyatı arasında fiiliyatta ehemmiyetli zaman farkları mevcut olduğun
dan, inşaatın inkıtasız olarak finanse edilmesi zaruretine binaen birçok 
âza devletler, merkez bankalarında bir fon teşkil etmekte ve bu fonu ica
bında hazine avanslariyle besleyerek, bilâhara peyderpey gelen hissei iş
tiraklerle hazine avanslarının mahsubunu yapmaktadırlar. 

(7) Tutanak Dergisi: C. 24, s. 52-64 Tarih : 2.7.1953 
(8) Tutanak Dergisi: C. 3, B. 100'e bağlı 242 S. Sayısından alınmıştır. 
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Diğer taraftan, yine birçok âza devletler, bu nevi inşaatın müstaceli
yetini nazarı itibara alarak, ihale ve finansman işlerini daha elâstiki for
malitelere tâbi tutmak yoluna gitmişlerdir. 

Bundan başka, teşkilâtça kabul edilen prensip, müşterek program
dan âza devletlere yapılan yardımın münhasıran mahalline masruf olma
sı ve vergileme yoliyle sair âmme hizmetlerine aktarılmasına meydan ve-
rilmemesidir. 

İlişik kanun lâyihası, yukarda izah olunan ihtiyaçlara cevap teşkil et
mek üzere hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
T.B.M.M. 

Dışişleri Komisyonu 3.VI.1953 
Esas No. : 1/617 

Karar No. : 32 
Yüksek Reisliğe 

Kuzey A t l a n t i k Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Progra
mı gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine mütedair kanun 
lâyihası Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde komisyonumuzda in
celendi. 

Hükümet gerekçesinde de izah edildiği üzere, sözü edilen program 
mucibince inşa edilecek tesislerin finansmanı, Teşkilât Âzası devletlerin 
muayyen nispetlerde iştirak hisselerinden meydana gelen bir fondan ya
pılmaktadır. Ancak proje ve masraf tahminlerinin tasdiki ve üçer aylık 
sarf müsaadelerinin verilmesi hususundaki formalitelerden ötürü, fon
dan ayrılacak tahsisatın Merkez Bankasına gelmesi ile nıütaahhitlere ya
pılması gerekebilecek ödemeler arasında fiiliyatta önemli zaman farkları 
bulunduğundan, inşaatın inkitasız olarak finanse edilmesi zaruretine bi
naen birçok Âza Devletler kendi merkez bankalarında bir fon tesis et
mekte ve bu fonu muhtelif kaynaklarla besleyerek bilâhara peyderpey ge
len iştirak hisseleriyle, hazine avanslarının mahsubunu yapmaktadırlar. 
İşte Hükümetçe hazırlanmış olan kanun lâyihası da Müşterek Enfrast
rüktür Programının memleketimizde tatbik edilecek kısmı için milletlera
rası fondan tahsis olunan 24 390 000 İngiliz lirası miktarındaki paranın 
sarfında ihale ve finansman işlerini diğer Âza Devletlerde olduğu gibi ko
laylaştırmak ve daha elâstiki formalitelere tâbi tutmak maksadına m a t u f 

bulunmaktadır. 

Sözü edilen inşaatın ve tesislerin muayyen zamanda bitirilmesi zaru
retini de göz önüne alan komisyonumuz lâyihanın esasını oy birliği ile 
kabul edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
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Birinci maddenin müzakeresinde; "müessese*' tâbirinin hususi teşek
külleri de ifade edebileceği, halbuki, maksadın bu olmayıp, sadece İkti
sadi Devlet Teşekkülleri gibi âmme müesseselerinin düşünüldüğü beyan 
edildiğinden bu maksadı açıklamak üzere "daire ve müesseseler" tâbiri 
yerine "Devlet daire ve müesseseleri" tâbiri konmuştur. 

İkinci maddenin "şu kadar ki" ile başlayan cümlesinin fıkra olması ve 
bu cümledeki "fıkralar" kelimesinin "bentler" olarak değiştirilmesi kanun 
tekniğine uygun görülmüştür. 

3 üncü ilâ 10 uncu maddeler aynen kabul olunmakla beraber 7 nci 
ve 10 uncu maddelerin şümul ve ifade tarzları üzerinde bâzı tereddütler 
izhar edilmiştir. Ezcümle 7 nci madde mütaahhit firmaların yabancı ol
ması halinde bunların kazançlarını harice çıkarmaları hususunda Mali
ye Vekâletine yetki vermektedir. 5540 sayılı Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma hakkındaki Kanunun 1 inci maddesi hükmüne göre Hükümetin bu 
hususta salâhiyeti mümkün ise de bu salâhiyet ancak umumi bir tanzim 
şeklinde konulabileceğinden ve lâyihadaki hükmün maksadının mahdut 
ve münhasır olduğu da aşikâr bulunduğundan getirilen hükmün esas 
itibariyle uygun görülmekle beraber mevzu ile teknik bakımdan daha il
gili bulunan komisyonların dikkat nazarının çekilmesinde fayda görül
müştür. 

Komisyonumuz lâyihadaki 10 uncu madde üzerinde durmuş ve mad
denin bir taraftan Hükümete hudut ve şümulü tâyin edilmemiş, çok ge
niş bir salâhiyet vermesi, diğer taraftan bu salâhiyetin kullanılış tarz ve 
şeklinin gösterilmemiş olması ve bundan da tatbikatta çeşitli mahzurla
rın doğabileceği ihtimali bakımlarından yine teknik komisyonların dikkat 
nazarının çekilmesine zaruret hissedilmiştir. 

Burada mütekabiliyet esasına taallûk eden bir husus da mevcut ol
duğundan alâkadar diğer memleketlerde bu yolda kanunlar çıkarılma
dan evvel Türkiye Hükümetince alınacak tedbirlerin mahiyet itibariyle 
meçhul kalacağı gibi mühim bir vaziyetin mevcudiyeti de dikkati çek
mektedir. 

Kanun hükümlerinin okunuşunda bir ağırlık vücuda gelmemesi için 
12 nci maddedeki "İcra Vekilleri" tâbirinden önce gelen "icraya" kelimesi 
"yürütmeye" kelimesi ile ve bu itibarla 11 inci maddedeki "meriyete" ke
limesi de "yürürlüğe" kelimesi ile değiştirilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
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Dışişleri Komisyonu Reisi 

Y. Sözcü 

Niğde 

N. Bilge 

Ankara 

S. M. Arsal 

İzmir 

S. Giz 

İzmir 

Cemal Tunca 

Manisa 

S. Ağaoğlu 

Kâtip 

Denizli 

A. Çobanoğlu 

Çorum 

S. Özer 

İmzada bulunamadı 

İzmir 

V. Menteş 

Manisa 

A. Karaosmanoğlu 

Muğla 

Z. Mandalinci 

Samsun 

F. Kesim 

Maliye Komisyonu Raporu 

TBMM. 
Maliye Komisyonu 8.VI.1953 

Esas No. : 1/617 
Karar No. : 78 

Yüksek Reisliğe 

Kuzey A t l a n t i k Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür progra
mı mucibince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerinin yürütülmesi ile 
ilgili kanun lâyihası, Hükümet temsilcilerinin de hazır bulundukları hal
de komisyonumuzun 5.VI. 1953 tarihli toplantısında tetkik edildi. 

Gerek lâyiha ve esbabı mucibesi münderecatmdan, gerekse Hükümet 
temsilcilerinin verdikleri tamamlayıcı izahattan lâyiha ile istihdaf olunan 
maksadın şu olduğu tespit edilmiştir : 

Kuzey A t l a n t i k Paktı Teşkilâtı, paktın başlıca maksadı olan müşterek 
savunma prensibini tahakkuk ettirirken bu prensibin maddi tezahürle
rinden biri olarak pakta dahil memleketlerin hepsinde veya bir kısmında 
müşterek müdafaaya lüzumlu bâzı inşaat ve tesisatın yapılmasını lü
zumlu görmüş ve bu işi "müşterek Enfrastrüktür programı" adı ile "müş-
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terek savunmanın temel yapı programı" da diyebileceğimiz bir programa 
bağlanmıştır. 

Bu inşaat ve tesisatın masrafına akitler belli ve değişik nispetlerle iş
tirak etmekte ve iştiraklerden mütevellit fondan, ülkelerinde yapılan te
sisatın icabettirdiği hisseyi alabilmektedirler. Bu duruma göre iştirak pa
yı pek cüzi olan bir memleket fondan bu payla ölçülmeyecek derecede 
büyük bir hisse alabilecektir. Âkitlerden birkaçı halen ülkelerinde bu in
şaat ve tesisatın yapılmasına lüzum görülmediği için fondan hiçbir hisse 
almadıkları halde büyük nispetlerle masrafa iştirak etmektedirler. (Ame
rika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere gibi). 

Bu programın tahakkuku, akıdlardan, her şeyden önce dahilî mu
amelâtta basatat ve sürat ile kendilerine tahsis olunan meblâğın tama-
miyle işe hasrının teminini, bunun içinde gerekli tedbirlerin alınmasını 
beklemektedir. 

Lâyiha, memleketimiz bakımından bahis konusu tedbirlerin alınma
sını istihdaf etmektedir. 

Lâyihaya göre. sözü edilen inşaat ve tesisat, İcra Vekilleri Heyetinin 
tespit edeceği esaslar dairesinde. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme kanunları hükümlerine tâbi olma
yacaktır. Fondan tahsisat alıncaya kadar gerekli masraflar, bütçeye ko
nulacak tahsisat, tesis işleri ile vazifelenecek müesseselerin ayıracakları 
paralar ve Hazinece verilecek avanslarla karşılanacaktır. Fon bir taraftan 
genel bütçeye irat, diğer taraftan, yukarda belirtilen ön masraf kaynak
larına mahsup edilmek üzere Millî Savunma Vekâleti Bütçesine tahsisat 
kaydolunacaktır. Mütaahhit yabancı firmalar memleketimizde bu işler
den elde edecekleri kazançlarını memleket haricine çıkarabileceklerdir. 
Kanunla derpiş olunan işleri, İcra Vekilleri Heyeti kararı ile tespit edile
cek vekâlet mümessillerinden müteşekkil bir heyet yürütecektir. İşlerin 
maliyetine sirayet edebilecek vergileri, resimleri ve harçları, tekniğin ver
diği imkân dairesinde ve başka memleketlerin bu işlere bahşettikleri mu
afiyetleri de göz önünde bulundurarak kısmen veya tamamen bertaraf et
meye İcra Vekilleri Heyetinin salâhiyeti bulunacaktır. 

Komisyonumuz lâyihanın 1, 2, 11 ve 12 nci maddelerini, Dışişleri Ko
misyonunun yaptığı değiştirmelerle, 3. 4, 5, 6. 8 ve 9 uncu maddelerini 
aynen kabul etmiştir. 

Yedinci madde. Dışişleri Komisyonunun bu husustaki mütalâası da 
göz önünde bulundurularak, tatbikatın icaplarına daha iyi cevap verebi
lecek bir şekle ifrağ olunmuştur. 
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Dışişleri Komisyonunun 10 uncu madde hakkındaki mütalâası üze
rinde durulmuş, maddenin Hükümete verdiği yetkinin münhasıran mu
aflık ihdasına mütedair bulunmadığı, masrafa lâhik olacak vergilerin 
mer'i vergi kanunlarına dokunulmaksızm tahsisat yolu ile Devlet tarafın
dan deruhde edilmesine de imkân verdiği; maddedeki "mümkün olanla
rının" ibaresi ile, yapılacak tesisat ve hizmetlerin ilk kademelerinde tecez
zi etmiş tâli mükellefiyetlerin masrafların nihai kademelerinde tevsik edi
lememesi ihtimalinin ve bu mevzuda mutlak bir muafiyet hükmünün çe
şitli suiistimallere yer verebileceği mülâhazası ile nihai kademede hesabı 
mümkün vergilerin Hükümet tarafından deruhde edilmesi imkânının 
derpiş edildiği; yine aynı maddedeki "Kısmen ve tamamen" ibaresi ile, di
ğer memleketlerin bu masraflara hangi ölçüde vergi sirayet ettirmedikle
rini tahkik ve Milletlerarası vergi muafiyetlerinde karşılıklılık prensibinin 
tahakkuk ettirilmesinin imkân dâhilinde bulundurulmak istendiği anla
şılmış ve bahis konusu programın realize edilmesi mevzuunda İcra Vekil
leri Heyetine böyle bir salâhiyetin tanınması, mevzuun mahiyeti bakı
mından yerinde görülmüştür. 

Komisyonumuz, Hükümetin bu yetkisini kullanırken akit memleket
lerin bu masraflara hangi vergileri sirayet ettirmediğini göz önünde bu
lundurarak karşılıklılık prensibine bağlı kalmasını temenniye şayan gör
müştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Maliye Komisyonu Reisi Sözcü 
Rize Siirt 

I. Akçal 
Kâtip 

Zonguldak 
F. Açıksöz 

M. D. Süalp 

Erzurum 
Sabri Erduman 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli Niğde 

E. Alican H. Arıbaş 

Samsun Yozgat 

Ş. Uluçay 
İmzada bulunamadı 

Yozgat 
F. NizamoğliL 

H. Tathoğlu 
İmzada bulunamadı 

Zonguldak 

R. Sivişoğlu 
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Bütçe Komisyonu Raporu 
T.B.M.M. 

Bütçe Komisyonu 20.VI.1953 
Esas No. : 1/617 

Karar No. : 99 

Yüksek Reisliğe 

Kuzey A t l a n t i k Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Progra
mı gereğince Türkiyede yapılacak inşa ve tesis işlerine mütedair Dışişle
ri Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 29.V. 1953 tarihli ve 6/ 1693 sayılı tezkeresiy
le gönderilen kanun lâyihası, Dışişleri ve Maliye komisyonları raporlariy-
le birlikte komisyonumuza havale olunmakla M i l l î Savunma, Dışişleri, 
Maliye ve Bayındırlık vekâletleri temsilcileri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Bilindiği gibi, adı geçen program Kuzey A t l a n t i k Andlaşmasına dâhil 
memleketlerin müşterek müdafaaları bakımından bunlardan bâzılarında 
vücuda getirilecek temel tesislere mütaallik olup bunların masrafları Âkit 
Devletlerin iştirakiyle tesis olunan müşterek bir fondan karşılanmak
tadır. 

Memleketimizde kurulacak tesisler programın dördüncü dilimine dâ
hil bulunuyor. Bu dilime ait müşterek fon (146 762 000) İngiliz lirası tu
tarındadır. Buna Türkiye'nin iştiraki (3 200 000) İngiliz lirasıdır. İki se
nede tamamlanması icabeden bu fona ait iştirak hissemiz 1953 Bütçe
mizde Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 744 üncü bölümüne konul
muş olan (17 385 000) liralık ödeneğin 12 milyon lirasiyle karşılanacak
tır. Bu ödeneğin bakiyesi gerekli istimlâklerle diğer bâzı masrafların kar
şılığıdır. 

Kuzey A t l a n t i k Andlaşması Konseyinin tasdikine iktiran eden inşaat 
ve tesisat programının dördüncü dilimi, yukarda arz edildiği veçhile 
(146 762 000) İngiliz lirası tutarında olup bunların memleketimizde ya
pılacak kısmı (24 259 000) İngiliz lirasına (Takriben 190 milyon Türk li
rasına) baliğ olacaktır. 

Müşterek Enfrastrüktür programının finansmanına Birleşik Amerika 
Devletleri % 40 ve Birleşik Kraliyet % 7 nispetinde iştirak etmekte ve fo
nun mütebaki kısmı diğer âza Devletlerin iştirak hisseleriyle temin olun
maktadır. Programın tatbiki için Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında 
anlatıldığı üzere, her âza Devletin, kendi ülkesindeki inşaatın finansma-
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nı bakımından, evvelemirde projeleri ve masraf tahminlerini, muayyen 
plâfonları aşmamak üzere teşkilâta tasdik ettirmekte, bu müsaadeyi ver
dikten sonra teşkilât âza Devletlere, iştirak hisseleri nispetinde bir meb
lâğı inşaatın yapılacağı devletin merkez bankasına göndermelerini tebliğ 
etmektedir. 

Ancak mevzubahs hissei iştiraklerin peyderpey merkez bankalarına 
gelmesi ile mütaahhitlere yapılması gerekebilecek avans veya bedel tedi-
yatı arasında fiiliyatta ehemmiyetli zaman farkları mevcut olduğundan; 
inşaatın inkitasız olarak finanse edilmesi zaruretine binaen birçok âza 
devletler, merkez bankalarında bir fon teşkil etmekte ve bu fonu icabın
da Hazine avanslariyle besleyerek, bilâhare peyderpey gelen hissei işti
raklerde bu avansların mahsubunu yapmaktadırlar. Kanun lâyihasının 
2 nci, 3 üncü 4 üncü ve 5 inci maddeleri bu hususun bizde de aynı su
retle cereyanını temine matuftur. 

Diğer âza devletler gibi bizde de bu nevi inşaatın müstaceliyeti ihale 
ve finansman işlerinin formalitelerinde âzami e l a s t i k i y e t teminini zaruri 
kıldığından kanunun birinci maddesi bu inşaat ve tesis işlerini 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu ve eklerinin kayıtlarından a z a d e tutmayı istihdaf etmek
tedir. 

Kuzey A t l a n t i k Andlaşması Teşkilâtınca kabul edilen diğer bir pren
sip, müşterek fondan âza devletlere yapılan yardımın tamamen ve mün
hasıran mahalline masruf olması ve vergileme yoliyle sair âmme hizmet
lerine aktarılmasına meydan verilmemesidir ki, vücuda getirilerek inşaat 
ve tesisatın mümkün olan âzami genişliğini temin bakımından millî sa
vunma ihtiyaçlarının bu mevzuda böyle bir prensibin tatbikini lüzumlu 
kıldığı aşikârdır. Bu hususu temin için lâyihanın 10 uncu maddesi sev-
kedilmiş bulunmaktadır. 

Kanun lâyihası üzerinde komisyonumuzda cereyan eden müzakere
lerde ve vekâlet mümessillerinden gerekli izahat alındıktan sonra Maliye 
Komisyonunun tespit etmiş olduğu metin görüşmeye esas tutulmuş ve 
birinci madde İcra Vekilleri Heyetince inşa ve tesis işleri ile vazifelendiri
lecek müesseselerin, Devlet daire ve müesseseleriyle İktisadi Devlet Te
şekküllerinin olabileceği mütalâa edilerek ona göre metinde gerekli tas
rih yapmak suretiyle kabul edilmiştir. 

İkinci madde. (B) fıkrasında yukarda yazılı tasrih yapılmak suretiyle 
kabul edilmiştir. 
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Üçüncü madde aynen ve dördüncü madde, Enfrastrüktür fonundan 
tahsil olunacak mebaliğin, Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelde irat kaydolunacağı şeklinde değiştirilmek suretiyle ve 5 in
ci madde ise aynen kabul edilmiştir. 

6 nci madde, Enfrastrüktür tesislerini yapmakla görevlendirilecek 
müesseseler, birinci maddedeki ilâveye mütenazır olarak, 7, 8 ve 9 uncu 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Maliye Komisyonunun 10 uncu maddesinin son kelimesi "Salahiyet
lidir" şeklinde ve yürürlük maddeleri de şeklen değiştirilmek suretiyle 
hazırlanan kanun lâyihası mevzuun ehemmiyetine binaen bir an evvel 
kanuniyet iktisap edebilmesi için öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te
mennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek küzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis Bu Rapor Sözcü 

Bursa İzmir 

K. Yılmaz B. Bilgin 

Kâtip 

Sivas Çanakkale 

H. İmre K. Akmanlar 

Elâzığ Eskişehir 

Ö. F. Sanaç A. Potuoğlu 

Gümüşhane İstanbul 

K. Yörükoğlu S. Oran 

İstanbul İstanbul 

F. Say imer H. H üs man 

Kastamonu Kırklareli 

H. Türe Ş. Bakay 

Konya Ordu 

M. Â. Ülgen R. Aksoy 

Samsun Seyhan 

T. İleri S. Barı 

Trabzon Zonguldak 

S. F. Kalaycıoğlu H. Balık 
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GENEL KURULDAKİ GÖRÜŞME 
REİS - Hariciye Vekili buyurun. 
DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAT KÖPRÜLÜ (İstanbul) - Muhterem arkadaş

lar, bugünkü ruznamemizin 41 inci maddesinde Kuzey A t l a n t i k Andlaş-
ması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür programı gereğince Türkiye'de in
şa ve tesis işlerine mütedair kanun lâyihası mevcuttur. Yüksek Meclis 
yakında tatil devresine girecektir. İnşaat mevsimi geçmeden memleketin 
millî müdafaası bakımından büyük ehemmiyeti olan bu lâyihanın diğer
lerine tercihan müstaceliyetle müzakeresini rica ediyorum. 

REİS - Buna dair Hariciye Vekilinin bir de takriri vardır, okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 

Kuzey A t l a n t i k Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Progra
mı gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair kanun lâyi
hasının gündemde bulunan diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Vekili 

F. Köprülü 
REİS - Dışişleri Vekilinin takririyle Bütçe Komisyonu raporunda lâyi

hanın öncelik ve ivedilikle görüşülmesi teklif edilmektedir. 

Evvelâ tasarının yeğlikle görüşülmesi hususunu reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun tasarısının yeğlikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz isteyen var mı? 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) - Efendim, aylar var ki dışişlerimizin tarzı ce

reyanı, dış münasebetlerimiz, ziyaretler, seyahatler, müzakereler hakkın
da birçok şeyler cereyan etmekte... 

REİS - Cezmi Bey, müsaadenizi rica ederim, başka mevzualara temas 
etmeyin, yalnız bu kanun tasarısının tümü üzerinde konuşun. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) - Dış politikaya ait bir kanun lâyihasının es
babı mucibesine temas ediyorum. 

Şunu da tebarüz ettireyim : Söz hakkının verilmesinde gittikçe, ma
kamı riyaset tarafından, tahdit tahdit üzerine gidilmekte olduğunu ben
deniz tutanaklara istinaden arz ederim. 

Efendim, Kuzey Atlantik Paktı gereğince yapılmış olan bu lâyiha Enf
rastrüktür programa müstenit inşaat lâyihası üzerinde Dışişleri Bakanı
mız Kuzey Atlantik Konseyine gitti. Oradaki müzakereler hakkında hiç 
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beyanda bulunmadılar. Bunlar dünya politikası içinde Türkiye'nin işti
rak hissesi içinde cereyan eden hâdiselerdir. Bu tasarı üzerinde olduğu 
gibi Amerikan Dışişleri Bakanının ziyareti üzerinde, Rus Notası üzerinde 
hiç tenvir edilmiş değiliz. Bu tasarı vesilesiyle burada beyanatta buluna
rak Meclisi tenvir etseler ve ondan sonra müzakereye geçsek daha iyi 
olurdu. Bu şekilde dışişlerinin tarzı cereyanı hakkında hiçbir malûmatı
mız yoktur. Eğer grup toplantılarınızda sizin hususi malûmatınız varsa 
ona diyeceğim yok. Yani Demokrat Parti Grubu münevver, biz karanlık
ta puyan isek bu dahi demokratik hayata uygun değildir. 

Efendim, Kuzey A t l a n t i k Andlaşmasına girdik. Bir çok şeyleri ancak 
ve yalnız gazete havadislerinden, ecnebi radyoların neşriyatından ve ni
hayet halk arasındaki söylentilerden işitip öğrenmekteyiz. 

Kuzey A t l a n t i k Paktına ne kadar silâhla, ne kadar kuvvetle, ne kadar 
tümenle iştirak ettiğimiz hakkında dahi türlü dedikodular vardır. 

Sayın Dışişleri Bakanının dikkatine arz ederim, resmî makamların 
sustuğu yerde gayriresmî fısıltılar cereyan eder. Donanmamızın kendi 
idaremizden çıkarıldığı, İtalyanların emrine verildiği hakkında türlü şayi
alar cereyan etmektedir. Bunlar asla esasa müstenit olmasalar dahi halk 
arasında bu gibi söylentilerin yayılması bu memleketin müstakbel mü
dafaa kuvvetine tesir eder. Onun için Kuzey A t l a n t i k Paktı Andlaşması 
üzerinde bu hususlarda cereyan eden şeyler hakkında Dışişleri Bakanı
nın bizi tenvir etmeleri lâzımdır. 

REİS - Cezmi Bey, haricî umumi politika üzerinde müzakerede bu
lunmuyoruz. Yalnız Kuzey A t l a n t i k Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enf
rastrüktür Programı gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesislere da
ir tasarı üzerinde konuşuyoruz. Lütfen sözlerinizi bu kısma hasretmeni
zi rica edeceğim. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) - Kuzey A t l a n t i k Andlaşması dolayısiyle Pa
ris toplantısında birçok kararlara varıldı, milyonlar harcamaya karar ve
rildi. Hava meydanları, üstler yapılacak, muhtelif memleketler fabrikala
rına tediyeler ısmarlamalar yapılacak. Fakat bunları bendeniz Fransız 
Radyosundan aldığım malûmata müsteniden arz ediyorum. Türkiye Dı
şişleri Bakanı ne biliyor, onu da bilmiyorum. Bu işin hakikati, ciddiyeti 
nedir bilmiyorum. Kimler ne yapacak, bize düşen hisse ve pay nedir bil
miyorum. Faraza Fransız Uçak fabrikalarına Amerikan tipi tepkili uçak
lar ısmarlandı, biliyorum. Miktarlarını, kaç dolar olduğunu biliyorum. 
İtalya'yla ne ısmarladıklarını biliyorum. Söylenti halinde işittim, program 
mucibince bizim Askerî Fabrikalara - şimdiki Kimya ve Makine Endüst-
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risine - bâzı mermiler ısmarlandığını söylenti halinde işittim. Malûmatım 
tamamiyle bu Meclisin ve resmî ağızların haricinde edinilmiştir. Bu Enf
rastrüktür Programın hiç olmazsa mahiyetini açıklasınlar. Avrupa Atlan
tik Konseyinin ne tahsis ettiğini söylesinler, bununla hangi üsler yapıla
cağını, neler alınıp verileceğini söylesinler ki, biz de esbabı mucibenin ışı
ğı altında bu tasarıyı kabul veya reddedelim, aklımızın erdiğini beyan 
edelim. Değilse her mebusun kendi istihbaratı vasıtasiyle - ki, bunu bir 
derece ileri götürmek mümkündür - bilgi edinip idarei kelâm etmesi yo
lu açılırsa her halde o da iyi bir yol olur. Bu ışığı vermelerini rica ediyo
rum, karyera kademiden gelen sayın üstadın bu nuru bizden esirgeme
melerini rica ediyorum. 

REİS - Tümü hakkında başka söz isteyen var mı? 

Buyurun Dışişleri Vekili. 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAT KÖPRÜLÜ (İstanbul) - Efendim; asıl mevzu 
hakkında, yani bugün müzakere mevzuu olan kanunun mahiyeti hak
kında bâzı maruzatta bulunmadan evvel, arkadaşımızın umumi tenkitle
rine kısaca arzı cevap edeyim. 

Daima bu kürsüde tekrar ettiğim gibi bizim siyasetimizin hiçbir za
man karanlık ve gizli tarafı yoktur. Yalnız B. M. Meclisi için değil - çün
kü B. M. Meclisi her şeyin en karanlık ve gizli taraflarını sorar; öğrenir -
yalnız B. M. Meclisi için değil, bütün dünya için siyasetimizde hiçbir giz
li taraf yoktur. Her şeyimiz daima açıktır. Arkadaşlar, her hangi bir me
sele hakkında bir tereddütleri olursa, her hangi bir mesele hakkında ma
lûmat almak isterlerse acaba Hariciye Vekiline müracaat etmiş, sormuş 
da cevabını almamışlar mıdır? Hususi olarak koridorda, Vekâlette her 
yerde bendeniz daima bütün arkadaşlarımın emirlerine müheyyayım. 
Hariciye Encümeninde daima arkadaşlarımın emirlerine müheyyayım. 
Onun için siyasetimizde gizli, karanlık bir taraf yoktur. Bunu müsaade
leriyle arz edeyim : Bâzı meseleler, bâzı merasim olur, ziyaretler olur. Bü
tün bunlarda fikir mübadeleleri yapılabilir ama bunlardan her hangi bir 
mesele bir neticeye iktiran ederse, katî bir surette hallolunursa o zaman 
Yüksek Meclise arz edilmesi lâzımdır. 

Bizim fabrikalarımıza verilen siparişler de vardır, bu kanun Yüksek 
Huzurunuza gelecektir, Meclise haber vermeden Hükümetin bir şey yap
masına imkân yoktur, kabili tasavvur değildir. Bunu istitraden arz ederim. 

Dış siyaset hakkında umumi bir müzakere mevzuubahis değildir. 
Bundan başka hiçbir şey söyleyecek değilim. 
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Şimdi müsaadenizle asıl bugünkü kanun mevzuu hakkında bâzı iza
hatta bulunacağım. Bugün müstaceliyetle müzakeresini rica ettiğim ka
nun lâyihası, Atlantik Andlaşmasına iltihakımızın memleketimizin sa
vunması bakımından sağladığı büyük faydalardan birisiyle alâkalıdır. 

Malûmunuz olduğu üzere NATO milletlerinin müşterek savunması ile 
ilgili inşaat ve tesisatının lüzumlu tahsisata matuf müştereken hazırlan
mış bir programı vardır ve bu program muayyen dilimler halinde senele
re taksim edilir. NATO müşterek enfrastrüktür programı adı verilen bu 
program gereğince bizde de bu müşterek plâna göre, hava meydanları, 
akar yakıt depo ve boruları, muhabere tesisleri, harp karargâhları inşa 
edilecektir. Andlaşmaya iltihak eder etmez hemen dâhil olduğumuz dör
düncü dilimden (Seyahatten döndüğüm zaman matbuata da mâruzâtta 
bulunmuştum) memleketimize düşen hisse 142 610 000 sterlin üzerin
den 24 390 000 İngiliz lirasıdır. Buna mukabil bu umumi masraflara iş
tirak hissemiz yekûnu 4 428 312 İngiliz lirasıdır. Bunun dört milyon kü
surunu hisse olarak veriyoruz. Buna mukabil 24 milyon küsurunu bu 
inşaat için alıyoruz. Bilhassa hava meydanları, akar yakıt depo ve boru
larının hava kuvvetlerimizin modern uçaklarla zamanında teçhiz edilme
si bakımından haiz olduğu büyük ehemmiyeti bilhassa tebarüz ettirmek 
isterim. 

Bu programın finansmanı her âza devletin malî imkânlarına göre, ev
velden tespit edilen iştirak hisselerinden teşekkül eden bir fondan şu şe
kilde yapılıyor : Evvelâ her devlet kendi memleketinde yapılacak olan te
sislerin projelerini alâkalı NATO makamatına gönderir, oranın muvafaka
tini alır, sonra bu projelere ait masraf tahminleri yine NATO'nun tasdiki
ne arzedilir, bu mütalebat her katagoriye göre tespit edilir ve bunu teca
vüz edemez. Umumiyetle bu tasdik muamelesi müşterek bir iş olduğun
dan bütün bu masraflar bu paralar, umumi fondan verileceği için mu
amelenin tekemmülünden evvel ihale safhasına geçilmesi mümkün de
ğildir. Tasdik edildikten sonra her devlet kabul edilen para nispetinde 
ihaleye tevessül edebilir. 

NATO, diğer âza devletlerden iştirak hisselerini ve inşaat plânlarına 
ait masrafları alâkalı devletin Merkez Bankasına yatırmalarını talep eder. 
Ancak diğer memleketlerin iştirak hisseleri inşa işlerine başladıktan son
ra ve muayyen devrelerde, o inşaatın ilerlemesi ile mütenasip olarak alı
nır. Bu bakımdan programın finansmanı gerek ilk finansmanın müdde
ti, gerek iştirak hisselerinin tediyesinde vukuu muhtemel teehhürü kar
şılamak maksadiyle alâkalı Devletin iptida kendi malî kaynaklarına da
yanarak bâzı tedbirler ittihaz etmesi lâzımgelmektedir. Bunun ise Bütçe-
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ye tahsisatı koyma yolu ile değil, müşterek programdan yardım gören, 
NATO Devletlerinin umumiyetle yaptıkları gibi iç finansmanda her hangi 
bir inkıtaı temin etmemek için Merkez Bankasında Hazine avanslarında 
bir fon tesisi suretiyle temini muvafık görülür. Bu, sonra hariçten gele
cek dövizle kapatılıyor. İşte bu zaruretler dolayısiyle yüksek tasvibinize 
arz edilen kanun lâyihasının 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile. Merkez Ban
kasında aynı esaslara müstenit bir fon tesisi düşünülmektedir. 

Diğer taraftan kanun lâyihasının 2 nci maddesinin (C) bendinde, bu 
işler için verilecek Hazine avansları bu tesislerin keşif bedellerinden faz
la olmayacağı tasrih edilmek suretiyle avanslar tahdit edilmiş bulunmak
tadır. 

4 üncü, 5 inci maddelerde; müttefiklerimizden, yani NATO Devletle
rinden gelecek paraların Bütçeye irat kaydedileceği belirtilmektedir. 

Yine 6, 7, 8 inci maddeler, umumiyetle NATO'ca kabul edilmiş kaide
lerin, prensip ve tatbikat şeklinden ibarettir. 

Müşterek Enfrastrüktür için ayrılan paraların münhasıran mahalline 
masruf olması ve netice itibariyle bunların üzerinden birtakım vergiler 
alınmak suretiyle, sırf bu iş için ayrılan paranın azaltılması NATO'ca ka
bul edilmeyen bir esastır. NATO, bu paranın tamamiyle yani hiçbir vergi
ye tâbi olmadan bu askerî hazırlıklara sarfedilmesi esasını kabul etmiş
tir. Ve bunun her memlekette aynı esaslar dâhilinde, yeknasak olarak 
tatbiki için umumi bir statü tanzimi maksadiyle çalışmalar yapılmakta
dır. Fakat şimdi bu umumi statü henüz hazır olmadığı için buna intiza-
ren Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerinde müşterek programdan te
sis yapılmayan yani yardım almayıp sadece yardımda bulunan bu dev
letler bu prensibin kendi hissei iştiraklerine tatbikini sağlamak üzere 
müttefiklerle anlaşmalar akdi için çalışmaktadırlar. Bu itibarla umumi 
statünün mevcut olmaması henüz hazırlanmakta olması dolayısiyle ber
taraf edilmesi icabeden vergi, resim ve harçları bu kanun lâyihası içinde 
tadat etmeye imkân göremedik. Bunun için lâyihanın 10 uncu madde
siyle Hükümet kendisine bu hususta salâhiyet verilmesini, muamelenin 
kolaylığı bakımından, rica etmektedir. Hükümet bu salâhiyeti icabederse 
mütekabiliyet esasını nazarı itibara almak suretiyle, yeknasak bir karar
name ısdariyle bütçede irat ve masraf kaydı ve risturn yolunu kullana
caktır. Umumi statü kabul edildiği zaman bittabi Hükümetin bu salâhi
yetleri kullanmasına imkân ve lüzum kalmayacaktır. Bu suretle bütün 
bu muamelât o statü mucibince yapılacaktır. NATO Müşterek Enfrast
rüktür Programının bir an evvel kuvveden fiile çıkarılmasının, gerek 
umumi emniyet ve gerek bizim doğrudan doğruya millî emniyetimiz ve 
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Millî Müdafaamız için, ne kadar mühim ve müstacel bir mesele olduğu 
meydandadır. 

Bundan başka bazı inşaat için NATO'ca kabul edilen birtakım umu
mi mahremiyet esasları vardır. Şüyu bulmaması için, mahrem kalması 
için teferruata girmiyorum. Bu itibarla, lâyihanın birinci maddesinde 
Muhasebei Umumiye ve ihale formalitelerine bağlı kalmaksızın hareket 
salâhiyeti istenmektedir. 

Umumiyetle diğer NATO devletlerinde de vaziyet böyledir. Lâyihanın 9 
uncu maddesi, programın tatbikiyle ilgili vekâletler mümessillerinden te
rekküp edecek bir koordinasyon heyetinin kurulmasını da teklif etmek
tedir. 

Mâruzâtımı bitirmeden evvel lâyihanın üzerinde Bütçe Komisyonu ta
rafından yapılmış olan bâzı teferruat tadillerinde Hükümetin t amam iyi e 
mutabık olduğunu arz edebilirim. Millî Müdafaa bakımından ehemmiye
ti dolayısiyle bunun bir an evvel müzakeresini ve tasvibini bir defa daha 
Yüksek Meclisten rica ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS - Cezmi Türk. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) - Efendim, yeryüzünde tahmin ederim ki, bi
zim memleketimizdekinden daha sabırlı ve daha müsamahalı bir muha
lefet yoktur. Aylarca bekliyor, bekliyor, ondan sonra da söz hakkının so
nuna geldikten sonra söz olarak maruzatta bulunuyoruz. 

Sayın Bakan, bu kanun tasarısı başlarken bir beyanat yapmadılar. 
Sayın Başkan da, söz isteyen var mı diye. tümü üzerinde söz isteyen bu
lunup bulunmadığını, konuşan zuhur etmez kanaatini taşıyan bir eda ile 
sorarken söz aldık. Konuşma hususunda daima talepkâr olmuyoruz. 
Kendilerinin, talepkâr olmamamızı, bu gibi millî hâdiseleri takip etmedi
ğimiz mânasına almamalarını, lüzumunda kendilerinin koridorlarda ve 
makamlarında bizim suallerimizi beklemeden vazifelerini yapmalarını ri
ca ederiz. Belki iktidar milletvekilleri bu yolla malûmat alabilirler. Fakat 
bizim malûmat edinme yerimiz şu sıralar ve bu kürsüdür. Çünkü biz sor
duklarımızı millet efkârı huzurunda sormak ve beyanlarını millet efkârı 
huzurunda yapmalarını temin etmek isteriz, bütün demokratik memle
ketlerde olduğu gibi. 

Bir Dışişleri Bakanı, Meclis Heyeti Umumiyesinde söyleyecekleri söz
ler için, bana koridorlarda veya komisyonlarda sorun derse, bu da bir ne
vi gizlilik ifade eder. 

Şimdi arkadaşlar, bundan birkaç celse evvel de Süreyya Endik arka
daşımız bu politika mevzuu üzerinde beyanatta bulunmasını Hükümet-
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ten küçük grubumuz namına rica etmişti. Ona rağmen de beyanat yapıl
mamıştır. 

Bu Enfrastrüktür programı meselesine gelince, bendenizin hatırladı
ğıma göre, A t l a n t i k Paktının son toplantısında bu program ayrıca tasdik 
edildi. Portesi 900 milyon dolardır. Şimdi Sayın Bakanın ifadelerinden 
anladığıma göre, 24 milyon İngiliz lirası ile, tâbirimi mazur görün, çırak 
çıkarılıyoruz. Dört milyon İngiliz lirası iştirak hissesi olarak biz vereceğiz, 
20 milyon lira da onlar harcayacaklar. Bu suretle memlekette 24 milyon 
İngiliz liralık tesis yapılacaktır. Dün ve tarih boyunca Slavlığa karşı oldu
ğu gibi, bugün de Kızıllığa karşı bir kale vaziyetinde olan Türkiye'nin Enf
rastrüktür Programında teşkilâtlanması, cihazlanması için bu 24 milyon 
İngiliz lirası kâfi değildir. Bunu Sayın Kuzey A t l a n t i k Paktı üyelerine ke
mali samimiyet ve hürmetle arz ederim. Hükümetimizin de, bu vaziyetin 
vehametini anlatarak, kâfi derecede tahsisat alamadığı için, muvaffaki-
yetsizliğine esef ederim. 

Arkadaşlar, memleketimizin durumu odur ki, bugün bizim üslere, ih
raç, ikmal limanlarına, hava meydanlarına ihtiyacımız her memleketten 
daha çoktur. Batı Avrupa bundan evvelki Büyük Harbe hazırlanmış, teç
hizat imal etmiş, muharebe yapmış, fabrikalarından tahrip edilenlerin 
bir kısmını yeniden inşa etmiştir. Son üç sene zarfında bu cihazlarıma yi
ne artırılmıştır. Memleketimiz yıllarca büyük tehdit karşısında yalnız ba
şına malî kaynakları ile başbaşa kalmıştır. Kendi kendimizi yiyerek, biti
rerek, bir otofaji içinde, bütçelerimizi, millî gelirimizi, malî müesseseleri
mizi millî savunmamıza hasretmemize rağmen, bugün için maneviyatı
mız bakımından, millî hazırlığımız ne kadar yüksekse, maddi bakımdan 
dostlarımız ve müttefiklerimize nazaran o kadar zayıf bulunmuyoruz. 
Onun için kendilerine Kore'de olduğu gibi her zaman kan ve canımızı ver
meye amade olduğumuzu ispat ettiğimize göre bize para, malzeme ve teç
hizat vermekte bu kadar mümsik davranması doğru değildir. Bendeniz 
eminim ki bu Enfrastrüktür programda pek mütevazı bir rakam olan bu 
yirmi milyon İngiliz lirası ile bu memleket üslerini, limanlarını, gereği ka
dar değilse bile, ilk baskında karşılıyacak kadar ikmal ve takviye etmek 
mümkün olmayacaktır. Onun için Dışişleri Bakanımızdan, Hükümetten 
rica ediyorum, zan ve tahmin ederim ki Yüksek Heyetinizin ekseriyeti de 
bu ricama iştirak eder, memleketin bu hudut vaziyetini, göz önüne ala
rak maddi, teknik bakımdan bu memleket için daha esaslı lâzım olan pa
ra yardımını temin etmek cihetine gitsinler. Bugün için NATO karargahı
nın İzmir'de bulunması tulâni bir mustatil olan Türkiye'nin oradan de
miryolu vasıtasiyle takviyesini müteessir kılar. 
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Sonra, Adana'da olduğu gibi sayılı hava limanlarının, ki bunu seçim 
çevrem ve memleketimiz için şükranla karşılarım ve Amerikalı dostları
mıza buradan teşekkürlerimizi arz ederim, Adana'da yapılmış olan bü
yük askerî hava limanı gibi daha birçok hava limanlarına, hava üslerine, 
ihraç ve ikmal limanlarına ihtiyacımız vardır. Memleketimizin Cenup kı
yılarında hiçbir askerî ihraç ve ikmal limanı yoktur. Yarın müşkül bir va
ziyet hususunda buralardan yapılacak ihraç ve ikmalleri denizlerin dal
galarına bırakmanın doğru bir şey olmayacağını takdir etmeyecek arka
daşımız yoktur. Bu bakımdan da geniş ve bu işlere müsait liman ve iske
lelere ihtiyacımız vardır. Cenup kıyılarımız her hangi bir tecavüze karşı 
açık ve himayesiz bulunmaktadır. Buralarda hiç olmazsa cep denizaltıla-
rını barındıracak üsler, bilhassa pek mahdut olsa da, çıkarma plajların
da yapılacak teçhizler ve tesisler için daima para ve malzeme yardımı 
beklemekteyiz. 

Doğu hudutlarımıza, Sovyet Rusya ile olan hudutlarımıza, İran ile 
olan hudutlarımıza sadece temas etmekle geçiyorum. Oralarda da Enf
rastrüktür programından yapılacak çok şeyler vardır. Onun için bu ka
nun tasarısı vesilesiyle ve vasıtası ile tekrar ediyorum, Hükümet A t l a n t i k 

Paktına girmede muvaffak olmuştur. Fakat müdafaamıza yarıyacak, cid
dî menfaat temin edecek teknik yardım temin etmekte muvaffakiyetsizli-
ğini izhar etmiş durumdadır. Bu muvaffakiyetsizliğin en beliğ vesikası iş
te bu elimizdeki kanun tasarısıdır arkadaşlar. 

REİS - Hariciye Vekili. 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAT KÖPRÜLÜ (İstanbul) - Arkadaşımızın beya
natını dikkatle dinledim. Deminki ilk maruzatım ki, oraya daha fazla te
mas etmeyeceğimi söylemiştim, galiba bir parça gayrivazıh olmuş ki baş
ka türlü ifade ettiler. 

Hariciye encümenindeki kendi partilerine mensup arkadaşları i s t e 

dikleri zaman hariciye encümenine beni d a v e t edebilirler. Ben Hariciye 
encümeninin her dâvetine icabet ettim ve her mesele hakkında mahdut 
bir encümen olmak itibariyle bazan henüz efkârı umumiyeye bildirme za
manı gelmemiş olan şeyleri dahi Millet Meclisinin bir encümeni olmak iti
bariyle gayet açık olarak ifade ettim. Onun için benden hususi olarak so
rabilirler dedim. Umumi olarak meydana konulmasında mahzur olan ve 
bu itibarla söylenmeyecek olan şeylerin dahi, arkadaşlarım Milletvekili-
dirler, bana müracaat ettikleri zaman kendilerine hiçbir şeyin mahremi
yeti yoktur, kendilerine tamamen olduğu gibi ifade etmişimdir. Sözlerim 
bunu tebarüz ettirmek içindir. 
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Her hangi bir mesele Heyeti Umumiyeye arzedilecek bir şekil ve ma
hiyet aldığı zaman asla bunu ihmal etmeyerek arz ettim. Hattâ Meclis ka
palı olduğu zaman, Basın, ajans, radyo ve vasıtasiyle efkârı umumiyeye 
icabeden izahat tamamen verilmektedir. 

Bu ciheti böylece geçtikten sonra, bu söyledikleri, memleketin müda
faası için eksikleri gayet tabiîdir, kendilerinin söyledikleri gibi, bu eksik
lerimizi saatlerce değil, günlerce birer birer sayabiliriz. Ama mesele bu 
eksiklerin sayılması değil, bu eksiklerin telâfisi için ne yapmak lâzım ne
ler yapabiliriz? Bunu mütalâa etmektir. Kendilerinin insafına şunu arz 
ederim enfrastrüktür programı dilim dilim, kısım kısım göz önüne alın
makta ve ona göre paralar ayrılmakta, plânlar hazırlanmaktadır. 

Biz NATO'ya geç girdik. Her halde bundan dolayı hükümetinizi tahtie 
edeceklerini zannetmiyorum. Onun için enfrastrüktürün ancak dördün
cü dilimine yetiştik. Dördüncü dilimin yekûnu, demin arz ettiğim gibi, 
140 - 142 milyon lira arasındadır. 14 devlet, ikisini çıkarırsanız, 12 dev
let. Bu 12 devletten Türkiye'ye 140'ın 24'ü isabet etmiştir. Binaenaleyh, 
bu meselede hükümetin gayret etmediği, ihtiyaçların diğer müttefikleri
miz tarafından nazara alınmadığı iddia edilemez. Bizim vaziyetimizi ke
mali insaf ile gözönüne aldılar ve 140'ın 24'ünü bize vermek suretiyle bu 
anlayışlarını ifade ettiler. 

Sonra, limanlardan bahsettiler. Bunlar müşterek enfrastrüktüre dâ
hil değildir. Tavyare meydanları, muhabere ve elektronik vasıtalarını, 
akar yakıt tesisatı ve harp karargâhları, ki bu mevzua dâhildir. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) - Üsler, deniz üsleri? 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAT KÖPRÜLÜ (Devamla) - Bildiğiniz gibi, mem
leketimizde bunların inşasını planlayacak merci olan Akdeniz Başku
mandanlığı yeni tesis edilmiştir. Bu itibarla bunlar, bizim için, mütead
dit dilimlerde mevzuubahs olabilecektir. Meselâ tayyare limanları gibi 
birçok ihtiyaçlar vardır. Ehemini mü hinime tercihan en evvel bu plâna gi
recektir. Bunlar mütehassıslar tarafından uzun uzadıya tetkik edilmek
tedir. Yalnız bizim mütehassıslarımız değil, aynı zamanda NATO müte
hassısları da bunu tetkik etmektedir. Müşterek tesis olduğu için onlarla 
mutabakat halinde neticelere varılmaktadır. 

Bu itibarla arkadaşım, şimdiye kadar geçmiş, taksim edilmiş olan 
enfrastrüktür dilimlerini hesaba katmak suretiyle bizim hissemizi küçül
tüyorlar. .. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) - 900 milyon dolar dedim. 



T Ü R K PA R LA M ENTO TA R İ H İ 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAT KÖPRÜLÜ (Devamla) - O halde dördüncü di
limden bize verilen miktar 140 milyondan bize isabet eden miktar, her 
halde diğer müttefiklerimizin bizim vaziyetimizi nazarı itibara almak in
safını gösterdiklerine bir delildir. 

Bu itibarla arkadaşım da, ancak dördüncü dilime yetişmiş olmak ve 
onun bu nispetini almak suretiyle Hükümetin de her halde elinden gel
diği kadar vazifesini yapmaya çalıştığını kabul etmelidir. 

Yoksa bizim elimizde olsa hepsini de almak isteriz, fakat maalesef bu
na imkân yoktur. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS - Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) - Arkadaşlar, eğer Hariciye Vekili bu 

kürsüden; Hariciye Komisyonuna gelerek bizden malûmat sorun, siyase
ti hariciyemiz hakkında malûmat alın dememiş olsaydı bu kürsüye çıka
rak söz söylemek ve sizi rahatsız etmek istemezdim. 

Arkadaşlar, bu Meclis Türkiye'de biricik Meclistir. Türk milletinin ye
gâne ve hakiki mümessilidir. Bu Meclisin Türk Devletinin yapmak istedi
ği her şeyi bilmesi lâzımdır. 

REİS - Lütfen lâyiha üzerinde konuşunuz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) - Cevap veriyorum. Çünkü Hariciye 
Vekili komisyona gelin diyor. 

REİS - Efendim, müsaade buyurunuz. Hükümet yalnız müdafaa sa
dedinde siyaseti hariciyeden bahsetti. Halbuki siz kanunun tümü üze
rinde değil doğrudan doğruya siyaseti hariciye üzerinde konuşuyorsu
nuz. Böyle bir mevzuda söz vermedim. Sadece kanunun tümü üzerinde 
konuşmanızı istirham ederim. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) - Arkadaşlar, bu Meclisin taamülü, 
her ay Hariciye Vekilinin memleketin harici siyaseti hakkında Meclise lâ-
zımgelen izahatı vermesidir. Dört seneden beri biz harici siyasetimiz hak
kında en ufak bir malûmat alamadık. Halbuki memleketin siyaseti hari
ciyesinin etrafı âdeta bir çember halindedir. 

Bunun için biz, Türkiye olarak umumi siyaset bakımından nereye gi
diyoruz ve ne yapmak istiyoruz, hiç birimizin bu hususta bir malûmatı 
yoktur; bunu bilmek, öğrenmek istiyoruz. Yarın tatile giriyoruz, bize ta
tilde müntehiplerimiz soracak, biz bir malûmat sahibi değiliz ki onları 
tenvir edelim. 

REİS - (Sinan Tekelioğlu'na hitaben) ihtar yapmak mecburiyetinde 
kalacağım, yalnız lâyihanın tümü üzerinde konuşunuz. 
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SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) - Memleketin halkı da bilmelidir ki 
Riyaset Makamı bana bunun için ihtar yaparsa ben bu ihtarı başımın üs
tünde taç yaparım. Bu bakımdan bu ihtara hiç kıymet vermem. Nihayet 
halk için ve onların namına bu konuşmayı yapıyorum. 

REİS - Biz Riyaset olarak sadece tüzük hükümlerini yerine getirmek 
mecburiye tindeyiz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) - Bu da tüzük hükümlerindendir ar
kadaşlar. Ben Büyük Millet Meclisinin bir ferdiyim. Soruyorum, anlamak 
istiyorum. Acaba Hariciye Vekili bize Devletin dış siyaseti hakkında iza
hat verecek mi? Okuyoruz, bâzı büyük muharrirlerin ifadesinden Devle
tin siyasetini öğreniyoruz. Belki Demokrat Parti milletvekilleri bunu Ha
riciye Vekilinden öğrenmişlerdir. Fakat biz de öğrenmek istiyoruz. Ben 
Tüzük hükmüne riayet ediyorum. 

REİS - Lâyiha üzerinde konuşun efendim. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) - Lâyiha üzerine gelince; arkadaşlar; 
Türk Milleti A t l a n t i k Paktının en ağır yükünü sırtına almış bir millettir. 
Ordusu tam mânasiyle seferber bir haldedir. Ordusu seferber halde bu
lunan, NATO Teşkilâtı dâhilinde bütün dünya hürriyetini müdafaa etme
yi deruhte eden bir milletin yardımına 24 milyon lira ile mi koşulur? 

Diğer dostlarımız derhal Amerika Hariciye Nazırının eteklerine yapış
tılar, bize verdiğin para azdır, çoğaltın demişlerdir, muvaffak oldular. On
lara yüz milyon verirler, bize yirmi milyon. 

Ben bir milletvekili olarak buradan Amerikalılara soruyorum; bizim 
hürriyet uğrunda göstermiş olduğumuz fedakârlığı siz bizden iyi bilmiyor 
musunuz? Acaba NATO Ordusunda bizden daha fazla güvenilecek bir or
du var mıdır? Onun için çok rica ediyorum Hükümetten, biraz ağır bas
sın. Meclis böyle ufak tefek paralarla Türk milletinin müdafaaya hazırla-
namayacağına emindir, desinler. Bizim vaziyeti maliyemiz kâfi derecede 
yüksek değildir. Amerikan Ordusundan getirdiğimiz uzmanlara verdiği
miz para onların bize verdiği yardım parasından daha çoktur. Bunları da 
biraz tahdit etmek lâzımdır. 

Aylardan beri, altı aydan beri verdiğim bir sual takriri kürsüye gelme
miştir. Bunu da birçok tefsirlere tâbi tutmuşlardır. 

REİS - Üçüncü ihtarı yapıyorum Sinan Bey, müsaade buyurun. Rica 
ederim. 

Efendim İçtüzüğün 92 nci maddesine göre, sadet harici konuştuğu 
için hatibe iki defa ihtar yapmış bulundum. Müsaade buyururlarsa, söz
lerine devam etmesi Heyeti Umumiyenin kararma bağlıdır. 
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HAMDİ ORHON (Trabzon) - Hariciye Vekilini müşkül vaziyetten kur
tarmak için sadet dışı diye müdahale etmeyin Reis Bey. 

REİS - Rica ederim. İki ihtarı yapmış bulunuyorum. Üçüncü ihtarı da 
yapmış bulunuyorum. İçtüzüğün 92 nci maddesine göre üçüncü ihtar
dan sonra sözüne devam edebilmesi için Heyeti Umumiyenin reyine mü
racaat etmek zarureti vardır. Konuşmasını kabul etmeyenler... Kabul 
edenler... Kabul edilmemiştir. Sinan Tekelioğlu buyurun. 

Burhanettin Onat. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) - (Alkışlar) Düşünüyorum, ihtarlar 
arasında kaçar dakika fasıla vardır, diye. 

Muhterem arkadaşlar, müsaade buyurursanız konuşmama evvelâ bir 
usul mevzuu üzerinde gireceğim. Bütçe konuşmalarında Hariciye Bütçe
si konuşulurken yalnız rakamlar üzerinde mi konuşuyoruz? O mevzu gel
diği zaman hariciyeye mütaallik bütün hususatı, içimizde ne varsa döküp 
saymıyor muyuz? Bugün NATO mevzuuna ait, Enfrastrüktür bahsine ait 
bir mesele dahi gelmiş olsa, siyaseti hariciyemize taallûk eden hususlar
da konuşmakta ne mahzur vardır? Sonra dünyanın neresinde parlâmen
to kürsüsü bu kadar tahdide tâbi olmuştur. (Sağdan, Türkiye'de sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, Cezmi Türk arkadaşım dünyanın hiçbir yerin
de daha sabırlı bir muhalefet yoktur, diye söze başladılar. Bendeniz da
ha genişleterek dünyanın hiçbir tarafında bu kadar sabırlı bir parlâmen
to yoktur diyeceğim. (Sağdan bravo sesleri). Bir enfrastrüktür işlerine taal
lûk eden bir mevzuda Muhterem Hariciye Vekilimiz bir teklif yapıyor, bir 
kanun istiyor. Güzel, fakat hakikatta ondan daha evvel bilmemiz lâzım-
gelen hususlar vardır. Şimdi bizim siyasetimizin gizli tarafı yoktur, bu
yurdular. Arkadaşlarımızın sordukları hangi sual cevapsız kalmıştır bu
yurdular. Koridorda veya Vekâlete geldiler, sordular da cevap vermedik 
mi? Dediler. 

Arkadaşlar, dünyada bir Parlâmento teamülü diye birşey vardır. Bir 
milletvekili yahut heyeti umumiyesini teşkil eden Parlâmento harici mev
zulara taallûk eden hususları öğrenmek istediği zaman koridorda Harici
ye Vekilinin yakasına, koridorda veya vekâlette yapışıpta mı sorar? Dün
yanın her tarafında böyle mühim siyasi hâdiseler hakkında daima Hükü
met, Hariciye Nazırı gelir, Parlâmentoda beyanatta bulunur. 

Bir Rus notası mevzuubahis oldu, bâzı arkadaşlarım, muhalif arka
daşlarım dediler ki, Demokrat Parti Grubunda... Hayır arkadaşlar. De
mokrat Parti Grubunda da bu mesele açıklanmış değildir. Biz, hepimiz 
karanlık içindeyiz. 
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REİS - Burhanettin Bey, mevzuumuz Rus notası değildir. Bu itibarla 
yalnız lâyiha üzerinde konuşunuz. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) - Pekâlâ efendim, sözüm bitinceye 
kadar söyleyeceğim. 

REİS - Riyaset, İçtüzük hükümlerini tatbikle mükelleftir. Burada ar
zularımıza göre İçtüzüğe tasarruf etmek hakkına malik değiliz. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla)- İçtüzüğe tasarruf etmiyorum. 
Emirlerinize aynen riayet edeceğim. Yalnız üçüncü ihtar zamanı geldiği 
vakit haber verin siz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) - Yanıma gel, Burhanettin Bey, yanı
ma gel. 

REİS - Devam ediniz efendim. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) - Evet arkadaşlar, iki gün evvel de 
burada arz ettiğim gibi, Monako radyosu, Ruslar Türklere bir nota verdi 
diye bir haber veriyor ve Kars'tan, Ardahan'dan bahsediyor. 

REİS - Burhanettin Bey. Rus notası üzerinde konuşmayın. (Gülüşme
ler). Müsaade buyurun arkadaşlar. İçtüzük hükümlerinin tatbikini Riya
setin size hatırlatması sadece ciddî bir meseledir. Bu itibarla Tüzük hü
kümlerini nazarı itibara almanızı ve ona göre konuşmanızı bir defa daha 
rica ediyorum. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) - Ben vazifenize asla müdahale etmi
yorum. 

REİS - Ciddî olarak rica ediyorum; konuşmanıza devam edin. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) - Sözlerinizi ben de mizah olarak al

madım ki!.. 
REİS - Devam edin efendim. 
PERTEV ARAT (İzmir) - Efendim Riyasetle âdeta alay ediyorlar. 
REİS - Burhanettin Bey, buyurun, sözlerinize devam edin efendim. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) - Evet arkadaşlar; o meseleyi duyma
yan kalmadığı halde biz, Meclis olarak bu Rus notası meselesine resmen 
muttali olmuş değiliz. 

Şimdi gelelim A t l a n t i k Paktının Enfrastrüktür meselesinin yardım 
bahsine. 

MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) - Riyasetin aldığı karar var, ona hür
met etmek lâzımdır efendim. 

REİS - Burhanettin Bey mevzua devam edin. (Devam sesleri). 
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BURHANETTİN ONAT (Devamla) - Efendim, mevzuumuz bu A t l a n t i k 

Paktının bize taallûk eden Enfrastrüktür mevzuu değil mi? İşte ona geç
tim diyorum. Arkadaşıma ne oluyor? 

REİS - Heyeti Umumiyeye hitap edin ve mevzua devam edin. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) - Arkadaşlar, istitraden arz edeyim : 
Her topluluğun içinde her zaman her çeşit insan bulunabilir. Yalnız bu 
arkadaşımız bu kürsüye 40 senelik yoldan gelmiştir. Küçük politikacıla
rın şuna buna yaranmak için yaptıkları şey beni yıldırmaz. 

MUZAFFER ÖNAL (Tokat) - Sadede geliniz. Makamı Riyasetle alay 
ederek konuştunuz. (Gürültüler). 

REİS - Burhanettin Bey, milletvekillerine hitap ederek ima suretiyle 
"ona, buna yaranmak suretiyle" tâbiriniz hakareti mutazammındır. Tü
zük hükümlerine göre sizden bu sözü geri almanızı rica ediyorum. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) - Ben söylediğim sözü düşünür de 
söylerim Sayın Reis.. (Gürültüler) 

REİS - Geri almamanız halinde tüzük hükümlerini tatbik edeceğim. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) - Onu bekliyorum, emredin efendim. 
Ben hakaret kasdiyle söylemiş değilim. 

KÂMİL BORAN (Mardin) - Hakaret kasdiyle ifade etmediler... 

MUZAFFER ÖNAL (Tokat) - Hakaret kasdiyle söyledi... (Gürütüler) 
REİS - Yüksek Heyetinizden istirham ediyorum. Burhanettin Onat 

sözünüzü geriye alıyor musunuz? 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) - Hayır efendim. 
REİS - O halde evvelâ tüzüğün bu hususu ile ilgili maddesini okuya

cağım. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) - Okuyunuz, ben hakaret kasdiyle bir 

şey söylemedim. 

REİS - Hakaret kasdiyle söylemediğinizi ifade etmekle, geriye alınmış 
farz ediyorum. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) - Evet, ondan siz hakaret mânası çı
kardınız. 

REİS - O halde devam buyurun Burhanettin Bey... 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) - Arkadaşlar, kısacası, bu NATO 
yardımından bu sene hissemize 24 milyon sterlin düşmüş. Şimdiye ka
dar. NATO'ya girdiğimiz günden beri NATO'nun bize yaptığı yardımları 
küçümseyecek değilim arkadaşlar, şayanı şükrandır, şayanı memnuni-

4 0 9 8 



KUZEY ATLANTİK SAVUNMA ANLAŞMASI' (NATO)NA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KATILMASI 

yettir. Fakat Türkiye'nin NATO camiasında almış olduğu mevki ve dünya 
müdafaa sistemindeki fonksiyonunu nazarı itibara alarak yapılan yardı
mı mukayese edecek olursak bunun pek büyük bir mahiyet taşıdığı mey
dana çıkar, arkadaşlar. İsim tasrih etmeyeyim, gerek coğrafi vaziyeti, ge
rek stratejik durumu itibariyle bizimle onda bir derecede kabili kıyas ol
mayacak kadar küçük bir memlekete, bize yapılan yardımın yüz misli 
yardım yapılmaktadır. 

Bizim bir vilâyetimiz kadar olan bâzı memleketlere bize yapılan yardı
mın yüz misli bir yardım yapılıyor ve yapılmaktadır. Bunun sebebi sorul
duğu zaman, pek psikolojiktir, arkadaşlar, lütfen alâkadar olun. 

Demiyorlar ki; bu memleketlerden bâzılarına fazla yardım yapıyoruz, 
çünkü bu memleketlerde halkın komünizme karşı bir temayülü sezil
mektedir, şayet bu yardımı yapmazsak, bu memleketler elimizden gide
cektir. Ben mantığın bu çeşidi önünde irkildim kaldım arkadaşlar. Bu 
suretle bolşevikliğe mütemayil olan memleketleri mükâfatlandırmak ve 
bolşevik olması mümkün olmayan diğer memleketlere (Sizler nasıl olsa 
bizdensiniz, sizlere yardım etmesek de olur) gibi bir mâna çıkmaktadır, 
bundan. 

Bize yardım yapıyorlar, bunun miktarını ben size söyleyebilirim. Bir 
milyara yakın Türk lirasına yaklaşıyor. Bunu söyleyebilirim size. 

Fakat arkadaşlar, yapılan bu yardım, eğer yalnız Türk topraklarının, 
Türk hâkimiyetinin müdafaası için ise yapmasınlar. Biz silâh olsa da. ol
masa da, sopa ile, balta ile, martin ile, elimize ne geçerse memleketimizi 
müdafaaya azmetmiş bir milletiz. Fakat eğer biz, dünya cephesinin ileri 
karakolu mevkiinde bulunuyorsak ve dünya cephesinde kuvvetli bir 
mevkiimiz varsa bizim fonksiyonumuz ve şimdiye kadar yaptığımız hiz
metle mütenasip derecede yardım etmeye mecburdurlar. 

Hükümet garip bir kompleksin tesiri altında, bir taraftan takdir etme
diğim tarafı yok değil, itiraf ederim. Kore'de insanlık ideali uğruna ilk 
hamleyi yapan, ilk büyük kahramanlığı gösteren benim milletimdir. Bu
nu, başka bir millet olsa çatır çatır bir pazarlık mevzuu yapardı. Hükü
metimiz bunu pazarlık mevzuu yapmamakla uluvvücenaplık göstermiş
tir, benim asîl milletime yaraşan bir vakar var göstermiştir. Fakat bu, bir 
tarafa. Diğer taraftan benim millî menfaatlerim, iktisadi durumum, mü
dafaa durumum mevzuubahis olduğu zamanda onlara kalın sesini işit
tirmesi icabeder arkadaşlar. Seslerini duyurmak lâzımgelir. Ben bir ta
raftan dünya müdafaası cephesinde yerimi alırken, müdafaa için hazır
lık yaparken diğer taraftan bir kalkınma hamlesinin ihtilâçları içinde çır-
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pınıyorum, yol diyorum, su diyorum, elektrik enerjisi diyorum. Diyorum 
ama, elimdeki mevcut imkânın % 35'ini müdafaai milliyeye veriyorum. 
Ne olur? Bu efendiler bize dünya cephesindeki mevkiimizi nazarı itibara 
alarak iktisadi ve harp yardımları yaparken şunların Millî Savunma büt
çelerinden bir kısmını üzerimize alıversek deseler ne olur ve bu, bugün 
için dahi mümkündür. Fakat demin dediğim gibi, kompleks enferiorite-
nin zıddı, kompleks süperiorite midir nedir, hani kan kusar, kızılcık ho
şafı yedim der gibi. Hükümet pazarlık telâkki ederler mi diye asla ağır 
basmıyor. Ben sayın Hariciye Vekili ile bu mevzuda münakaşa ederken, 
lâf aramızda diyeyim, âdeta onların müdafaasını yapıyor, bana. 

Muhterem arkadaşlar; bu mevzularda Hariciye Vekilinin bize sık sık 
beyanatta bulunması ve Meclisi tenvir etmesi lâzımgelmez mi? 

Matbuata yaptığım beyanda bunları izah ettimdi, diyorlar. Meclis, 
Hükümetinin icraatına taallûk eden hususları mutlaka radyodan ve sair 
vasıtalardan mı öğrenecektir? Bu nasıl olur? Bilmem yoksa parlamenter 
usuller değişti mi? Evvelâ onu anlıyalım. 

Şimdi arkadaşlar, gelen kanunu kabul edeceğiz, yalnız bu kanunu 
kabul etmeden evvel bu gibi mühim haricî işler mevzuubahis olurken ev
velâ şu Rus notası, ondan sonra da parlamenter usullere uyarak bize lüt
fen izahat versinler. 

Sözlerimi bitirirken bana sataşan gayretli politikacı arkadaşlarıma 
şunu arz edeceğim : 

Biz hezeran mesti mağrurun humarın görmüşüz, 
Biz bu meydanın nice çâbük süvarin görmüşüz. (Alkışlar) 
REİS - Ali Fahri İşeri. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) - Komisyon adına konuşacağım. 
REİS - Buyurunuz komisyon adına. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) - Muhterem arkadaşlar; bu mevzuda Bütçe 

Komisyonunun raportörü olarak arzı malûmat etmek istiyorum. Hakika
ten mevzuu kendi kadrosu, kendi çerçevesi içine almak lâzımdır. Harici
yeye taallûk eden her meselede, beynelmilel münasebetlere taallûk eden 
her meselede Hariciye Bakanlığının umumi politikasını burada münaka
şa ve müzakere etmeye elbette imkân yoktur. Bu enfrastrüktür mevzuu 
A t l a n t i k Paktına dâhil olan memleketlerin müşterek müdafaaları için 
kendi aralarında kurdukları bir tertiptir. Bu devletler müşterek bir fon 
hazırlamışlardır. Bu fonun gayesi A t l a n t i k Paktına dâhil memleketlerin 
müdafaalarında müştereken kullanacakları temel bâzı tesisleri vücuda 
getirmekten ibarettir. Bu fona her memleket muayyen bir nispet dâhilin-
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de iştirak etmiş bulunuyor. Türkiye'nin iştirak hissesi, fonun dördüncü 
tranşmda, (ki burada mevzuubahis olan budur, bizim A t l a n t i k Paktına 
girmemizden sonra hazırlanan program kısmıdır, ondan evvelki kısımla
ra bizim iştirakimiz olmayacağı pek tabiîdir.) Bu dördüncü tranşta Tür
kiye'nin ödemekle mükellef olduğu hisse üç milyon küsur İngiliz lirasıdır. 
Buna mukabil Türkiye'ye verilen hisse 24 milyon küsur İngiliz lirasıdır. 
Dördüncü tranşın heyeti umumiyesi 142 milyon İngiliz lirası olduğuna 
göre verilen hisse bütün müşterek müdafaa fonunun % 20'sine tekabül 
etmektedir. Bunun az veya çokluğu üzerinde duracak değilim. Bu, müş
terek müdafaanın icabettirdiği tesisler baliğinin ifadesinden ibarettir; bir 
defa enfrastrüktür fonundan bizim alacağımız hisseyi ve bununla mem
leket dâhilinde yapacağımız tesisleri Amerikan yardımının yahut Mars-
hall yardımının heyeti umumiyesi diye mütalâa etmek hiç şüphesiz ha
kikatleri gözden kaçırmak olur. Bu, sadece müşterek müdafaa fonundan 
elde ettiğimiz hissedir. Bu suretle verdiğimizin aşağı yukarı yedi mislini 
almış olacağız. 

Amerikan yardımı, Marshall yardımı dediğimiz plânın tatbikatı, yahut 
karşılıklı güvenlik yardımı bundan tamamen ayrıdır. Esasen 1953 Büt
çemizde bunu gördüğümüz gibi bütçeye girmeyen hususlarda da ne ka
dar yardım aldığımız kerratla ifade edilmiştir. 

Burada fazla mı yardım aldık, noksan mı aldık, mevzuubahs olamaz. 
Bu müşterek fonun tatbikatı için Türkiye'de yapılacak tesisler için geti
rilmiş bir kanundur. İştirak ettiğimiz bir Mecliste programa bağlanmış iş
lerin tahakkukundan ibarettir. Bu meselenin ne bakımdan Rus notasına 
veya sair harici meselelere bağlı olduğunu anlamak hakikaten müşkül
dür. Hükümet her hususta Meclise, arzu edildiği zaman pek tabiîdir ki, 
izahat verecektir ve vermektedir. Fakat enfrastrüktür kanun tasarısına 
bu meseleleri bağlamakta ne gibi bir menfaat ve zaruret olduğunu ben
deniz ve bizim komisyonumuz mütalâa etmemiştir. Çünkü aksi takdirde 
komisyonunuzda da bu meseleleri mevzuubahis etmek mümkündü. Fa
kat birbirinden tamamen ayrı ve irtibatı olmayan, bir tahsisat kanunu
nun tatbikatı olması itibariyle, haricî siyasetin diğer bölümlerinde alın
ması lâzımgelen izahatı biz bu meseleye bağlamak istemedik. Müşterek 
müdafaa fonunun istimali bakımından Türkiye için ayrılmış olan hisse, 
arz ettiğim gibi, 23 milyon küsur İngiliz Lirasıdır. Bununla yapılacak mil
lî müdafaayı alâkadar eden işler tespit edilmiştir. Bu lâyihanın gayesi de 
bu işlerin bir an evvel tahakkukunu temin etmekten ibarettir. Bu iş için
de başka bir mevzu yoktur. Bendeniz müzakerenin bu çerçeve dâhilinde 
cereyanını ve bir an evvel karara bağlanmasını rica ederim. 
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SÜLEYMAN KURANEL (Gaziantep) - Bir sual. Bu tesisler kurulduk
tan sonra, bunun idame masrafı kime ait olacaktır? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) - Efendim, Andlaşmada idame masrafla
rı diye bir şey yoktur. Tabiatiyledir ki, bu tesisler Türkiye topraklarında 
yapılmış olduğuna göre, Türkiye dahilindeki bütün millî müdafaa tesis
lerinin idamesi hakkındaki usullere tâbi olacaktır. Esasen bu tahsisat 
sonuncu tahsisat olarak mütalâa edilmeyeceğine ve bunu diğer dilimler 
takip edeceğine göre, tesislerin idamesi normal olarak Türkiye dahilinde
ki millî müdafaa tesislerinin idaresi hakkındaki usullere bağlı olacaktır. 
Bunlar bir bakıma müşterek, bir bakıma evleviyetle kendi ordumuzun 
faydalanacağı tesislerdir. 

KEMAL BALTA (Rize) - Bir sual soracağım. Bütün NATO tesisleri 
NATO'ya mı aittir, yoksa bunların işletmesini Türkiye mi deruhde ede
cektir? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) - Tesisler, hava meydanları, akar yakıt te
sisleri gibi sabit tesislerdir. İşletme masrafı diye bir şey mevzuubahis de
ğildir. İşletme tesisleri kurulmuş değildir. Olsa olsa hüsnümuhafazası, 
idaresi mevzuubahis olabilir. Onlar da normal olarak karşılanacak mas
raflardır. Müşterek müdafaa fonunu tesis eden anlaşma hududuna giren 
mevzular yalnız bize münhasır değildir. Türkiye'ye mahsus bir sistem 
karşısında değiliz. Arzettiğim gibi % 20'sini biz alıyoruz. Meselâ bu fona 
% 40 olarak Amerika iştirak ediyor. İngiltere % 8 olarak. Fakat bunlarda 
yapılacak tesisler yoktur. Diğer memleketlerde yapılacak tesisler vardır, 
Türkiye'de olduğu gibi bizim tâbi olduğumuz şeraitin aynıdır. Kanun bu 
tesislerin vücuda getirilmesini âmirdir. Mesele bundan ibarettir. 

REİS - Mehmet Özdemir Bey; ne üzerinde konuşacaksınız? 

MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) - Usul hakkında. 

REİS - Usulün hangi noktasında? 

MEHMET ÖZDEMİR (Devamla) - Tariz bahsinde. 

REİS - T a r i z yoktur. Mesele halledilmiştir. 

MEHMET ÖZDEMİR (Devamla) - Arkadaşıma cevap vereceğim. 

REİS - Bu nokta üzerinde söz veremem. Esasen Burhanettin Bey de, 
benim arkadaşlarıma hakaret kasdım yoktur dediler. Riyaset de bunu 
ifade ettikten sonra mesele kalmamıştır. 

Ali Fahri İşeri. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) - Muhterem arkadaşlar, Mecliste gerek 
muhalif, gerek müstakil ve gerekse iktidar partisine mensup bâzı millet-
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vekilleri tasarının lehinde ve aleyhinde fikir ve mütalâalarını söylüyorlar. 
Bu, bâzı arkadaşların hoşuna gitmiyor. Ne yapalım, hoşuna gidenler din
ler, gitmeyenler susar. Burada hepimiz birbirimizin fikirlerine hürmetle 
mükellefiz. 

REİS - Ali Fahri Bey, lütfen mevzu üzerinde konuşunuz. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) - Ben bu mevzu üzerinde konuşuyorum. 

Amerikan ordusundan henüz yeni tekaüde ayrılmış olan Kore Kuv
vetleri Komutanı Wan Fleet bir beyanatta bulunmuştur. 

CELÂL RAMAZANOĞLU (İçel) - Bu sözlerin mevzu ile ne alâkası var? 
Reis Bey, arkadaş mevzu üzerinde konuşmuyor. 

REİS - Müsaade buyurun efendim. Ali Fahri Bey, mevzu dışına çık-
maymız. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) - Bir dakika efendim, bakınız Gl. Wan 
Fleet verdiği beyanatta ne diyor?. Bu zat, bu harb sahnesinde vaziyetin 
Amerikalılar için pek de müsait olmadığını ifade eylemiş ve mühimmat 
bakımından zorluk çekildiğini alenen beyan etmiştir. 

Başkumandanın bu sözleri karşısında Amerikalı hiçbir milletvekili 
kalkıp da bu sözleri bozgunculuk telâkki etmedi.. 

REİS - Ali Fahri Bey, müsaade buyurun mevzuumuz Amerikan yar
dımı değildir. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) - Biliyorum kardeşim. Sözlerim zaten az 
kaldı, bitiyor. 

O başkumandanın sözleri bozgunculuk diye telâkki edilmiyor. Biz 
kendimize demokratız diyoruz. 

REİS - Ali Fahri Bey bu sözlerinizin kanunla bir alakası yok. Kanu
nun tümü üzerinde konuşun. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) - Peki; tümü üzerinde konuşayım. 
Yapılan yardım Türkiye ordularına layık bir yardım değildir. Bize ya

pılan yardım azdır. Amerikalılar bize elâ gözümüz için mi yardım ediyor
lar? Biz ne kadar Amerikalılara muhtaç isek, Amerika'da bize o kadar 
muhtaçtır. 

REİS - Ali Fahri Bey Amerikan yardımını konuşmuyoruz. Kanun lâ
yihası üzerinde konuşmanızı rica ederim. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) - Öyle ise konuşmuyorum. 

REİS - Efendim, tümü üzerinde başka söz isteyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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İvedilik teklifi vardır. Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler. Kabul edilmiştir. 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Prog
ramı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanun 

MADDE 1. - Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı müşterek Enfrast
rüktür Programı gereğince Türkiye'de yapılması kararlaştırılan bilûmum 
inşa ve tesis işleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sa
yılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ve ekleri hükümleriyle mukayyet 
olunmadan İcra Vekilleri Heyetince tespit olunacak esaslar dairesinde ve 
bu işlerle tavzif kılınacak Devlet daire ve müesseseleri ve İktisadî Devlet 
Teşekkülleri eliyle yaptırılır. 

REİS - Madde üzerinde söz isteyen var mı?. Oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrast
rüktür fonundan tahsisat gelinceye kadar alelhesap masraf ihtiyar etmek 
lâzımgeldiği takdirde bu masraflar : 

a) Enfrastrüktürün icabettirdiği her türlü masraflar karşılığı olarak 
bütçeye konulan tahsisat; 

b) İcra Vekilleri Heyetince inşa ve tesis işleri ile vazifelendirilen Devlet 
daire ve müesseseleriyle Devlet İktisadî Teşekküllerinin ayırabilecekleri 
paralar; 

c) Hazinece bu maksat için verilecek avanslar ile karşılanır. 
Şu kadar ki, yukardaki bentler hükmüne tevfikan temin edilecek 

meblâğın yekûnu, Müşterek Enfrastrüktür fonundan her dilim için Tür
kiye'ye tahsisi kesbi katiyet eden miktarı tecavüz edemiyeceği gibi, her 
tesis için de Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı ile mutabık kalınan ke
şif bedelinden ziyade olamaz. 

REİS - Madde üzerinde söz isteyen var mı?. (Yok sesleri) Oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Müşterek Enfrastrüktür fonundan tahsil olunan para
larla ikinci maddede yazılı meblâğlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasında açtırılacak hesaplara kaydolunur. 

REİS - Madde üzerinde söz isteyen var mı?. (Yok sesleri) Oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Müşterek Enfrastrüktür fonundan tahsil olunacak para
lar, bir taraftan Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele 
irat, diğer taraftan Millî Savunma Vekâleti Bütçesinde açılacak hususi 
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bir fasla tahsisat kaydolunarak Hazine avanslarına veya müesseselerin 
kaynaklarından bu işlere harcanmış olan paralara mahsup veya Genel 
Bütçedeki tertibine naklolunur. 

REİS - Madde üzerinde söz isteyen var mı?. (Yok sesleri) Oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Her dilimden Türkiye'de icrası mukarrer inşa ve tesis iş
lerinin intacını mütaakıp yapılacak katî mahsup neticesinde mahsubu 
yapılamayan Hazine avansları ve sair muvakkat sarfiyat, mahsup ameli
yesini takip eden ilk malî yıl bütçesine konulacak tahsisatla mahsup ve 
itfa edilir. 

REİS - Madde üzerinde söz isteyen var mı?. (Yok sesleri) Oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Birinci madde gereğince İcra Vekilleri Heyeti tarafından 
müştereken Enfrastrüktür tesislerini yapmakla görevlendirilecek Devlet 
daire ve müesseseleriyle İktisadî Devlet Teşekkülleri, Kuzey Atlantik 
Andlaşması teşkilatınca tayin edilen devreler içinde intaç edilen ve edile
cek inşa ve tesis işlerine ait ve mezkûr teşkilâtça tespit edilen esaslar da
iresinde hazırlayacakları raporları en geç devreyi takip eden 15 gün için
de Dışişleri Vekâletine tevdie mecburdurlar. 

REİS - Madde üzerinde söz isteyen var mı?. (Yok sesleri) Oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 . - 1 inci maddede, zikri geçen inşaat ve tesisatın yapımı ile 
ilgili her nevi döviz transferlerinin şartlarını tespite İcra Vekilleri Heyeti 
salahiyetlidir. 

REİS - Madde üzerinde söz isteyen var mı?. (Yok sesleri) Oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - Müşterek Enfrastrüktür fonundan alınacak tahsisatın 
mal veya hizmet şeklinde verilmesi takdirinde, bunların ait oldukları he
saplara intikalinde, mutabık kalınan kıymetleri nazarı itibara alınır. 

REİS - Madde üzerinde söz isteyen var mı?. (Yok sesleri) Oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. - Bu kanun hükmüne göre yapılacak inşa, tesis, ihale, 
avans, tediye, tahsil ve mahsup safhalarına ait muamelelerin takip ve in
tacı ve Müşterek Enfrastrüktür Programı işleriyle ilgili sair muamelâtın 
idaresi ve koordine edilmesi, İcra Vekilleri Heyeti karariyle tespit edilecek 
vekâletler mümessillerinden mürekkep bir heyet tarafından ifa olunur. 
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Bu heyet, ilgili vekâlet ve müesseselerle işbirliği halinde, işbu kanun 
hükümleri dairesinde cereyan edecek muhabere ve muhasebe işlerini yü
rütmek üzere ilgili vekâletler memurlarından mürekkep bir büro teşkil 
eder. 

REİS - Madde üzerinde söz isteyen var mı?. (Yok sesleri) Oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. - Vergi, resim ve harçlardan mümkün olanlarının, birin
ci maddede mezkûr inşa ve tesis işlerinin maliyetine sirayetlerini kısmen 
veya tamamen önlemek maksadiyle gerekli tedbirlerin ittihazına İcra Ve
killeri Heyeti salahiyetlidir. 

REİS - Madde üzerinde söz isteyen var mı?. (Yok sesleri) Oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. - Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. 

REİS - Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

REİS - Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Progra
mı gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine mütedair kanun 
lâyihasına (250) kişi iştirak etmiştir. Ret ve çekinser yoktur. Muamele ta
mamdır, tasarı (250) oyla kanunlaşmıştır. 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür 
Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair 

Kanun (9) 

No. : Kabul Tarihi : 

6095 2.VII. 1953 

MADDE 1. - Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrast
rüktür Programı gereğince Türkiye'de yapılması kararlaştırılan bilûmum 
inşa ve tesis işleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sa
yılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ve ekleri hükümleriyle mukayyet 
olunmadan İcra Vekilleri Heyetince tespit olunacak esaslar dairesinde ve 

(9) Resmî Gazete : 9.7.1953-8453 Kavanin Mecmuası : C. 35. s. 744-745 
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bu işlerle tavzif kılınacak Devlet daire ve müesseseleri ve İktisadî Devlet 
Teşekkülleri eliyle yaptırılır. 

MADDE 2. - Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrast
rüktür fonundan tahsisat gelinceye kadar alelhesap masraf ihtiyar etmek 
lâzımgeldiği takdirde bu masraflar : 

a) Enfrastrüktürün icabettirdiği her türlü masraflar karşılığı olarak 
bütçeye konulan tahsisat; 

b) İcra Vekilleri Heyetince inşa ve tesis işleri ile vazifelendirilen Devlet 
daire ve müesseseleriyle Devlet İktisadî Teşekküllerinin ayırabilecekleri 
paralar; 

c) Hazinece bu maksat için verilecek avanslar ile karşılanır. 

Şu kadar ki. yukardaki bentler hükmüne tevfikan temin edilecek 
meblâğın yekûnu, Müşterek Enfrastrüktür fonundan her dilim için Tür
kiye'ye tahsisi kesbi katiyet eden miktarı tecavüz edemiyeceği gibi, her 
tesis için de Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı ile mutabık kalman ke
şif bedelinden ziyade olamaz. 

MADDE 3. - Müşterek Enfrastrüktür fonundan tahsil olunan para
larla ikinci maddede yazılı meblâğlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasında açtırılacak hesaplara kaydolunur. 

MADDE 4. - Müşterek Enfrastrüktür fonundan tahsil olunacak para
lar, bir taraftan Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele 
irat, diğer taraftan Millî Savunma Vekâleti Bütçesinde açılacak hususi 
bir fasla tahsisat kaydolunarak Hazine avanslarına veya müesseselerin 
kaynaklar ından bu işlere harcanmış olan paralara mahsup veya Genel 
Bütçedeki tertibine naklolunur. 

MADDE 5. - Her dilimden Türkiye'de icrası mukarrer inşa ve tesis iş
lerinin intacını mütaakıp yapılacak katî mahsup neticesinde mahsubu 
yapılamayan Hazine avansları ve sair muvakkat sarfiyat, mahsup ameli
yesini takip eden ilk malî yıl bütçesine konulacak tahsisatla mahsup ve 
itfa edilir. 

MADDE 6 . - Birinci madde gereğince İcra Vekilleri Heyeti tarafından 
müştereken Enfrastrüktür tesislerini yapmakla görevlendirilecek Devlet 
daire ve müesseseleriyle İktisadî Devlet Teşekkülleri, Kuzey Atlantik 
Andlaşması teşkilatınca tayin edilen devreler içinde intaç edilen ve edile
cek inşa ve tesis işlerine ait ve mezkûr teşkilâtça tespit edilen esaslar da
iresinde hazırlayacakları raporları en geç devreyi takip eden 15 gün için
de Dışişleri Vekâletine tevdie mecburdurlar. 
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MADDE 7. - 1 inci maddede, zikri geçen inşaat ve tesisatın yapımı ile 
ilgili her nevi döviz transferlerinin şartlarını tespite İcra Vekilleri Heyeti 
salahiyetlidir. 

MADDE 8. - Müşterek Enfrastrüktür fonundan alınacak tahsisatın 
mal veya hizmet şeklinde verilmesi takdirinde, bunların ait oldukları he
saplara intikalinde, mutabık kalınan kıymetleri nazarı itibara alınır. 

MADDE 9. - Bu kanun hükmüne göre yapılacak inşa, tesis, ihale, 
avans, tediye, tahsil ve mahsup safhalarına ait muamelelerin takip ve in
tacı ve Müşterek Enfrastrüktür Programı işleriyle ilgili sair muamelâtın 
idaresi ve koordine edilmesi, İcra Vekilleri Heyeti karariyle tespit edilecek 
vekâletler mümessillerinden mürekkep bir heyet tarafından ifa olunur. 

Bu heyet, ilgili vekâlet ve müesseselerle işbirliği halinde, işbu kanun 
hükümleri dairesinde cereyan edecek muhabere ve muhasebe işlerini yü
rütmek üzere ilgili vekâletler memurlarından mürekkep bir büro teşkil 
eder. 

MADDE 10. - Vergi, resim ve harçlardan mümkün olanlarının, birin
ci maddede mezkûr inşa ve tesis işlerinin maliyetine sirayetlerini kısmen 
veya tamamen önlemek maksadiyle gerekli tedbirlerin ittihazına İcra Ve
killeri Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 11. - Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 12. - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur. (2) 

6095 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTEREN LİSTE 

4 Temmuz 1953 

Kanun 
No. 

253 

Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler 
Yürürlüğe 
giriş tarihi 

19.6.1963 

3215 11.6 1985 

KHK/336 5.8 1988 

3612 16.3 1990 

3626 1.5 1990 
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ATLANTİK PAKTINA GİRMEMİZE İTİRAZ EDENLER (*) 

Fransız Dışişleri Bakanı Schuman'ın, Atlantik Paktı ve Türkiye'nin 
vaziyeti hakkında Vaşington'da vermiş olduğu beyanat, bundan bir haf
ta kadar evvel bu sütunumuzda yazdığımız gibi Türkiye'nin Atlantik Pak
tına alınmasına mani olan iki devletten birinin Fransa olduğunu teyide-
der mahiyettedir. 

Hatırlarda olduğu üzere, Atlantik Paktı konseyi geçen Ekim ayında 
toplanmış ve Türkiye'nin bu pakta dahil olmak hususundaki talebi kon
sey gündemine alınmamıştır. Bundan sonra gelen haberler, Türkiye'nin 
pakta girmesine İngiltere ve Fransa'nın bu hareketi, geçenlerde belirttiği
miz gibi sade Türkiye'de değil, fakat barış cephesinin bölünmez bir bütün 
olması lâzımgeldiğini kabul eden her yerde hayretle karşılanmıştır. Bu
gün, Schuman'ın beyanatından, Fransa'nın bu hususta o zamanlar takın
dığı tavrı çok daha iyi kavramak kabildir. Fransız Dışişleri Bakanı. "Şim
diki halde Fransa, Atlantik paktına yeni bir üye alınmasının müşkül ol
duğunu kabul etmektedir" dediğine göre, o zaman da buna itiraz edenler 
arasında Fransa'nın bulunduğu, gayet vazih bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Evet biz de biliyoruz ki, Türkiye ile Fransa ve İngiltere arasında bir it
tifak antlaşması vardır. Schuman da bu andlaşma hakikati üzerinde ıs
rarla durulması lâzımgeldiğini söylemiştir. Fakat ne gariptir ki öbür ta
raftan Fransa, İngiltere ile beraber hareket ederek, Türkiye'nin Atlantik 
paktına girmesine mani olmuşlar, ve böylece Türkiye'nin büyük bir mü
dafaa sistemi içinde Birleşik Amerika ile ahdi bir şekilde bağlanmasını 
önlemeğe çalışmışlardır. 

Şurasını hemen söyliyelim ki, Fransa, Türkiye ile bir ittifak andlaş-
masiyle bağlı ise, bundan doğan menfaatler karşılıklıdır ve bu andlaşma 
bugünkü vaziyette Fransa'nın daha çok lehinedir. Çünkü kuvvetli bir 
Türkiye, komünizmin Akdeniz'deki her türlü istilâ iştihasına karşı çok 
mühim bir sed vücuda getirmiştir. Akdeniz bölgesinin Türkiye vasıtasiy-
le korunması, bir Akdeniz devleti olan Fransa'nın da müdafaası demek
tir. O halde, bu müdafaanın Türkiye'nin Atlantik Paktına girmesiyle da
ha çok kuvvetleneceği hakikatini buna itiraz edenlerin nasıl olup da an
lamadıklarına hayret etmemek elde değildir. 

Hatırlarda olduğu üzere bundan bir müddet evvel, İtalya'nın çok kıy
metli devlet adamı Kont Sforza Türkiye'nin Atlantik Paktına girmesi lü
zumunu temsilciler meclisinde müdafaa etmişti. İngiltere ve Fransa'daki 
mesul devlet adamları da eğer Kont Sforza'nın yarısı kadar bir anlayış 

(*) Zafer Gazetesi : 4 Nisan 1951 
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gösterselerdL barışa müdafaa cephesi gediksiz olarak şimdiye kadar çok
tan kurulmuş bulunurdu. Evet, Kont Sforza Türkiye'nin Atlantik Paktı
na alınması lüzumunu müdafaa etmiştir; çünkü İtalyan Devlet adamı 
Türkleri çok yakinen tanımakta ve Türkiye'nin dünya barışı için ne bü
yük bir kuvvet olduğunu bildirmektedir. Türk efkârı umumiyesinin İngil
tere ve Fransa'nın da bu anlayışa süratle geleceği günü beklediğini söy
lersek yanlış bir şey ifade etmemiş oluruz. 

Gerçi, Akdeniz müdafaasının Türkiye ve Yunanistan'la beraber müş
tereken plânlaştırılması için tedbirler alınmaktadır. Fakat şurası da mu
hakkaktır ki, askerî tedbirler, siyasî tedbirlerden ayrı ayrı mütalâa edilir, 
ve birbirinden ayrılırsa, istikbalde bundan beklenen faydaların tam tesir
li olduğu iddia edilemez. 

Sözlerimizi bitirirken şunu ilâve edelim: 

Türkiye'nin dış politikası, tam mânasiyle milli bir politikadır. Halk 
Partisi muhalefeti de nihayet, bugünkü iktidarın takip ettiği dış politika
nın doğru ve yerinde bulunduğunu takdir etmek lüzumunu hissetmiş, ve 
buna müzaheret ettiğini Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bildirmiştir. 
Muhalefet partisinin hayli zaman sonra da olsa, bugünkü dış politikayı 
desteklediğini söylemesi, millî menfaatlerimizi korumak hususunda bü
tün memleketin müttehit olduğunu teyidetmektedir. 

Yabancı dostlarımızın, vatan meselesi bahis mevzuu olduğu zaman, 
bütün Türklerin daima yekpare bir şekilde birleştiğini, ve barış cephesi
ne dahil olacak bir Türkiye'nin dünyanın huzur ve sükûnu için bir kuv
vet olacağını artık takdir etmeleri gerektir. 

Mümtaz Faik FENİK 

ATLANTİK MİS AKI VE TÜRKİYE (*) 

Birleşmiş Milletlerdeki Türk delegemiz Selim Sarper Virginia Üniver
sitesinde yapmış olduğu bir konuşmada Avrupa müdafaası ve Atlantik 
Misakı mevzularına temas ederek Türkiye kaybolursa Avrupa'nın müda
faası çok zorlaşacağını anlattıktan sonra, Türkiye'nin hayal sukutuna 
uğramasının çok tehlikeli ve zararlı olduğunu bildirmiştir. 

Selim Sarper'in bu açık ve makul sözlerinin durumu ne dereceye ka
dar tashih edebileceği meşkûktür. Fakat herhalde, bizim yapabileceğimiz 
şey Batı efkârı umumiyesine ve devlet adamlarına Türk realitesini oldu
ğu gibi göstermeğe çalışmaktan ileri geçemez. 

(*) Ulus Gazetesi: 16 Nisan 1951 
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Eğer Türkiye'nin Batı dünyasını müdafaa hususundaki stratejik 
ehemmiyeti askerî şeflerce anlaşılmamışsa veya istiftah edilmişse buna 
karşı yapılacak hiçbir şey yoktur. Halbuki gerek İran üzerinden Basra 
Körfezi ve Süveyş üzerine bir akını yandan vurmak, gerek bombardıman 
uçakları için bir üs teşkil etmek bakımından Türk mevzilerinin haiz ol
duğu ehemmiyete dair Batı askerlerinin ve siyaset adamlarının ağızların
dan çıkmış çok anlayışlı beyanatları hatırlamaktayız. Eğer bunların hiç
biri şimdiye kadar bazı yüksek muhitlerin kanaatini ve kararını değiştir
meğe kafi bir kıymet arzetmemişlerse bundan sonra bizim söyliyecekleri-
miz beyhude bir zahmet sayılır. 

Batılı müttefiklerimizin ve dostlarımızın Türkiye hakkındaki düşün
celeri bizde derin bir hayal sukutu tevlit etmiş olmakla beraber bizim ha
reket hattımızın bununla değişmiyeceği ve değişemiyeceği aşikârdır. Biz 
daha ilk günlerde hiç kimseden yardım görmesek de bir taarruz karşısın
da vazifemizin vatanımızı ve namusumuzu müdafaadan ibaret olacağını 
hiç çekinmeden ve tereddüt etmeden ilân etmiş bulunuyoruz. Bu nokta
da hiçbir Türk'ün ufak bir şüphesi bile bulunamaz. 

Hallerin ve şartların cereyanı öyle bir durum hasıl etmiştir ki ecdadı
na, tarihine, şeref ve haysiyetine, istiklâline kıymet veren milletler için 
muhtemel düşman ile anlaşmağa, uyuşmağa ve sulh içinde yaşamağa im
kân kalmamıştır. Şimdi diplomasi oyunlarına son verildi: Ya hep, ya hiç. 

Hülyaya kapılmış, bolşeviklerle anlaşmağa imkân olabileceğini zan
netmiş milletlerin akıbetleri gözümüzün önündedir. Çek'lerin misali bu 
arada en parlak bir hakikati olarak meydanda duruyor. Bolşevikler şim
di demirperde arkasında tuttukları, talihsiz Avrupa memleketlerine hep 
birer dost maskesi altında riyakâr sözlerle sokuldular. Az bir müddet 
içinde bütün idareye ve hükümete hâkim kesildiler. Zaman zaman "te
mizleme" hareketleriyle sadakatleri şüpheli taraftarlarını bile yok ederek 
ahiret cehennemini yeryüzüne getirdiler. 

Bu realite, Türk Milletinin gözü önündedir. Bir taarruz vukuunda va
zifemizi yapmanın bize neye malolacağını bilmiyor değiliz. Fakat ne ka
dar fedakârlıklara katlanırsak katlanalım bu, hattâ bir dost sıfatiyle olsa 
da, Bolşevik pençesine düşmekten bin kere hayırlıdır. 

Fakat Türkiye'nin bu suretle ihmâl ve feda edilmesinden Avrupa ve 
Amerika'nın ne kazanacağını anlayabilmek hakikaten zordur. Türkiye 
ezilirse, ne Asya'da ne Şimalî Afrika'da, ne Batı Avrupa'da hiçbir hür ve 
müstakil devlet kalamaz. Bundan sonra sıranın Amerika'ya gelmiyeceği-
ni ise kimse iddia edemez. Durum bu kadar vahamet kesbettikten sonra 
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mı taarruzu durdurmağa ve püskürtmeğe çalışmak icabeder, yoksa baş
langıçta bütün iyi niyetleri ve kuvvetleri bir araya getirerek daha kolay 
bir müdafaa ve galebe çaresi aramak mı daha doğru olur? İşte bizim hay
retimizi mucip olan ve aklımıza sığmıyan şey bu suale şimdiki gibi cevap 
verilmesidir. 

Türkiye kendisini âzami imkânlarla müdafaa edecektir. Burası mu
hakkak. Fakat yalnız başına kaldığını hisseden Türkiye hiçbir diploma
tik manevraya da âlet olmıyacaktır. Burası da muhakkaktır. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 

M. HOARE BELİSHA VE ATLANTİK PAKTI (*) 

İngiltere'nin Muhafazakar Partisine mensup meşhur devlet adamla
rından Mr. Hoare Belisha Yakınşark'ta yaptığı bir hususî seyahat esna
sında memleketimize de uğradı ve gazetecilere bazı beyanatta bulundu. 
İngiliz devlet adamının sözleri ne dereceye kadar sadakatle zaptedilebil-
miştir, bunu pek bilmiyoruz. Her halde, biz okuduğumuz metne göre fi
kir yürüteceğiz. 

Gazeteciler, bittabi, bizim için en aktüalite olan Atlantik Misakı hak
kında kendisinin mütalaasını sordular. Mr. Belisha bizim bu misaka 
alınmamız meselesinin, kendi fikrine göre "Normal" olarak inkişaf etmek
te olduğunu söylemiştir. Korkarız ki beklenen Rus taarruzu vukua geldi
ği zaman, bu inkişaf hâlâ normal surette inkişaf safhasında bulunmasın! 
Bizim de fikrimizce, böyle bir inkişafa hakikatte, "sürüncemede bırakıl
mak" tan başka bir ad verilemez. Halbuki aynı günlerde Fransız Dışişle
ri Bakanı M. Schumann İskandinav memleketleriyle Kanada'nın bir Ak
deniz devleti olan Türkiye'ye garanti vermekte bir menfaat görmedikleri
ni açığa vurmuştu. Onun için, normal bir inkişaf tabirinin hakikat ile 
pek uzlaşamadığmı söylemek mecburiyetindeyiz. 

Mr. Hoare Belisha "yakın bir gelecekte Boğaz suları Manş sularına ka
rışacaktır" müjdesini bize verirken, belki de sözlerinin iyi zaptedilmemiş 
olması yüzünden, memnuniyetten ziyade hayret uyandırmıştır. Biz Bo
ğaz sularının 1939 Ankara Muahedenamesi ile Manş sularına çoktan ka
rışmış olduğunu zannediyorduk. Atlantik sularına karışmak isterken da
ha Manş sularına bile kavuşmamış olduğumuzu salahiyetli biri ağızdan 
öğrenmek tam Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak" tabi
rine uygun düşüyor. 

(*) Ulus Gazetesi : 25 Nisan 1951 
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Sayın İngiliz devlet adamına göre, "Türkiye ile Atlantik Paktına dâhil 
memleketlerin menfaatleri aynıdır." Biz de böyle zannediyorduk. Halbuki 
aldığımız ve mânasını anlıyamadığımız fiilî cevap çok yanılmakta oldu
ğumuzu isbat etmiştir. Onun için, Mr. Hoare Belisha*nın bu sözleri Tür
kiye'de değil Kanada'da yahut İskandinav memleketlerinde söylemiş ol
masını ne kadar çok arzu ederdik. Menfaat birliğini müşahede ve kabul 
eden bu beyanattan Mr. Belisha'nın çıkardığı şu neticenin isabetini ise 
zihnimiz hiç almıyor. Diyor ki: 

"Bu itibarla, bu memleketlerin itirazları varit sayılamaz." 

Nasıl sayılamaz? Öyle bir sayılıyor ki onlara istinad edilerek Türki
ye'ye uzun zamandan beri red cevabı verilip duruyor. Eğer müttefikimiz 
İngiltere menfaatlerin aynı olduğu kanaatinde bulunsaydı şimdiye kadar 
hiç olmazsa Kanada Hükümeti üzerinde kendi mantıkini kabul ettirmek 
imkânını bulamaz mıydı? 

Mr. Hoare Belisha şimdiye kadar İngiltere'de salahiyetli hiçbir devlet 
adamından Türkiye'nin Atlantik Paktına alınmaması hakkında ima yollu 
dahi bir söz işitmediğini ciddiyetle temin ederken bunlara tamamen ina
nıyoruz. Fakat biz de kendisinden başka bir kimseden alınmamızı açık
ça tasvip eden bir söz işitmediğimizi kendisine temin edebiliriz. Hattâ İn
giltere Dışişleri Bakanı sözcüsünün bu hususta bir şey söylemekten çe
kindiğine dair bir İngiliz ajansı tarafından verilen haberi dahi kendileri
ne hatırlatabiliriz. 

Türk-İngiliz ittifakının yeniden gözden geçirilmesinin lüzumlu olup 
olmadığı sualine Mr. Hoare Belisha'nın verdiği cevap gazetelere geçerken 
mutlaka bir hata vukua gelmiş olduğu fikrindeyiz. Çünkü, Türk gazete
lerine göre, güya Mr. Belisha böyle bir değişikliğin arzu edildiği takdirde 
bunun Türk Hükümetini alâkadar ettiğini söylemiş. 

Mr. Belisha'nın Ankara muahedenamesinin hükümlerini unutmuş 
olmasına katiyen ihtimal veremeyiz. Bu muahedename Türkiye bir Avru
pa devleti tarafından taarruza uğradığı takdirde İngiltere ve Fransa'nın 
askerî yardımda bulunmalarını tazammun eder. Harp ancak Akdeniz'e 
intikal ettiği takdirdedir ki Türkiye mücadeleye iştirak mecburiyetinde
dir. O zaman da Türkiye Rusya'yı karşı düşman bir duruma girmemek 
şartını koşmuştur. Bu muahedede bizim için değiştirilecek bir cihet olmı-
yabilir. Muahedenameyi bugünkü şartlara intibak ettirmek daha ziyade 
İngiltere'yi alâkadar etmek lâzım gelir. Türk gazetecilerinin bahsettiğimiz 
suali sormaları da bundandır. İngiliz devlet adamının bu durumu pek ta
bii olarak muhakkak surette bildiğine şüphe edemiyeceğimiz içindir ki 
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verdiği cevabın gazeteciler tarafından yanlış anlaşılmış veya noksan ifa
de edilmiş olması ihtimalini düşünüyoruz. 

Gerek Fransız Dışişleri Bakanının, gerek eski bir İngiliz Bakanının 
Atlantik Misakı hakkında biribirini pek tutmaz bir surette yaptıkları be
yanat karşılaştığımız garip muammayı halletmiş olmuyor. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 

Bir Amerikan tefsircisinin mühim makalesi 

TÜRKİYE, ATLANTİK PAKTINA ALINMALIDIR (*) 

"AVANTAJLAR SADECE, TÜRKLERE AİT OLMAYACAKTIR . 
AMERİKA'NIN EN MÜHİM STRATEJİK ÜSLERİ DOĞU AKDENİZ'DEDİR. 

TÜRKİYE'YE YAPILACAK BİR TAARRUZ, BU ÜSLERE KARŞI DA 
ENDİREKT BİR TAARRUZ OLACAKTIR." 

Washington, 3 (A.A.J- (Basın-Yayın): Birkaç gün evvel Ankara'yı ziya
ret etmiş bulunan New-York Herald Tribüne gazetesi muharrirlerinden ve 
Amerika'nın tanınmış siyasi yorumcularından Joseph Alsop, Türkiye'ye 
tahsis ettiği sütununda aynen şöyle demektedir: 

"Tahrandan Ankara'ya gelmek, karanlık bir mağaradan parlak güneş 
ışığına çıkmak gibidir. İnsan Türkiye'de eski bir milletin iftihar dolu ye
niden doğuşuna şahit olmaktadır. 

Uzun bir çılgınlık ve başarısızlık silsilesinin bedelini hâlen ödemekte 
olduğumuz İran'da tatbik olunan Amerikan siyaseti ile Türkiye'deki Ame
rikan siyaseti arasında da dikkate şayan farkın mevcudiyetine keşke işa
ret edebilseydim. Türkiye'de Amerikan yardım programı sayesinde mu
hakkak ki çok büyük çok değerli neticeler elde edilmiştir. Türk iktisadi
yatı, devamlı Sovyet tehditlerinin tahmil ettiği ağır askerî yükün tazyikin
den bir dereceye kadar korunmuştur. Türk ordusu 25 tümenlik kuvvetli 
bir savaş birliği haline gelmiştir. Akdeniz'in hayatî ehemmiyeti haiz bu 
köşesinde kuvvetli bir kale vücuda getirilmiştir. Amerikan yardım prog-
ramiyle Türk kudret ve enerjisinin işbirliği olmaksızın bu neticelerin hiç 
biri sağlanamazdı ve muhakkak ki dünyanın stratejik haritası Kremlin 
tarafından bu bölgede beslenen niyetlerin başarısı neticesinde büyük öl
çüde değişmiş olurdu. 

(*) Milliyet Gazetesi: 4 Mayıs 1951 
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Bununla beraber, bir hakikat vardır ki, o da, İran trajedisinde bu ka
dar büyük bir rol oynamış olan mefluç siyaset yüzünden bizler, Türkler 
tarafından sarfedilmekte olan bütün iyi gayretleri zaaf ve gevşeklikle ih
mal etmekteyiz. Zira, Türkiye'nin Atlantik paktı ile olan irtibat ve müna
sebeti meselesi VVashington'da açıkça nazarı itibara alınmamıştır. 

Washington'daki bu çekingenlik anlaşılabilir bir şeydir. Bunun bir se
bebi, Dışişleri Bakanlığımızın kongreden korkması ve büyük meseleleri 
bir karara varılıncaya kadar batı Avrupa müttefiklerimizle münakaşa et
mekten aynı derecede çekinmesidir. Ne yazık ki bu çekingenliğin cezası 
olarak bugüne kadar herhangi bir memlekete teklif edilen en mükemmel 
stratejik fırsatlardan birini elden kaçırmak ihtimali ile karşılaşmaktayız. 

Bu teklif ilk defa Atlantik Paktı bünyesinin teşkili sırasında yapılmış
tır. O tarihte Türk hükümeti pakta alınmasını resmen talep etmişti. Son
raları bu teklif muhtelif vesilelerle ısrar ve ehemmiyetle yenilenmişti. Lâ
kin geçen Sonbaharda Atlantik Paktı memleketlerinin Dışişleri Bakanla
rı pakta alınması için daha uzun zaman beklemesi icap edeceğini Türk
lere bildirdiler. 

Bunun üzerine Ocak 1951 de Türk hükümeti YVashington'a üç ayrı 
şık teklif etti: 

a) Bir Türk-Amerikan ittifakının akdi. 
b) Amerika'nın zaten mevcut olan İngiliz-Fransız-Türk ittifakına işti

raki. 
c) Veya Atlantik Paktına benzer bir Akdeniz paktının Birleşik Ameri

kanın da iştirakiyle teşkili, 
Türkiye'de sokaktaki adamdan Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut'a, 

zeki ve dirayetli Başbakan Menderes'e kadar herhangi bir Türk'ün bize 
söyliyeceği gibi, Türklerin asıl istedikleri şey bir taarruza uğradıkları tak
dirde Amerikanın kendilerine yardım edeceğine dair sarih bir garantinin 
verilmesidir. Bu garantinin alabileceği şekil onlar için ehemmiyeti haiz 
değildir. 

Böyle bir ittifakın avantajları sadece Türklere ait olmıyacaktır, evvela 
Amerikanın en mühim stratejik hava üsleri doğu Akdenizdedir. Böylece, 
Türkiye'ye yapılacak bir taarruz bu üslere karşı da endirekt bir taarruz 
teşkil edecektir. Binaenaleyh, devâsâ bir stratejik mağlubiyete pasif bir 
şekilde katlanmayı arzu etmiyorsak, Türkiye taarruza uğradığı takdirde 
ister istemez savaşmak zorunda kalacağız. 

Saniyen bizim en kıymetli hava üslerimizi koruyan bir noktada bu
lunmasına ilâveten Türkiye, Yugoslavya yakınında öyle bir saha işgal et
mektedir ki birgün en fazla o sahada bir müttefikimize ihtiyacımız olabi
lecektir. 
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Salisen Türkler, Yugoslav kuvvetlerine nazaran çok daha iyi silahlıdır; 
mevcut 25 Türk tümeni, demir perdenin bu tarafındaki Avrupa ufkunda 
en kuvvetli orduyu teşkil etmektedir. Bu münasebetle belirtilmesinde 
fayda olan bir nokta vardır. Amerikan Milleti. Koredeki kahraman Türk 
tugayını bütün Türk Ordusunun tipik bir numunesi olarak kabul etmek
tedir. Bu şartlar altında insan, aklı başında olan politikacıların Türkiye 
ile doğrudan doğruya bir ittifak akdetmek fırsatına sımsıkı sarılacakları
nı zannederiz. Bahusus ki Türkiye, kendi topraklarındaki hava üslerini 
de ağır bombardıman tayyarelerine ve koruyucu av tayyarelerine tahsis 
edebilecek bir durumdadır. Türkler, Amerika ile bir ittifak halinde bu 
meydanları tahsis etmeye hazırdırlar. 

Lâkin makalemi yazdığım şu anda, bu muazzam imkânları kaybet
mek tehlikesindeyiz. Ankara'da toplanan Türk büyük elçileri konferansı, 
Türkiye'nin emniyeti meselesine kat'i bir cevap almak için Türkler tara
fından yapılacak nihayi bir gayrete işarettir. 

Meselenin bu sefer de menfi bir şekilde cevaplandırılması halinde 
Türk tepkisinin ne olacağına gelince, bir Türk devlet adamı Türk hükü
metinin bitaraf kalmayı düşünmiyecek kadar tecrübeli ve realist olduğu
nu söylemiştir. Bununla beraber müteaddit Türk tekliflerinin soğuk bir 
şekilde karşılanması Ankara'da tabiatiyle nahoş bir tesir yaratmıştır. 
Eğer biz münakaşa etmeğe, geciktirmeye ve tehir etmeye devam edecek 
olursak, iki şeyden emin olabiliriz. Evvela bugün bize bedava olarak tek
lif edilen ittifaka ilerde bir fiat etiketi yapıştırılacaktır. Saniyen Amerika 
ile bir ittifaktan önce harp patlak verdiği takdirde, âdeta kaçınılmaz bir 
şekilde Türkler geçen harpte tatbik ettikleri "her iki tarafa karşı silahlı is
tiklâl" siyasetini gene takip etmek arzusuna kapılacaklardır. Bugün yap
tığımız gibi kendimizi bu gibi tehlikelere maruz bırakmaktan daha büyük 
bir çılgınlık tasavvur etmek güçtür." 

ATLANTİK PAKTI, ŞİMDİLİK KURU BİR LÂFTAN İBARETTİR (*) 

AMERİKA VE KANADA'DAN BAŞKA HİÇBİR ATLANTİK DEVLETİ 
MÜŞTEREK DAVAYA İNANMIYOR. 

Paris, 19 (Hava postasıyle)- Yıllarca evvel Paris'te Kont Bony Castel-
laue adlı haşarı, afacan bir Fransız aristokratı yaşıyor ve türlü türlü çıl-
gınlıklarıyle dünya gazetelerine boyuna dedikodu sermayesi veriyordu. 

(*) Vatan Gazetesi : 23 Mayıs 1951 
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Bu kont, iflâsa uğradıktan sonra Amerika'nın en zengin kızıyle evlenmek 
imkânını bulmuştu. Kendisinden yaşlı ve çirkin olan karısını teşhir et
miş, aşifte bir kadın zengin bir erkeği nasıl yolarsa, o da aynı usellerle 
her hevesini milyarder karısına kabul ettirmenin yolunu bulmuştu. Bu 
heveslerden birini de Paris'in göbeğinde yaptırılan ve bir zamanlar on 
debdebeli ve israfil davetlerine sahne olan (Pembe Saray) teşkil ediyor. 

Bugün işte bu Pembe Saray, Hariciye Nazırı yardımcıları arasındaki 
bitmez tükenmez gündem müzakerelerinin cereyan ettiği garip muhittir. 
Şayet dört Hariciye Nazırı bir araya gelirse nelerden bahsedeceklerdir? 
gibi, çok basit görünen bir mevzu hakkında karar vermek vazifesini taşı
yan yüzlerce kişilik delege heyetleri, Pembe Sarayın salonlarında şimdi
ye kadar elli üç toplantı yaptıkları halde bir neticeye varamamışlardır. 
Haftalardır birbirlerine dil döküyorlar, bu neticesiz konuşmalar esnasın
da içleri sıkılıyor, duvarları süsleyen çıplak kız resimlerine gözleri kaçıyor, 
dersi dinlemeyip kâğıt karalayan haylaz mektepliler gibi. önlerindeki not 
kâğıtlarına boyuna şekiller çiziyorlar ve kendi kendilerini oyalıyorlar. 

Eğlenceden, şakadan, azizlikten pek hoşlanan Kont Castellaue'nun 
eğer bir ruhu varsa, bu ruh; Pembe Saray salonlarıııdaki manzara karşı
sında herhalde pek eğleniyor. 

Yavuz hırsız 

Pembe Saray'daki konuşmalarda en büyük zorluk yaratan mevzular
dan biri, şimalî Atlantik paktı mevzuudur. Sovyet Rusya, kendi saldırıcı 
hazırlık ve hareketlerinden korunmak üzere, bir kısım devletler tarafın
dan Amerika'nın sevk ve idaresiyle girişilen teşebbüsü, âdeta kendine ve 
sulha karşı bir suikast diye göstermeğe çalışıyor, bir davacı tavrı takmı
yor ve ev sahibini suçlu çıkaran yavuz hırsız rolüne pervasızca devam 
ediyor. Sovyet Rusya'nın, Hariciye Nazırları tarafından konuşulmasını is
tediği meselelerin başında şimalî Atlantik Paktı ve denizaşırı Amerikan 
üsleri meselesi gelmektedir. 

Moskofluğun eski huyu, garp alemindeki hertürlü birlik istidatların
dan kuşkulanmak ve bunları baltalamağa çalışmak yolundadır. Moskof
luk, ancak bulanık ve dağınık vaziyetler karşısında ferahlık duyar ve 
kendisi için müsait faaliyet zemini bulunduğuna inanır. Bu itibarla her 
zaman olduğu gibi bugün de, müşterek emniyet ve mukavemet yolunda 
beliren teşebbüslere karşı geniş bir cephe kurmuştur. Pembe Saray'da 
devam eden oylama manevraları, bu cephede Moskovanın başvurduğu 
icra vasıtalarından ancak biridir. 
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Aynı zamanda, Moskova bütün Şimalî Atlantik paktını yaylım ateş al
tında tutmaktadır. Kızıl Moskofluğun hedefi, bu birlik teşebbüsünü bir 
Amerikan emperyalist hamlesi diye göstermek ve zaten bozguncu meyil
ler hisseden ve vurdumduymazlık istidadı belirten büyük bir kısım garbı 
Avrupa insanlarının aklını çelmektir. Meselâ Fransız komünistleri, Atlan
tik paktı teşebbüsünden Fransa'nın Amerikalılar tarafından askerî su
rette işgali diye bahsediyorlar ve âdeta Fransızları bu işgale karşı kurtu
luş mücadelesine çağırıyorlar. 

Bundan iki, üç ay evvel bütün hür dünya, Almanya'nın Avrupa ordu
suna girmesinin garbi Avrupa'nın tesirli şekilde müdafaasının biricik ça
resi olduğuna candan inanmış bulunuyordu. Buna karşı Fransa'da mev
cut ezelî taassup bile hareketsiz bir hale getirilmiş, Avrupa kıtasındaki 
birliklerden hiç hoşlanmayan İngiltere'nin muhalefeti de önlenmişti. Fa
kat Rusya'nın yaptığı baskı ortalığı yıldırdı, Almanların Avrupa ordusu
na iştiraki meselesi bir tarafa bırakıldı ve gelecek Hariciye Nazırları me
selesinde ve Postdam konferansının hükümleri dairesinde Rusların key
fine göre halledilecek bir dava mahiyetini aldı. 

Bizimle cephe birliği 

Türkiye ve Yunanistan'ın Atlantik Paktı şeklinde kurulmuş görünen 
ana korunma cephesinde yer alması meselesinde de Moskova baskısının 
açıktan açığa veya el altından başlıca rolü oynadığına hükmetmek caiz
dir. 

Eğer garbî Avrupa'da efkâr; harbi önlemek ve muayyen bir takım 
prensipleri beraberce korumak gayesine göre ayarlanmış olsaydı, Mosko
va, ne Almanya meselesinde, ne bizimle olan cephe birliği işinde baskısı
nı yürütmeğe müsait bir zemin bulamaz ve felce yakın bir vaziyet hazır
layamazdı. Halbuki feci hakikat şudur: Şimalî Atlantik Paktının, yakın
dan bakılınca gösterdiği manzara, ortada şimdilik kuru bir lâftan başka 
birşey bulunmadığı tarzındadır. 

Amerika ve Kanada hariç olmak üzere Atlantik devletlerinden hiç bi
ri, müşterek bir davanın samimiyeti için erimemiştir. Atlantik paktı te
şebbüsü, Amerika ile aynı cephede bulunmak ihtiyacıyle girişilen zoraki 
bir hareketten ibarettir. Komünizm tehlikesini kimse inkâr edemiyor, 
tedbir almak zaruretini nazarî olarak herkes kabul ve itiraf ediyor. Fakat 
sıra harekete geçmeğe gelince, herkes az çok yan çiziyor. Milli menfaat
ler ve belki bunlardan ziyade parti ve iktidar mevkii endişeleri, Şimalî At
lantik teşebbüsünü ikinci derecede bir iş haline indiriyor. 

4120 



BASINDAKİ YANKILARI 

İngiltere, kendi ana yurdunu ve kendi hayat sahasını müdafaa ihti-
yacıyle ciddî askerî hazırlıklara ve fedakârlıklara sarılmıştır. Fakat Bri
tanya siyasetinin müşterek emniyet prensibini ciddiye aldığı ve buna bü
tün kuvvetiyle bağlandığı hiç bir suretle iddia edilemez. Fransa'daki va
ziyet bunun aynıdır. Fazla olarak bugün her iki memlekette, müşterek 
emniyet şöyle dursun, millî siyaset davaları bile parti ve iktidar endişele
ri ve siyasî istikrarsızlık karşısında ihmale uğramış bulunmaktadır. 

Küçüklerin âlemi 

Küçük garbî Avrupa memleketlerine gelince, bunlardan hiç birinde 
ciddi bir harp gayreti ve müşterek müdafaa alâkası yoktur. Malî bakım
dan hiç de sıkıntı içinde bulunmayan Belçika'da askerlikle alâkalı mas
rafın yüzde beşten ibaret bulunduğu geçenlerde iddia edilince, Belçika 
Harbiye Nazırı bu iddiayı şiddetle reddetmiş ve askerî masrafların yüzde 
beş değil, yüzde beş buçuk olduğunu ileri sürmüştü! 

Şimalî Atlantik Paktı devletleri öyle garip bir manzume teşkil ediyor
lar ki İzlanda gibi bir kaç yüz bin nüfuslu bir memleketin siyasî ve aske
rî görüşü, bu cepheyi hareketsiz bırakabilir. Hele pakta yeni aza alınma
sı meselesinde ittifakla karar vermek zarureti vardır. Yani meselâ İzlan
da'nın inadı ve 1534 senesinde Türk korsanlarının oraya baskın yapıp 
otuz kadar güzel kadın esir almalarından dolayı dört küsur asırdır bes
lenilen hisler, hür dünyanın askerî cephe birliğini tehdide kâfi gelebilir. 

(Şimalî Atlantik) isminin pakta unvan diye seçilmesi bile Avrupa mü
dafaası davasını sarsacak bir âmil olmuştur. (Şimalî Atlantik) muayyen 
bir coğrafî sahayı ifade etmektedir. Bu mefhum zorlanmış, Akdeniz'deki 
İtalya'yı sahası içine almıştır. Fakat Yakınşarktaki Türkiye ve Yunanis
tan'ı da ihata etmesi istenirse, alâkalıların muhalefeti bir tarafa, bizzat 
unvan bile kendi kendine bir mukavemet yaratır. Bunun etrafında girişi
lecek bir münakaşa, alabildiğine ve çok manasız bir şekilde uzayabilir. 

Benim vardığım kanaat şudur ki (Şimalî Atlantik paktı) bir çıkmazdır, 
yeni bir dünya vaziyetine güya çare bulmak üzere rehavet ve uyuşukluk 
içinde gelişen ve ortalığı oyalayan yeni bir Majino hattı telâkkisidir. Gen. 
Eisenhovver gibi, ameli görüşlü bir askerin her türlü engellerle yakından 
temas ettikten sonra neticede Avrupa kıtasının müdafaasına dair vara
cağı intiba, merakla beklenecek bir şeydir. 

Bütün bu anlattıklarını hatırda tutulmak şartıyle bizim Şimali Atlan
tik paktına girmemiz davasını nasıl karşılamak lâzımdır? Üçüncü bir ya
zıda davanın bu kısmını ele alacağım. 

Ahmet Emin YALMAN 
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ATLANTİK PAKTI VE TÜRKİYE (*) 

Siyaset havasının gittikçe karardığı ve hele komşu bölgeleri örten bu
lutların Yakın Şarkla da yeni bir sağnak kopması ihtimalini arttırır su
rette kesafet bağladığı şu günlerde, diğer bütün Avrupa memleketleri gi
bi, hattâ coğrafi durumu bakımından onlardan da ziyade olmak üzere, 
Türk milleti kendi emniyeti dâvasını ısrarla, endişe ile takip etmektedir. 
Siyasi temayülleri ne merkezde olursa olsun bütün Türk basını bu konu
da insana heyecan veren bir şey ve gayret birliği gösteriyor. Bu endişemi
zi b i t t a b i kendi milli varlığımızı hedef tutmakla beraber, emniyet ve barı
şın parçalanmaz çerçevesi içinde bütün demokrasi dünyasının müşterek 
ve umumi menfaatlerine de geniş ölçüde yarayacak bir gayenin tahakku
kuna doğru yöneltilmiş bulunuyor. Pek hassas ve bugünün tehlikelerine 
belki de diğerlerinden fazla maruz bir bölge olduğu yetkili yabancı şahsi-
yetlerce dahi teslim olunan memleketimizin, böyle bir hal içinde bile, Bir
leşmiş Milletlerin saldırganlığa karşı koymak kararına müspet cevap ve
renler ve bu kararı gerçekleştirmeye canla başla çalışanlar arasında bu
lunması onun bu işte egoist düşüncelere asla iltifat etmediğini gösterme
ğe yetecek bariz bir delildir. Ne yazık ki, bilhassa şimdiye kadar geçirdik
leri tecrübelerden ders almaları gereken, diğer bazı memleketlerin bu ay
nı zihniyeti beslemekten henüz uzak olduklarını görüyoruz. 

Birkaç gün evvel Birleşik Amerika Hükümeti bu memleketin mütte
fiklerine Türkiye ile Yunanistan'ın Atlantik Paktına diğer akit devletlerin-
kine eşit haklarla fiilen kabulünü tavsiye eden bir müracaatta bulundu. 
Kayda hacet yoktur ki bu müracaat kendiliğinden vukua gelmiş bir şey 
olmayıp, Amerika'nın gösterdiği anlayış zihniyetinin bir tezahürü olduğu 
kadar, ele aldığı işlerin nezaket ve gizliliğinden ötürü onların vaktinden 
evvel aleniyete intikalini arzu etmiyen ve bu sebeple, yapıp ettiklerini bil
memiz yüzünden bazen yersiz ve çok haksız tenkidlere de uğramakta bu
lunan Hariciyemizin yorulmaz, kesilmez ve şuurlu gayretlerinin feyizli bir 
mahsulüdür. 

Akdeniz'in kilit noktalarından birini ve saldırgan topluluğun karşısı
na dikilmiş en ileri ve aynı zamanda, en kuvvetli burcu teşkil eden mem
leketimizin umumî bir emniyet sistemi dahilinde, kendisinin müşterek 
dâvaya gösterdiği alâkaya eşit bir alâka görmeyi istemekteki hakkı, değ
me iyimserleri ümitsizliğe düşürecek gayrı müsait bir hava içinde, uzun 
zaman savunulmuş ve bu dâva muhteriz, mütereddit muhataplarımıza 
nihayet kabul ettirilmiştir. 

(*) Zafer Gazetesi : 23 Mayıs 1951 
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Dost Amerika Hükümetinin isabetli teşebbüsüne diğer Avrupalı dost
larımızın verecekleri resmi cevabın mahiyetini Türk umumi efkârı henüz 
bilmiyor; fakat bunun müsbet olacağını tabii görüyor. Zira. Akdeniz'in ta
lihi ile sıkı alâkası bulunan üç büyük devletten birinin -İtalya'nın- bu hu
sustaki temayülü evvelden beri malûmdur. Diğer ikisine gelince onlar da 
Türkiye'nin yalnız dostu değil, hükümleri halen meriyette olduğu müker-
reren beyan edilen, bir muahedename ile bağlı birer müttefikidirler. Bu 
şartlar içinde arzumuzun pek yakında tahakkukunu beklemekte haklı-
yızdır, değil mi? Fakat bir de şu aşağıdaki satırlara bakınız. Tamamiyle 
sorumsuz sayamıyacağımız bir kaynağın bugün dünyanın dört köşesine 
yaydığı bu haber bizi bihakkın münfail edecek bir mâna taşımaktadır. 
Filhakika, Londra'daki B.B.C. radyosu spikeri dün sabah Bulgarca yayı
nında aynen şöyle dedi: "İngiltere zaten bu memleketler -yani Türkiye ve 
Yunanistan- ile dostluk ve ittifak bağları ile bağlıdır. Onların da emniye
tinin sağlanması pek tabii Atlantik Devletleri kadar ehemmiyetlidir. Fa
kat bu Paktın daha fazla genişlemesini İngiltere uygun bulmamaktadır." 

Bunlar bir müttefikin düşüncelerine tercüman olacak sözler midir? 
Hele bu sözlerin hem de yalnız Slav dili ile neşredilmesini, Türkiye'ye kar
şı kötü niyet göstermekten geri kalmıyan onun bazı komşularını yatıştır
mağa matuf bir nevî teminat gibi sayarsak haksız mı oluruz? 

Umarız ki sorumlu İngiliz makamları bu yersiz ve talihsiz ifadenin 
Türk umumî efkârına olduğu kadar İngiltere'nin sair müttefikleri üzerin
de de hiç şüphesiz hâsıl edeceği kötü tesiri anlıyarak. onu tashihte ve her 
türlü yanlış anlayışı bertaraf edecek bir hareket tarzı ihtiyarında gecik-
miyeceklerdir. 

Atlantik Paktı Kulislerinden: 3 

ATLANTİK PAKTINA GİRMEKTE MENFAATİMİZ VAR MI? 
SİYASÎ BAKIMDAN EVET, ASKERÎ BAKIMDAN HAYIR (*) 

Paris, 23 (Hava postasıyle)- Pariste temas ettiğim bir Amerikan şah
siyeti bana dedi ki: 

- Türkiye ve Yunanistan, bir Avrupa müdafaa sisteminin sağ cenahı
nı teşkil eder. Bu iki memleketin halkı, kendi kendilerini müdafaa azmin
de bulunmasalar bile, Avrupa'nın müşterek müdafaası namına bu saha
yı elde tutmak zarureti vardır. Halbuki fazla olarak, gerek Türkler ve ge-

^ i Vatan Gazetesi : 24 Mayıs 1951 
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rek Yunanlılar, Kızıl Moskofluk tehlikesi ne olduğunu bilen insanlardır. 
Buna karşı tarafsız ve seyirci kalmak diye bir imkân bulunmadığını ta-
mamiyle takdir ederler. Mücadele azimleri sağlamdır, savaş kudretlerini 
de fiilî delillerle ortaya koymuşlardır. Kendilerine dayanarak, bu sahada 
en kısa zamanda asgarî emekle sağlam bir mukavemet cephesi kurula
bilir. Dünyada ve hele garbî Avrupa'da hüküm süren şartlar malûm... 
Bunların karşısında bilhassa Türkiye'nin, Avrupa'nın ve hür dünyanın 
ana müdafaa sistemine bağlanmak için ricacı diye ortaya çıkmasına se-
beb yoktur. Yakınşark'ın temin ettiği askerî imkânlardan istifade etmek, 
netice itibariyle petrol sahasını korumak ve yeni bir harbi önlemek bakı
mından asıl biz, Türkiye'nin üstüne titremek ve beraberliğini temin et
mek ihtiyacındayız. Her asker, bunun böyle olduğunu derhal takdir eder. 
Siyasi engeller yüzünden bu hususta yapılan ihmalleri ve gösterilen te
reddütleri, büyük bir gaflet ve basiretsizlik diye telâkki etmek lâzımdır. 
Birleşik Amerika'nın herhalde gözü açılmıştır. Amerikalılar, bu sahada 
mutlaka kati neticeler almak azmiyle artık harekete geçmişlerdir. 

Hodbin gidişler 

Bugün Paris dünya işlerinin en mühim müşahede merkezlerinden bi
ri halindedir. 

On gündür Paris'te Avrupa'nın müdafaa dâvası etrafında çok geniş ve 
istifadeli temaslarda bulunmak fırsatını buldum. Neticede şu kanaata 
vardım ki Türk vatandaşlarının Avrupa'nın ve dünyanın hali hakkında 
tam şekilde malûmat sahibi olmalarına ve mukadderatlarının idaresini 
daima kendi ellerinde tutmalarına bugün her zamandan ziyade ihtiyaç 
vardır. Hür dünya âleminde hüküm süren hakiki vaziyeti günü gününe 
takip etmezsek, yalnız bir takım umumi formüllere ve nazariyelere bağ
lanarak istikamet bulmağa çalışırsak çok aldanabiliriz. Hür dünyanın 
müşterek emniyet cephesi bugün ancak nazari olarak mevcuttur. Harbin 
sonundan beri devam eden hatalı gidişler önlenememiştir. Amerika'dan 
başka hiç bir memleketin hükümeti, hür dünyanın istikbalini ve müşte
rek emniyetini kendine ciddi surette dert etmiş bir halde değildir. Müşte
rek dâvalar; milli siyasetlere ve bilhassa parti iktidarlarına ait endişelere 
nisbetle daima geride bırakılıyor. Amerika isabetli diye aklına koyduğu 
istikameti ıttıratlı bir şekilde devam ettiremiyor. Çünkü bu takdirde müt
tefiklerinden ayrı düşmekten ve yalnız kalmaktan korkuyor. Harici siya
set hakkında iki Amerikan partisi arasında mevcut görüş ihtilafının asıl 
kaynağı bu noktadır. 
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Mevcut dünya şartları karşısında hangi memleket, en az hata yapa
cak surette istikametini ayarlarsa, o memleket için kendi hesabına mü
kemmel neticeler almak ve bütün dünyaya faydalı olmak imkânları çok 
geniştir. Bizim âzami derecede verimli ve asgarî derecede hatalı bir milli 
siyaset istikametinde hep birden ittifak etmemiz; beka ihtiyacımızın ya
rattığı bir zarurettir. 

Garpla mukadderat birliğimiz 

Bugün biz, Şimalî Atlantik paktına kabul edilmeğe kıymet veriyoruz, 
kapalı kapıları açmak için gayretler sarfediyoruz. Pakta kabul edilmenin; 
bir diplomasi davası, bir milli itibar ve şeref meselesi garba olan tesanü-
dümüzün ve mukadderat birliğimizin kat'i bir ifadesi diye cidden büyük 
bir kıymeti vardır. Fakat askerî müdafaa davamız bakımından Şimalî At
lantik paktını bir selâmet âlemi diye telâkki edersek, kendi kendimizi al
datmış oluruz. Çünkü Şimalî Atlantik Paktı diye bir askerî cephe bugün 
mevcut olmadığı gibi, Amerikanın sarfettiği bütün gayret ve alâkalara 
rağmen yarın kuru bir şekil ve gösteriş safhasını aşacağı ve tesirli bir 
müşterek emniyet sistemi halini alacağı da çok şüphelidir. Bizim için, 
Yunanistan için ve bütün Ortaşark müdafaası için en iyi neticeler, Ame
rika ile işbirliğini vasıtasız ve açık bir şekilde geliştirmek suretiyle elde 
edilebilir. İngiltere'de ve hattâ bir dereceye kadar Fransa ve İtalya'da (ha
yat sahası) ve (nüfuz bölgesi) meyilleri ve hayalleri hüküm sürüyor. Bu 
garip meyiller, Akdeniz sahasında müşterek emniyetin en büyük engelle
ridir. Gaflet içinde bulunan İngiltere, Fransa ve İtalya'nın gözlerini aça
rak, bizimle olan münasebet tarzlarını müsavî yol arkadaşlarına mahsus 
açık ve samimi şekle vardırmalarını temin etmek: Türk millî siyasetinin 
en esaslı hedeflerinden birini teşkil etmelidir. 

Tezat var mı? 

Şimalî Atlantik Paktına iltihak etmemizin siyasi ve manevî bakımdan 
çok kıymetli bir hedef teşkil ettiği, fakat askerî bakımdan kıymeti ve mâ
nası olmadığı hakkındaki iddialarım, ilk bakışta tezatlarla dolu gibi gö
rünebilir. Fakat meselenin iki safhasını ayrı ayrı izah ettiğim zaman, böy
le bir tezat bulunmadığı meydana çıkacaktır. Bu itibarla bu seriye ait ge
lecek yazıda Şimalî Atlantik Cephesine iltihakımızın siyasî bakımdan lü
zum ve ehemmiyetini, ondan sonraki yazıda da askerî bakımdan Akde
niz müdafaasını ayrı tutmanın zaruretini izah etmeğe çalışacağım. 

Ahmet Emin YALMAN 
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YİNE ATLANTİK MİS AKI (*) 

Hükümetimizin Atlantik Misakma alınmamız için resmen ve açıktan 
açığa yeni başvurma dahi sonuçsuz kalmıştır denebilir. Gelen bütün ha
berlerden Fransa'nın ve hele İngiltere'nin bizim Misaka girmemizi destek
lemek istedikleri anlaşılıyor. 

Geçen Temmuz'dan beri iş daha anlayışlı bir biçimde ele alınsaydı ba
şarı elde edebilir miydi? Buna kimse kesin bir karşılık veremez. Ancak 
muhakkak olan bir şey vardı: Menderes hükümetinin işi tutuş tarzı bizi 
herhalde başarısızlığa götürecekti nasıl ki öyle oldu. 

Bir hükümet herşeyi hesaplayan bu dünyanın içinde "pazarlıksız fe
dakârlık" esasını ilân ederse herkes bıyık altından gülerek onu alkışla
maktan başka ne yapabilir? Devlet işlerinde bu derece anlayışsızlık gös
teren kimselerle konuşan yabancı diplomatlar, tabiatiyle onları övmekle 
birlikte atlatmaktan başka bir şey düşünemezlerdi. 

Pazarlıksız fedailerin nasibi yalnızca ve boyuna fedakârlıktır. Bunu 
iyice aklımıza yerleştirelim ve hiç unutmıyalım. Bu işten bu yönü öğren
miş olarak çıkarsak, o da büyük bir kazançtır. 

Atlantik Misakına girmemiz veya aynı değeri taşıyan bir müşterek sa
vunma tertibi içine alınmamız meselesi yeni fırsatların çıkmasına ve o sı
rada işe daha aklı erer bir hükümetin işbaşında bulunmasına bağlıdır. 

Bugünkü hükümetin bu işi başaramayacağı artık anlaşılmıştır. O, ze
mini hazırlamayı hiç bilmeden bizi küçük düşürecek ve düşmanlarımızı 
cesaretlendirecek biçimlerde boyuna red ile karşılaşan başvurmalardan 
vazgeçse ve Türkiye'yi bütün âlem önünde biteviye yüz bulmayan ricacı 
durumda göstermek işini artık durdursa çok iyi eder. 

İhdas edilen şartlar ve kaçırılan fırsatlar dolayısiyle bizim bugünkü 
dünya durumunun tabii seyri içinde Atlantik Misakına alınmamız ihti
mali artık son derece azalmıştır. 

Eğer buna rağmen, bu gün bizi reddedenler tarafından Misaka girme
miz için ilerde doğrudan doğruya veya dolayısiyle bir teklif alırsak yeni 
bir genel savaşın çok yaklaşmış olmasından şüphelenmeliyiz. Böyle bir 
olay karşısında şu ihtimali göz önüne getirmeliyiz. 

Türkiye barış devrinde hiç bir ciddi teminata malik olmadan yaşatıl
dıktan sonra savaşın bütün yıkımlarına katlanmaya çağrılıyor. 

(*) Kudret Gazetesi: 25 Mayıs 1951 
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Bazıları derler ki, yeni bir genel savaş çıkarsa biz zaten tarafsız kala
mayız. Bu gibi sözlere hiç itibar etmemek gerekir. Bizi 1914'de Birinci Ge
nel savaşa sokanlar böyle bir iddiayı da ortaya atmışlardı. Ancak İkinci 
Dünya Savaşı göstermiştir ki, bu iddia bir safsatadan ibaretti. 

Kendisine yapılacak her saldırıyı pahalıya ödettirecek güçte olan bir 
devletin savaş dışında kalması daima mümkündür ve bu yön en çok 
onun başında bulunanların dirayetine bağlıdır. 

Türkiye böyle bir güce maliktir; bir büyük savaş sırasında kimse onu 
kendine düşman ederek karşı safa geçirmeyi düşünemez. 

Bizim istediğimiz şey, müşterek savunmanın nimet ve külfetlerini bir 
arada kabul etmektir ve ancak barış devrinde bizim güvenimizi sağlamış 
olanlar uğrunda savaşmaktır. 

Birleşmiş Milletler üyesi olmak sayesinde sağlanılabilecek güvenin ne 
olduğunu Koreliler denemektedirler. Bu biçim güven asıl saldırıcının ül
kesine ilişilmeden hem dost, hem de düşman tarafından tahribata uğra
maktan ibarettir. Birleşmiş Milletler Anayasasının güven kısmının İslahı 
bu yüzden çok önemlidir: 

Her halde barış zamanında Atlantik Misakına alınmayıp da savaşın 
arifesinde ona sokulmak büyük bir facia olur. 

Genel savaşın patlaması muhakkak gibi olduğu sırada Misaka girme
ğe çağrılmamız yönü üzerinde ayrıca durmak gerekir. 

Savaş ihtimalinin az çok kesinleştiğini büyük devletlerin başında bu
lunanlar hiç şüphesiz bizim devlet adamlarımızdan çok önce takdir eder
ler. 

Böyle bir durum ortaya çıkarsa pek mümkündür ki büyük devletleri 
bize doğrudan doğruya başvurup "buyurun, Misaka girin" demezler. Or
taya bazı aracıları sokarlar; bunlar ya bizim devlet adamlarımızla, veya
hut türlü başkentlerdeki elçilerimizle öteden beri tanışan kimseler olabi
lir. 

Bu aracı büyük devletlerin artık komünist tahriklerine daha fazla göz 
yummaya karar verdikleri ve dolayısiyle barışın sona ermek üzere oldu
ğunu bizlere sezdirmeden, bizim Misaka alınmamız lehinde bir hava es
tiğini, itirazda bulunacak küçük devletlerin ikna edileceklerini, Türkiye 
yeniden başvurursa Misak kapılarının kendisine açılacağını söyler ve bi
zim devlet adamlarımızı kandırabilirler. 

"Pazarlıksız" iş görmek zihniyetini taşıyacak kadar bilgisiz ve anlayış
sız devlet adamları bu gibi tuzaklara kolayca düşerler. 
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Bu yüzden de bugünkü hükümetin iş başında kalması yurt menfaat
leri bakımından zararlıdır. 

Bu kadar açık ve sürekli başarısızlıklara uğrayan bir hükümetin düş
mesi esasen gerekir. Her hangi bir demokratik ülkede böyle yapılır; yur
dumuzun menfaatleri de bunu icabettirir. 

Hükümetin hâlâ işbaşında kalması ancak bir zümre tahakkümü ile 
izah edilebilir. Bu hal, bir takım kimseler arasındaki dayanışmanın yurt 
menfaatlerini unutturacak dereceyi bulduğunu gösterir. 

Demokrat Parti Meclis Grubunun bu son başarısızlıktan sonra alaca
ğı durum çok merak ve kaygı ile beklenilmelidir. 

Hikmet BAYUR 

Atlantik Paktı Kulislerinden: 4 
MİLLETİMİZ BİR SUİKAST TEŞEBBÜSÜ KARŞISINDA (*) 

GARPLA OLAN BAĞLARIMIZI KESMEYE VE ESKİ ŞARK MESELESİNİ 
HORTLATMAYA ÇALIŞANLAR VAR 

Bir asra yakın oluyor; 1855de Kırım'da Rus emperyalizmine karşı dö
vüştük. İngiltere, Fransa ve o sırada yeni siyasî inkılâpların idealist ha
vası içinde bulunan İtalyanlık bizimle müttefikti. Neticede beraberce za
fer kazandık. 1856 da imzalanan Paris muahedesi Tanzimat Türkiyesi-
nin Avrupa milletleri ailesinin müsavi bir uzvu olduğunu tasdik etti. 

O zamandan sonra Tanzimat, başarı ile gelişti. Birinci Meşrutiyet ha
reketini, 1908 ihtilâlini yaptık, İstiklâl Mücadelesini geçirdik, Atatürk'ün 
millete rehberlik ettiği bir devirde garplılaşmak yolunda yeni ve mühim 
adımlar attık. İki cihan harbi esnasında Avrupa ve Amerika bir gaflet 
devri geçirdi. Biz bu esnada tamamile müsavi hak ve sıfatlı bir mensubu 
haline geldiğimiz garp âlemi içinde en şuurlu bir dünya siyaseti takip 
eden, Türk-Yunan dostluğunu, Balkan Birliğini, Sâdâbâd paktını yara
tan, millî m i sak prensiplerinden mükemmel neticeler elde eden bir mem
leket manzarasını gösterdik. 

Bütün bu gelişmeleri geçiren, fazla olarak kökleşmiş bir tek parti ida
resini cebir ve şiddete başvurmadan yıkıp demokrasi sahasına kavuşan 
ve Kore'de müşterek emniyet sistemine olan bağlılığının ve an'anevî azim 
ve cesaretinin imtihanını parlak bir şekilde veren Türk milleti, 1856 ta
rihli Paris muahedesinden bir asır sonra ne gibi bir vaziyetle karşılaşmış 
bulunuyor? 

(*) Vatan Gazetesi: 25 Mayıs 1951 
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Şimalî Atlantik Paktına kabul edilmek veya edilmemek gibi bir mas
ke altında Türk milleti, korkunç bir suikastle karşılaşmıştır. Bunun ga
yesi; bizi şu ve bu büyük devletin peyki haline düşürmektir, müsavi mu
ameleye lâyık olmıyan bir şark memleketi diye göstermektir, yani sadece 
eski şark meselesini yeniden ayaklandırmaktır. 

Tehlikeyi olduğu gibi görüp kavrarsak, suikasde karşı tedbir almağı 
kolaylaştırmış oluruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

YENİ EMPERYALİZM 

Kore'deki Birleşmiş Milletler hareketi çetin bir macera halini aldıktan, 
Kızıl Çin işe karıştıktan ve cenubî Asya'da tarafsızlık meyilleri geliştikten 
sonra müşterek emniyet fikri, garbî Avrupa memleketleri bakımından bir 
felç devrine girmiştir. İngiltere ve Fransa'da eski şevket ve kudretlerinin 
hasretini duyan, dünyanın değiştiğini anlamak istemiyen, eski İmpara
torluklarının kalıntılarını yaşatmağa uğraşan, iç vaziyet bakımından çok 
zayıf ve istikrarsız hükümetler vardır. Bunlar, Kızıl Moskofluk tehlikesi
ne karşı hassasiyetlerini ve mücadele azmini gevşetmişlerdir. Amerikanın 
temin ettiği maddî imkânları elden kaçırmak istemiyorlar. Amerikan as
kerî yardımı sayesinde millî sanayilerini geliştirmek gayesini takip edi
yorlar, fakat dünya vaziyeti bakımından asıl meyilleri, müşterek emniyet 
fikrini bir tarafa bırakmak, Moskova'yı ve peykini yatıştırmak ve kendi 
başlarının çaresine bakmak, kendi günlük dertlerine en iyi ve cazip ilâcı 
bulmaktır. 

Gizli diplomasinin türlü türlü dolap, entrika ve suikastlerine rağmen 
mucize şeklinde varlığını ve istiklâlini kurtaran Türkiye, kendileri için bir 
engeldir. Bizim garpla olan bağlarımızı kesecek ve bizdeki terakki hare
ketini baltalıyacak olurlarsa, memleketimizi ruhu uyuşmuş ve dinamik 
vasıflarını kaybetmiş bir şark memleketi haline indirirlerse; diğer Müslü
man memleketlerinde en ziyade bizim yarattığımız örnekler yüzünden 
baş gösteren millî kalkınmaları kökünden keseceklerini umuyorlar. 

Böyle bir gidişten neticede kendilerinin değil, Moskova'nın istifade 
edeceğini anlamıyacak kadar gaflet içindedirler. 

Gerek İngiltere'de ve gerek Fransa'da Hitler usulü bir (hayat sahası) 
fikri uyanmıştır. Eğer bizi, diğer Ortaşark ve Müslüman memleketlerile 
beraber kendi hayat sahalarının içine alırlarsa ve Amerika ile vasıtasız 
surette devam eden temaslarımızı keserlerse; Birleşik Amerikanın karşı
sında daha kudretli ve nüfuzlu bir mevkie varacaklarını umuyorlar. İşte 
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bizi Şimalî Atlantik Paktına al miyar ak, kendi kumanda ve nüfuzları al
tındaki tesirsiz ve azim s iz bir müdafaa sisteminin mensubu haline indir
meğe çalışmalarının saiki bundan ibarettir. 

Tamam ile hodbin ve dar düşüncelerden ileri gelen bu cereyana, gara
ipten olarak, İtalya da ayak uydurmağa yeltenmektedir. Şarkî Akdeniz'de 
bir İtalyan Kumandanlığı kurmak yolundaki hevesler, bu cereyanın mah
sulüdür. Birinci cihan harbinden sonra kendi topraklarımızda ki işgal 
kuvvetleri arasında, gözlerimizin önünde cereyan eden ve İstiklâl Müca-
delesindeki zaferimiz sayesinde akamete uğrayan nüfuz ve ihtiras yarışı, 
yeniden canlanmıştır. 

Garptaki Köprübaşımız 

Bugün Türkiye için beka ve istiklâl davası; garptaki köprübaşımızı 
sağlam surette tutmakta ve garp milletleri arasında müsavi bir uzuv sı-
fatile elde ettiğimiz ve sahip kalmağa lâyık bulunduğumuz mevkii, şuur
la ve anlayışla müdafaa etmektedir. (Şimalî Atlantik) unvanını taşıyan ve 
ismin delâlet ettiği coğrafî çerçevenin darlığına rağmen İtalya'yı içine alan 
milletler camiasına girmekte ısrar etmemizin siyasî ehemmiyeti işte bu
radadır. Bize karşı açıktan açığa veya el altından gösterilen muhalefeti 
kırmağa ve müttefikimiz sıfatını taşıyan iki devletin taşıdıkları maskeleri 
düşürmeğe sonuna kadar çalışmalıyız. 

Şunu da unutmamak lâzımdır ki garptaki köpriibaşımıza karşı yapı
lan hücumlar yalnız İngiltere ve Fransa'dan gelmiyor. Sovyet Rusya, bi
zim garp âlemile aramızı açmak için elinden geleni yapıyor, bütün Müs
lüman memleketlerinde olduğu gibi, bizde de geri kafalılık ve yobazlık ce-
rayanlarını bütün kuvve t ile gizliden gizliye körüklüyor. 

Ne yazık ki tam buna karşı hep beraber cephe alacağımız bir sırada 
memlekette ikilik istidatları baş göstermiş, küçük bir zümreden ibaret 
olan geri kafalılığa, hasis politika hesapları yüzünden ümit ve cesaret ve
renler çıkmıştır. Bu haller de; Korede kazandığımız itibarı unutturmak, 
Amerika ile bizim aramızda uçurumlar yaratmak ve bizi garp âleminden 
ayrı düşürmek istiyen garp muhitlerinin faaliyeti için çok müsait bir ze
min hazırlamıştır. 

Üzerindeki yafta ister (Şimalî Atlantik paktı) olsun, ister başka bir şey 
olsun, dünyanın mukadderatı hakkında birinci derecede rey sahibi ol
mak istiyenlerin muhitinde bir müsavî azalık mevkiinin bize verilmesin
de ısrar etmek, milli cephemizi bu istikametteki çalışmaları destekliyecek 
surette ayarlamak ve hariçte dostla düşmanımızı apaçık birbirinden ayır
mak zorundayız. 
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Siyasî bakımdan bu gayeyi takip ederken, içinde yaşadığımız bölge
nin müdafaa sistemini, (Şimalî Atlantik) cephesine karıştırmamak için 
elden geleni yapmalıyız. Çünkü bu yazı serisinde defalarla söylediğim gi
bi, böyle bir cephe yoktur ve bütün gayretlere rağmen meydana gelebile
ceği de çok şüphelidir. Bu iddiamın ne gibi delillere dayandığını, bu seri
me dahil olarak yarın çıkacak son yazımda izah edeceğim. 

Ahmet Emin YALMAN 

Atlantik Paktı Kulislerinden: 5 

ATLANTİK PAKTI, BUGÜN İÇİN BİR KORKULUKTUR (*) 

AKLIMIZI BAŞIMIZA ALIRSAK, BİZ DE, BİR BÜYÜK DEVLET ROLÜNE 
SAHİP ÇIKABİLİRİZ. 

Bir askerî kuvvet denilince ne anlaşılır? Silah mı, teçhizat mı, teşki
lât mı? Elbette hayır... Yalnız ve yalnız mücadele azmi, canını pahalıya 
satmak kararı, ölümü köleliğe tercih etmek zihniyeti... 

Böyle bir azim ve karar olmayınca, kalbden gelen bir kuvvet, silâhı tu
tan eli gergin bir halde bulunduramadıkça; en mükemmel silâhlar bile 
hazır bir ganimet diye düşmanın eline düşmeğe mahkûmdur. Buna kar
şılık, beka azmi ve istiklâl aşkı; silâhları kıt bir milletin en korkunç bir 
saldırıcıya tesirli bir mukavemet göstermesine, hattâ neticede zafere ka
vuşmasına imkân verebilir. 

Uzağa gitmeğe lüzum yok: Biz kendimiz Trablusgarp harbinde, bir 
avuç kahramanın gayretiyle, en büyük engelleri yendik, aylarca tesirli bir 
mukavemet yarattık. Eğer Balkan Harbi araya girmeseydi, İtalyanların 
sırtını yere getireceğimiz muhakkak sayılabilirdi. Balkan Harbinde ise 
iç nifaklar yüzünden mukavemet azmimiz felce uğramıştı. Mevcut silâh
larımızı kullanamadık, bir tarafta malzeme depoları dolu dururken, or
dumuzu aç bıraktık. Hiç kimsenin ihtimal vermediği şekilde bozgunlara 
uğradık. 

Mukavemet azmimiz tekrar şahlanınca, Çanakkale'de Mehmetçik, o 
zamanki dünyanın en kudretli zırhlarıyle ve en mükemmel şekilde teçhiz 
edilen ordularla karşımıza çıkan düşmanları perişan etti, firara mecbur 
bıraktı. İstiklâl Harbinde de aynı nevi neticeler aldık. 
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Avrupa'nın manzarası 

Bugünkü Avrupa'nın halini, milletlerin mukavemet azmi zaviyesin
den gözden geçirirsek, şöyle bir manzara görürüz: korku hissine karşı ip
tidadan zafer kazanan ve varlığını silâhla müdafaaya azmetmiş bulunan 
Avrupa milletleri, Türklerden, İsviçrelilerden, İspanyollardan, Yugoslav-
lardan. Yunanlılardan ibarettir. Buna ilâve olarak, mukavemet azmi tam 
olmamakla beraber beka imkânını askerî hazırlıkta arayan ve hiç olmaz
sa ordusu için bazı fedakârlıkları göze alan bir İsveç vardır. Eğer Alman 
milletine fırsat verilse ve müsavi muamele gösterilse, Almanların da müş
terek bir müdafaa sisteminde tesirli ve kudretli bir rol oynayacakları mu
hakkaktır. Fakat ne gariptir ki saydığım milletlerden hiç biri. Şimalî At
lantik askeri anlaşmasına dahil değildir. 

Hitler tarafından ancak havadan, denizden hücum ve tahribe uğratı
lan İngiltere hariç olmak üzere. Şimalî Atlantik paktına dahil Avrupa 
memleketlerinden her biri, on bir yıl evvel istilâ ve işgal geçirmiş ve var
lıkları korkunç bir tehlikeye maruz kalmıştır. Buna rağmen bu memle
ketlerden hiç birinde müşterek bir zihniyet sistemi içinde erimek, beka 
ve istiklâl namına risk ve fedakârlıklara katlanmak, birlik sayesinde har
bi önlemek ve Moskova'yı yola getirmek azim ve kararı yoktur. Yani ge
çirdikleri acı tecrübelerden en küçük bir ders bile almamışlardır. 

İngiltere'nin hali 
İngilizler, büyük ve kahraman bir millet olduklarının en parlak imti

hanlarını son harpte geçirmişlerdir. Yıllarca gaflet içinde sürüklendikten, 
Münih zilletine de katlandıktan sonra, nihayet bıçak kemiğe dayanınca, 
hertürlü siyasî ihtilâfları unutmuşlar ve silâha sarılarak hem kendileri
ni, hem dünyayı Hitler musibetinden korumakta âmil olmuşlardır. 

Fakat bugünkü İngiltere, sınıf mücadelesi ideolojisine bağlı bir hükü
met elinde ve sınıf kavgası içindedir. İktidar partisi içinde Vaşington'u 
asıl düşman sayan, Moskova'yı ideoloji bakımından kendine yakın gören 
canlı ve atılgan bir hizip vardır. Zaten İngiltere, kendini askerî bakımdan 
bir Avrupa memleketi saymadığını, mukadderatını daha ziyade kendi 
milletler camiasına ve imparatorluğuna bağlı gördüğünü daima belirt
miş, bir Avrupa müdafaa cephesi kurulmasını her suretle zorluğa uğrat
mıştır. Bugün de gerek Avrupa'da, gerek Uzakşark'ta ve gerek Orta-
şark'ta müdafaa ettiği görüşler; müşterek insanlık menfaatlerine göre de
ğil, kendi günlük menfaatlerine göre ayarlıdır. 

Amerika'dan yardım görmek, eski müstemlekesinin karşısında ikinci 
role düşmek gibi bir akıbeti İngilizler bir türlü hazmedemiyor ve kendile-
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rine mahsus bir (hayat sahası) kurmak ve Amerika'nın karşısında kud
ret ve itibarlarını böylece yükseltmek arzuları içinde kıvranıyorlar. Yarın 
bir harp koparsa, kendini müdafaa edecek ve Amerika ile yüzde yüz iş
birliğine girişecek bir İngiltere göreceğiz. Fakat ne çare ki birinci ve ikin
ci cihan harbinden evvel olduğu gibi bugün de, İngiltere, harbi önlemek 
imkânı bakımından hodbin, menfi, mütereddit ve basiretsiz bir roldedir. 
Haricî menfaatlerinin eski destekleri birer birer çöktüğü halde gafletten 
uyanmak ve dünya vaziyetinin icaplarına ayak uydurmak yolunu bir tür
lü tutamıyor. 

Fransa'daki istidatlar 

Bugün Fransa'da hâkim bulunan arzu, yeni bir dünya kasırgasından 
hariç kalmak, bundan korunmak için ciddî şekilde tedbir almamak ve 
esaslı askerî bir külfete girişmemek yolundadır. Komünistlerin açık veya 
nikaplı teşkilât vasıtasıyle oynadıkları rol çok şümullüdür. Bunların ha
ricinde küçük bir münevver kütleyi temsil eder gibi görünen (tarafsızlık) 
siyaseti bayraktarları; hakikatte bugünkü Fransa'da mevcut umumî ru
hu aksettirmektedirler. 

Bugün Fransa'da askerlik için sarfedilen para, silâhsız bir askeri bes
lemeğe ve diğer bazı neticesiz faaliyetlere akıyor. Bir müdafaa sisteminin 
temeli henüz atılmamıştır. En iyi ve fedakâr Fransız zabit ve askerleri ve 
Fransa'nın esaslı ve verimli askeri gayretleri Hindicini cephesine akıyor. 
Bu cephedeki vaziyet, bizim Yemen'de uzun yıllar süren neticesiz müca
dele gayretlerimize benzetilebilir. 

Ne gariptir ki Fransız milleti, dün Madagaskarı, bugün Hindiçini'yi, 
yarın belki Fas'ı, Tunus'u ve Cezair'i müdafaa için harp gayretleri sarfet-
mek azmine sahiptir. Fakat anavatanın bellibaşlı tehlike kaynağına kar
şı müdafaa azmi henüz uyanmamıştır. Alman tehlikesinin tarihî hâtıra
ları içinde bocalayan Fransa, hem bizzat silâhlanmak istemiyor, hem de 
Alman milletinin silâhlanmasına mâni oluyor. Bugün Atlantik paktına 
gösterilen alâkada başlıca saik de; Amerika'dan bol para çekmek, bu sa
hada İngiltere'den geri kalmamak, Fransız sanayiini geliştirmek ve işçile
ri hoşnut tutmaktır. 

Büyük Fransız milleti, yaşayan bir uzviyettir. Siyasî sahada istikrar
sızlığa rağmen gün geçtikçe gelişiyor. Nice vartaları atlatan, nice bozgun
cu devirlerden sonra en büyük kahramanlıklar gösteren Fransız milleti, 
yarın silâhlansa ve içine emniyet gelse, hiç şüphesiz dünyanın askerî 
mukadderatında yeniden tesirli bir rol oynayacaktır. Fakat böyle bir ümi
din kısa bir zaman içinde gerçekleşeceğine emareler yoktur. 
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Küçük garp memleketleri 

Atlantik Paktına dahil bulunan Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Da
nimarka, Norveç, İzlanda gibi memleketlerde bir müşterek emniyet siste
minde vazife almak, saldırıcının karşısına metin cepheli bir polis kuvve
ti çıkarmak vaziyeti bir takım risklere katlanmak yolunda istidatlar göze 
çarpmıyor. Bütün arzular; riskleri tahdit etmek, hazırlık külfetini asgari 
hadde bırakmak, Amerika'yı bütün bütüne kırmamak yolundadır. 

Türkiye meselesine gelince, küçük hükümetler, müşterek bir emniyet 
cephesinin yaratacağı neticelerin üzerinde hiç durmuyorlar, riskten kör-
körüne kaçmak yolundaki istidatlar ortalığa hâkimdir. Hele Fransa gibi 
büyük memleketlerin ortaya esaslı bir eser çıkarmadıkları bir sırada, faz
la bir askerî faaliyet göstermekten küçük memleketler âdeta ürküyorlar. 
Bununla beraber bizim Atlantik paktına girmemize muhalefetlerinin asıl 
âmili; bize karşı açıkça vaziyet almak istemeyen İngiltere ve Fransa'nın, 
küçüklerin itirazlarını bahane diye ileri sürmeleridir. 

Tam bir korkuluk 

Anlattıklarımdan çıkan netice şudur ki Amerika ve Kanada'nın Şima
lî Atlantik işini ciddi tutmalarına rağmen, Şimalî Atlantik paktı, medet 
umulacak bir askerî cephe değil, askerî bakımdan tamamiyle uzak du
rulması lâzım gelen mefluç bir âlemdir. Şimdiki halde bu âlemi, tesirsiz 
bir korkuluk, garbî Avrupa'nın kendi kendini aldatmasına yol açan yeni 
ve manevî bir Majino hattı telâkkisi diye karşılamak lâzımdır. 

Eski Amerika Cumhurreisi Herbert Hoover'in ve Cumhuriyet partisi 
liderlerinin: "Kendi kendilerini müdafaa etmek istemeyenlerle işbirliği 
yapmanın verimsiz olduğu hakkında ileri sürdükleri iddianın doğruluğu
nu korkarım ki zaman teyit edecek ve Gen. Eisenhower, Avrupa'daki te
masları neticesinde hiç de nikbin bir kanaate varamayacaktır. 

Bu şartlar altında hür dünyanın 1 numaralı korunma cephesini gar
bî Avrupa'da değil, şarkî Akdeniz'de kurmak ve garbî Avrupa'daki inkişa
fı Akdeniz'deki gayretlerin bir neticesi şeklinde beklemek zarureti ister is
temez kendini hissettirecektir. 

Eğer dünyanın halini olduğu gibi görürsek, vaziyetin icabına göre ha
reket edersek ve küçük iç politika dedikodularından artık sıyrılmağı bi
lirsek; Türk milletinin yeni bir teali devrinin eşiğine vardığını ve bir taraf
tan kendi varlığımız ve istiklâlimiz, diğer taraftan hür dünyanın emniye
ti ve selâmeti namına bir büyük devlet rolü oynamak imkânıyle karşı 
karşıya geldiğimizi göreceğiz. 
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Paris'te son temaslarımın geliştirdiği kanaate göre bizim için tutula
cak yol şudur: Garp müdafaa sisteminin müsavi haklı bir azası haline 
gelmekte ısrar etmek, fakat müdafaa davamızın Şimalî Atlantik sistemi
ne karıştırılmasına razı olmamak, necatımızı müphem formül ve garan
tilerden beklememek, dünya vaziyeti karşısında bizzat teşebbüsü elimiz
de tutarak, şarkî Akdeniz'in müdafaası, Avrupa emniyetinin bu istika
metten korunması ve yeni bir harbin önlenmesi davalarında faal ve uya
nık bir millî siyasete sahip kalmak ve bizzat söz sahibi olmak... 

Ahmet Emin YALMAN 

ATLANTİK PAKTI, TÜRKİYE VE TİMES (*) 

Türkiye'nin Atlantik Paktına diğer üye devletlere eşit haklarla alınma
sına dair son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri tarafından resmî 
bir teşebbüs yapıldığını biliyoruz. Bu teşebbüsün uyandırdığı tepkiler 
basın sahasında kendini göstermeğe başlamış bulunuyor. Times'in Çar
şamba günkü nüshasında rastladığımız uzun bir yazı bunlardan biridir. 
Vakıa bu gazete tarafsız bir organdır; bu itibarla İngiliz hükümetinin gö
rüşünü aksettirir sayılamaz. Bununla beraber, Anglo-Sakson memleket
lerinde basının umumî efkâra yaptığı tesiri umumî efkarın da sorumlu 
hükümet adamlarının fiil ve kararlarına veçhe verirken dikkat nazarına 
almaları gereken esaslı âmillerden biri olduğunu düşünerek Times'in bu 
yazısını lâyık olduğu ehemmiyetle telâkki etmemiz lâzımdır. 

Bu büyük Londra gazetesi memleketimizle Yunanistan'ın Atlantik 
paktına katılmaları meselesini, bu dâvanın başlıca unsurlarını gözden 
geçirerek, inceliyor; böyle bir talepte bulunmamızı haklı kılan sebebleri 
hatırlatıyor ve sonra yazısını saydığı devletlerin tabiî muktezasına uygun 
olmaktan uzak bir sonuçla bitiriyor. Bu sonuç şöyle bir endişenin ifade
sidir: Türkiye ile Yunanistan'ın Pakta alınmaları acaba Sovyetlerde batı 
devletlerinin, esas gayeleri olan savunma "arzusunu aşan bir maksat ta
kip etmekte oldukları gibi bir his uyandırmıyacak mıdır? Gazetede aynen 
şunu okuyoruz: "Şimal Atlantik Paktı harbe mâni olmak için ihdas olun
muştu; ve âkid devletler sarahaten savunma gayesi ile ihdas olunan ted
birlerle, meydan okuyor hissi verebilen sair tedbirler arasındaki farkı da
ima göz önünde bulundurmak zorundadırlar." 

Evet, sevgili okuyucularım, bu satırları gözden geçirirken sizin de 
yüzlerinizde beliren hayret ifadesini görüyor gibiyim. 
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Sulha bağlılığının tek bir nişanesini vermek şöyle dursun dünyanın 
beş kıtasına kendi korkunç hüküm ve nüfuzunu yaymak azminden baş
ka bir maksat gütmediğini gösteren saldırgan bir idareye karşı milli var
lıklarını korumak üzere bir araya gelen batı devletlerinin vücuda getir
dikleri siyasi tesis sulhu koruyucu bir tesirdir ve hemen ilâve edelim ki, 
bunda şüphe de yoktur. İmdi, bu devletlerin ellerindeki yetersiz vasıtala
rı arttırmak lüzumunu nihayet teslim ederek bunun esbabına tevessül 
eylemeleri bir nefsi koruma hareketidir. Fakat aynı ihtiyacı, coğrafi du
rumları dolayısiyle, onlardan ziyade hissetmekte olan ve diğer taraftan 
sulh ve demokrasi dâvalarına ne dereceye kadar sadık olduklarını fiilen 
göstermiş bulunan iki Akdeniz devletinin mevcut zümreye katılmaları te
şebbüsü bu zümreye tecavüzkâr bir mahiyet verebilecektir. Sebep? Çün
kü Türkiye müttefikler arasına alınırsa onun topraklarında hava mey
danları inşasına başlanılması ihtimali varmış; bu takdirde Sovyetlerin 
bundan kuşkulanmaları mümkün olurmuş. 

Kulağımıza gelen haberler doğru ise bazı Fransız mahfillerinde de bu
na benzer düşüncelere yer verilmekte, dört büyükler arasında bir toplan
tı yapılması ve bir anlaşmaya varılması hayali henüz tamamiyle zail ol
madığına göre bu aralık Moskova zimamdarlarını "tahrik" mânasında te
lâkki olunabilecek kararlardan ve icraattan çekinilmesi isabetli sayıl
makta imiş. 

İngiltere'nin kifayetsiz bulduğu kendi korunma vasıtalarını takviye 
için Amerika Birleşik devletlerinin bu memlekete hayli zaman evvel uçan 
kaleler gönderdiği malûmdur. Biz böyle bir hareketin Sovyetlerce "savun
ma gayesini aşan bir karar" sayılabileceği endişesine o zamanlar Times 
sütunlarında rastlamış olsaydık gazetenin bugünkü mülâhazalarını 
onun mutad bir telâkkisinin beyanı sayardık ve haklı bulmasak da biraz 
mazur görürdük. Amerikalıların Fransız topraklarında uçak meydanları 
yapmak tasavvuru basında yayınlandığı zaman da ne İngiliz ne de, -ha
tırımızda kaldığına göre- Fransız matbuatında tenkid ifade eden yazılar 
çıkmış idi. Zira işin aslı dünyaca bilindiği için böyle bir şey yapmak kim
senin aklından geçemezdi. 

Hal böyle iken şimdi, sıra memleketimize gelince bu nevi seslerin 
yükselmesinde makul ve samimi bazı kanaatlerin ifadesinden ziyade açı
ğa vurulması istenilmeyen birtakım gizli düşüncelerin tesirini seziyoruz 
dersek yanılmış mı oluruz? 

Londra refikimizi hemen temin edelim ki, Türk milleti memleketinin 
maddi inkişaf ve refahını sağlamaktan, bugünkü Türkiye'nin farikası 
olan ileri zihniyeti barış ve huzur içinde kökleştirmekten başka bir hedef 
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gütmüyor. O, küçük, büyük, uzak, yakın hiç bir devlete karşı bu gayeyi 
aşan emeller beslemediği gibi farzı muhal böyle emeller besleyenler de ol
sa onların tahakkukuna vasıta olmayı arzu etmez. Bütün arzumuz ken
di varlığımızı korumak, kendi egemenliğimize toz kondurmamak niyetiy
le sınırlanmıştır. Onun tahakkuku vasıtalarını araştırmaktaki hakkımız 
ise dost İngiliz milletininki derecesinde müsellem bir hak sayılmak lâzım 
gelir. 

Bu cihete işaret ettikten sonra (Times)'in mülâhazalarını birer birer 
ele alalım: Gazete gerek Türkiye'nin gerek Yunanistan'ın kendilerini Sov
yet emperyalizminin tehdidi altında gördüklerini yazarak bu iki devletin 
"Komünizme karşı koymak azim ve kabiliyetinde olduklarını" belirtiyor: 
Kore'ye her türlü egoist maksattan âri olarak yardım gönderip kahra
manca döğüştüğümüzü yazıyor; Atlantik Paktına dahil diğer devletlere 
Amerika'nın yapmakta olduğu askerî yardımın biz bu teşekküle girince 
azalması gibi bir mahzuru tevlit edeceğine dair küçük hattâ büyük bazı 
devletlerce izhar edilen endişenin yerinde olmadığını ve hele "emniyet ba
kımından hiç de müsait bir misal teşkil etmemiş olan Kore meselesinden 
sonra Pakta alınmamız için o kadar kuvvetli sebepler mevcut olmasına 
rağmen ona iştirake davet edilmemekten haklı olarak şaşırmış olduğu
muzu" söylemek hakşinaslığını gösteriyor, ki bundan dolayı refikimize te
şekkür ederiz. 

Atlantik Paktının bu deniz kıyısındaki memleketleri içine aldığı ve da
ha uzak sahalara kadar teşmilinin ona bu mahiyetini kaybettireceği me
alinde bazı Kuzey Avrupa devletleri tarafından ileri sürülen itirazın abes
liğini de Times "kaçamak bir yol aramak için bulunmuş bir kelime oyu
nu" sözleriyle tebarüz ettiriyor. 

Ama bütün bu mülâhazalardan sonra gazete, bu yazımızın başında 
dediğimiz gibi, ifadesine başka bir istikamet vererek "Akdeniz komutan
lığı ve Plânlama Kurulu teşkil edilmedikçe Türkiye ile Yunanistan'ın bir 
savunma projesine iştirakleri temin edilemiyeceği" görüşünü de haklı bu
luyor. Yazar vardığı bu beklenmedik neticeye büsbütün acaip diğer bir 
düşünce katmaktan da çekinmemektedir. Bakınız ne diyor: "Şimal Atlan
tik Paktının kurucuları nazarında bu pakt basit bir askerî ittifaktan baş
ka bir şey olacaktı. Atlantik sahillerinde yaşayan ve tarihleri birbirine gi
rift bir şekilde bağlı bulunan milletleri birbirlerine bir kat daha yaklaştı
racak olan, Atlantik camiasının ve belki de bir Atlantik Birliğinin teşkili
ne zemin hazırlıyacaktır." 

Bu bizler için bir ostracisme ifadesi midir? Atlantik Paktına taallûku 
itibariyle bu suale verilecek cevap "evet" tir. Fakat "Batı devletlerinin ken-
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di durumlariyle ilgilendiklerine" de makalesinin bir yerinde işaret eden 
Sayın yazar Türkiye ile Yunanistan'ı Atlantik Paktının değil "Akdeniz sa
vunmasının bir parçası" saymak semahatini göstermemezlik etmiyor. 

Şu ifadeler üzerinde biraz durmamız gerekir: Evvelâ batı devletlerinin 
bizim durumumuzla ilgilenmeleri teminatını ele alalım: 

Bu devletlerin başlıcalarından ikisi, İngiltere ile Fransa bugün Türki
ye'nin müttefikidirler. Bu ittifak ani bir kararın eseri değildir; devamlı ve 
birbirleriyle hemâhenk olduğunu hâdiselerin teyidettiği karşılıklı büyük 
menfaatlerin yarattığı bir zarurettir. Amerika ise kendisiyle aramızdaki 
münasebetlerin son dünya harbinden beri gelişmeye başladığı bir mem
lekettir. Türkiye yalnız kendi varlığını değil batılı müttefiklerinin de en 
esaslı menfaatlerle bağlı bulundukları Orta Doğu'nun ve Akdeniz'in bize 
yakın kıyılarının istilâdan korunmasını temin için 12 yıldan beri Avru
pa'nın en kudretli ordusunu ayakta tutuyor; ve bunun için iktisadî bir 
nefis fedakârlığına katlanıyor. Müşterek menfaatlerin bundaki kazancını 
teslim etmeyen yoktur. Büyük müttefikimiz ise harbin kendi bünyesinde 
açtığı yaraları barış yıllarında iyileştirmeye çalışmış ve takdire şayan bir 
azim ve gayretle, iktisadi durumunu düzelterek bugünkü gıpta verici 
mertebeye ulaşabilmiştir. Times refikimiz bizim zayıf maliyemizin ve son 
harp tekniğine göre cihazlandırılması icabeden ordumuzun ihtiyaçlarını 
sağlamakta Batılı müttefiklerimizden değil de kendisine bugün bile her
hangi ahdi bir bağla merbut bulunmadığımız Amerika Birleşik Devletle
rinden yardım gördüğümüzü ve güvenliğimizle bu realist devletin ilgilen
diğini yazmış olsa idi hakikate daha uygun bir ifade kullanmış olurdu. 
Umumî menfaatleri elbirliği ile korumağa talip oluşumuzda karşılaştığı
mız tereddüdü, hattâ çekimserliği bir müttefikin "güvenliğimizle ilgilen
mesi" mânasına telâkki edemiyorsak bunda mazur görüleceğimizi uma
rız. 

Diğer taraftan, Atlantik topluluğunda kendilerine yer verilmek istenil
meyen Türkiye ile Yunanistan'ın bir Akdeniz savunma teşkilâtına girebi
lecekleri hakkında gazetede belirtilen ihtimal de bu bölgede müşterek ko
mutanlığın tesisi gibi bir şartın tahakkukuna bağlanmaktadır. Yalnız 
Anglo Saksonları değil bütün Lâtin devletlerini de ilgilendirmemesi müm
kün olmıyan bu mesele ne çabuk ne de kolayca halledilecek bir mesele
dir. Bugün varken yarın yok olmak gibi bir ihtimal ile karşılaşan millet
ler, mukadderatlarının siyasi istirkaplardan doğan böyle egoist çekişme
lere bağlı kaldığını görmekten sinirleniyorlarsa onlara hak vermek lâzım
dır. 
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Times'in yazısında en manalı bulduğumuz cihet Atlantik Paktının ku
rulmasında güdülen gayeye dair olan kısımdır. Gazeteye göre bu gayenin 
ne olmasının lâzım geldiğini yukarıda işaret etmiş bulunuyoruz. 

Yüz yıl savaşlarından tutunuz da bütün 17. 18 ve 19 uncu asırlarda
ki İngiliz dış politikasının herkesçe bilinen tezahür şekillerini hükümet
ler arasında "girift, sıkı bir anane ve bağlılık kurulmasına" yaramış âmil
ler meyanında sayıyor görünen Times gazetesinin bu telâkkisi üzerinde 
durmağı zait addetmekle beraber biz muhterem refikimize hatırlatalım ki 
bugün İngiliz mes'ul ricalinin de tasvibi ile vücuda getirilmiş olan ve ken
disine dahil devletleri aynı bir ülkü ve müşterek prensipler etrafında top
landığını statüsünün daha ilk satırlarında tebarüz ettiren diğer bir ger
çek teşekkül vardır: Avrupa Birliği. 

Türkiye ile Yunanistan'ın da faal iki üyesi oldukları bu Birlik hürriye
te âşık, demokrasiye sâdık milletlerin bir topluluğudur; ve bugün demir 
perde arkasında ıstırap çekmekte bulunan insan camialarına da, kendi
sine iltihak imkânını elde etmelerine intizaren, açık bulundurulmaktadır. 
Avrupa'nın hakiki kurtuluşu ve aynı zamanda barışın konmuşu, sınırla
rını Okyanus kıyılarına yakın mesafelerde çizeceğimiz bir topluluğun bu 
dar toprak parçası üzerinde güç belâ tutunması sayesinde değil, tek ve 
bölünmez bir mefhum olan müşterek güvenliğe canla başla hizmet etmi-
ye azmetmiş olduklarını gösteren bütün milletlerin her türlü gizli hesap
lardan ve geçmiş asırlardaki siyasetlerin farikası olan rekabetlerden aza
de olarak yapacakları işbirliği sayesinde mümkün olacaktır. 

Bu imanın henüz her tarafta yerleşememiş olmasına teessüf etmeli
yiz. Daha dün Strasburg da Türk temsilcilerinin cevapsız bırakılan hak
lı müşahede ve şikâyetlerine yer veren zihniyetten kurtulmadıkça ne do
ğunun, ne batının, ne de seyyal bir zemin üzerine kurulmak istenilen At
lantik camiasının tehlikeden yakayı kurtaramıyacaklarından emin ola
biliriz. 

Birinci dünya savaşında İngiltere'nin mukadderatı üzerinde büyük 
tesiri olmuş olan bir siyaset adamı, Lloyd George, şu sözleri tekrarlamak
tan hoşlanırdı: "Ben insandaki akıl ve fatanete sonsuz bir itimat besle
rim; ve onun nihayet her şeye üstün geleceğine inanırım." 

Temenni edelim ki, Thames kenarlarında inkişafına şahit olduğumuz 
zihniyet bu büyük devlet adamının iyimser kanaati için yıkıcı bir darbe 
teşkil etmesin. 
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ATLANTİK PAKTI MESELESİNDE MÜTTEFİKLERİMİZİN 

GÖRÜŞLERİ (*) 

Atlantik ittifakına Türkiye'nin kabul edilmesi meselesi hakkında Pa
ris ve Londra'nın görüşleri iki kaynaktan gelen itimat edilebilir malûmat 
ile bir dereceye kadar aydınlanmıştır. 

Ankara'daki Fransız Sefiri bu babta fikirlerini soran bir Türk haber 
ajansına "Şimdilik bu hususta herhangi bir şey konuşamıyacağını" bil
dirmekle beraber "birkaç gün içinde vaziyetin Türkiye lehine tebellür 
edeceğini temin" etmiştir. Bu beyanatın birincisinde ajansın ufak bir 
yanlışı bulunduğu şüphesizdir. Çünkü Sefir cenaplarının "Birkaç gün 
içinde" durumun lehte bir karara varacağını temin etmiş olmasını ihti
mal haricinde görüyoruz. Çünkü Misaka kabul edilmekliğimiz için Atlan
tik cemaatini teşkil eden oniki hükümetten hepsinin muvafakati lâzım 
olduğu cevabını bir seneden fazla müddetten beri işitip duruyoruz. Tem-
muz'da vukua gelecek Commonvvealth içtimaından evvel İngiltere'nin bu 
hususta bir karar veremiyeceği hakkında beyanat meydanda iken ve 
Temmuz ayına daha bir hayli zaman varken "Birkaç gün içinde" duru
mun aydınlanması nasıl kaabil olabileceğini anlamak zordur. 

Sefir Cenapları Atlantik Misakı meselesi hakkında Fransa hükümeti 
namına şimdilik hiçbir şey söylemek imkânını bulamamakla beraber, 
Türkiye ile Fransa münasebetleri üzerinde pek tatsız bir tesir yapmış 
olan Avrupa Ordusu müzakerelerine Türkiye'nin çağrılmamasındaki se
bebi acaba aydınlatamaz mıydı? Bu hareketin memleketimizde uyandır
dığı nahoş tesirin Fransız müttefıklerimizce gözden kaçmış olabilmesine 
ihtimal vermeyiz. Buna rağmen keyfiyetin izahına lüzum hissedilmemesi 
dikkatimizi çekmekten geri kalamaz. Vakıa ajans tarafından bu mesele
ye dair bir sual sorulmamış ise de Sefir Cenapları zuhur eden fırsattan 
olsun istifade ederek Türk efkârı umumiyesini tatmin edecek bir iki sa
rih cümle söyleyebilirdi ve bu suretle ortadaki sinirlilik havası çarçabuk 
zail olurdu. Şimdi böyle bir fırsatın ihmal edilmiş olması, sebebin açık
lanmasından çekinildiği mânasını ifade etmek zaruridir. 

İngiliz müttefikimize gelince, onun Londra'daki resmî sözcüsü "İngil
tere Türkiye ile Yunanistan'ın Atlantik Paktına kabul edilmesini büyük 
bir sempati ile mütalâa etmektedir" müjdesini veriyor. Türkiye'nin Atlan
tik Paktına girmek teşebbüsü bir seneden fazla bir maziye maliktir. Çok 
şükür ki müttefikimiz İngiltere'nin bu talebi büyük bir sempati ile müta-

(*) Ulus Gazetesi: 8 Haziran 1951 
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lâa etmekte olduğunu nihayet öğrendik. Ya maazallah, sempati ile müta
lâa etmeseydi? Acaba o zaman bu talebi ağıza almak bile bir kabahat mi 
olacaktı? Bu ne acayip, ne hükümsüz ve tesirsiz bir sempatidir ki bir se
neden fazla müddet bizim hakkımızda İngiltere hükümetini müzaherete 
sevkettiği halde hiçbir neticesi görülmemiştir? İngiltere'nin nüfuzu, kud
reti prestijleri bu kadar ehemmiyetten düştü mü ki bir senedir bizim le
himizde uğraşıyor da red cevabı almaktan başka bir netice elde edemi
yor? 

İngiltere resmî sözcüsünü bu kadar mantıksız zannetmek hata olur. 
Fakat ne yapsın ki asıl söylemek istediği açık sözleri yaldızlamak ve on
ların tesirini imkân dairesinde hafifletmek için böyle bir mukaddeme 
yapmayı nezaket icabı addetmiştir. Çünkü İngiltere'nin bu büyük sempa
ti teminatının arkası sıra, teklifimizi "prensip itibariyle" reddetmemekte 
oldukları sözü geliyor. Diplomasi lisanına biraz alışkın olanlar "prensip 
itibariyle" muvafakatin ne demek olduğunu bilirler. Gözümüzün önünde 
parlak bir misal de duruyor. Dört beş aydan beri, bolşevik delegesi ile üç 
Batı devletinin murahhasları Paris'in Pembe Sarayında bir Konferans 
ruznamesi hazırlamakla meşguldürler. Konferans akdi "Prensip itibariy
le" kabul edilmiştir, fakat bu konferansın ruznamesini hazırlıyamamak 
yüzünden konferans balık kavağa çıktığı tarihte toplanmağa mahkûm 
görünüyor. İşte bize zaman zaman çocuk avutmak kabilinden söylenen 
tatlı sözlerin realite lisanına tercümesi budur. 

İngiliz sözcüsünün beyanatı bu kadarla da kalmıyor. Önümüze çıkar
dığı zorluğun en mühim kısmını, en son sözlerine saklamıştır. Diyor ki: 

"Fakat bu hususta her kararın Ortadoğunun savunmasındaki umu
mi mülâhazalar muvacehesinde alındığına İngiltere'ye tam bir kanaat 
gelmelidir." 

Anlaşılıyor ya, bizim Atlantik misakına girmemizi İngiltere Ortado
ğu'nun savunması işine bağlamak istiyor. İran, Irak, Suriye, Ürdün, Lüb
nan, Mısır, Suudi Arabistan, İsrail hükümetlerinin müdafaaları düşünü
lür ve kararlar alınırken Türkiye de bunların arasına katılacaktır! Bunun 
aziz ve sadık müttefikimiz İngiltere için bu kadar büyük bir zahmet ve fe
dakârlık teşkil edeceğini bilseydik her halde kendisini rahatsız etmekten 
çekinirdik. Biz şimdiden Atlantik Misakına namzedliğimizi geri çeksek bir 
şey kaybetmeyiz zannederim. Hiç olmazsa müttefikimiz İngiltere'ye bu 
kadarcık bir hizmette bulunmak ve üzüntülerini biraz azaltmış olmakla 
memnuniyet duyarız. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 
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ATLANTİK MİS AKI ETRAFINDA (*) 

Bugün Türk dış politikasına yalnız bir endişenin, Atlantik Misakına 
girmek keyfiyetinin hâkim olduğunu söyliyen Fransız muhabiri M. Edo-
uard Sablier bu hükmünde hiç hata etmiyor. Çünkü bizden çok daha 
kuvvetli ve kalabalık memleketler bile kendilerini emniyet altında görmi-
yerek müdafaa tertipleri yaparlarsa Türklerin de bu vazifeyi başarmağa 
çalışmalarından tabii bir hareket olamaz. 

Birleşik Amerika Avrupa'nın kendini müdafaa edemiyecek bir durum
da bulunduğunu gördü. Batı Avrupa'yı pek kolay bir lokma gibi telâkki 
ederek Şimal denizi ve Atlantik sahillerine inmeğe kalkacak, Amerika kı
tasının karşısında Dakar'a yerleşecek bolşeviklerin Amerika kıtası için 
hakiki bir tehlike ve tehdit teşkil edeceklerini, kendi kudret ve imkânla
rına sanayici bir Avrupa'nın istihsalatını ve kaynaklarını da ilâve ettikten 
sonra artık bütün bütün korkunç bir kuvvet haline geleceklerini düşü
nen Amerika Avrupa'yı kalkındırmağa, birleştirmeğe teşebbüs etti. Bu 
Atlantik müdafaa sistemi kurulabildi. 

Türkiye kendisini her bakımdan bu sistem içinde görmek hakkını ha
iz olduğuna inanıyordu. Avrupa müdafaası bakımından en mühim bir 
stratejik noktada bulunuyordu. Avrupa'nın en kuvvetli bir ordusuna ma
likti ve hâlâ da bu üstünlüğünü muhafaza etmektedir. Bolşevizme karşı 
bütün varlığı ile bir müdafaa cidali kabul etmeğe hazırdı. Mukabilinde de 
kimseden bir şey istemiyordu. Bu noktanın üzerinde durmanın ehemmi
yeti vardır. Çünkü Fransa, İngiltere, ilâh. gibi Avrupa devletlerinin arala
rındaki iktisadi ve siyasî rekabet ananelerini bir türlü unutamıyarak, es
ki hülya ve politikalarından vazgeçmiyerek birbirlerine yaklaşamadıkları 
halde biz mazinin bütün acılarını ve felâketlerini bir tarafa bırakarak bü
tün Avrupa'nın tehlike karşısında birleşmesini görmekten başka bir şey 
istemiyoruz. 

Halbuki Fransız muharririnin de itiraf ettiği gibi ve onun kullandığı 
tâbirlerle "herkesin bizi kabulde hazır göründüğü, fakat kabul için de ko
lunu bile bir türlü kımıldatmadığı bir kulüpten" hariç tutuluyoruz. 

Burada bizim iç politika bakımından can alacak bir noktaya temas et
miş bulunuyoruz. Zafer gazetesinde yüksek makamlardan ilham almış 
yahut, belki de doğrudan doğruya yüksek makamlar tarafından kaleme 
alınmış bir makale eskileri batırıp kendilerini yükseltmek ihtiyacına 
mağlup olarak hakikati yumrukluyor. Bu makaleye göre düşen hükümet 

(*) Ulus Gazetesi : 13 Temmuz 1951 
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Atlantik Misakında Türkiye'nin kabulünü temin edememiş de Afyon yut
muş gibi âtıl gördüğümüz yeni Dışişleri Bakanlığı hakimane tedbirleri, 
basiretli idaresi sayesinde Amerika'yı yola getirmiş ve Amerika'yı bize ta
raftar hale sokmuş imiş imiş! 

Tarafsızlığında tereddüt edilemiyecek olan Fransız muhabiri bir nok
tayı şu suretle aydınlatıyor ve diyor ki: 

Washington uzun tereddütlerden sonradır ki Atlantik teşkilatı içinde 
Türkiye taraftarlığını yapmağa razı oldu... Amerikalılar bir müddet evvel 
o müthiş "Breton hattı" tasavvurunu! 1) Türkiye'ye de tatbik ederek İstan
bul ve bütün Avrupa Türkiyesini müdafaa etmenin imkânsızlığı dolayı-
siyle Türkiye'nin müdafaa hatlarını Adana havalisinde kurmak fikrine 
düşmüşlerdi. Bu muamele müthiş tepkiler uyandırdı. Bilhassa muhale
fet partisi içinde bir tarafsızlık politikası dalgası kabardı. Esasen muha
lifler memleketin bütün kuvvetlerini kendi topraklarını müdafaa işi üze
rinde toplamak fikriyle Kore işine i ş t i r a k etmenin aleyhinde bulunuyor
du. Bu aksülâmeller karşısındadır ki Amerika Hükümeti Türkiye'yi At
lantik Misakma kabul etmek zaruretini kabul etti. (2) 

Burada biz bütün tarafsız ve dürüst Türk matbuatının hizmet ve va
tanseverliğini de memnuniyet ve iftiharla kaydederek diyeceğiz ki Ameri
ka Hükümeti Türkiye'nin Atlantik Misakına kabulünün zaruri olduğu 
fikrini kabul etmişse bu bizim hariciyemizin eseri değil bütün Türk efkâ
rı umumiyesinin gösterdiği tepki ve bu tepkiye cesaret ve azimle tercü
man olan dürüst, tarafsız ve vatansever Türk matbuatının eseridir. Dışiş
leri Bakanlığının hissesine düşen şey hiç zemini hazırlamadan ve müm
kün ile gayri mümkünü farketmeden iki defa yaptığı beceriksiz teşebbü
se Amerika'dan iki defa red cevabı alarak Türk diplomasi tarihine iki ha-
calet lekesi getirmekten ibarettir. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 

PAKTIN MANASI (*) 

Bir sözlü soru vesilesiyle evvelki gün Büyük Millet Meclisinde kürsü
ye çıkan Dışişleri Bakanı Profesör Fuat Köprülü Atlantik Paktı karşısın
daki durumumuza dair etraflı açıklamalarda bulundu. Sayın Profesörün 

(1) Yâni Fransa'nın büyük bir kısmını nıüteamz Bolşevik kuvvetlerine karşı terke-
derek Fransa'yı Breton hattında müdafaa etmek fikrini. 
(2) Le Monde. 7 Temmuz 1951, 2. Sayfa, 1. Sütun. 
(*) Cumhuriyet Gazetesi: 22 Temmuz 1951 
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sözlerinden anlaşılıyor ki, yıllardan beri bir kördüğüm halinde dış politi
ka sistemimizi köstekliyen bu mesele nihayet çözülme yoluna girmiştir. 
Birleşik Amerika'dan yükselen tasvib sesleri İngiltere'de tepkilere yol aç
mış, Krallık hükümeti uzun incelemelerden sonra Türk güvenliğini sağ-
lıyacak en uygun vasıtanın Kuzey Atlantik topluluğu olduğunu kabul et
miştir. Dostumuz İtalya zaten ilk günlerdenberi bu tezi savunuyordu. Se
çimlerden sonra işbaşına gelecek yeni hükümet kurulduğu zaman müt
tefikimiz Fransa'nın da aynı düşünceyi benimseyeceğini, öteki üye dev
letlerin de büyüklere katılacağını ümid ederiz. 

Bu bahiste Türkiye Cumhuriyetinin ötedenberi tuttuğu yol kimseye 
yabancı değildir. İkinci Cihan Harbi sona erip de yıkılan faşizm yerine ye
ni istilâ kuvvetleri geçtiği zaman hürriyetçi dünya milletleri bir güven 
buhranı ile karşı karşıya kalmışlardı. Bağımsızlığına ilk olarak gözdikilen 
Türkiye, henüz ortada milletlerarası hiç bir savunma teşkilâtı bulunma
dığı halde varlığı pahasına da olsa şerefini tek başına korumaya azmet
miş ve Demir Perde efendilerinden gelen teklifleri şiddetle reddetmişti. 
Hür milletlerin bağımsızlığını savunmak uğruna birlik teşkilât kurulma
sı teşebbüsleri o tarihten sonra başlar. Kuzey Atlantik Paktı bu yolda atıl
mış ilk adımdır ve bize göre bu Pakt Avrupa'da tahdidi değil, teşmili bir 
gaye güttüğü nisbette dünya barışına hizmet edebilecektir. C.H.P. zama
nından başlıyarak hükümetlerimiz bu yolda Kuzey Atlantik Paktının bizi 
de içine alacak şekilde Doğu Akdeniz'e kadar genişletilmesini sağlamaya 
çalışmışlardır. Belki o zaman henüz erken olduğu için, belki de eski hü
kümetlerin kullandığı metodlar yeter derecede tesir etmediği için çalış
malar beklenen neticeyi vermiyor, Şimal denizinden Süveyş Kanalına ka
dar bir bütün sayılması gereken Avrupa savunma zinciri bir türlü kuru-
lamıyordu. Görüşmeler hep kulis arkasında geçiyor, esrar-ı devletten ku
lağımıza bir şeyler çarpmıyordu. Dedikodu halinde duyduğumuza göre 
büyük devletlerden her biri bize hak veriyor, bu işe muhalif olarak bir 
başkasını ima ediyordu. 

Nihayet D.P hükümeti Atlantik Paktına kabulümüzü resmen taleb et
mek suretile Türk güvenliği dâvasını kulis arasından çıkarıp Türk mille
tinin bir dâvası halinde ortaya attı. Böylece bu iş herhangi bir hükümet 
politikası olmaktan kurtulmuş milli bir mahiyet almıştı. Atlantik Paktına 
mâna ve istikamet veren büyük devletler durumu yakından gördüler, an
ladılar ve ona göre karar almak lüzumunu duydular. Durumumuzu on
lara göstermek ve anlatmak bakımından Türk basınının harcadığı müs-
bet gayretleri de unutmamak lâzımdır. 
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Öyle görünüyor ki aradaki güçlüklerin büyük kısmı yenilmiş, Türki
ye ve Yunanistan'ın da katılması ile Kuzey Atlantik Paktına geopolitik bir 
bütün halinde tamamlamak imkânları artık gerçekleşme yoluna girmiş
tir. Bu aynı zamanda barışa doğru bir adım olacaktır. 

Nadir NADİ 

ATLANTİK PAKTI (*) 

Atlantik Paktı yapıldığı gündenberi gerek Halk Partisi hükümetleri ve 
gerekse Demokrat Parti hükümeti bizim de Atlantik Paktına alınmamız 
için diplomatik teşebbüslerde bulundular. Fakat bu teşebbüslerden şim
diye kadar müsbet bir şey çıkmadı. Yalnız matbuatta, arada bir, bunun 
dedikodusu oldu. Atlantik Paktına alınmamamıza Amerika Birleşik Dev
letlerinden filan zat taraftarmış; filan siyaset adamı da buna çok lüzum 
hissediyormuş; İngiltere bazı şartlarla buna razı imiş. Başbakan Mende
res Atlantik paktına alınmamız söz götürmez bir hakkımız olduğunu söy
lemiş. Nihayet, İngiliz Dışişleri Bakanı bizim Atlantik Paktına sokulma
mız için İngiltere'nin çalışacağını beyan etmesi üzerine. Büyük Millet 
Meclisinde bir sual takriri tertip edilerek Dışişleri Bakanına millet kür
süsünden İngiltere'ye teşekkür edilmiş ve daha buna benzer her gün bir
birlerine zıt Ajans haberleri. 

Adeta kurt masalı haline gelen bu meselenin, dış siyasetimizde esas 
olarak mütalâa edilmesinin ne dereceye kadar doğru olduğunu objektif 
bir tahlile tâbi tutmak gerekiyor. 

Filhakika meseleyi böyle objektif görüşe tâbi tutmadan mücerret bir 
askeri pakta dâhil olmak gibi bir fikirle mütalâaya koyulursak imkânlar 
sanatı olan stratejik prensiplerden ayrılmış olur; işi tamamen siyasi bir 
çerçeve içine sokmuş bulunuyoruz ki, bundan da hayırlı bir netice elde 
edilemez. 

Nitekim dünkü iktidarla bugünkü Atlantik Paktına ithalimiz bahsin
de daima siyasi bakımdan meseleyi ele almak yoluna sapmışlar ve Atlan
tik Paktına ithal edilmemizi kendi partilerinin siyasi bir muvaffakiyeti gi
bi göstermek imkânını aramışlardır. 

Memleketimizde dış politika ve harp üzerinde serbestçe mütalâa ser-
detmek hak ve hürriyeti totaliter idare tarafından çıkarılan kanunlarla 
adamakıllı kısıtlanmış ve hatta yasak edilmiş olması sebebiyle dış politi-

(*) Kudret Gazetesi: 4 Ağustos 1951 
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ka bununla sıkı alâkası olan askerî meseleler üzerinde matbuatta ser
best tedkik ve münakaşalara rastlanmamaktadır ve bu yüzden Halk bu 
gibi hayati işler üzerinde gereği gibi bilgiye sahip olamamaktadır. İç poli
tikada olduğu gibi dış politika üzerinde de, tek taraflı düşünüş ve tek dü
şünüşün demokrasi diyarında yeri yoktur. 

İlk önce şu suali kendi kendimize sormalıyız: 

Atlantik Paktı askerî bir pakt mıdır? Böyle ise bu pakta dahil olması 
lâzım gelen devletlerin coğrafik ve stratejik durumları bu pakta alınma
ları için başlıca şartlardan biri midir? 

Atlantik Paktı, üçüncü bir dünya harbi gözönüne getirilerek, bu harb-
te Avrupa'da vukua gelecek meydan muharebelerine başlıca sahne ola
cak yerlerdeki devletler arasında yapılmıştır. 

Bu pakta bizim ve Yunanistan'ın sokulmasında strateji bakımından 
ne bize ve ne de Atlantik Paktına dahil olan milletlere zerre kadar fayda 
yoktur. Çünkü: Üçüncü dünya harbi mukadderse, bu harb aynı zaman
da hem Avrupa'da, hem de Yakındoğu'da aynı zamanda başlayacak ve 
her iki sahnedeki hareketlerin harb esnasında birbiri üzerinde müşterek 
tesiri olamayacaktır. Bu iki harb sahnesi birbirinden ayrılmış bulunmak
tadır. 

Atlantik Paktı tabiî üyelerini bulmuştur ve bu paktın başı da Ameri
ka Birleşik Devletleridir. 

Bu hesapça Atlantik Paktına alınmamız için hangi askerî zaruret var
dır suali karşısındayız. Buna inandırıcı bir cevap vermek mümkün değil
dir. 

İşin doğrusu şudur: 

Biz Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Atlantik Paktı mi-
sillu bir Akdeniz paktı yapılmasını musirren isteyelim. Ve Atlantik Paktı 
ile oyalanmayalım. Bu talebimize Amerika ve İngiltere razı olunca mese
le halledilmiş olur ve bunun tabii neticesi olarak da hazırlıklar bu mak
sada göre başlar. 

Üçüncü dünya harbi çıkarsa yurdumuz bu hâileye sahne olacak yer
lerin başında geliyor. Atlantik Paktını lâfı ile ve oraya girmemiz efsanesi 
ile uğraşacak yerde kendimizin fiilî ve müessir emniyetimiz meselesini 
düşünelim. Evvelâ can, sonra canan. 

Sadık ALDOĞAN 
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ATLANTİK PAKTI VE ORTADOĞU (*) 

İkinci Dünya Harbinden sonra, nihayet sulh ve sükûna kavuşacakla
rını ümit eden ve bununla avunan muztarip Avrupa milletleri bu defa ye
ni ve büyük bir tehlike ile karşılaştılar. Bu tehlike Bolşevik emperyalizmi 
idi; ve Hitler Almanyasından daha geniş bir şekilde insanlığı tehdit edi
yordu. 

İşte bunun üzerinedir ki, Batı devletleri, Atlantik ötesinden gelen 
uyarıcı bir rüzgârın tesiri altında, kendilerini toplamağa, ve bu tehlike 
karşısında tedbirler almağa başladılar. Çünkü her biri kendi kuvvetiyle 
ve kendi vasıtalariyle bu tehlikeyi önliyemiyeceklerini biliyorlardı. Böyle
ce "Güvenlikte Ortaklık" artık bir zaruret halini almış ve bu fikri gittikçe 
genişlemişti. İşte Atlantik Paktı bu zaruretin fiili bir ifadesidir. 

Türkiye tehlikenin geldiği yere çok yakın bir bölgededir. Varlığını şüp
hesiz her şeyden evvel kendi kudretine dayanarak, kendi elindeki imkân
ları son haddine kadar kullanarak, ve gerekirse, eskisinden daha parlak 
bir "Mücadele-i Milliye" ye atılarak korumak kararındadır. "Kuva-yı Mil
liye" ruhu hâlâ içimizde aynı ateşle yanmaktadır. Ordumuz, hem manen, 
hem maddeten kuvvetlidir. Bunu bütün cihan böyle biliyor, ve böyle ta
nıyor. Ve dünyada umumi kanaat odur ki, Türk Ordusu bugün Avru
pa'da en çok güvenilecek bir Ordudur; üzerine aldığı vazifeyi daima hak-
kiyle başarabilecek kudrettedir. Ama şunu da gözönünden uzak tutma
mak lâzımdır ki, bugün, müşterek tehlike karşısında savaşmak için Av
rupa milletleriyle aramızda bir kader birliği vardır. Bunun içindir ki, 
azimli kararlı ve açık, dış politikamız, barış sever milletler arasında tesa-
nüdü kuvvetlendirmek yolundan biran şaşmamıştır. Atlantik Paktı için
de yer almak isteyişimizin sebebi, işte bu müşterek idealin bir icabıdır. 

Atlantik Paktının hedefleri, ve şimdi içine giren coğrafî sahalar mey
dandadır. Bunlar gözönüne alınacak olursa bu paktın "Atlantik Paktı" is
mini taşımasında belki bir isabetsizlik vardır. Fakat ismin ehemmiyeti 
yok, gayenin ehemmiyeti büyüktür. Ne yazık ki Türkiye, Avrupa'da belli 
başlı iki iktisadî ve siyasî kuruma dahil olduğu halde, Atlantik Paktına 
alınmak talebimiz, aralarında yakın dostlarımız hatta müttefiklerimizin 
bulunduğu bir Devletler Grubu tarafından ilk önceleri pek iyi karşılan
mamıştır. Bunun sebeblerini burada münakaşa edecek değiliz. Hattâ bu
nun, barışın bölünmez bir bütün olduğu fikri ortada iken bazı, hodbin 
düşüncelerin ve küçük hesapların âmili olduğunu söylemeğe de, mantık 
mânidir. 

(*) Zafer Gazetesi: 28 Ağustos 1951 
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Herhalde ilerde, siyasi tarihin bu sayfalarına göz gezdirenler memle
ketimiz tarafından sarfedilmiş olan gayretlerin ne kadar geniş olduğunu 
takdirle göreceklerdir. 

Memnunlukla söylemek lâzımdır ki uzun süren bu çalışmalardan 
sonra, Birleşik Amerika'nın dost ve realist hükümeti Türkiye'nin Atlantik 
Paktına girmesi teşebbüsünü ele almış, Avrupalı müttefiklerimizle yaptı
ğımız temaslar ve müzakereler neticesinde, bu iş artık müsbet bir sonu
ca varacak duruma girmiştir. Şimdi Atlantik Paktı Devletlerinin temsilci
leri önümüzdeki ay Ottava'da toplanacaklar, Türkiye ile Yunanistan'ın 
pakta alınması meselesi hakkında bir karar vereceklerdir. 

Avrupa'dan gelen haberlerden öğrendiğimize göre, bazı şimal devlet
lerinde hâlâ bir tereddüt mevcut olmasına rağmen başta Amerika'nın ve 
onu takiben Batılı müttefiklerimizin ve dost İtalya hükümetinin dâvamı
zı kuvvetle destekliyecekleri bildirilmektedir. Esasen İngiltere hükümeti 
bu husustaki düşüncelerini ve kararını Dışişleri Bakanı vasıtasiyle Avam 
Kamarasında dünya umumî efkârına resmen ifade etmiştir. Son seçim
lerden sonra, kurulması geciken Fransız hükümetinin de aynı azim ve 
kararda müşterek olduğunu kuvvetle tahmin ediyoruz. Bundan elbette 
ki dünya barışının korunması bakımından memnunluk duymamak ka
bil değildir. Fakat bir müddetten beri birtakım ajansların üst üste yayın
ladıkları bazı haberlerden de yine aynı düşünce ile biraz teessür duydu
ğumuzu da ifade etmek isteriz. 

Son olarak United Press Londra'dan garip bir haber vermiştir: 

Bu habere göre "Atlantik Paktı daimî grubu tarafından Doğu Akde
niz'e şamil bir komutanlık hakkında hazırlanmış bir proje Ottavva Konfe
ransına hazırlık olmak üzere yakında üye devletlere tevdi" edilecekmiş. 
İngiltere ile Birleşik Amerika arasında varılmış bir anlaşmanın neticesi 
olduğuna da işaret edilen bu plâna göre, "Muhtemelen bir İngiliz genera
line tevdi edilecek olan Orta Doğu komutanlığı Atlantik müdafaa sistemi
ne bağlı olacak" mış. Bu plânın kabulüne Ottavva'da "Atlantik Paktı Kon
seyi tarafından Türkiye ve Yunanistan'ın Pakta alınmaları hakkındaki 
teklifle beraber" karar verilecekmiş. Yunanistan Orta Doğu müdafaasına 
iştirak ettirilmiyecek, fakat General Eisenhovver'in güney cenahının bir 
kısmını teşkil edecekmiş. 

Bu haberin hakikate ne derece uygun olduğunu bilmeyiz. Fakat bi
zim bildiğimize göre, İngiltere ile münasebetlerimiz şu esaslara dayan
maktadır: 
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Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında 19 Ekim 1939da imzalanmış 
tedafüi bir İttifak Andlaşması vardır. Şimdi de yürürlükte olduğu resmen 
ve bir çok defa teyit ve kabul edilen bu Ahitname gereğince, Türkiye bir 
Avrupa devleti tarafından taarruza uğrarsa müttefikler bize ellerinden 
gelen yardımı yapacaklardır. Yine bu antlaşma hükümlerine göre bir Av
rupa devletinin taarruzu ile açılıp Akdeniz'e siyaset edecek ve İngiltere ile 
Fransa'yı da içine alacak olan bir harpte Türkiye de müttefiklerine elin
den gelen yardımda bulunacaktır. 

Demek böyle bir vaziyet hasıl olursa, topraklarımızı, müştereken mü
dafaa etmek hususunda müttefiklerimizle fiilen ve müştereken işbirliği 
yapmamız için icap eden sahalarda karşılıklı birtakım vecibelerimiz var
dır. 

Bu sahaların içinde Orta Doğunun bulunması elbette çok muhtemel
dir. Eğer yanılmıyorsak, hükümetimiz, İngiliz hükümetini bu karşılıklı 
dayanışmanın tatbik sahasına konulması şeklini tesbit edecek teknik in
celemeleri biran evvel bir arada yapmağa davet etmiştir. 

Atlantik Paktı ise, başlı başına bir mevcudiyete sahip bulunan bu iki 
yıllık ittifak münasebetlerinden ayrı, ve onun yanında yer almış ek bir te
minat olacaktır. 

Gerçi Birleşmiş Milletler Anayasasında, müşterek barışı garanti et
mek için umumî mahiyetle hükümler vardır. Fakat bunların süratle tesir 
gösterecek istidattan mahrum bulunduğunu da hatırlamak yerinde olur. 

Biz, büyük ve küçük Batı memleketlerinin ve bilhassa Birleşik Ame
rika'nın karşılıklı olarak silâh arkadaşlığını otomatik surette sağlıyacak 
olan Atlantik Paktına eşit haklar ve şartlarla girmek arzusundayız. 

Mr. Morrison'un mesajında bir fıkra vardır. Bu fıkrada İngiliz Dışişle
ri Bakanı "Paktın 10 uncu maddesine göre, pakta iltihaka davet edilme
si düşünülen Türkiye'nin aynı zamanda Orta Doğu'da bir Birleşmiş Mil
letler müttefik komuta karargâhı kurulmasında Amerika, İngiltere, ve 
Fransa ile İşbirliği ve bu sahanın müdafaasında uhdesine düşecek vazi
feyi diğer üç devletle birlikte üzerine alması" arzusunu izhar etmiştir. 

Bu fıkraya tarafımızdan verilmiş olan cevabın mânası sarihtir. Dışiş
leri Bakanımız Profesör Fuad Köprülünün Büyük Millet Meclisindeki be
yanatından anlıyoruz ki, Hükümetimiz Mr. Morrison'a cevap olarak Tür
kiye'nin emniyet statüsü, Atlantik Paktına iltihakımız suretiyle taayyün 
ettikten sonra, gerek strateji bakımından, gerek ekonomik bakımdan Av
rupa'nın korunması için müdafaası zarurî olan Orta Doğu'da İngiltere, 
Fransa ve Amerika ile görüşerek bize düşecek vazifeyi ifaya, ve yine bu 
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dört devletin müşterek kararı ile bu hususta gereken tedbirleri almağa 
hazır bulunduğumuzu bildirmiştir. 

Bu görüş tarzı, elbette ki muhtelif konuşmalarda ve temaslarda s a l a 

hiyetli İngiliz ve Amerikan devlet adamlarına da sarahatle anlatılmıştır. 
Sayın Profesör Fuad Köprülü'nün Strasburg'da İngiliz Dışişleri Bakanı ile 
yaptığı mülakattan sonra yayınlanan tebliğ, bu hususta hiç bir şüphe bı-
rakmıyacak mahiyettedir. 

Bütün bunlar gözönüne alınacak olursa, bizim için meselenin arzet-
tiği mahiyet şudur: 

1. Türkiye'nin Atlantik Paktı müessesesine tam bir üye sıfatiyle alın
ması mutasavverdir. Ve bizim bu konseyin toplantı salonunda, dolam
baçlı merdivenlerden tırmanarak değil, diğer üyeler gibi cümle kapısın
dan girerek yer almamız lâzımdır. Taahhütlerimiz gerek şekli ve gerek 
özü bakımından elbette ki artıksız ve eksiksiz bir mütekabiliyet esasına 
dayanacaktır. 

2. Atlantik Paktı üyesi sıfatımız, bütün hakları ve vecibeleriyle tahak
kuk ettikten sonra, bize bir de üç büyük devletle Orta Doğuda da işbir
liği yapmak vazifesi düşecektir. Avrupa müdafaasının stratejik icapları 
yanında, Türkiye'nin kendi coğrafî durumundan doğan hususi ihtiyacı, 
bu hususta da bizi elbette bu faaliyeti ifaya sevkedecektir. Ama böyle bir 
işbirliğinin şekil ve şartları alâkalılarla aramızda görüşülüp konuşularak 
karşılıklı bir şekilde tesbit edilmelidir. Zaten, Mr. Morrison da mesajında, 
bunun "bir çok noktalardan daha etraflı bir tetkiki icabedeceğini, ve Tür
kiye Hükümetinin bunlar hakkında kendi düşüncesini bildirmeğe geniş 
ölçüde fırsat bulacağını söylemeğe lüzum yoktur" diyerek bu zarurete 
işaret etmiştir. Mesajdaki ifade dahi, bu lüzumun herkes tarafından tes
lim edildiğini göstermeğe kâfidir. 

Meselenin siyasî mahiyeti ve şekli budur. Hal böyle iken bir takım 
ajansların, bir müddetten beri, Türkiye'nin, rızamız dışında bir olup bit
ti karşısında bırakılacağı mânasına gelen ve memleketimizin Atlantik 
Paktına ismen dahil bulunsa da fiilen farklı bir muameleye ve başka bir 
şevki idareye tâbi tutulacağını ima eden haberler vermesini anlamağa 
imkân yoktur. 

Bunlar olsa olsa, Türkiye'nin azimli kararını pek bilmeyen bazı kim
selerin yanlış ve eksik istihbaratına dayanan haberler olsa gerektir. 

Şurasını da ifade etmek isteriz ki, şayet, böyle haberler çıkararak et
rafı yoklamak maksadını güden bazı sorumsuz mahfiller varsa, kendile
rine Türkiye dış siyasetinin açıklık ve samimilik üzerine dayandığını ha-
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tırlatmak vazifemizdir. Ve münasebette bulunduğumuz devletlerden ve 
bilhassa dostlarımızdan aynı şekilde dürüst ve açık bir karşılık beklemek 
de elbette hakkımızdır. 

Bugün Orta Doğunun bir değil, bir çok bölgelerinde birtakım çetin 
meselelerle karşı karşıya gelmiş bulunan müttefikimiz Büyük Britan-
ya'daki sorumlu devlet adamları memleketimizin her hangi bir tesir altın
da pazarlığa girişmeğe asla rağbet etmiyeceğini elbette çok yakından bi
lirler. Elbette onlar da takdir ederler ki, bu nevi çapraşık bir politika, 
Türk Umumî efkârında bir infial uyandırmaktan asla hâli kalmaz. Onla
rın da böyle karışık bir politikaya vasıta olmamayı, siyasî ahlâk prensip
lerinin icabı saydıklarına, ve bunu bizzat kendi memleketlerinin menfa
ati bakımından da terviç etmiyeceklerine emin bulunuyoruz. 

İngiliz Dışişleri Bakanı Mr. Morrison'un dürüst karakteri, ve siyasî ki
yaseti zaten bu husustaki söylentilerin yersiz olduğunu her sağduyu sa
hibini inandırmağa kâfidir. 

Mümtaz Faik FENİK 

ATLANTİK PAKTINA GİRERKEN (*) 

Aylar süren uğraşmalardan, zorlamalardan sonra Atlantik Paktına 
girmek teklifimizin -Amerika'nın yardımiyle- nihayet kabul edilmek üze
re olduğu anlaşılmaktadır. Gelen haberlere bakılırsa 16 Eylül ile 20 Ey
lül arasında Kanada'da Ottawa'da toplanacak olan on iki dışişleri baka
nı, Türkiye ile Yunanistan'ın, tam s a l a h i y e t l i üye sıfatiyle Atlantik müda
faa şeddi gerisindeki topluluğa katılmalarını artık karar altına alacaklar
dır. 

Atlantik Paktı nedir ve bu paktla iltihak Türkiye'ye neyi sağlayabilir? 

Atlantik Paktı Amerika başta olmak üzere on iki garplı devletin Bir
leşmiş Milletler Anayasasının birinci maddesinde yazılı dünya sulhunu 
müştereken muhafaza için her çareye başvurmalarını, sulhu muhafaza
ya çalışırken bir tecavüze uğramaları takdirinde devlet olarak ayrı ayrı ve 
topluluk olarak hep bir arada emniyetlerini korumak için müştereken 
harekete kalkmalarını emreden ahdî bir mesnettir. Bu siyasî vesikanın 
büyük ehemmiyeti onun milletlerarası münasebetler tarihinde ilk defa 
olarak bu derece geniş bir müdafaa manzumesini vücuda getirmiş ve 
sulhu muhafaza azmini imza edenler için kanunlaştırmış olması keyfiye-
tindedir. 

(*) Milliyet Gazetesi: 16 Eylül 1951 
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İmza eden devletlerin Dışişleri Bakanlarından mürekkep bir konsey 
muahede hükümlerinin tatbikine ait sorumluluğu yüklenmektedir. Mu
ahede maddelerinin ortaya koyduğu siyasî ve askerî meselelerin halli ise 
bu konsey tarafından teşkil edilen müdafaa komitelerine, askerî teşkilâ
ta havale edilmemektedir. Muahedeyi imza eden devletlerin ayrı ayrı ve 
bir arada müdafaaları plânlarını hazırlamak, silâhlı bir tecavüze karşı 
nasıl korunacaklarının etüdleriyle meşgul olmak bu teşkilâtın vazifesidir. 

Şimalî Avrupa, Garbî Avrupa, Cenubî Avrupa, Amerika-Kanada, şi
malî Atlantik adları altında beş mahallî gruba ayrılan âkit devletler müş
terek müdafaalarını grup grup nizamladıktan sonra plânlarını -müşterek 
savunma bakımından ahenkleştirilmek üzere- müdafaa komitesine tav
siye edeceklerdir. 

Bu suretledir ki Atlantik Paktına dahil devletlerin coğrafi hudutları ve 
milli emniyetleri birbirine bağlı ve müşterek siyasî, askerî hattâ iktisadî 
teşkilât kademeleri tarafından mütemadi bir kontrol altında tutularak 
kendilerinin herhangi bir tecavüze karşı korunmaları, alınacak tedbirler
le, teminat altına konulmuş olacaktır. 

Yukarıki beş on satır Atlantik Paktının, altına imza koyan devletler 
için ne büyük bir siyasî ve askerî teminat vücuda getirdiğini göstermeğe 
kâfidir. On iki devlete birden taarruz edecek kabadayı Sovyet Rusya da 
dahil olmak üzere elini kolunu sallayarak kolayca ortaya çıkamıyacağına 
göre bilhassa Sovyet Rusya'nın komşusu olan Türkiye'yi Atlantik paktı 
dışında bırakmak ağzını açmış ayıya Türkiye'yi tecavüz edilebilir, yutul
masında mahzur olmıyan bir hedef haline koymaktı. Bu vaziyet Atlantik 
Paktı akitlerinin, ve bilhassa İngiltere'nin, bilerek veya bilmiyerek işledik
leri büyük bir gaflet, akıl sır ermez bir siyasî hata şaheseri olmuştur. 

Eğer Kanada toplantısı sulhu seven her aklı başında devletin temen
ni etmesi lâzımgeldiği veçhile Türkiye ve Yunanistan'ı pakta almağı ka
rarlaştırır ise, hata, henüz vakit varken tamir edilmiş, Türkiye ile Yuna
nistan'ın pakta alınması ile müşterek müdafaa şeddinin Avrupa güney 
doğusunda açık bırakılan kapısı da nihayet kapanmış olacaktır. 

Türkiye'nin bu pakta girmesinin memleketimize, Atlantik paktı dev
letlerine, binnetice dünya sulhuna sağlayacağı faydalar saymakla tüken-
miyecek kadar muazzamdır. Bunlar, iki karşılıklı temel faydada hulâsa 
olunabilir. 

Haris bir düşmanla kapı komşuluk eden Türkiye, Atlantik paktına gi
rince, geceli gündüzlü tetikte durmak ve silâh başında yaşamaktan kur-

4152 



BASINDAKİ YANKILARI 

tularak bütün kuvvetiyle ekonomik kalkınma alanına dönmek imkânını 
elde edecektir. Türkiye emniyetinin ahdî bir mesnede bağlanması, diğer 
taraftan, alacağımız taahhütler dolayısiyle, yalnız memleketimizin doku
nulmazlık derecesini kuvvetlendirmekle kalmıyarak bilhassa Atlantik 
paktının tesir ve kudretini -Avrupa'nın kuvvetli, sayılı tecrübeli bir ordu
sunu daha saflarına katacağı için- bilhassa arttıracaktır. 

Şu mesut bayram günlerinde iyi haberin bir an evvel gerçekleşmesi
ni dilemekle sözü bitirelim. 

Ali Naci KARACAN 

KUZEY ATLANTİK PAKTINA ALINDIK 

OTTAWA' D AKİ SON OTURUM (*) 

ON İKİ DEVLET TEKLİFİ İTTİFAKLA TASVİP ETTİ. ON İKİ DEVLETİN 
PARLAMENTOLARININ KONSEYİN BU KARARININ TASDİKİNDEN SON

RA TÜRKİYE VE YUNANİSTAN PAKTA BİLFİİL GİRMİŞ OLACAKLAR 

Ottava, 20 (AP)- Kuzey Atlantik Paktı Konseyi günlerden beri bekle
nen nihai kararını vermiş bulunmaktadır. Konseyin son oturumunda 
Türkiye ve Yunanistan'ın Atlantik Paktına ithali meselesi oya sunulmuş 
ve bugün öğleden sonra ittifakla kabul edilmiştir. Bu karar konseyin beş 
günden beri devam eden görüşmelerinin en son dakikasında verilmiş bu
lunmaktadır. 

Türkiye ve Yunanistan bilfiil Pakta girmeden evvel on iki devletin par
lâmentoları Konseyin kararını tasdik edecektir. 

Müştereken çıkarılan beyanname 

Ottova, 20 (AP)- Atlantik Paktı devletleri Sovyet Rusya'nın Pakta fesat 
karıştırıcı gayretleri karşısındaki bütünlüklerini belirtmektedirler. Atlan
tik Paktı devletleri siyasi ve iktisadi sahada tam bir işbirliği halinde bu
lunmaktadırlar. Pakt devletlerini birbirlerinden ayırmaya matuf her tür
lü gayret ademî muvaffakiyete uğramaya mahkûmdur. Müştereken çıka
rılan beyanname yeni Sovyet taktiklerini açıklamakta ve buna karşı on 
iki Pakt devletinin sözle değil fakat işle mevcudiyet göstermekte oldukla
rını belirtmektedir. 

Kuzey Atlantik Paktı üyeleri, Pakt camiasını Türkiye ve Yunanistan 
uhdesine almakla daha kuvvetli bir duruma getirmeye çalışmaktadır. 

(*) Ulus Gazetesi: 21 Eylül 1951 
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Ottava, 20 a.a. (United Press)- Kuzey Atlantik Paktı Konseyi, 12 batı
lı devletin Türkiye ve Yunanistan'ı ittifaklarına almalarına yahut İtalya'da 
yeni askerî kuvvetin kurulmasına tehditlerin mâni olamıyacağmı Sovyet 
Rusya'ya kuvvetle ihtar ederek bugün nihayete ermektedir. 

Atlantik Dışişleri Müdafaa ve Maliye Bakanlarının 6 gün süren kon
feransının son oturumunda: 

1. Bir kızıl tecavüzüne karşı Güney Avrupa cenahını kuvvetlendirmek 
için Türkiye ve Yunanistan'ın pakta kabulleri bu bakanların mensup ol
dukları devletlere müttefikan tavsiye edilecektir. Bu suretle önümüzdeki 
sene başında General Eisenhover'in ordusuna 750.000 kişilik bir kuvvet 
daha sağlanmış olacaktır. 

2. Tecavüze karşı daha da korunmak maksadiyle siyasi, sosyal ve ik
tisadi sahalarda daha ziyade yakınlaşmak hususunda yeni azim ve ka
rarları belirten bir Ottava beyannamesi çıkarılması ileri sürülecektir. Bu 
da bütün âza devletlerin eşit oldukları prensibini ortaya koyacak, böyle
likle 2 numaralı dünya harbini takiben tahdit edilmiş bulunan İtalyan si
lâhlı kuvvetlerinin tekrar gözden geçirilmesine yol açacaktır. 

3. Oturumda ayrıca 12 âza milletten kurulmuş ve Aralık ayının biri
ne kadar, harp ihtimallerine ve bir harb tehdidine karşı koyacak bütün 
memleketlerin iktisadi fakatlarını tetkik edecek bir "hukuk müşavirleri" 
komitesi teşkil edilmesi tavsiye olunacaktır. 

Başkan TrumanTn hususi temsilcisi Averell Harriman sonraları bu 
komiteye Amerikan temsilcisi olarak tayin edilecektir. 

Batılıların t ak ib etmek istedikleri, General Eisenhover'in kara, deniz 
ve hava kuvvetlerini genişletmek stratejisi de Atlantik Paktı Ordusuna 
200.000 kadar Batı Almanya askerini katmak tasavvurudur. 

Schuman'm basın toplantısı 

Ottova, 20 a.a. (AFP)- Ottava'da yapılan bir basın toplantısında de
meçte bulunan Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Atlantik Kon
seyinin bu oturumunda Türkiye ve Yunanistan'ın pakta alınmaları hak
kında kati kararlara varamıyacağını söylemiştir. 

Fransız Dışişleri Bakanı sözlerine devamla şunları belirtmiştir: 

Konseyin ancak bu devletlerin davet şekli hakkında mutabık kalma
sı lâzımdır. Filhakika bu memleketler anayasaları, parlâmentolara danı
şılmasını emretmektedir. Biz. ancak Pakta iştirak eden 12 devletten Tür
kiye ve Yunanistan'a bilâhare gönderilecek davetnamede mutabık kalma
larını tavsiye için oya müracaat edeceğiz. 
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Diğer taraftan Robert Schuman, Konseyin bu oturumunun sonunda 
İtalya hakkında umumi mahiyette bir beyanname yayınlanacağını teyi-
detmiştir. 

Paktın ikinci maddesi gereğince siyasi, iktisadi ve kültürel sahalar 
teşmil edilmesi lâzımgelen Atlantik camiasının müstakbel gelişmesinden 
bahseden Fransız Dışişleri Bakanı şunları söylemiştir: 

Ancak şimdi başlıyan bir gelişmenin son merhalesini teşkil eden bir 
Atlantik Paktı beyannamesinden bahsetmek için vakit henüz pek erken
dir. Federasyon, ayrı ayrı milletlerin temsil ettikleri nüfuz ve kuvvetlerin 
üstünde bir otoritedir. Biz Avrupa'da bu gayeye daha yakınız. Fakat bu 
keyfiyet Atlantik için varid değildir, uzun zamana mütevakkıftır. Alman
ya'nın Batı Avrupa müdafaasına iştirakinin bu memleketin Atlantik ca
miasına kabulünü intaç edip etmiyeceği hakkında bir gazetecinin sordu
ğu suale Fransız Dışişleri Bakanı şöyle cevap vermiştir. 

Bu sııai varit olamaz. Mesele Almanya'yı tam mutabakatı ile ve bütün 
haklara sahip olarak Avrupa ordusuna katmaktır. Asıl düşünülen de bu
dur. 

Danimarka Dış Bakanının demeci 

Ottava, 20 a.a. (United Press)- Danimarka Dışişleri Bakanı Ole Bjorn 
KraftTn dün gece vermiş olduğu beyanatın metnidir: 

"Danimarka daima Türkiye'nin ve Yunanistan'ın Atlantik Paktı dev
letleri gibi emniyet altında bulunmaya hakları olduğunu kabul etmektey
di ve askerî bakımından Danimarka bu memleketlerin silâhlı kuvvetleri
nin kıymetini takdir etmekteydi. Fakat Danimarka bu memleketler için 
ayrı bir anlaşma yapılmasını ve bunların bir Akdeniz Paktına dahil edil
melerini istemekteydi. Buna rağmen Atlantik Paktı Konseyi kahir bir ek
seriyetle Türkiye ve Yunanistan'ın Pakta alınmaları lehinde bulunmuş ve 
bir Akdeniz paktı yapmanın güçlüklerini belirtmiştir. 

Bu vaziyette Danimarka'nın bu iki memleketin pakta alınmalarına 
muhalefete devam ettiği takdirde, diğer devletler tarafından desteklenmi-
yeceği aşikâr olduğundan bu hususta bir anlaşmaya varılabilmesi için 
hükümetinden talimat almak üzere Konseyden meselenin talik edilmesi
ni istedim. 

Durumu tetkik eden Danimarka Parlâmentosu Dışişleri Komisyonu, 
Türkiye ve Yunanistan'ın Atlantik Paktına alınmalarında muhalefete de
vam ettiği takdirde, bunun artık veto hakkını kullanmak olacağı netice-
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sine varmış ve Ottava'daki Danimarka heyetine bu iki memleketin pakta 
alınmalarına muvafakat etmeleri hususunda talimat verilmesini hükü
mete bildirmiştir. 

Komisyon aynı zamanda hükümetle Türkiye ve Yunanistan'ın Atlan
tik Paktına alınmalarını parlâmento tasvip edinceye kadar Danimar
ka'nın kati bir şekilde muvafakat etmemesini de istemiştir. Yarınki Kon
sey toplantısında vereceğim beyanatta bu noktalara sadık kalacağım. 

Acheson'un beyanatı 

Ottava, 20 a.a. (United Press)- Atlantik Paktı Konsey Toplantısının so
na ermesinden hemen sonra beyanatta bulunan Birleşik Amerika Dışiş
leri Bakanı Dean Acheson, Türkiye ve Yunanistan'ın Kuzey Atlantik Pak
tına kabulü tavsiyesinin Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtı konseyinde varı
lan yegâne mühim müşahhas neticeyi teşkil etmediğini söylemiş, bu 
bölgede havaalanlarının inşası, muhabere kolaylık ve imkânlarının sağ
lanması ve diğer askeri tesislerin kurulmasını finanse edecek sistem üze
rindeki anlaşmaya dikkati çekmiştir. 

Acheson bu anlaşmanın teferruatını açıklamamıştır. Fakat yetkili si
yasî kaynaklar, Avrupalı, Maliye Bakanlarının bu hususta anılan karar
lardan dolayı tatmin edilmiş olduklarını belirtmiştir. 

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ (*) 

Türkiye'nin Atlantik Paktına kabul edilmesi hakkında oniki devlet Dı
şişleri Bakanları tarafından Ottavva'da verilen karar, muhalefet liderleri 
hariç olmak üzere, bütün yurtta büyük memnunluk uyandırdı. Bu karar 
ile bütün tarihimizde ilk defadır ki memleketimiz, medenî Garp toplulu
ğu arasına karıştı ve Harçlılar devrinden beri yine ilk defadır ki Türkiye 
ile Garp devletleri arasındaki farklar resmen kaldırıldı. Yani Türkiye At
lantik Paktına kabul edilmekle yalnız istiklâlini herhangi bir tecavüze 
karşı teminat altına almakla kalmayacak, bu karar ile beraber, Türkiye'yi 
şimdiye kadar Garp medeniyetinden ayrı ve geri bir memleket olarak te
lâkki eden batıl zihniyet de artık silinerek tarihe karışacaktır. Medenî 
dünyada Türkiye ile işbirliğinin artık bu yeni telâkki zaviyesinden müta-
leaya başlanmasiyle Türkiye emniyetinin belki müşterek bir müdafaa 
sistemine bağlanması kadar mühim bir muvaffakiyetin de aynı zamanda 

(*) Milliyet Gazetesi : 25 Eylül 1951 

4156 



BASINDAKİ YANKILARI 

kazanılmış bulunduğu aşikârdır ve bize öyle geliyor ki Atlantik Paktına 
girmek kadar bizi o Pakta almalarına şimdiye kadar mâni olan hakkımız
daki görüş ve düşünüşün ortadan kalkması noktasiyle çok büyük bir ba
şarı sağlanmıştır denebilir ki bu pakta girmekle, Türkiye üç yüz seneden-
beri ilk defa olarak haris komşusunun yanıbaşında geniş bir nefes ala
caktır. 

Bu devleti, memleketin istiklâl ve emniyeti bakımından bu derece ha
yatî bir teminat ile Rus ayısının tecavüzüne karşı korumaya muvaffak 
olan bir vaziyetin muhalefet liderleri tarafından zihinlerde tereddüt ve 
şüphe uyandıran sözlerle kıymetten düşürülmeye çalışılması, bir kelime 
ile muvaffakiyetin vatanpeverlere yakışmayacak şekillerde kıskanılması, 
daha küçüğü tasavvur edilemeyecek kadar küçüklüktür. Halbuki Cum
huriyet Halk Partisi hükümetinin başaramadığı bir muvaffakiyetin de
mokratlarca başarılması, bir kıskançlık değil, nihayet başarılan iş mem
leket işi olduğu için derin minnetler ve şükranlarla karşılanmak gerekir
di. 

Hatırladığımıza göre Demokrat Partinin iktidara çıkması üzerine İnö
nü'nün tebrik ziyaretini iadeye ve devleti teslim almaya giden Sayın Ba-
yar'ın Atlantik Paktına niçin girilmek istenmediği hakkındaki bir sualine 
cevaben, İnönü : 

"- Kim girmek istemedi? Çok teşebbüs ettik, maalesef reddettiler" ce
vabını vermişti. 

Bu söz hakikatin, kendisi idi. Günaltay kabinesi Atlantik Paktına gi
rebilmek için yine hatırladığımıza göre Dışişleri Bakanı Necmettin Sa-
dak'ı,Vaşington Sefiri Ergin'in "Gelmeyiniz, hava müsait değil" ihtarına 
rağmen Amerika'ya göndermiş ve yukarıda Vaşington'da pakt imzalanır
ken bizim Necmettin aşağıda. Nevyork'ta çile doldurmaktan ibaret bir va
zife ifa etmişti. Demek istiyoruz ki Halk Partisinin Atlantik Paktına gir
mek teşebbüsleri yalnız akim kalmamış, aynı zamanda memleketi dost 
ve düşman karşısında mütemadi redlere uğramak suretiyle küçük de dü
şürmüştü. 

Demokrat Parti hükümeti işbaşına gelir gelmez Atlantik Paktına mut
lak girmek kararımızın ne yapıp yapıp gerçekleştirilmesini birinci plâna 
aldı. Kore harbine iştirak kararı bu maksatla, taahhütlere sadakatimizi 
göstererek Halk Partisi hükümetlerinin İkinci Dünya Harbi sırasında ya
rattıkları emniyetsizliği izale maksadiyle verildi. Bu kararı vermek değme 
hükümetin kârı değildi. Yine hatırladığımıza göre, kararın alındığı gün
lerde, Sayın Menderes, tereddüt edenlere : 
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- Memleketin menfaatine olan mesuliyetli kararları almakta tereddüt 
edeceksek, o halde biz çekilelim, karar almak cesaretinde olanlar işbaşı
na gelsinler! demişti. 

Bugün eseriyle görüyoruz ki bu karar, Kore harbine iştirak kararıdır 
ki Türkiye'nin Atlantik Paktına girmesini temin etti. Halbuki Kore harbi
ne iştirakimiz kararı da muhalefet tarafından bir tahrik mevzuu halinde 
ele alınarak radyo nutuklariyle baltalanmak istenmişti. 

Vaziyet böyle olunca memleketi seven insanlara düşen vazife, memle
kete hizmet edenlere, kim olurlarsa olsunlar, hattâ düşmanlarımız bile 
olsalar, saygı ve şükran hisleri ifade etmektir. Yoksa herkesin gördüğü 
bir vaziyeti görmemezlikten, anlamamazlıktan gelerek küçültmeğe çalış
mak hâdiseleri değil, ancak insanların kendilerini küçültebilir. 

Meşhur darbı meseldir : Güneş balçıkla sıvanmaz! 

Ali Naci KARACAN 

ATLANTİK PAKTI VE MUHALEFET (*) 

C.H.P. Genel Başkanı Sayın İsmet İnönü'nün Kuzey Atlantik Paktı 
üyeliğine Türkiye'nin de davet edilmesi için gerekli formalitelerin yapıl
ması hakkında Ottawa'da verilen karar üzerine verdiği ilk beyanat, ikti
dar çevrelerinde beklenmedik bir sinirlilik uyandırmıştır. Aynı konuda 
Sayın Hikmet Bayur'un yazdığı bir yazı da aynı şekilde hiddetle mukabe
le görmüştür. 

Türkiye'nin Kuzey Atlantik Paktına girmesini sağlamak için ilk teşeb
büs 1949 yılında yapılmıştır. O tarihte Sayın İsmet İnönü Cumhurbaşka
nı ve iktidar partisinin genel başkanı bulunuyordu. Eğer Atlantik Paktı
na girmek memleketimiz menfaatleri bakımından ulaşılacak bir hedef sa
yılmasa idi, 1949 da teşebbüse geçilmezdi. Yani demek istiyoruz ki bu
günkü muhalefet lideri Atlantik Paktının Türkiye'ye ne gibi menfaatler 
sağlayacağını vaktiyle düşünmüş, ve hesaplamış olanların başında bu
lunmaktadır. 

Türkiye Atlantik Paktına 1949 dan beri girmek istemektedir. Filhaki
ka Türk dış politikası daha 1939 da istikametini kesin surette tâyin et
miştir. İkinci Cihan Harbinin başından itibaren batı demokrasileriyle ka
der birliği Türk dış politikasının esas umdesi olmuştur. Türkiye'nin bu 
politikası takdirle karşılandığı içindir ki 1945 de birleşmiş milletlerin ku-

(*) Ulus Gazetesi : 28 Eylül 1951 
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rucu üyelerinden olmak imkânı kendisine bahşedilmek istenmiş ve bu 
maksatla San Francisco konferansına çağırılmıştır. 

Batı demokrasileriyle kader birliğimizi artıran ve sıklaştıran diğer bir 
hadise de Sovyet Rusya'nın Türkiye'ye karşı takibettiği politika olmuştur. 
Daha 1939 da İngiliz-Fransız-Türk üçlü ittifakının imzalanmış olması, 
Moskova'yı memleketimize karşı açıktan hiddet izharına sevketmiştir. 
İkinci Cihan Llarbinin kara günlerinde bu tavır bir nebze değişir gibi ol
muşsa da. 1945 ilkbaharında. Sovyet Rusya ile aramızdaki 20 yıldır yü
rürlükte olan dostluk andlaşmasının Moskova tarafından feshi, aradaki 
münasebetleri yeniden değiştirmiştir. Bilhassa aynı yılın Haziran ayında 
Doğu illerimiz ve boğazlar hakkındaki Rus istekleri durumu çok nazik bir 
safhaya intikal ettirmiştir. 

1945 yılında ne Amerika, ne de İngiltere Rusya'nın Türkiye üzerinde
ki bir zorlama teşebbüsüne karşı koyacak halde bulunmuyorlardı. Bunu 
o zaman bize açıkça bildirmişlerdi. Fiilî ve maddî yardım bakımından ta
mamen yalnız kalmıştık. 

Buna rağmen hükümetimiz ülke bütünlüğümüze ve bağımsızlığımıza 
çevrilecek tecavüz nereden ve kimden gelirse gelsin sonuna kadar karşı 
koymak kararını ilân eylemek hususunda bir an tereddüt etmemiştir. 

O tarihte Avrupa'nın hür milletleri birbir ardı sıra Moskova'nın önün
de boyun eğmekte idiler. Batı demokrasileri protestodan ve teessüf beya
nından başka bir şey yapamıyorlar dı. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı dahi 
seyirci kalmakta idi. 

İşte böyle korkunç bir durum içinde Türk Milletinin gösterdiği azim. 
batı demokrasilerinin dikkatini bir kere daha memleketimiz üzerine çek
miştir. Mr. Truman'm dört gün önce gönderdiği mesajdaki şu cümle ba
tıda uyanan duyguların en kuvvetli şahididir : 

"Türkiye'nin Atlantik Paktına alınması hakkındaki karar harb sonra
sı devrede, devamlı tehdit ve tazyikler karşısında bağımsızlığını ve bütün
lüğünü muhafaza yolunda sarfettiği kahramanca gayretlerin tanınması
nı ifade etmektedir." 

Türkiye bu tavrı takındıktan sonra Amerika'nın ilgisi artmıştır. 1947 
ilkbaharında Başkan Truman meşhur doktrinini ilân ederek bize askerî 
malzeme ve teknik yardım sağlamıştır. Aynı yılın Temmuz ayında Ameri
kan-Türk dostluk andlaşması Ankara'da imzalanmıştır. Marshall iktisa
dî yardımı aslında yalnız İkinci Cihan Harbinden fiilen zarar gören mem
leketler için düşünüldüğü halde, müracaatımız üzerine Türkiye'ye de teş
mil edilmiştir. Dünya Bankası. İmport Export Bank krediler açmıştır. 
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Görülüyor ki Kuzey Atlantik Paktına kabul edilme kararı bir yolun 
başlangıcı değil, belki 1945 de, hattâ 1939 da girilmiş olan bir yolun ye
ni bir merhalesi sayılmak lâzımdır. Amerika Türkiye'nin Pakta alınması
nı çok arzu etmiştir. Mr. Truman buna, "uzun müddetten beri" arzu et
tiklerini mesajında kaydetmek suretiyle işaret etmiştir. 

Amerika bu arzuyu niçin beslemiş ve nihayet bütün nüfuzunu kulla
narak gerçekleştirmiştir? Bir tek sebepten : Çünkü Amerika'nın menfa
atlerine ve hedefine bu iştirak uygun gelmiştir. Sovyet Rusya'nın genişle
me ve istilâ emelleri önünde kendiliğinden bir sed teşkil eylemiş olan 
Türkiye'yi takviye etmek Amerika'nın güttüğü gayeye hizmet sayılmıştır. 
Millletlerarası münasebetlere yalnız menfaatlerin hâkim olduğunu bir an 
bile hatırdan çıkarmamak lâzımdır. Nitekim Türkiye de menfaatini Atlan
tik Paktına girip Amerika ile müttefik olmakta bulduğu için 1949 dan be
ri Pakta girmek istemektedir. 

Nihat ERİM 

ATLANTİK PAKTI VE BİZ (*) 

Atlantik Paktına girmemiz artık tahakkuk etmiş addedilebilir. Vakıa. 
Ottavva konferansında verilen karar mucibince. Türkiye sadece pakta gir
meğe "hazırlanmaya" davet olunacaktır. Halbuki hakikatte hazırlanacak 
biz değiliz. Paktı teşkil eden oniki hükümet hazırlanacaktır. Çünkü yeni 
bir âza kabulü için oniki devletten her birinin par lamentosunun muva
fakatini almak lâzımdır. Onun için, bu muamele hazırlanıncaya kadar" 
bizim ve Yunanistan'ın Misaka girmemiz katiyet kesbetmiş olmayacaktır. 
Fakat bu bir merasim işidir. Hiçbir parlamentonun teklifi reddeceğine ih
timal verilemez. 

Ottavva Konferansında muvafakat kararının verilmesi ufak tefek güç
lüklerle karşılanmadı değildir. Son muhalefet Danimarka'dan geldi. O da 
nihayet razı oldu. Küçüklerin rızaları pek de gönül hoşluğu ile temin edil
miş değildir. Bunlar büyüklerin hatırı için. Misak içinde bir ayrılık yarat
mamak için ağız ucu ile peki demiş bir durumda görünmeyi tercih etmiş
lerdir. 

Danimarka neden dolayı, Türkiye ile Yunanistan'ı, Atlantik camiası
na mensup devletler arasında görmek istemediğini bir kere daha anlattı : 
Danimarka Şimal Doğuda Rusya'nın bir kapı komşusudur. Sovyetler gü
neyde Türkiye'ye yahut Yunanistan'a hücum ederlerse, Atlantik M i sakı 
mucibince Danimarka da Rusya'ya harp ilân etmek mecburiyetinde ka

f i Ulus Gazetesi : 28 Eylül 1951 
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lacaktır. Uzak Türkiye için harbe girmek Danimarka'nın hiç hoşuna git
miyor. Eğer Danimarka Hükümeti, taarruza kalkacak Moskofların hücu
ma Şimal Avrupa'dan başlamayarak Cenup Doğu'dan başlayacaklarına 
dair Sovyetlerden bir teminat almışsa yahut başka bir keşif ve intikale 
veya keramete dayanarak bu kanaate varmışsa itirazında pek haklıdır. 
Fakat, Sovyetlerin ne taraftan yahut ne taraflardan taarruza kalkacakla
rı meçhul olduğuna göre, Danimarka'nın bizim yüzümüzden kendisini 
tehlikeye düşmüş addetmesi akıl ermeyecek bir mantık numunesi adde
dilebilir. 

Bu mantık ters çevrilirse, biz de aynı suretle kendimizi Danimarka 
yüzünden tehlikede görebiliriz ve Danimarka'nın Misakta bulunmasın
dan hiç memnun olmayabiliriz. Halbuki hakikat şudur ki, harp hangi 
cephede yahut cephelerde başlarsa başlasın, tehlike Sovyetlerle beraber 
olmayan batı milletlerinin hepsi için müşterektir. Onun için herhangi bir 
hücum takdirinde bütün batı milletlerinin tereddütsüzce hep birden mü
dafaaya kalkmaları en mantıkî bir hareket olur. 

Danimarka'nın ve daha sair küçük memleketlerin endişelerini izale 
hususunda Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Mr. Acheson'un bir müta
laası çok hizmet etmiştir. Amerikan devlet adamına göre Ruslar Türki
ye'ye hücum etmek suretiyle harbe başlarsa, büyük devletler nasıl olsa 
Türkiye'ye yardıma koşacaklardır ve Cihan Harbi patlak verecektir. Fa
kat Türkiye Atlantik Misakına alınmaz, Ruslar da başka taraftan taarru
za kalkarlarsa, Türkiye'nin harbe katılmaması ihtimali kuvvetlidir. Bu da 
Atlantik Misakı devletleri hesabına büyük bir kuvvetine yardımından 
mahrumiyet teşkil edecektir. 

Bundan dolayı, Türkiye'yi Misaka kabul ederek harbe iştirakini sağ
lamak daha muvafık olur. 

Herhalde, Atlantik Misakına girmemizde birinci derecede Birleşik 
Amerika'nın çok dost ve hayırhah bir rolü olmuştur. 

Bütün Türk Milletinin Amerika hakkında zaten beslediği takdir ve 
muhabbet hislerinin bu yüzden çok daha derinleştiğini ve kuvvet buldu
ğunu temin edebiliriz. 

Bütün bu tatmin edici haberlere rağmen, işin içinde hâlâ bir pürüz
lü cihet kaldığını bilmemiz faydalı olur. Yalnız Le Monde'de okuduğumuz 
tafsilâta göre, bizim ve Yunanistan'ın Atlantik Misakına girmemiz Orta 
Doğu'da komutanlık teşkil edilmesi keyfiyetine "bağlı" bulunmaktadır! 

İngiltere'nin talebi üzerine, Orta Doğu mıntıkası Akdeniz mıntıkasın
dan ayrı bulunmak icabederdi. Amerikan Amirali Carner'in komutası al
tındaki Akdeniz bölgesi. General Juln'in idaresi altında bulunan Avru-
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pa'nın merkez bölgesi, ve Amiral ByrodTn otoritesi altında olan Şimal böl
gesi hep General Eisenhovver'in yüksek komutasına tabidirler. Orta Şark 
bölgesi doğrudan doğruya Atlantik Misakınm "Daimî komitesine" bağla
nacak imiş. Bu daimî Komite ise Atlantik devletleri teşkilâtına (N.A.T.O.) 
tabidir. 

Hattâ İngilizler Orta Doğu mıntıkasının. Daimî Komite gibi doğrudan 
doğruya Atlantik camiasına bağlanmasını istemişlerse de bu tez kabul 
edilecek gibi görünmüyormuş. 

Bundan başka, Orta Doğu bölgesinin komutanlığı meselesi de henüz 
halledilmemiş. Bu hususta İngiliz Generali Robertson'un ismi ileri sürül-
müşse de Türkiye müşterek müdafaa dâvası hizmetine koyacağı kuvvet
lerinin komutasını bir İngilize bırakmaktan a ş i k â r bir surette nâhoşnut 
bulunuyormuş. Şimdi mesuliyetleri ayırmak suretiyle bir hal çaresi te
min edilmek düşünülüyormuş. Bütün kara kuvvetlerinin başına bir Türk 
generali getirilmek, deniz ve hava kuvvetlerini de başka şeflere tevdi et
mek olabilirmiş. Türkiye bu mıntıkada en yüksek otoritenin bir Amerika
lıya verilmesi arzusunu izhar etmiş imiş. 

Şimdiye kadar bu meselede yalnız İngiltere, Fransa, Amerika ve Tür
kiye arasında fikir teatisi yapılmakta imiş. Bazı küçük devletler kendile
rinin de bu konuşmalardan haberdar edilmelerini istemişler. Mesele Ro-
ma'da toplanacak on iki devlet genel kurmayları komitesinde halledilecek 
imiş. 

Bütün bu tafsilâta bakılırsa daha bazı sıkıntılı safhalar geçireceğimi
ze hükmolunabilir. Fakat, meselenin prensibi bir kere kabul edildikten 
sonra, hakikî ve derin bir dostluk hissi ile bağlı bulunduğumuz müttefi
kimiz İngiltere ile dostça anlaşmak ve müşterek dâvanın müdafaası uğ
runda en uygun şekli bulmak kolay olacağına eminiz. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 

ATLANTİK PAKTI VE FAYDALARI (*) 

Dünkü yazımızda Türk dış politikasının esas istikametine ve Atlantik 
Paktına girme teşebbüsünün başlangıcına işaret etmiştik. Dün de söyle
diğimiz gibi Atlantik Paktına girmek arzusu ilk defa bugünkü muhalefet 
tarafından öne sürülmüştür. Şimdiki iktidar bu yolda yeni bir dış politi
ka prensibine bağlanmamış, yahut yeni bir istikamete yönelmemiştir. 
1939'da ve İkinci Cihan Harbinden sonra açılmış olan çığırda ilerlemiştir. 

(*) Ulus Gazetesi : 29 Eylül 1951 
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Aynı istikameti ve aynı politika prensibini takibetmekteki usul farkı
na temas etmek istemiyoruz. Çünkü maksadımız bir siyasî polemik aç
mak değildir. Maksadımız Atlantik Paktına girme bakımından muhalefet
le iktidar arasında prensip anlaşmazlığı olamayacağına işaret etmektir. 

Muhalefet lider ve sözcülerinden herhangi birisinin Atlantik Paktına 
girilmesinin aleyhinde bulunduğunu görmedik. Bilâkis C.H.P. Genel 
Başkanı bu merhaleye varılmış olmayı memnunlukla karşılamış ve bu 
uğurda memleketimize büyük yardımlar yapmış olan Amerika'ya karşı 
şükran ifade etmiştir. 

Meselenin buraya kadar olan safhası üzerinde tereddütsüz bir millî 
politika'dan bahsetmek mümkündür. Nitekim diğer muhalefet partisi de 
Atlantik Paktına girilmesine itiraz etmemektedir. 

Kuzey Atlantik Paktına girmekle Türkiye ne gibi bir fayda sağlayacak 
ve ne gibi yeni mesuliyetler yüklenecektir? 

Şimdi üzerinde ehemmiyetle durulması lâzımgelen sualler bunlardır. 
Evvela memleketimizin elde edeceği menfaatler üzerinde duralım. Atlan
tik Paktı ile bağlanmak gibi siyasî değeri büyük bir fayda sağlanacaktır. 
İngiltere ve Fransa ile olan 1939 ittifak andlaşmasındaki taahhüt Atlan
tik Paktındaki taahhütten daha açık ve daha kesindir. Hangi durumda 
ne elde edileceği belirtilmiştir. Atlantik Paktında ise tecavüze uğrayan 
âkide diğerlerinin ne gibi bir yardımda bulunacakları tasrih edilmemiş
tir. Bunun için İngiltere ve Fransa'dan yeni bir taahhüt elde etmiş sayı
lır mıyız sualine kolayca müspet cevap verilemez. 

1949'da Amerikan Kongresinde Atlantik Paktının tasdiki için görüşü
lürken, gerek hükümet, gerek kongre komisyonları adına verilen izahat 
şu noktayı kesin surette ortaya koymuştur : Her tecavüz karşısında Ame
rika'nın nasıl bir mukabelede bulunacağına kongre karar verecektir. 

Tecavüz halinde vakit kaybetmemek için Atlantik Paktı üyesi devlet
ler şimdiden meydana getirdikleri müşterek organlar vasıtasiyle planlar 
hazırlamaktadırlar. Savunmanın nerede ve nasıl yapılacağını, hangi üye
nin ne vazife yükleneceğini aralarında tespit etmektedirler. 

Bu hususta Türkiye'nin durumu ne olacaktır? 

İşte, mücerret Pakta alınmakla sağlanacak siyasî fayda yanında, elde 
edebileceğimiz askerî fayda, bu görüşmeler hükümetimizle de yapıldık
tan, tecavüze uğradığımız takdirde, Amerika, İngiltere, Fransa ve diğer 
üye devletlerin bize ne şekilde yardım edecekleri, nerede ve nasıl cephe 
tutulacağı kararlaştırıldıktan sonra meydana çıkacaktır. Bu görüşmele
rin ve plânların ilân edilmesi elbette beklenemez. Fakat henüz Pakta gir-
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meden siyasî faydadan daha fazlasını elde etmiş olmak iddiasında bulun
mak da mevsimsizdir. Muhalefet liderinin yalnız siyasî faydadan bahset
mesi takdirle karşılanacak bir realist konuşma tarzıdır. 

Sayın İnönü ikinci beyanatında, misal olarak Almanya'dan bahset
miştir. Filhakika Almanya'nın batı savunma sistemine dahil olması en az 
bir buçuk yıldır teklif edilmektedir. Alman hükümeti ve muhalefeti -me
sela Schumacher gibi liderler- böyle bir teklife yanaşmadan evvel esaslı 
bir teminat istemektedirler. Almanya'nın mütecavizi geciktirmek için 
oyalama muharebeleri verecek bir "ileri karakol" olarak kullanılmasına 
asla razı olamayız. Memleket zaten haraptır. İki tarafın yeni düellolarına 
sahne yapılarak yeniden ezilmeye bir tek Alman dahi razı değildir. Eğer 
Almanya ile ciddî bir işbirliği yapılacaksa, esas cephe Ren nehri kenarın
da değil, daha ileride Elbe nehrinde tutulmalıdır. Almanya bir kere daha 
istilâya uğradıktan sonra kurtarılmış memleket olmak için yakılıp yıkıl-
mamalıdır. İstilâyı Almanya sınırlarında durduracak şekilde savunma 
tertipleri alınmalıdır. Biz ancak bu şartla batı demokrasileriyle ittifak 
ederiz demektedirler. 

Atlantik Paktı üyesi devletleri de elbette hep aynı şeyi düşünmekte
dirler. Fransa'da gazeteler bu meseleyi açıkça münakaşa etmektedirler. 
İstilâya uğramak istemiyoruz demektedirler. Yani esas savunma cephesi
nin Fransa'nın doğusunda kurulmasını teklif etmektedirler. 

Türkiyede Atlantik Paktına girerken elbette hükümet bizim bakımı
mızdan ele alınması gerekli meseleleri Amerika ile ve diğer devletlerle gö
rüşecektir. Bu hususta Sayın İsmet İnönü'nün ortaya koyduğu mütalâ
alar dikkatle incelenecek değerdedir. Milletlerarası politikada iyimserlik 
değil ihtiyatlı davranmak makbul sayılmalıdır. Bin türlü ihtimalin dokuz 
yüz doksan dokuzunu hesaba katıp, sadece bir tanesini hesaba katma
mak, bazen büyük felâketler doğurabilir. 

Memleketimiz için en hayatî bir mesele üzerinde bulunulmaktadır. 
Vatandaşların yüzde 46-48 ini temsil eden muhalefet tamemen inkâr edi
lerek hareket etmekte ısrarın mânasını anlayamıyoruz. Muhalefet de
mokrasinin vazgeçilmez unsurudur. İktidardakiler muhalefet liderlerini 
beğensinler beğenmesinler bu hakikat değişemez. Muhalefetin nasıl ya
pılacağını iktidar tâyin edemez. "Biz muhalefete değer veriyoruz amma 
böyle muhalefet olmaz" demenin mânası yoktur. Muhalefetsiz iş görme
nin mesuliyeti çok, hem pek çok ağırdır. Muhalefeti beğenmediğimiz için 
onunla işbirliği yapmadık, rejimin icaplarını bu sebepten ihmal eyledik 
mazereti makbul bir bahane olamaz. 

Nihat ERİM 
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Başbakanın dış politikaya dair muhalefete cevabı 

TÜRKİYE ATLANTİK PAKTINA EKSİKSİZ 

ARTIKSIZ EŞİT HAKLARLA GİRECEKTİR (*) 

ADNAN MENDERES DİYOR Kİ : "BAŞKA ÜYELERİN DERUHTE 
ETTİKLERİ MÜKELLEFİYETLER SINIRINI AŞAN TAVİZLER VE TEK 

TARAFLI TAAHHÜTLER BİZİM İÇİN ASLA BAHİS MEVZUU DEĞİLDİR." 

"BU SEFER BATILI YÜKSEK AKSERÎ ŞAHSİYETLERİ İLE YAPACAĞIMIZ 
GÖRÜŞMELER SADECE İHZARİ BİR FİKİR MÜDAVELESİ 

MAHİYETİNDE OLACAKTIR." 

Ankara 11 (A.A.) — Millet Partisi Genel Yürütme Kurulunun dış po
litikamız mevzuuna dair neşrettiği tebliğ hakkında fikrini sorduğumuz 
Başbakan Sayın Adnan Menderes bize şunları söyledi : 

"— Tarihin eşini kaydetmemiş olduğu büyük tehlike karşısında 
münferiden savunmalarına imkân olmayacağını anlayan küçük, büyük 
batılı hürmemleketler varlıklarını ve millî ananelerine dayanan demokra
si rejimini birleşerek korumak maksadiyle Atlantik Paktını vücude getir
diler. Memleketimiz, coğrafi mevkii itibariyle tehlikenin şiddetini daha ya
kından hissediyor fakat harp sonunda içine düştüğü siyasî tecerrüt onu 
ancak kendi başına kalmak ve kendi imkânları ile yetinmek zorunda bı
rakıyordu. Bu gerçek endişe bizden evvel iktidar mevkiinde bulunmuş 
olanları Türkiye'nin mukadderatını araştırmaya sevketmiş, lâkin bunu 
tahakkuk ettirmek için yapılan teşebbüsler, dahilî, haricî âmillerin tesiri 
ile akim kalmıştır. 

"Demokrat Parti hükümetinin güttüğü azimli ve Türkiye'nin taahhüt
lerine mutlak bağlılığını bilfiil göstermesi itibariyle de hayırlı ve güven ve
rici dış politika sayesindedir ki Garp camiası ile Atlantik Paktı içinde ka
der birliği yapmak durumuna girmek üzere bulunuyoruz. Atlantik Paktı
na davet edilmemiz hakkında alınan karar bu bakımdan hepimizi sevin
dirmesi lâzımgelen bir hâdise iken ne yazık ki bazılarınca bu yerinde se
vinç âdeta Türk milletine çok görülüyor. Birtakım küçük iç politika he
sap ve oyunlarına kendilerini kaptıran kâh Türkiye'nin pakta bir bütün 
olarak değil de yalnız bir kısım topraklariyle katılacığı gibi gülünç, fakat 
zihinleri karıştırıcı mütalealar serdettiler. Kâh pakttan istifademiz dere
cesi böylece cayi sual iken, bizim, batı müdafaasına muazzam rakamlar
la gösterdikleri kuvvetler ayıracağımız iddiasında bulunarak ve yabancı 

(*) Milliyet Gazetesi : 12 Ekim 1951 
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matbuatta okudukları, kaynağı meçhul, her türlü haberi hakikat gibi 
göstererek umumî efkârda tereddüt, hattâ endişe uyandırmaya mütema
diyen uğraştılar. Bu neviden gayretlerin yeni bir misaline de Millet Parti
si Genel Yürütme kurulunun dış politikaya ait görüşünü ifade eden teb
liğinde rastlıyoruz. Gerçi sureta bu tebliğ "mesuliyet mevkiinde bulunan 
hükümete bazı cihetleri hatırlatmak üzere" yapılmakta, yani ikaz kasdi-
ne dayatılmak istenmektedir. Fakat o partinin resmî sözcüsü olan Kud
ret Gazetesinin bu tebliğ üstüne bütün bir sayfa enliliğinde koyduğu şu 
"Hükümet tehlikeli bir yoldadır" serlevhası asıl kasdin ne olduğunu açık
ça meydana koyuyor. Amma ben küçük hesaplara ve particilik oyunları
na dayanan bu tezahürlere üzerinde fazla duracak değilim. Yalnız vesile
den faydalanarak şunları belirtmekte fayda görmekteyim : 

1 - Atlantik Paktına bu camianın üyesi olan diğer on iki devletin hak
larına da, vecibelerine de artıksız eksiksiz tekabül eden eşit haklarla ve 
vecibelerle gireceğiz. Bu cihet Ottava konferansı kararını müteakip bize 
resmen ve sarahatle temin edilmiştir. Şu halde, hukukan. başka üyele
rin deruhde ettikleri mükellefiyetler sınırını aşan "tavizler ve tek taraflı 
taahhütler" bizim için asla bahis mevzuu değildir. 

2 - Türkiye topraklarının tamamı Paktın tazammun ettiği karşılıklı 
garantinin tatbik sahasına dahil bulunacaktır. Bundan evvel intişar eden 
beyanatıma rağmen bunun böyle olacağına elan şüphe göstermek her
halde hüsnü niyet mahsulü sayılmamak lâzımgelir. 

Atlantik Paktına kabulümüzün tabiî bir neticesi olarak ortaya çıka
cak ve halli lâzım gelecek, tatbikata müteallik, meseleler elbette vardır ve 
olacaktır. Bu sefer Amerikan. İngiliz, Fransız yüksek askerî şahsiyetleriy
le yapacağımız görüşmeler ise hukukî hüküm ifade edecek müzakereler 
nevinden değil, sadece ihzari bir fikir müdavelesi mahiyetinde olacaktır. 

Bu işten ayrı olarak Orta Şark'ın müştereken korunması mevzuu da 
tabiatiyle gözden geçirilecektir. Atlantik Paktı sistemine giren Türkiye 
Doğu ve Cenup sınırlarının ötesindeki komşu milletleri de her türlü te
cavüz tehlikesinden masun ve tam bir emniyet içinde yaşıyor görmekte 
bizzat onlar kadar menfaatlidir. Bu mevzua dair temaslar da şüphesiz ve 
hiç değilse şimdilik bir fikir teatisi mahiyetini aşmayacaktır. Bu mühim 
meseleler görüşülürken hükümetin millî menfaatleri korumakta en kü
çük bir ihmal göstermeyeceğinden emin bulunmaları lâzım gelen muha
liflerimizin beyhude yere fikirleri karıştırmaktan ihtiraz etmeleri de onla
ra düşen bir vatanî vazifedir sanırım. 
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BİZ ATLANTİK PAKTINA GİZLİ ŞARTLAR 
ALTINDA MI GİRİYORUZ? (*) 

HÜKÜMET AÇIKLAMAYA CESARET EDEMEDİĞİ ŞARTLAR KABUL 

ETMİŞSE VE DIŞ SİYASAMIZI BUNA GÖRE YÜRÜTÜYORSA BU 

TÜRKLÜK BAKIMINDAN ÇOK TEHLİKELİ BİR YOLDAN 

GİDİYOR DEMEKTİR. 

Batılı hükümetlerin kendi meclislerince tasdik edilmemiş 
taahhütlerine güvenerek ülkemizi savaşın kenarına sokmak 

bir türlü kumar olabilecek çok ağır sonuçlar doğurabilir 

Demokrat Parti Meclis grubunun geçen Salı toplantısında parti ileri 
gelenlerinin anlayışını gösteren bazı önemli görüşme ve tartışmalar ol
muştur. 

Bunlardan Amerika askerî yardımı üzerinde açıklamalar isteyen mil
letvekillerine savunma bakanınca verilen karşılıkla bu münasebetle Dı
şişleri Bakanının ihtimal ileride yapılmasından çekindiği bir soruyu ön
lemek düşüncesiyle ortaya attığı yanlış görüş üzerinde duracağız. 

Yurdumuzun askerî sırlarını kimseye kaptırmamak kaygısı her 
Türk'ün yüreğinde taşıdığı en esaslı duygulardan biridir. Çok kere bir ta
kım ilgililer bu duygudan faydalanarak askerî sır bahanesini ileri sürüp 
bir çok eksikliğin, kifayetsizliğin veya kötülüğün meydana çıkarılmasını 
önlemeye çalışmışlardır. 

Halbuki bu gibi eksiklik, kifayetsizlik ve kötülüklerin gizli tutulması 
ve dolayısiyle devam eden durmaları istenilen ve çoğunluk bakımından 
pek de sır teşkil etmeyen şeylerin meydana çıkmasından daha fazla yur
dun savunma işini baltalarlar. 

Dolayısiyle Millî Savunma Bakanının gizlilik isteğini toptan ve her ba
kımdan haklı görmeğe imkân yoktur. Ona düşen vazife şu ve şu yönler 
açıklanabilir ve şunlar açıklanamaz demekti. 

Amerika ve Avrupa gazetelerini okuyanlar Amerika'dan batı ülkeleri
ne gelen silâhların cins ve sayısının açıkça yazıldığını görmüşlerdir. De
mek ki bu gibi şeyler pek de sır sayılmıyorlar. 
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Şu yönü de unutmamalıyız : Bizim batı dünyası nezdindeki itibarımız 
ve ondan göreceğimiz yardım ve desteğin derecesi bu dünyadaki demok
ratik denetleme ve sorup araştırma usullerini kendimize mal etmemizle 
ölçülecektir. 

Bu bakımdan Salı günü hükümetin takındığı durum manevî itibarı
mızı yükseltecek özde olmamıştır. 

Dışişleri Bakanının bu gibi açıklamaların demokrasilerde de yapılma
dığını ve eğer kendisinden Atlantik Misakma hangi şartlarla girdiğimiz 
sorulursa buna da cevap vermeyeceğini söylemesi yanıltıcı ve yersizdir. 

Değil barış sırasında, birinci ve ikinci dünya savaşları içinde bile İn
giliz Saylav ve Lordlar Meclislerinin ordunun sevk ve idaresi ve malzeme
nin durumu üzerinde incelemelerde bulundukları bilinen bir yöndür. 

Bakanın bilhassa Atlantik Mikasına dair söyledikleri hayretle karşı
lanmalıdır. 

En yetkili bir ağızdan öğrenmiş oluyoruz ki biz misaka bir takım giz
li şartlarla girmeğe hazırlanıyoruz. Bu korkunç bir itiraftır. Demek ki hü
kümet kamutayın rızasını almadan devlet adına taahhütler kabul etme
ğe ve imzalar vermeğe hazırdır. 

Bu hal, Osmanlı devletini, kimseye haber vermeden Almanya ile bağ-
laştırıp savaşa sürüklemiştir. 

Hikmet BAYUR 

TÜRKİYE HAKKINDA AMERİKAN-İNGİLİZ İHTİLÂFI (*) 

Bir iki gündür gazeteler bize dair bir Amerikan-İngiliz ihtilâfından 
bahsediyorlar. Verilen haberlere göre Amerika, bizim de istediğimiz gibi, 
Türk ordusunun öbür misakçı orduların durumunda olmasını, yani baş̂ -
komutanı General Eisenhovver'e bağlanılmasını, İngiltere ise bu ordu
nun, İngiliz olması kuvvetle muhtemel bulunan ayrıca bir Orta Doğu Ko
mutanlığına raptını ileri sürmekte imişler. 

Eğer amaç yalnızca komünist dünyasının saldırışı halinde ona karşı 
koymak ve buna Türk ordusunu da iştirak ettirmek olsaydı böyle bir ih
tilâf çıkmazdı. Besbellidir ki bir genel savunma savaşı çıkınca General 
Ayzenhover'in Başkomutanlığı altında bir takım bölge ve cephe komutan
ları bağlaşık orduları sevk ve idare edeceklerdir. 

(*) Kudret Gazetesi : 4 Ocak 1952 
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Mümkündür ki bu takdirde Trakya'daki Türk kuvvetleri ile Yunan ve 
Yugoslav orduları bir balkan komutanlığına bağlansınlar. Kafkas ve ge
nel olarak Karadeniz, Anadolu, İran bölge ve cepelerinde savaşacak or
dular da bir Orta Doğu komutanlığı tarafından sevk ve idare edilsinler. 
Sırf askerî özde olan bu gibi işler için uzun siyasal tartışmalara lüzum 
yoktur. 

Yapılan tartışmaların bir manası olması için, İngilizlerce şimdiden ay
rıca kurulması istenilen Orta Doğu Komutanlığının bu bölgedeki İngiliz 
menfaatlerini barış zamanında da korumakla görevlendirilmesi, yani 
Türk kuvvetinden İran ve Arap dünyası işlerini İngiltere'nin menfaat ve 
görüşüne göre düzenlemek için faydalanılması lâzımdır. Bu ise bir genel 
savaş olmadan dahi bizi kendi menfaatlerimizin hiç de gerektirmediği 
yıpratıcı ve kemirici Korevari bir savaşa sürükleyebilir. 

Hükümetin Türkiye'yi böyle bir badireye kaptırmaktan kaçınması ye
rindedir ve bunda kesin olarak ayak diremek bir zarurettir. 

Daha önce de dedik. Bu gibi şartlarla Atlantik misakına girmektense 
onun dışında kalmak hiç olmazsa daha az zararlıdır. 

Esasen Amerika'nın gayet çabuk silâhlanması bir genel savaş ihtima
lini azaltacak ölçüde Rusya'nın cesaretini kırmaktadır. Bu yolda tabiî ke
sin bir şey söylemek güç olmakla birlikte bir çok belirti komünist dünya
sının saldırganlığının azalmakta olduğunu gösteriyor. 

Papalık makamının Polonya, Çekoslavakya ve Macaristan'daki kilise 
teşkilâtının komünistlerce tamamen ortadan kaldırılmasını önlemek için 
olacak, komünistlere karşı aşırı muhalefetten çekindiği Fransa'da bir sız
lanma konusudur. Son haftalarda bazı büyük Fransız papazları, öteden-
beri kilisenin görüşünü ifade eden savaş aleyhtarı vaaz ve yazılarında ye
ni bir noktayı ele almışlardır. O da Demirperde arkasında kalmış olan 
milletleri kurtarmak için dahi savaşın caiz olmadığı noktasıdır. 

Bu hal batı ile doğu arasındaki kuvvetler denkliğinin batılılar lehinde 
değişmekte olduğuna az çok işaret sayılabilir, çünkü bu güne kadar De
mirperde arkasında kalan ülkeleri kurtarmak lafı edilmiyor, yalnızca Ba
tı Avrupa'nın Rus istilâsına karşı korunulması üzerinde duruluyordu. 

Bir genel savaştan gitgide daha çok çekinmesi gereken komünist 
dünyasının İran ve Arap ülkelerindeki durumdan faydalanarak oralarda 
bir sürü çıban başlarının hasıl olmasına yardım etmesi tabiî sayılmalıdır. 
Bu gibi yaraların Türk kuvvetine dayanılarak kapatılmak istenilmesi de 
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bazılarınca faydalı görülebilir ve görülmektedir. Bizim bu gibi menfaatle
re âlet olarak varlığımızı tehlikeye düşürmemiz çok yazık olur. 

Geçen yaz Dışişleri Bakanımızın Orta Doğu savunması hakkında İn
giliz Dışişleri Bakanına verdiği aleni karşılık, keza bizim Atlantik misakı
na alınmamıza esas bakımından karar verildiği günlerde büyük bir siya
sal yanlış yaparak Mısıra nota verme işine katılmamız, ister istemez zi
hinlerde Türk hükümetinin misaka girmek sorumu ile Orta Doğu komu
tanlığı sorumunun birbirine bağlanılmasına rıza gösterdiği duygusunu 
uyandırmıştır. İngiltere'nin bu konuda hâlâ ayak diremesi kendisine her
hangi bir biçimde olursa olsun bu yolda ümitler verilmiş olduğunu gös
terir. B. F. Köprülünün son söylevi ve Başbakanın kanada radyosundaki 
sözleri eski ümit ve intibaları henüz kırmamış demektir. 

Bütün bu sorunlar son derece önemli olmakla birlikte, önemi onların
ki nd en çok üstün bulunan bir yön vardır ki ona aldırış bile edilmemek
tedir. 

O da şudur : Amerikan ve İngiliz devlet adamları Türkiye'nin mukad
deratı üzerinde kendi aralarında, bizim katılmadığımız görüşmeler yap
maktadırlar. 

Kore'ye asker gönderdikten ve son haftalarda Mısır'a nota verdikten 
sonra biz de işbaşında bulunanlar ve onların sözcüleri artık büyük dev
let olduğumuzu iddia ettiler. Büyük devlet demek dünyada ortaya çıkan 
her önemli sorumda söz ve oy sahibi olmak demektir. 

Halbuki mukadderatımızı en yakından ilgilendiren bir işte bizim ka
tılmadığımız görüşmeler yapılmaktadır. Ummak isteriz ki bu gidiş önle
necektir ve bizimle ilgili sorumlar B.B. Truman ve Çörçil'in mevkilerine 
benzer mevkilerde bulunan Türk devlet adamlarının iştiraki olmadan Va-
şington'da görüşülmiyecektir. 

Hiç ordusu olmayan bir iki milyon nüfuslu küçük devletler bile ken
di bağlaşıkları tarafından böyle bir muameleye tabi tutulmaya tahammül 
etmezler. Mukadderatımızın gerektiği gibi temsil edilmediğimiz toplantı
larda başkaları tarafından tespiti demek olan bu yön ise bizde hiç bir tep
ki uyandırmamıştır. Kamutay toplanınca bu noktaya gereken önemi ve
receğini ummak isteriz. 

Hikmet BAYUR 
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Atlantik Paktına iştirakimiz 
İNGİLİZ BASINI TÜRK TEZİNİ DESTEKLİYOR (*) 

MANCHESTER GUARDİAN, "TÜRKİYE'NİN RESMEN PAKTA ALINMASI 
DERHAL SAĞLANMALIDIR" DİYOR 

Londra, 13- Türkiye'nin Atlantik Paktına alınması meselesine dair İn
giliz gazetelerinde geniş yorumlar yapılmaktadır. 12 Ocak tarihli Manc-
hester Guardian gazetesinde bilhassa şöyle denilmektedir : 

Eylülde Ottava'daki Konsey toplantısında, üyelerin parlamentoların
ca tasdiki şartiyle, Türkiye ve Yunanistan'ın pakta alınmalarına karar ve
rilmiştir. Fakat resmî davetiye halen gönderilmemiştir. Konseyin Kasım
da Roma'daki toplantısında, Doğu Akdeniz Komutanlığı ve Türkiye mese
lesi müzakere edilmiş, fakat karara varılamamıştır. Bu mesele halen Va-
şington'da Atlantik Paktı Teşkilâtı Askerî Komitesinde görüşülmektedir. 

Komuta sistemi karara bağlanmadan Türkiye niçin Pakta davet edil
miyor? Evvelâ Pakta alınarak Türkiye'nin de gelecek ay Lizbon'daki top
lantıda tam âzâ sıfatiylle komuta sistemini görüşmesini sağlamak daha 
münasip değil midir? Müşküllerden birisi şudur ki : Fransız parlamen
tosu konseyin kararını henüz tasdik etmememiştir. Hâlen de Fransa'da 
hükümet mevcut olmadığından karar tasdik edilememektedir. Fakat, 
Fransa'nın hatta hareketinden şüphelenen yoktur. Endişelerin başlıca 
sebebi, İngiltere'nin siyasetinde bir gerileme ihtimalidir ki, bu vaziyet 
karşısında İngiltere hükümeti görüşünü her hangi bir anlaşmazlığa mey
dan vermeyecek şekilde açıklamalıdır. Fransa'daki kriz yüzünden Lizbon 
toplantısından evvel resmî davetiye gönderilmediği takdirde, Lizbon'daki 
İngiliz bakanları daha da ileriye giderek Türklerin müşahit sıfatiyle top
lantıya iştiraklerini sağlamalıdırlar. 

Son endişelere sebebiyet veren haber, Türkiye'nin Orta Şark Komuta
sına girmeden Atlantik Paktına alınmasına İngiliz Hükümetinin muarız 
olduğunu imâ etmektedir. Türkiye Başbakanı Bay Adnan Menderes, ya
kınlarda verdiği beyanatta bu meseleye temasla şöyle demiştir : 

"Doğmak üzere bulunan Orta Şark komutası ile doğmuş ve gelişmek
te olan Atlantik Paktını birbirine karıştırmamak lâzımdır. Orta Şark Ko-
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mutası kurulsun, kurulmasın, Türkiye'nin Atlantik Paktında yeri ol
madır." 

Orta Şark Komutasının ne zaman doğacağı henüz belli olmadığından, 
Türkiye Başbakanının görüşü makuldür. Netice itibariyle belki Türkiye, 
Orta Şark komutasında Atlantik Paktından daha büyük rol oynayacak
tır. Fakat yakın istikbalde Türkiye. Orta Şark komutası mevcut olmadı
ğına göre. Atlantik Paktının çok kıymetli bir üyesi olabilir. 

Stratejik üs olarak, Türkiye Süveyş Kanalı bölgesi kadar mühimdir. 
Muvaffakiyetli bir müdafaa sisteminin tecavüz kâr olması, 20 nci asrın 
hakikatlerindendir. Harp takdirinde Türkiye, Avrupa'nın müdafaasını te
cavüz! yapacak imkânları sağlamaktadır. Türkiye, Rusya'nın en açık ce
nahında, Kafkasya'nın zengin petrol kuyuları yakınında bulunmaktadır. 
Ve İran'la Arap memleketlerine müteveccih herhangi bir Sovyet taarruzu
nu kökünden darbeliyecek durumdadır. Avrupa'ya saldırdığı takdirde. 
Türkiye yoluyla şiddetli darbeler yiyeceği düşüncesi Rusya'yı muhakkak 
ki endişelendirmektedir. Türkiye'nin Atlantik Paktına girmesine Rus
ya'nın bu kadar kuvvetle muarız olmasının sebebi de budur. Türkiye 
Pakta girmeyi çok istemektedir. Resmen Pakta alınması derhal sağlan
malıdır. 

ATLANTIK PAKTıNA GIRERKEN (*) 

BİR TARİH VE BİR VAZİFE 

Asıl söyleyeceklerimi yazmazdan önce size bir tarihi hatırlatacağım : 

1823 de Birleşik Amerika devleti, şimdikine benzer endişeli bir hayat 
geçiriyordu : Cenubî Amerika halkı isyan edip de İspanyol'lara karşı is
tiklâllerini ilân edince bir rivayet alıp yürümüştü de ondan. Dolaşan bu 
havadise göre Rusya ve Fransa elbirliği yaparak Meksika'dan Arjantin'e 
kadar bütün yerlerde baş gösteren halk isyanlarını söndürecekler ve İs
panyollara eski sömürgelerinde hâkimiyetlerini sağlayacaklar dı. Bu dev
letler bedelsiz olarak bu işi yapacak değillerdi ya... Ruslar hizmetlerine 
karşı Kaliforniya'yı. Fransızlar da Meksika'yı alacaklardı. 

Bu rivayet akla da uygun geliyordu : Avrupa devletleri meşru hükü
metlere karşı nerede bir isyan çıkarsa onu bastırmaya taahhüt ederek 

(*) Ulus Gazetesi: 29 Ocak 1952 
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"mukaddes ittifak" adı altında birbirlerine bağlanmamışlar mıydı? Rusya 
ve Fransa bu ittifak hükmünü yerine getiriyoruz diye bu işe girişebilirler
di. 

Şimalî Amerika Birleşik devletlerini çok kaygılandıran bu durum, 
Londra'yı da tasalandırmıştı : İngiltere Avrupa'nın Rus Çarı emri altında 
şu veya bu teşebbüs için teşkilâtlanmaya kalkmasını hoş görmüyor, Na-
poleon sahneden çekileli henüz yedi yıl bile geçmemişken Fransa'nın de
nizaşırı yerlerde sömürgeler kurmağa kalkmasını tehlikeli buluyordu. 

Bunun içindir ki zamanın İngiliz Dışişleri Bakanı Canning Londra'da-
ki Amerika Birleşik Devletleri elçisene şöyle bir teklifte bulunuyor : Bir
leşik Amerika ile İngiltere müşterek bir beyanname yayınlayarak Latin 
Amerika'sındaki olup bitileri tanıdıklarını ilân eylemelidirler ve aynı za
manda her hangi bir Avrupa devleti Amerika'daki yeni duruma müdahe-
leye kalkacak olursa karşısında Birleşik Amerika ile İngiltere'yi bulacak
larını söylemelidirler. İngiltere gibi büyük deniz kuvvetine sahip olan bir 
hükümetin geniş bir kara devleti halinde olan Birleşik Amerika ile men
faat birliği ve ittifakı dünyaca bilindiği zaman artık Cenubî Amerika'ya 
askerî müdahalede bulunmaya cesaret edecek hiç bir hükümet adamı 
olamaz. 

Canning'in bu teklifi Vaşington'da Amerika Birleşik Devletleri Cum
hurbaşkanı Monroe ve onun çok dirayetli müşavirleri tarafından uzun 
uzadıya incelenmişti. Maksat, Cenubî Amerika'ya Rusya ve Fransa'nın 
müdahale etmemesi değil miydi? İngiltere'nin buna muhalif olması, böy
le bir müdahaleyi önlemek için yeterdi : Başka bir Avrupa devletinin de
nizaşırı yerlere kuvvet gönderecek bol bol gemileri yoktu ki... Onun için 
Amerika hükümeti İngiltere ile müşterek bir beyanname yayınlamakta 
fayda görmedi. 

Fakat Amerika'nın tek başına bir beyanname ile politikasının esasla
rını dünyaya bildirmesi lâzım mıydı? Monroe ve müşavirleri bunun fay
dalı olacağına inandılar. Bir kere, diyorlardı, böyle tek taraflı bir beyan
name, Amerika'nın menfaati olan alanlarda İngiltere ile müşterek olarak 
hareket edeceğini dünyaya anlatmış olur. Fakat aynı zamanda böyle bir 
beyanname ile İngiltere'yi de diğerleri gibi, bir Avrupa devleti addettiğimi
zi göstererek onun da yeni dünyada alabildiğine genişlemesine muhalif 
olduğumuzu yaymış bulunuruz ve nihayet bir Avrupa devleti bu kıtanın 
bütün denizlerde kuvvet toplamaya ve böylece Amerika'yı tehdide kalka-
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cak olursa ancak o zamandır ki Amerika'nın Avrupa işlerine askerî mü-
dahele şeklinde karışacağını ilân etmekle bu tehlikeyi önleriz. 

İşte bir taşla şu üç kuşu birden vuracak şekilde bir beyanname yazıl
dı ve 1823 Aralık ayının ikisinde Cumhurbaşkanının mesajı olarak Ame
rika kongresinde okundu. 

Kendi teklifinden tamamiyle ayrı olan bu beyanameyi Canning gör
müştü, İngiltere'nin Avrupa dışı yerlerde Avrupalı bir devlet gibi muame
le edilmesine de kızmıştı ama çar naçar bunu benimsemişti de... 

O vakitten beri Monroe nazariyesi adiyle anılan ve Amerika Birleşik 
devletlerinin Avrupalılarla münasebetlerini idare eden bu politika esasla
rını 1917 de, yani hemen hemen bir asır sonra Almanya bozmaya kalkış
tı : Denizaltı harbini Amerika'yı tehdit edecek hale sokarak, o zaman 
Amerika derhal İngiltere'nin yanında harbe girdi : Yazılı bir ittfak akdine 
lüzum görmeksizin. 

Bu tarihlî hikâyeyi yazmaktan maksadım bir kere şudur : Atlantik 
Paktı imza edildiği sıralarda bazıları sanmıştı ki Amerika Monroe nazari
yesinden vazgeçmiştir de yepyeni bir yola girmiştir : Avrupa devletleriyle 
askerî ittifak yaparak. 

Böyle sananlar sadece işin dış yüzüne bakıyorlar. Olayların içyüzüne 
baktığınız zaman durum hiç böyle değildir. Atlantik Paktı arifesinde Ame
rika görmüştü ki Rusya Garbî Avrupa'ya hâkim olmak istiyor, sonra bu
rayı Amerika'yı tehdit için bir atlama taşı gibi kullanmak arzusundadır. 
Böyle bir durum Monroe'nin Avrupa işlerine karışmak için çizdiği sınır 
değil midir? Eğer insan ömrü çok uzun olsaydı da Atlantik Paktı arifesin
de Monroe sağ olsaydı TrumanTn yaptıklarını yapardı : Hem de 1823 de 
düşündüklerini yeni şartlara göre tatbik ediyorum diyerek. 

Atlantik Paktına Türkiye ve Yunanistan'ın girmesiyle muhtemel bir 
tecavüzcünün atlama taşı olarak kullanabileceği bir kapı da kapanıyor ki 
bundan sulh cephesinin kazanacağı çok büyük faydalar olduğu muhak-
aktır. 

Ancak bu pakta imza koyanlar yeni bir mesele karşısmdadırlar; Pak
ta dahil olan her hangi bir devletin sömürgesinde veya yarı sömürge ola
rak kullandığı bir yerde kargaşalık çıkar da o devlet bunu demirperde ar
kasındaki tecavüzcünün bir propaganda tahriki gibi görür veya öyle gös
terirse ve bana yardım ediniz derse ne olacak? Hele o yer dünya strateji
si bakımından önemlidir, benim elimden çıkarsa Atlantik Paktına imza 
koyan devletlerin müdafaa kuvvetleri çok zayıflar diye deliller getirirse. 
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Bu durumda olan memleketlerden bizi çok ilgilendiren yer Orta Doğu 
ve Arap âlemidir. Oradaki kaynaşmalar şimdiki halde Rusya lehinde bir 
hareket gibi gözükmüyor ama bu memleketler çok sıkıştırılırsa böyle bir 
durum meydana gelebilir. 

Oraların psikolojik halini ne Avrupalılar, ne Amerikalılar bizim kadar 
kavrayamaz. Meselâ Mısır'da şimdi esmekte olan rüzgâr : Meşrutiyetin 
ilk yıllarında İtalyanlar Trablus'a çıktıkları veya Balkan harbi felâketine 
uğranıldığı zaman bizim teneffüs ettiğimiz garp devletlerine karşı kinle 
dolu havaya benziyor. İngiliz ve Fransız devlet adamlarının o zaman 
Türklerin ruhî halini bir türlü anlamamaları yüzünden değil midir ki Bi
rinci Dünya Harbine âdeta sürüklendik? 

Bunun içindir ki Atlantik Paktında yerimizi aldıktan sonra bize düşen 
önemli vazife müttefiklerimizi şu mesele üzerinde iyice düşündürmek ol
malıdır. Orta Doğu memleketlerini eski şekilde sömürmekte devam ede
rek onlar : "denize düşen yılana sarılır" haline mi sokmak Atlantik Pak
tına imza koyan memleketlerin menfaatine uygundur, yoksa esen istiklâl 
havasına uyarak ve buralar halkının gönlünü kazanmağa çalışarak on
ları müttefiklerimiz haline getirmek mi? 

Bu ikincisini yapmanın güç olduğunu biliyorum. Kolay kolay kinli ha
va ortadan kalkar mı? Fakat bence Atlantik Paktını imzalayan devletler, 
bu memleketlerin gerçekten istiklâllerini istediğini gösterirse ve onların 
izzeti nefislerine hürmet şartiyle iktisadî yardımlarda bulunursa bu ikin
ci hal pekâlâ zamanla gerçekleşebilir. 

Ya o vakte kadar Orta Doğu'da "Çin" gibi komünistlerin eline düşer
se diyeceksiniz... Bu tehlike bana her zaman önlenebilir gibi geliyor. 

Emin ERİŞİRGİL 

KUZEY ATLANTİK MİSAKI VE TÜRKİYE (*) 

Son günlerde Fransız Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün 1939 tarihli İıı-
giliz-Fransız-Türk ittifakı hakkında basına verdiği demeç Ankara ittifak 
muahedesini yeniden günün mevzuu haline getirmiş ve bu andlaşma 
üzerinde gazetelerimizde birtakım fikirler ileri sürülmüştür. 

Fransız Dışişleri Bakanlığı sözcüsü mezkûr demecinde "1939 andlaş
ması Türkiye'yi Atlantik Paktının bütün garantilerinden faydalandırmak
tadır. Çünkü bu andlaşmanın diğer iki üyesi, İngiltere ve Fransa, Atlan-

(*) Zafer Gazetesi: 31 Ocak 1951 
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tik Paktının azalarıdır. Diğer taraftan Türkiye, Amerikan askerî yardı
mından zaten faydalanmaktadır. Bu demektir ki, Türkiye bir tecavüze 
uğradığı takdirde 1939 andlaşması gereğince Fransa ile İngiltere ve dola
yısiyle de bütün Atlantik bloku harekete geçecektir." demiştir. 

Halbuki Ankara ittifaknamesiyle Atlantik Misakının metinleri gözden 
geçirilecek olursa Fransız Hariciye Nezareti sözcüsünün bu beyanatının 
mevcut taahhütlerin çerçevesini bir hayli aştığı kolaylıkla görülecektir. 

Filhakika Ankara ittifakı gereğince batının bu iki devleti, bir Avrupa 
devletinin tecavüzüne uğradığı takdirde Türkiye'nin yardımına gelecek
lerdir. İngiliz-Fransız taahhütlerinin işlemesi için Türkiye'ye müteveccih 
taarruzun bir "Avrupalı" devlet tarafından yapılmış olması kâfi olup taar
ruzun tevcih edildiği istikametin ehemmiyeti yoktur. 

Türkiye bugünkü şartlar içerisinde, her hangi bir Avrupa devleti ta
rafından tecavüze uğrayacak olursa İngiltere ve Fransa bizim yardımımı
za koşmağa mecburdurlar. Bu itibarla Sovyet Rusya, ister Bulgaristan 
yoliyle, yani Avrupa kıtasından, ister doğrudan doğruya Kars hududun
dan veya İran üzerinden yani Asya kıtasından vatanımıza karşı bir taar
ruza geçtiği takdirde Ankara muahedesi derhal işlemeye başlayacaktır. 
Muhterem sözcünün bu noktaya müteallik beyanatı doğrudur. 

Fakat İngiltere ve Fransa'nın, Atlantik misakının birer üyesi bulun
maları sebebiyle Ankara ittifak andlaşmasının da Atlantik Paktı ile bağ
lantı halinde bulunduğu yolundaki hükmü ne Ankara muahedesini ve ne 
de Atlantik Misakının metinlerinden istihraç etmeye imkân yoktur. At
lantik Paktı Avrupa ve Amerika kıtasının on iki devleti arasında imzalan
mış olup ancak bir taarruza karşı birbirlerine yardım vaadeden bir an
laşmadır. İngiltere ve Fransa'nın, bir tecavüze uğramış olan Türkiye'nin 
yardımına koşmaları halinde, Atlantik Misakının diğer üyelerinin de der
hal harekete geçeceklerini gösteren bir taahhüt mevcut değildir. 

Zaten Ankara İttifakı ile Atlantik Misakı arasında bu türlü bir irtibat 
mevcut olsaydı Türkiye, mezkûr misaka iltihak etmek için Atlantik Pak
tı devletlerine bu yolda bir teklifte bulunmayacağı gibi, Atlantik Paktı 
devletleri de hükümetimizin bu misaka katılma yolundaki arzu ve müra
caatını reddetmezlerdi. Bu mesele ile ilgili teşebbüslerin tamamen başka 
bir istikamette inkişaf etmiş olduğu malûmdur. Türkiye bu yılın Ağustos 
ayırım başlarında Atlantik Misakına alınmasını temin için sarih bir tek
lifte bulunmuş ve fakat bu teklif alâkalı devletlerce kabul edilmemiştir. 

İşin bizce ehemmiyetli tarafı şudur ki Atlantik Paktına iltihak yolun
daki teklifimiz on iki devletin Hariciye Nazırlarından müteşekkil Atlantik 
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konseyine arzedilmeden önce İngiltere, Fransa ve Birleşik Amerika Hari
ciye Nazırları tarafından reddedildi. Kendileriyle karşılıklı bir yardım 
andlaşması ile bağlı bulunduğumuz İngiltere ve Fransa'nın bu talebi ne 
türlü sebeplerle reddettiklerini biz şahsen bugüne kadar bir türlü anla
yamamış olduğumuzu itiraf etmek isteriz. Zira bu iki devlet, Türkiye'nin 
bir tecavüze uğraması halinde bizim yardımımıza derhal geleceklerine gö
re memleketimizin Atlantik Paktına iltihakı müttefiklerimizin yükünü de 
büyük ölçüde hafifletmiş olmaz mı idi? Türkiye'ye yardım hususunda İn
giltere ve Fransa yalnız kalmayacaklar, bu yolda Atlantik Paktının bütün 
diğer üyelerinin de yardımlarını elde etmiş olacaklardı. Binnetice şunu 
demek isteriz ki bizim Atlantik Paktına girmemizi herkesten ziyade müt
tefiklerimizin istemeleri ve bu yoldaki teşebbüslerimizi onların hararetle 
desteklemeleri iktiza ederdi. Bu itibarla Fransız Hariciye Nezareti sözcü
sünün, Türkiye bir taarruza uğrarsa bütün Atlantik Pakt devletlerinin de 
harekete geçecekleri hakkındaki beyanını ne türlü delillerle istinat ettir
diğini bilemiyoruz. 

Kurulduğu günden beri kollektif barışı müşterek bir gayretle koruma
yı dış politikasında hiç değişmeyen bir umde olarak kabul ve bunu da
ima büyük bir samimiyetle tatbik etmiş olan Türkiye, on yıldan beri de 
Yakın ve Orta Şark'ın sükûn ve istikrarının temin ve muhafazasında, 
hattâ bazan büyük tehlikeleri göze alarak, paha biçilmez hizmetlerde bu
lunmuştur. Birleşmiş Milletler idealine yürekten bağlı, dünya sulhunun 
müşterek emniyet sisteminin kâfi bir vuzuha kavuşmamış olmasını en
dişe ile takip etmektedir. 

Biz, dünyanın günden güne karanlık ihtimaller arzeden büyük buh
ranı karşısında, savaş gücü her gün biraz daha artan ve Sovyet Rusya 
hariç, Kara Avrupa'nın en kuvvetli ordusuna sahip bulunan Türkiye'nin 
haklı ve meşru dileklerini artık büyük bir anlayış zihniyeti içerisinde ka
bul etmek zamanının geldiğine inanıyoruz. Hür milletler topluluğunun 
Türkiye ile münasebetlerinde noksan kalmış bir cihetin mevcut olduğu
nu inkâr etmeye imkân yoktur. Atlantik Misakı, Birleşmiş Milletler teşki
lâtının cihan s u l h u n u kâfi bir müessiriyetle muhafazaya muktedir ola
madığı anlaşıldıktan sonra kurulmuş ve Türkiye bu sonuncu emniyet 
sisteminden hariç bırakılmıştır. Müttefiklerimizin ve dostlarımızın bu 
noksanı demeçlerle değil ve fakat taahhütlerle bertaraf etmelerini bekle
mek hakkımızdır. 

Prof. Dr. Sıtkı Salim BURÇAK 
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HÜKÜMET AMERİKA'DAN GEREKLİ 

İZAHATI İSTEMEK ZORUNDADIR (*) 

TÜRKİYE ATLANTİK MİSAKINA GİRDİKTEN SONRA AMERİKA VE 
ÖBÜR MİSAKÇILAR BİZE TAARRUZ EDENİN KUVVETİNİ DİLEDİKLERİ 

GİBİ ÖLÇEREK BEŞİNCİ MADDEYİ YÜRÜTÜP YÜRÜTMEMEKTE 
SERBEST OLACAKLARSA BİZİM MİSAKA GİRMEKTEKİ KAZANCIMIZ 

ÇOK ŞÜPHELİ BİR MAHİYET ARZ EDER 

Amerikan Ayan meclisinde hükümetin temsilcisi 

tarafından söylenen sözler misakın bizim hakkımızda 

şümulü kısılarak yürütüleceğini gösteriyor 

Atlantik misakına alınmamız için Amerika ayanında yapılmış olan 
tartışmalar üzerinde Dr. Mustafa Kentli arkadaşımız 9 Şubat tarihli Kud
retle gereken tahlili yapmıştır. 

Dikkate değer bir yön şudur ki, Zafer gazetesi ile resmî ilânlar saye
sinde ayakta duran gazeteler Amerika âyanındaki tartışmayı yazmamış
lardır. Bu da hükümetin işine gelmeyen konuları halktan saklamak gay
retine yeni bir delildir. 

Bir teşriî mecliste milletlerarası bir antlaşmanın tasdiki sırasında hü
kümet adına söylenen sözler o antlaşmanın nasıl bir görüş ve anlayışla 
yürüteceğini belirtir. 

Türkiye'nin misaka alınması dolayısiyle yapılan görüşmede Amerika 
hükümetinin temsilcisi tarafından söylenen sözler misakın bizim hakkı
mızda şumûlü kısılarak yürütüleceğini gösteriyor. 

Bilindiği gibi misakın beşinci maddesine göre misakçı devletlerin bir 
veya bir kaçına saldırıyı bütün misakçılar kendilerine yapılmış sayacak
lardır. 

Arnavutluk ve İran gibi küçük veya askerlik bakımından gelişmemiş 
devletleri örnek getirerek bunların taarruzu takdirinde Yunanistan'la 
Türkiye'ye yardıma lüzum görülmeyecektir demek, bu maddenin hük
münü kısmaktan başka bir mana taşımaz. Bu esas bir kere kabul edil
dikten sonra onun icabına göre teşmili çok kolay olur. 

(*) Kudret Gazetesi : 13 Şubat 1952 
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Biz Kore'ye asker gönderdiğimiz vakit nüfusu İran'dakinden epey az 
olan kuzey Kore devleti bir Amerikan bölgesi olan Güney Kore'ye saldır
mış bulunuyordu. Biz o sırada saldırıcının kuvvetini ölçmek ve ona göre 
davranmak yoluna gitmemiştik. 

Türkiye Atlantik misakına girdikten sonra Amerika ve öbür misakçı-
lar bize taarruz edenin kuvvetini diledikleri gibi ölçerek beşinci maddeyi 
yürütüp yürütmemekte serbest olacaklarsa bizim misaka girmekteki ka
zancımız çok şüpheli bir mahiyet arzeder. 

Bu yön bilhassa Kore örneğinden sonra çok önemlidir. Dr. M. Kent-
li'nin de belirttiği gibi Rusya herhangi bir peykini bize saldırtıp onu gö
nüllüleri ve her türlü silâhları ile destekleyebilir. Bu takdirde Amerika 
ayanının tasdikini elde etmek için kullanılan muhakeme tarzına göre mi-
sakçılar için bize yardım etmek ve saldırıcılarla savaşmak gerekmeyebi
lir. 

Bugün ancak bir kaç yüz, belki bir kaç bin Rus subay, uçakcı ve tek-
nikçisi kullanılarak Kore'de Çin Hindistanında ve Malaya'da yarım mil
yonu aşan batı devletlerine mensup kuvvetler işgal edilmekte ve yıpratıl-
maktadır. Mısır'la Tunus'un uğraştırdıkları kuvvetler de hiç önemsiz de
ğildir. 

Yarın Türkiye dahi Orta Doğu'da buna benzer bir duruma sokulabi
lir. Kimse İran'ın Tudeh Partisinin eline düşmeyeceğini ve Çin'e benzetil
meyeceğim temin edemez. Bu takdirde oraya arkası kesilmeyerek akabi
lecek gönüllülerle İran bizim başımıza bela kesilebilir. Hükümetin ihma
li ile Doğu Anadolu'da bir takım oymakların boyuna silâhlandıkları hak
kındaki haberlere bakılırsa bu tehlike daha da vahim sayılmalıdır. 

Amerika ayanındaki hükümet temsilcisi misakın beşinci maddesinin 
hükmünü bazı şıklarda hiçe indirecek biçimde konuşacağı yerde "Türki
ye ile Yunanistan zayıf ve az tehlikeli devletlerin taarruzuna uğrarlarsa 
biz yine beşinci madde gereğince bu saldırıyı kendimize yapılmış sayaca
ğız ve savaşa katılacağız, ancak bu takdirde göndereceğimiz kuvvetler 
saldırıcıların kuvvetine göre ölçülecektir" deseydi o vakit sözlerine itiraz 
edilemezdi. 

Bütün olaylar gösteriyor ki, Rusya doğrudan doğruya bir savaşa atıl
mak düşüncesinde değildir. Bunu ister Amerika'nın üstün sanayimden 
çekindiği, ister kendisi yıpranmadan başkalarını yıpratmak çaresini bul
muş olduğu için yapsın sonuç aynıdır. 
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Türkiye'yi tehdit eden başlıca tehlike Rus kışkırtma ve desteği ile ha
reket edecek bir İran'dan bir Bulgaristan'dan veya herhangi bir önemsiz 
saydığımız komşudan gelebilir. Bu takdirde ise kendi başımıza bırakıla
cağımız ifade edilmiş bulunuyor. 

Ummak isteriz ki, hükümetimiz ayanmdaki tartışma sırasında bizim 
hakkımızda m i sakın beşinci maddesinin şümulünü kısacak özde sarfe-
dilmiş sözler dolayısiyle izahat istemiş ve tatmin edici bir karşılık almış
tır; keza hiç şüphesiz aldığı karşılığı bir mesele Büyük Millet Meclisinde 
görüşülürken açıklayacaktır. Bu yapılmamışsa veya yapılamayacaksa bi
zim "eş hak" ile misaka alındığımız yolundaki iddia bir laftan ibaret ka
lır. 

Amerika ayanmdaki tartışma bize aynı zamanda şunu da öğretmiştir 
: Her ne suretle olursa olsun güya kendi gerilerimizi sağlamak, gerçek-
tense bazı büyük devletlerin ekonomik ve sair menfaatlerini korumak 
için İran'la Arap ülkelerine asker göndermemiz delilik olur. 

Buna kalkışmanın iki büyük mahzuru vardır. Birincisi Türk askerine 
güvenen ilgili büyük devletini İranlı ve Araplarla anlaşmaya daha güç ya
naşması, dolayısiyle Orta Doğu'da kargaşalığın artması, genelleşmesi ve 
çetinleşmesidir. 

İkinci mahzur ise şudur : 

Böylelikle Rusya'ya, Amerikalıları Kore'de Fransızları Çin Hindista-
nmda ve İngilizleri Malaya'da nasıl bir yıpratma boğuşmasına kaptırmış-
sa, bizi de Orta Doğu'da aynı özde bir boğuşmaya kaptırmak imkânını 
vermiş oluruz. Hele ki biz bu biçim bir yıpranma savaşına tutulursak At
lantik misakının lehimizde yürürlüğe girmeyeceği Amerika hükümetince 
önceden bize ifade edilmiş bulunuyor. 

Şunu da unutmamalıyız : Biz yukarda andığımız üç devletin servet ve 
imkânlarına malik değiliz. Bundan başka onlar uzaklarda anayurtları 
tehdit altında olmadan savaşıyorlar, biz ise ihtiyatsızlık edersek kendi sı
nırlarımıza yakın yerlerde savaşmak zorunda kalır ve doğrudan doğruya 
ana yurdumuzu tehlikeye düşürmüş oluruz. 

Hikmet BAYUR 
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ATLANTİK PAKTINA GİRİYORUZ (*) 

Amerika'nın Ankara Büyük Elçisi dün öğleden evvel. Dışişleri Bakan
lığına, Kuzey Atlantik Paktı devletleri namına hareket eden Birleşik Ame
rika'nın bir davetiyesini tevdi etmiş bulunuyor. Bununla Türkiye, Kuzey 
Atlantik Paktı antlaşmasına iştirake çağırtmaktadır. Şüphesiz bu davete 
icabet olunacak ve senelerden beri sarfedilen gayretlerin mükâfatı böyle
ce elde edilecektir. Bugüne kadar Türkiye, dış tehlikeler muvacehesinde 
yalnız kendi kuvvetlerinin ve Birleşmiş milletler antlaşmasının hazırladı
ğı imkânların teminatı altında bulunuyordu. Bugün bu teminata, bir ta
arruz halinde Türkiye'ye yardım vadinde bulunan diğer 13 dost devletin 
kuvvetleri de ekleniyor ve böylece Avrupa'da pek büyük bir mukavemet 
cephesi kuruluyor. 

Kuzey Atlantik Paktı, Türkiye'nin kaderinde büyük bir dönemeç nok
tasıdır. Bunu, tebarüz ettirmek ve mütemadi ga3Tetlerle böyle bir netice
nin elde edilmesinden, haklı bir gurur duymak yerinde olur. Türk devle
ti, imparatorluğun sukuta başladığı çok eski devirlerden bu yana, garp 
dünyasiyle Kuzey Atlantik Antlaşması ayarında ve o ehemmiyetle bir ant
laşma imzalamış bulunmuyordu. Bugüne kadar, imzalanan bütün ant
laşmalarda, imzacı devletlerle aramızda hak bakımından bazı farkların 
mevcut olduğu görülüyor ve müsavi muameleye m az har olmak imtiya
zından mahrum bırakıldığımız ekseriya göze batıyordu. Bugün ilk defa
dır ki Tanzimat'tan beri mussırane takip edilmiş bir siyasetin semeresi
ni alıyoruz, ve bir Avrupa devleti olarak müsavi haklarla Kuzey Atlantik 
Paktı camiasına dahil olmuş bulunuyoruz. 

Bugünkü netice ağır dış ve iç mücadelelerin bir muhasalasıdır. De-
makrat İktidar dışarda eski anlayışları itibariyle Türkiye'yi Avrupa devle
ti olarak kabul etmeyen bir efkârı umumiyenin siyasetler üzerinde mü
essir inanışlarını Türkiye lehine değiştirmek gibi büyük müşkül ile karşı 
karşıya gelmiş bulunuyordu. Bunun yanında Türkiye'yi muhtemel bir ta
arruzun en yakın hedefi olarak gören ve bu itibarla onu Atlantik Paktı ca
miası içinde sadece tehlikeli şerik telâkki eden anlayışın ortaya çıkardığı 
müşküller de vardı. Bunlara ilaveten Türk varlığının bütün kıymetleriyle 
tanıtılmamış olması ayrıca menfi rol oynayan esaslı unsurlardan biri idi. 
Bu dış müşküller, demokrat iktidarın açık ve samimi politikası, başta 
Amerika, İngiltere ve Fransa olmak üzere, Atlantik Paktı camiası devlet
leriyle yaptığı çok sıkı işbirliği ve nihayet, Kore'de büyük memleket vazi
fesini şerefle başaran evlatlarımızın kahramanlıkları sayesinde bertaraf 
edilmiş oldu. 

(*) Zafer Gazetesi : 17 Şubat 1952 
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Bu arada, demokrat iktidarın Atlantik Paktına iltihakımızı temin için 
yaptığı ilk hamlelerin içerde nasıl bir mücadeleye mevzu tutulmak isten
diğini de hatırlamak yerinde olur. Bir zaman, istenen neticenin derhal 
alınmamış olmasını iç politika sahasında istismar etmek isteyen muha
lefet gruplarının millî vahdeti sarsıcı faaliyetleri ruhlarda derin infialler 
yaratmıştı. Alman teşebbüslerin muvaffakiyetle ilerlemekte olduğu görül
dükten sonra ise. bugünkü hür insanlık camiasının daha kuvvetlisine 
sahip olmadığı bu karşılıklı teminat antlaşmasının mahiyetini ve mües-
siriyetini küçük göstermek gayretleri aldı yürüdü. Bir ara hatta, Atlantik 
Paktına girmemizin milletimize bir kazanç temin etmek şöyle dursun, 
ona çok ağır mükellefiyetler tahmil ettiği fikrinin zihinlerde yerleştirilme
sine çalışıldı. Bütün bu haksız, yersiz ve yakışıksız iddiaları mesnet ola
rak ele alan dar görüşlü, küçük politika faaliyetleri karşısında demokrat 
iktidarın tutumu çok salâbetli ve vakarlı olmuştur. Bugünkü neticeyi bi
raz da o tutuma medyun olduğumuzu açıkça ifade etmeliyiz. 

Bugün, Kuzey Atlantik Paktına girişimiz artık bir vakıadır. Bunun 
memleket hayatında büyük ve müspet tesirleri olacağı da muhakkaktır. 
Maddî kuvvetimizi ziyadeleştiren ayrıca memleket müdafaasında zaten 
hiç sarsılmamış olan irademizi bir kat daha takviye eden bu antlaşma, 
bundan sonra yapacağımız iç ve dış hamlelerin muvaffakiyetini sağlaya
cak en kıymetli ve müessir unsurdur. Bunun yanında, Türkiye'nin Kuzey 
Atlantik Paktına girmiş olmasının milletlerarası sahada yaratacağı im
kânları da hesaba katmak yerinde olur. Türkiye'nin, Pakta iltihakı, Avru
pa'da kurulmuş olan hür milletler cephesini, arzu edilen salâbete kavuş
turmuş oluyor. Harp tehlikesi bu sağlam cephe karşısında, muhakkak 
bir adım daha gerileyecektir. Ve yine bu antlaşmanın ruhuna uygun di
ğer teşebbüslerle kurulan cephenin, varsa, zayıf kalmış tarafları da ta-
mamiyle kuvvetlendirilecek ve hür insanlık için hakikî bir sulh ve istik
rar kalesi kurulmuş olacaktır. Böyle bir eserin üçüncü dünya harbini ön
lemekteki kuvvetini inkâr etmek mümkün olamaz. 

Kanaatimizce, Türkiye, Kuzey Atlantik Paktına iltihak etmekle takip 
etmekte olduğu yükselme seyrinin şerefli bir merhalesine vasıl olmuştur. 
Bu merhalenin ötesinde daha büyük, daha mesut, daha müreffeh, daha 
kuvvetli bir Türkiye, ruhlarımıza ferahlık veren ve kalblerimizi gurur ile 
dolduran varlığiyle boy gösteriyor. Ve biz bugün ufkumuzda o parlak ge
leceği tam bir vuzuh ile seyrediyoruz. 

Bahadır DÜLGER 
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HÜKÜMETİN KAZANDIĞI ZAFER (*) 

Türkiye Cumhuriyetinin Atlantik Paktı camiasına eşit haklar ve veci
belerle katılması tahakkuk etmiş bulunuyor. Dış politikamızın bu büyük 
başarısı Demokrat Parti iktidarının ve Adnan Menderes kabinesinin in
kâr edilmez bir zaferidir. Cumartesi günü Büyük Millet Meclisi Dışişleri 
Komisyonunda Cumhuriyet Halk Partili üyelerin de Adnan Menderes hü
kümetini tebrik etmeleri gösteriyor ki kazanılan bu dış politika başarısı 
millî bir zaferdir. 

Bazı politikacılarımızın muhalefet etmiş olmak için menfi bir ruhla ve 
sadece dedikoduya dayanarak yaptıkları iddialara rağmen Türkiye, At
lantik Paktına eşit haklar ve vecibelerle girmiş bulunuyor. Bu pakt, Sov
yet Rusya'nın elebaşısı olduğu kızıl bloka karşı, demokrasi devletlerinin 
kurdukları tedafüi bir ittifaktır ve Türkiye, 14 devleti bir araya toplayan 
böyle büyük bir ittifaka ilk defa olarak katılmış bulunuyor. 

1908 meşrutiyet inkılâbından bu yana devletimiz, büyük devletlerle 
bir ittifak akdine çalışmış, fakat muvaffak olamamıştı; nihayet Birinci 
Dünya Harbinin patladığının ertesi günü 2 Ağustos 1914'te, kendisine 
müttefik arayan Almanya ile bir ittifak akdedebilmişti. O ittifakın bize ne 
kadar pahalıya mal olduğu malûmdur. 

İstiklâl Harbinin zaferle neticelenmesinden sonra, Balkan Paktına 
girdik. Bu ittifak yalnız Bulgaristan'a karşı idi. Büyük devletlere karşı ih-
tirazi kayıdlar konulmuştu. Mesela Yunanistan, İtalya bize tecavüz ettiği 
takdirde tarafsız kalacaktı. 

Sadâbad paktı adiyle, Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında ak
dedilen ittifak da, herhangi bir tecavüze karşı müşterek bir müdafaa sis
temi değil, bu dört devlet arasında bir dostluk anlaşması idi. 

1939'da İngiltere ve Fransa ile yapılan Ankara muahedesi, İtalya ve 
Almanya'ya karşı akdedilmişti. Müttefiklerimizle Sovyet Rusya arasında 
bir harp çıktığı takdirde, Türkiye'nin bu harbe iştirak etmeyeceği 2 nu
maralı protokol ile kabul olunmuştu. Sovyet Rusya, bize taarruz ettiği 
takdirde, İngiltere ve Fransa, bize yardım edeceklerdi. Buna eşit haklar 
ve vecibelerle bir ittifak demekten ziyade bir garanti demek daha doğru 
olurdu. 

İkinci Dünya Harbinde hadiseler, başka bir şekil aldı. Balkan ittifakı 
feshedildiği gibi, Fransa 1940 baharında mağlup olarak sahneden çekil-

(*) Cumhuriyet Gazetesi : 18 Şubat 1952 

4183 



T ÜRK PA R LA M LNTO TA Rİ H İ 

di. Türkiye, İngiltere ile olan ittifakına sadık kalmakla beraber, 1939 
Ağustosunda Almanya ile bir dostluk muahedesi akdetmiş olan Rusya o 
zamandan beri Türkiye'ye ve müttefiklerine karşı husumetkâr bir siyaset 
takip ettiği için, biz 2 numaralı pakta dayanarak harbe girmedik. 1941 
Haziranında Almanya ile müttefikleri Sovyet Rusya'ya harb ilân edince 
İngiltere ile Kızıl Çarlık birbirlerinin zoraki müttefiki oldular. Daha sonra 
1943'te Türkiye'nin müttefikler cephesinde harbe girmesi etrafındaki 
müzakereler bir neticeye vardırılamadı. Sovyet Rusya, Türkiye'nin harbe 
girmesini istemiyordu; çünkü artık mağlûbiyet tehlikesini atlatmış ve 
müttefiklerin zaferinden sonra, eskiden beri beslediği ihtirasları takibe 
karar vermiş bulunuyordu. Türkiye 1944 Ağustosunda Almanya ile, 1945 
başında da Japonya ile siyasî münasebetlerini kesmiş ve Şubat ayında da 
her iki devlete harb ilân etmiş, fakat fiilen harbe karışmamıştı. 

Harb bittikten bir müddet sonra, Sovyet Rusya Türkiye'ye karşı düş
manca siyasetini açığa vurmuş ve boğazlarda üs istemişti. Moskova'nın 
ihtirasları ortaya çıktığı zaman, Türkiye hemen hemen yalnız kalmış gi
biydi. Fakat Amerika ile İngiltere, Sovyet Rusya'nın taleplerini reddeden 
Türkiye'yi desteklemeye başladılar. 1947 Mayısında Amerika, Türkiye ile 
Yunanistan'a askerî yardım yapmaya karar verdi. Bu karardan sonra, 
Türkiye ile Amerika münasebetleri kuvvetli bir dostluk şeklini aldı. 1947 
sonlarında kabul edilen Marshall iktisadî yardım planından Türkiye'de 
istifade etti. 

Sovyet Rusya'nın tecavüzkâr ve emperyalist politikası karşısında, 
1949 Nisanında 12 devlet Şimal Atlantik Paktı adı verilen tedafüi ittifak 
antlaşmasını imza ettiler. 

Bir Akdeniz devleti olan İtalya pakta alınmış olduğu halde Türkiye ile 
Yunanistan pakt dışında bırakılmış bu ittifak manzumesinin sağ kanadı 
açıkta ve müdafaasız kalmıştı. Türkiye Pakta girmek için o vakitten iti
baren müteaddit teşebbüslerde bulundu. Bu teşebbüsler, önceleri müs
pet bir netice vermemişti. Nihayet 1951 Eylülünde Ottowa toplantısında 
Türkiye ile Yunanistan'ın pakta alınmaları esas itibariyle kararlaştırıl
mıştı. Ekim ayında Londra'da toplanan 12 devlet temsilcileri, paktın bazı 
maddelerinde yapılması icab eden tadilatı kabul ettiler. İmzalanan proto
kol, pakt devletleri parlamentoları tarafından tasvip ve tastik edildi. Ni
hayet 16 Şubat günü Amerika Büyük Elçisi pakta katılmamıza bizi res
men davet etti. Bugün B. Millet Meclisi, pakta girmemizi kabul edecek 
Türkiye Atlantik Paktına tam ve eşit haklarla girecektir. Böylece Atlantik 
Paktı, Şimal Buz Okyanusundan Kafkasya hudutlarına kadar hükmü 
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câri bir müdafaa manzumesi olmaktadır. 

Türkiye ve Yunanistan'ın iltihakiyle paktın şimdiye kadar açık bulu
nan sağ kanadı da bir tecavüze karşı kapanmış oluyor. Pakt devletleri, 
Doğu Akdeniz'de ve Ortadoğu'da iki kuvvetli müttefik daha kazandıkları 
gibi, Türkiye ile Yunanistan'ın emniyet ve müdafaaları da, bugün dünya
da mevcut en kıymetli ittifak manzumesi tarafından taahhüd edilmiş bu
lunuyor. 

Devletimiz, yukarda hulasaten izah ettiğimiz gibi şimdiye kadar, hiç 
bir zaman bu kadar büyük ve kuvvetli bir ittifak manzumesine girmiş de
ğildi. Bugün artık maruz kalacağımız bir tecavüz karşısında aralarında 
Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada gibi büyük devletlerin de bu
lunduğu 13 devletin yardımlarını sağlamış bulunuyoruz. Türkiye'ye teca
vüz niyeti besleyenler, bizim yalnız olmadığımızı hesaba katmak ve çok 
düşünmek zorundadırlar. 

Türkiye ile Yunanistan yalnız tedafüi bir maksatla vücuda getirilmiş 
olan Atlantik Paktına girmeleri, barışı korumak için pakt devletleri tara
fından sarfedilen gayretlerin müspet netice vermesi bakımından da fay
dalı olacağına şüphe yoktur. Çünkü kuvvete tapan ve hak tanımayan 
zorbalar ancak kuvvet karşısında uslu dururlar. 

Hulâsa, müşterek emniyet ve müdafaa, barışın korunması bakımla
rından kudretli bir teşekkül olan Atlantik Paktı camiasına girişimiz, dış 
siyasetimizin büyük bir zaferidir. Memleketimizin kudret ve kuvvetini 
maddeten ve manen artıran, prestijimizi yükselten, emniyet ve müdafa
amızı sağlayan ve tarihî zaferden dolayı Adnan Menderes hükümeti her 
türlü takdir, teşekkür ve tebrike lâyıktır. Türkiye, Rus tehdit ve tehlikesi 
karşısında artık yalnız değildir. 

Abidin DA'VER 

TÜRKİYE ATLANTİK PAKTI ÜYESİ (*) 

Türkiye ve Yunanistan'ın Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı içinde yer ala
bilmeleri için gerekli muamelelerden pakt üyelerine ait olanları tamam
lanmıştır. Cumartesi günü keyfiyeti, Ankara'daki Amerika Büyükelçisi 
Mr. McGhee Dışişleri Bakanına bildirmiştir. 

Türk Anayasasının 26 nci maddesi gereğince, memleketimizin millet
lerarası bir taahhüde, bir sözleşmeye girmesi Büyük Millet Meclisinin ka-

(*) Ulus Gazetesi : 18 Şubat 1952 
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rarına bağlıdır. Atlantik Paktına iltihaka izin veren kanun bugün müza
kere edilecektir. Kanunun kabulü üzerine 20 Şubat'ta Lizbon'da toplana
cak Bakanlar Konseyine, üye devlet Dışişleri Bakanı sıfatiyle Bay Fuat 
Köprülü'nün de katılması mümkün olacaktır. 

Kuzey Atlantik Paktına Türkiye'nin girmesiyle, hür Avrupa cephesi 
kuvvetlenmektedir. Demir perdenin önünde, Norveç'ten itibaren Dani
marka, Hollanda. Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Türkiye zinciri 
meydana gelmektedir. Bu zincirde tek boşluk, tek tamamlanmamış hal
ka Yugoslavya'dır. 

Bilindiği üzere Kuzey Atlantik Paktı tecavüz maksadı gütmez. Tersine 
sırf müdafaa maksadiyle meydana getirilmiştir. Eğer 1945'teki ümitler 
gerçekleşmiş olsaydı böyle bir antlaşmaya ihtiyaç duyulmayacaktı. İkin
ci Cihan Harbi ertesinde, Birleşmiş Milletler, dünya ölçüsünde bir barış, 
güvenlik ve ekonomik ve sosyal işbirliği teşkilâtı olarak düşünülmüş ve 
kurulmuştur. 

Fakat çok geçmeden bütün ümitler suya düşmüştür. Sovyet Rusya, 
verdiği sözü tutmamıştır. Birleşmiş Milletler Anayasası ile ve diğer millet
lerarası beyanlarla ilân edilen prensipleri çiğnemiştir. Hür milletleri hük
mü altına almıştır. Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan gi
bi memleketler boyunduruğa vurulmuştur. 

İşbu kadarla da kalmamıştır. Silâh altında tutulan muazzam askerî 
kuvvetler diğer hür ve bağımsız milletleri de devamlı tehdit altında bırak
mıştır. Meselâ Türkiye'den doğu illerinden bazıları ve boğazlarda üsler is
tenmiştir. Birleşmiş Milletler toplantılarında, tehdit ve tecavüz politikası
na karşı karar alınacağı zaman veto yetkisi kullanarak bunun önüne ge
çilmiştir. 

Bu durum karşısında, bağımsızlık ve hürriyetlerine bağlı memleket
ler, Birleşmiş Milletler gaye ve prensiplerine uygun olarak savunma ter
tipleri aramaya koyulmuşlardır. Birleşmiş Milletler Anayasası savunmak 
için (bölge anlaşmaları) yapılmasına yolu açık bırakmıştır. Bundan istifa
de edilerek önce Belçika, Hollanda ve Lüksenburg arasında (Benelüks) 
adı verilen anlaşma imzalanmıştır. Daha sonra İngiltere ve Fransa'nın da 
iştiraki ile 17 Mart 1948 (Batı Birliği Antlaşması) imzalanmıştır. 

Bu gayretlere muvazi olarak Amerika Birleşik Devletleri de bazı ted
birler almıştır. 1946 yılı Mart ayında Mr. Churchill'in Amerika'yı ziyare
tinde Fulton'da söylediği meşhur nutuk, halk efkârı üzerinde derin tesir
ler bırakmıştır. Aynı yılın Mayıs ayında Başkan Truman, Amerika'nın sa
vunmak için silâhlanması gerektiğini açıklamıştır. 
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Bundan sonra Amerika'nın Sovyet Rusya karşısında savunmak mak-
sadiyle aldığı belli başlı tedbirler gelmektedir. Kanada ile Amerika'nın 
müşterek savunmaya ve bilhassa kuzey kutbu bölgesinde bu maksatla 
işbirliğine girişmeleri, Truman Doktrininin ilânı, Marshall Yardım Plânı, 
Amerika kıtası cumhuriyetlerinin Rio de Janeiro'da karşılıklı yardım ant
laşması imzalamaları, Vandenberg teklifinin Ayan Meclisinde kabulü, 

Vandenberg'in sunmuş olduğu karar sureti 11 Haziran 1948'de kabul 
edilmiştir. Bu karar gereğince Amerika, kendilerini savunmak azminde 
olan ve bu maksatla bölge antlaşmaları hazırlayan devletlerle işbirliği ya
pacaktır. 

Üç hafta sonra, batı birliği devletlerinin ve Kanada'nın Washington 
büyükelçileri, Amerika Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçmişlerdir. Ame
rika'nın hür kalmak isteyen milletlere ne suretle yardım edebileceğini gö
rüşmüşlerdir. 1948 yılı Ekim ayı sonlarında Batı Birliği İstişarî Meclisi 
(Kuzey Atlantik Güvenlik Paktı) yapma çarelerini araştırmaya karar ver
miştir. Bir ay sonra bu paktın müsveddesinin hazırlandığı İngiltere Dışiş
leri Bakanlığınca açığa vurulmuştur. 1949 Ocak ayında Başkan Truman, 
Kongreye gönderdiği açış mesajında Amerika Birleşik Devletlerinin hür 
Avrupa milletleriyle birlikte (müşterek savunma anlaşması) na girmesini 
tavsiye etmiştir. 

Bu suretle (Kuzey Atlantik Paktı) adı verilen ve dünyanın şimdiye ka
dar görmediği en büyük bir savunma teşkilâtını meydana getirecek olan 
antlaşma için zemin hazırlanmış oldu. 

Türkiye, Kuzey Atlantik Paktı henüz imzalanmadan evvel oraya gir
mek istemiştir. Filhakika Başkan Truman'ın mesajı 20 Ocak 1949'da 
okunmuştur. Dışişleri Bakanı Bey Necmeddin Sadak 17 Şubat 1949'da 
Fransız Dışişleri Bakanına, Kuzey Atlantik Paktının, Akdeniz için bir sa
vunma antlaşması yapmak suretiyle genişletilmesini teklif etmiştir. Dört 
gün sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Çaldaris bu teklifi desteklemiştir. 

Kuzey Atlantik Paktı 4 Nisan 1949'da imzalanmıştır. Türkiye ve Yu
nanistan bu tarihten sonra da aynı savunma teşkilâtı içinde yer almak 
arzularını her fırsatta tekrarlamışlardır. Türkiye'de 14 Mayıs 1950 seçim
leri neticesinde iktidar el değiştirdiği zaman, yeni hükümet, Kuzey Atlan
tik Paktına girme işini başlıca dış politika konusu olarak takibetmiştir. 
1950 yılı Ağustos ve Eylül aylarında Pakta üye olmayı bir oldu bitti gibi 
görenler bulunmuştur. Fakat Amerika baştan beri takındığı tavrı, ancak 
General Eisenhovver Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtı Başkomutanlığına ta-
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yin edildikten sonra değiştirmiştir. Bundan evvel 1949'da eski hüküme
tin ve 1950'de yeni hükümetin teşebbüslerine hep aynı cevap verilmiştir. 
Amerika'nın taahhütleri genişletecek derecede hazırlanmış bulunmadığı 
söylenmiştir. 

Fakat General Eisenhovver, Avrupa'daki durumu gözden geçirdikten 
sonra, cephenin sağ kanadını hemen kapatmak lüzumunu Amerikan Ge
nelkurmayına kabul ettirmiştir. Bunun üzerine Amerika Hükümeti Yu
goslavya, Türkiye ve Yunanistan'ı pakta almak için büyük gayretler sar-
fetmeye koyulmuştur. Yugoslavya girmek istememektedir. Altı yedi aylık 
bir çalışma sayesinde 1951 Eylülünde Ottawa'da yapılan Kuzey Atlantik 
Paktı Bakanlar toplantısında, kendileri girmeyi ısrarla arzu eden Türki
ye ve Yunanistan'ın alınmasına diğer üyeleri Amerika razı edebilmiştir. 
Eylülden beri kabul muameleleri üzerinde çalışılmaktadır. Nihayet bun
lar da tamamlanmaktadır. Bu suretle Demirperde dışındaki devletlerden 
pakta girmeyi arzu etmeyen İsveç, İsviçre, Yugoslavya ve Franco İspan
ya'sının özel durumu istisna edilirse, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki bü
tün hür milletler aynı savunma cephesi teşkilâtında yer almaktadır. 

Nihat ERİM 

KARARIN MÂNASI (*) 

Büyük Millet Meclisinin dün aldığı tarihi kararla Türkiye Cumhuriye
ti Kuzey Atlantik Paktı devletleri topluluğuna resmen katılmıştır. Yıllar
dan beri özlediğimiz bu olayı bir millî zafer havası içinde kutlayan Büyük 
Meclis, şüphesiz bütün Türk vatandaşlarının samimi duygusunu belirt
miş oluyor. Gerçekten, İkinci Cihan Harbi sona ereliberi hürriyet dünya
sını gittikçe kavrayan tehlikeler karşısında batılı demokrasilerle birleş
mek bizim için tutulabilecek en doğru yoldu. Milletler arasındaki yerimiz 
zaten hürriyetçi safta idi. Fakat millî güvenliğimizi ahdî bir teminata bağ
lamadıkça milletimize ve yarınımıza karşı borçlu olduğumuz vazifeyi lâ-
yıkiyle yerine getirmiş sayılmadık. Onun için bütün Cumhuriyet hükü
metleri bu yolda ellerinden gelen gayreti esirgemeksizin çalışıyorlardı. 
Demokratik gelişmelerimizin ve 1950 seçimlerinin neticesi olarak iş ba
şına geçen Adnan Menderes hükümeti aynı maksat uğruna cesaretli ve 
enerjik hamlelere girişti. Pakta girmekle Türkiyemizin batı dünyasına bir 
yük olmayacağını, tersine hürriyetçi milletlerin bizimle ancak daha kuv
vetli bir savunma sistemine kavuşacaklarını anlattı. Vaktiyle Atatürk'ün 
lisanında ifadesini bulan ve bütün Cumhuriyet hükümetleri tarafından 

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 19 Şubat 1952 
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samimi bir dikkatle yürütülmesine çalışılan "güvenlik içinde barış" pren-
sipi batılıların zaten peşinden koştukları bir ülkü idi. Uzun gayretler so
nunda hükümetimizin savunduğu haklı tez nihayet büyük batılı devlet
ler tarafından da benimsendi. Bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti 
kayıtsız şartsız olarak Kuzey Atlantik Paktının tabiî bir üyesidir. Bu de
mektir ki, doğu sınırlarımızdan başlayarak Trakya'ya kadar uzanan top
raklarımız bundan böyle hür Avrupa topluluğun ayrılmaz ve bölünmez 
bir parçası sayılacaktır. Batı medeniyetine, insan haklarına inanan, bu 
medeniyetin ve bu hakların müdafaası için yaşayan milletlerle aramızda 
sıkı bir kader birliği kurulmuştur. Kaynağını Atatürk inkılaplarının sön
mez özünden alan millî politikamızı ilk önce kavrayarak bu uğurda elin
den gelen gayreti esirgemediği için Birleşik Amerika Devletlerine karşı 
Türk kalblerindeki sevgi duygularının bir kat daha arttığını söyleyebiliriz. 

Atlantik Paktına iştirakimiz keyfiyeti böylece bütün dünyada partiler 
üstü mahiyeti ile, milletler topluluğunda ifade ettiği gerçek değer ölçüle
ri içinde ele alınmıştır. Millî parlamentoların hemen hepsinde -Komünist
ler hariç- davetimizi teklif eden hükümet projeleri partiler tarafından it
tifakla veya ittifaka yakın ezici çoğunluklarla kabul edilmiştir. Bu hadi
senin taşıdığı derin mânaya dikkat etmeliyizdir. Görülüyor ki körü körü
ne Moskova'ya bağlanmayan yeryüzündeki bütün siyasî teşekküller 
program ve prensip bakımından ne kadar ayılsalar da temel davalarda 
bir ve beraber yürüyebilmektedirler. Gerek millî bağımsızlıkların, gerek 
dünya barışının korunması bahsinde asıl güvenebileceğimiz kuvvet de 
bu değil midir? 

Pakta girmemizle ortaya konan bir büyük gerçek de Türkiyemizin ba
tı medeniyeti camiasına bağlı bir millet olduğunun resmen tasdikidir. Bu 
noktaya bilhassa önem vermemizi gerektiren sebepler vardır. Tanzimatla 
başlayan, zaman zaman geriler gibi olan garplılaşma hamlelerimiz karşı
sında Avrupa bize daima şüphe ile bakıyordu. Cumhuriyet ve Atatürk in
kılapları sayesindedir ki, batılılar bizi olduğumuz ve olmaya azmettiğimiz 
gibi tanımaya başladılar. Buna rağmen Atlantik Paktına alınmamız hu
susunda tereddüt eden çevreler, mazeret diye hep "müşterek medeniyet 
mirası" mı öne sürüyor, bu medeniyet zümresine intibak etmiş sayılama
yacağımız iddia ediyorlardı. Bu itibarla medenî seviyemizi dünyaya tanıt
mak bakımından büyük rolü olan son demokratik kazançlarımız üzerine 
bundan böyle titremeli, gelişmeyi daha ileriye doğru yürütmeye bakma-
lıyızdır. 

Her büyük eser aynı zamanda bir başlangıçtır. Şereflerinin yanında 
sorumları da vardır. Pakta katılırken millî varlığımıza, istikbalimize ve 
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hür insanlığa karşı yüklendiğimiz vazifenin ağırlığını bir an unutmamak 
gerektir. 

Atlantik Paktı üyeliği milletimize kutlu olsun. 

Nadir NADİ 

YEPYENİ BİR DEVREYE GİDİYORUZ (*) 

18 Şubat 1952, Türkiye tarihinde en mühim dönüm noktalarından 
birini teşkil edecektir. Büyük Millet Meclisi bugün toplanarak, Türki
ye'nin Atlantik Paktına iltihakı hakkında tarihi kararını vermektedir. 

Atlantik Paktına girişimiz neden büyük bir dönüm noktasıdır? Çün
kü tarihte ilk defa olacaktır ki Türkiye, batı demokrasileri cephesinde 
Birleşik Amerika ile de ahden bağlanarak, resmen yer almakta, kendi sa
fını sarih bir surette tayin etmektedir. 

Artık mukadderatımız, dünyadaki hür demokrasilerin mukadderatı
na bağlanmıştır. Müşterek barışı kurmakta, onlarla iş birliği yapacağız, 
ve medenî alem manzumesi içinde hem kendi emniyetimizi garanti ede
rek, hem de her türlü tecavüz tehdidine karşı koyarak, medeniyete in
sanlık idealinin her ne şekilde olursa olsun örselenmesine müştereken 
mâni olacağız. Bu Türkiye'ye layık olduğu büyük devlet vazife ve salahi
yetlerini temin eden Adnan Menderes hükümetinin parlak bir başarısı
dır. Ve tarih daima bu başarı ile iftihar edecektir. Bu neticeye varmak ko
lay olmamıştır. Bunun için uzun ve hakikaten yorucu bir mesai safedil-
miştir. Evvela siyasî saha. her türlü tereddütlerden temizlenmiştir; on
dan sonra Türkiye'nin hakikaten mühim bir varlık olduğu delilleriyle, ci
han umumî efkârına hepimiz gayet iyi hatırlarız anlatılmıştır. Arada an
lamak istemeyenler çıktıysa da dünya realiteleri onlara da misalleriyle 
gösterilmektedir. Ve nihayet işin Türkçesi, bu aş pişirilmiş, kotarılmış ve 
ortaya konmuştur. Bu, yeni iktidarın takip ettiği dürüst, sağlam ve gıllı
gışsız politikasının bir eseridir, ve hemde şaheseridir. 

Herkes bilir ki, biz dostluklarımıza sadık insanlarız, kimseye düş
manlığımız yoktur. Yalnız kendi hudutlarımız içinde kalarak vatanımızı 
imar etmeye çalıyoruz ve milletimizi mesut ve müreffeh görmek için eli
mizden gelen ve aklımızdan geçen bütün gayreti safediyoruz. Fakat ma
alesef İkinci Cihan Harbinden sonra ikiye ayrılan dünyada, tecavüz emel
leri besleyen ve bütün arzı avuçları ve hegomonyası içine almaya uğra
şan bir başka cephe teşekkül etmişti. Yarın demirperde adamlarının ne 

(*) Zafer Gazetesi : 18 Şubat 1952 
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gibi bir çılgınlıkla nereden ve nasıl bir harekete geçecekleri bilinemez; fa
kat bunların, hür milletleri birer birer yutmak ümidiyle daima fırsat kol
ladıkları da kimsenin meçhulü değildir. Gerçi herkes kanidir ki, memle
ketimize bir tecavüz olduğu zaman Türkler işi oluruna bırakmazlar. Biz 
topraklarımızı, her zaman canımızı dişimize takarak müdafaa etmesini 
bilen, ve bunun için her türlü can ve kan fedakârlığını göze alan bir mil
letiz. Fakat göstereceğimiz kahramanlıktan daha evvel, şuurlu bir siya
set, bizi tehlikelerden masun bulunduracak olursa, evvelâ bu çareye te
vessül etmek, elbette aklın ve mantıkin kabul edeceği en doğru yol olur. 
İşte biz şimdi bu yolda azimle yürüdük ve böylece beklediğimiz gayeye 
ulaştık. 

Karilerimiz gayet iyi hatırlarlar, bu işin hazırlık zamanlarında çok çe
tin safhalar oldu; hararetli tartışmalar yapıldı. İleri geri çok sözler söylen
di. Ama biz, hak bildiğimiz yolda azimle ve metanetle yürüyerek, prensip
lerimizden asla fedakârlık yapmayarak ve altına imza koyduğumuz mu
ahedeleri gözümüzü kırpmadan tatbik ederek, dış politikamızın açık ve 
sarih esaslarını herkese gösterdik ve böylece medenî milletler camiası 
arasında bize lâyık olan mevkii aldık. Bugün herkes şuna kanidir ki, eğer 
Türkiye Atlantik Paktı ile kendi emniyetini temin ediyorsa Atlantik Paktı 
devletleri ve bütün barış cephesi Türkiye'nin iltihakı ile çok daha kuvvet 
bulmuştur. 

Bu neticeye varmakta, Kore kararının büyük ehemmiyeti olduğu aşi
kârdır. Kore'de çarpışan evlatlarımız, kahramanlıkları ile Türkün ne ol
duğunu cihana bir defa daha ispat etmişler, ve orada akıtılan kanlar, hu
dutlarımızı betonlaştırmıştır. 

Demek vaktiyle, Kore'deki Türk askerinin tıpkı Kars hududunu tıpkı 
Meriç boyunu müdafaa eder gibi şerefli bir vazife gördüğünü söylediğimiz 
zaman hakikati ifade etmişiz. Nitekim o günkü teşhisler bugün hakikat 
olmuştur. 

Evet bugün Büyük Millet Meclisi tarihî bir celse aktediyor. Çünkü, 
kabul edilecek olan muahede Türkiye'yi yepyeni bir devir içine alacaktır. 

Sayın Celal Bayar, bu tarihî celsedeki müzakereleri takip etmek üze
re Londra'dan hareketi iki gün evveline almış ve tayyare ile gece uçuşu 
zahmetine katlanarak Türkiye'ye dönmüştür. Bunun sebebi çok çetin 
mücadelelerden sonra elde edilen bu neticeyi görmek saadetini yakından 
tatmaktır. 

Yeni devir Türk milletine kutlu olsun ve Cenabı Hak barışı korusun. 

Mümtaz Faik FENİK 
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EN BÜYÜK KUVVETIMIZ : MILLÎ BIRLIK! (*) 

Büyük Millet Meclisi dün tarihî bir gün yaşadı. 

Meclisin ezici çoğunluğu, 404 milletvekili, büyük bir dinleyici kalaba
lığı, localarında müzakereleri takip eden Cumhurbaşkanı ile ecnebî elçi
ler, bilhassa, memleketin her tarafında radyolarının düğmelerini çevire
rek hoparlörlerin etrafına toplanmış bütün bir memleket halkı karşısın
da, Atlantik Paktına katılmamızı teklif eden hükümet tasarısını ittifakla 
onayladı. Bu suretle Türkiye, tarihin şimdiye kadar daha büyüğünü kay
detmediği derece muazzam kuvvet ve ehemmiyetle bir müdafaa manzu
mesinin içine alınmak suretiyle artık herhangi bir tecavüze karşı en sağ
lam teminat altına alındı. 

Meclisin dünkü manzarası, mübalâğasız iddia olunabilir ki, Türk Mil
letinin bu pakta iltihaktan duyduğu ferahlık ve memnunluk hislerinin 
hakikî bir aynasıydı. Bu aynanın içinde, hatiplerin ifadeleri, Atlantik 
Paktının ehemmiyetini, memleketimize sağlayacağı faydaları, son bir as
rı dolduran inhitat emarelerinden sonra Türkiye devletinin yeniden kal
kınmasını, büyük devletlerle aynı seviyeye ulaşmasını, nihayet bir ikbal 
devrinin eşiğine ayak basan demokrat Türkiye için gelişmeye başlayan 
imkânları, sanki ışıklar halinde, sanki mesut ve muhakkak bir istikbal 
levhası halinde çizmekteydiler. 

Bu mesut hadise münasebetiyle Türk milletindeki büyük bir bünye 
kudretinin bir daha tezahür etmesi. Türk millî birliğine ait salâbetin bü
tün dünyayı hayrette bırakacak bir kesinlikle olduğu gibi meydana çık
ması, diyebiliriz ki, belki Atlantik Paktına katılmamız kadar ehemmiyetli 
bir hâdise olmuştur. Eserlerin Türk milletinin eseri olduğu, onun Büyük 
Millet Meclisinde müttefikan onaylanması, milletin birlik duygularında 
kendisini Meclisle bir bütün halinde hissetmesiyle açıkça sabit değil mi
dir? Hakikat şudur ki, Türk milleti, milleti temsil eden Türk siyasî parti
leri, her mülâhazayı bir tarafa atarak, memleketin yüksek menfaatleri 
karşısında politika ihtiraslarına gem vurmasını bilmişlerdir. Yalnız ikti
dardakiler, yalnız müstekiller değil, bilhassa muhalefettekiler, en kısa bir 
zaman zarfında, içten ve dıştan gelen zorluklara rağmen bu muazzam 
eseri başarmak kudret ve muvaffakiyetini gösteren Menderes hükümeti
ni tebrik ve takdir etmekle, denebilir ki, kadirşinaslığın en doğru ölçüle
rini, en güzel örneklerini verdiler. 

Tarihî hâdise öyle bir millî birlik havası içinde cerayan etti ki, kendi
sine teşekkür edilmek istenen Başbakan Menderes, yapının büyük mi
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man, sürekli alkışlar arasında kürsüye geldiği zaman, büyük bir millî he
yecan içinde, kendisini tamamen unutmuş gibiydi! 

" — Arkadaşlar, çok rica ederim, bir büyük millî eser etrafında ifti
harla seyrettiğimiz bu millî birliği, hükümete teşekkür gibi sözlerle boz
mayalım. Bu eser yalnız milletindir. Milletin gösterdiği yolda yürüyen siz
lerindir!" 

Diyordu. 

Hulâsa, bu tarihî toplantıda, milletin eseri karşısında siyasî partile
rin, siyasî partilerin millî birliği karşısında iktidarla muhalefet tefrikına 
sapmamak ve kendi büyük hizmetlerini unutmak tevazuunu gösteren 
hükümetin hareket tarzları, birbirinden güzeldi. 

Bu kadar ruh ve fikir asaleti, bu derece siyasî terbiye, bu mertebe va
tanperverlik gösteren bir millet meclisi ile bir iktidardan, bu memlekete 
daha çok hayırlar gelecektir, hiç şüphe etmeyelim. 

Ali Naci KARACAN 

MENDERES HÜKÜMETİNİN BÜYÜK ESERİ (*) 

Büyük Millet Meclisi dün tarihî bir toplantı yaptı; ve Atlantik Paktına 
iltihakımız hakkındaki kanunu büyük tezahüratla ve sürekli alkışlarla 
kabul etti. Böylelikle Türkiye, artık demokrat dünyanın barış cephesin
deki mevkiini resmen almış bulunmaktadır. 

Bu paktın ehemmiyeti ve bize sağladığı faydaları, burada tekrar ede
cek değiliz. Dün Büyük Millet Meclisinde Dışişleri Bakanımız Fuat Köp
rülü bunu gayet veciz bir şekilde ifade etmiş ve bir çok hatipler değerli 
mütalâalariyle bu bahis üzerinde esaslı bir şekilde durmuşlardır. Yalnız 
şurasını kaydedelim ki, Türkiye bununla kendi emniyetini garanti ettiği 
kadar, diğer pakt devletleri için de mühim bir kuvvet olmuş ve böylece 
barış cephesinin üzerine bir zırh daha geçmiştir. Artık bu cepheye taar
ruz etmeyi aklından geçiren bir mütecaviz, uzun uzun düşünmek ve ka
rarını ona göre vermek mecburiyetindedir. 

Hep biliyoruz, ilk günlerde bu paktın ehemmiyetini küçümseyenler 
olmuştur. Dün Erzurum Milletvekili Rıfkı Salim Burçak'ın tebarüz ettiği 
gibi, eski Başbakan Şemsettin Günaltay, bu paktın bizim için amelî bir 
kıymeti olmadığını söyleyecek kadar işe yabancı kalmıştır. Eski Dışişleri 
Bakanı Necmettin Sadak, Amerika seyahatinde bu paktla meşgul bile ol
madığını ifade etmiştir. Fakat bugün onlar da hatalarını anlamışlar, ve
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yahut beceriksizliklerini itiraf etmek zorunda kalmışlar, bu neticeyi ha
zırlayan hükümeti tebrik etmişlerdir. 

Biz bu münasebetle bir noktayı işaret etmek isteriz : Türkiye eğer bu
na girmemiş olsaydı, dünya barışını kurmak için hazırlanan bu pakt 
doğrudan doğruya Türkiye'nin aleyhinde olurdu. Batı demokrasileri ara
sında böyle bir paktın yapılmış olması, yapılmamasından daha çok bizim 
zararımıza idi. 

Fikrimizi izah edelim : Bu paktla Atlantik kıyılarında ta Norveç'in şi
malinden Portekiz'in cenubuna Akdeniz'de Fransa'dan İtalya'ya kadar 
çelik bir istihkâm kurulmuştur. Pakt üyelerinden birine bir tecavüz vaki 
olduğu takdirde, diğerleri sanki kendilerine tecavüz edilmiş gibi harake-
te geçeceklerdir. Bu vaziyette komünist emperyalizminin pakt üyelerine 
karşı bir tecavüz yapması ihtimali zordur. O halde Türkiye demirperde 
arkasında kaynayan genişleme emelleri karşısında bir emniyet supabı gi
bi kalacak, batıda Atlantik Paktının çelik duvarlarına çarpan mütecaviz, 
Türkiye istikametinden cenuba teveccüh etmeyi düşünecektir. İşte bu
nun içindir ki, Türkiyesiz bir Atlantik Paktı, böyle bir pakt yapılmadan 
devletlerin kendi hallerine bırakılmasından daha çok Türkiye'nin aleyhi
nedir. 

Adnan Menderes hükümeti, bu hakikati görmüş, Şemseddin Günal-
tay'ın aksine olarak, paktın bizim için hem amelî hem fiilî, hem siyasî bir 
kıymeti olduğunu takdir etmiş, çalışmalarını bu neticeyi elde etmek için 
bir mihrak etrafında toplamıştır. O mihrak da dürüst, azimli, kararlı ve 
açık bir siyasettir. İşte bu siyaset sayesindedir ki. biraz evvel izah ettiği
miz mahzur tamamiyle bertaraf edilmekte ve barış cephesinde açık bıra
kılan bir gedik şimdi resmî bir vesika ile kapanmaktadır. Bu, cidden her 
Türk'ün kalbini iftihar hisleriyle kabartan bir neticedir. Ve böylece, şim
di Türkiye'nin siyaseti, eski bir tâbirle "efradını cami ağyarını mani" bir 
şekilde inkişaf etmiş olmaktadır. 

Adnan Menderes hükümeti çok yorucu bir mesai ile memleket hayrı
na cidden büyük bir hizmet yapmıştır. Bundan dolayı hükümeti tebrik 
etmek bize düşmez. Başbakanımızın dün Büyük Millet Meclisinde ifade 
ettiği gibi, çünkü bu, Türk milletinin eseridir. 

Bizim bu sözlere ilave edecek bir tek cümlemiz vardır : Evet bu Türk 
milletinin eseridir; çünkü bugünkü iktidar, onun reyiyle iş başına gel
miştir. 

Mümtaz Faik FENİK 
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DIŞİŞLERİ BAKANI FUAT KÖPRÜLÜ VAZİFESİNİ YAPMAMIŞTIR (*) 

ATLANTİK PAKTININ 5 İNCİ MADDESİNİN HAKKINDA VAŞİNGTON'DAN 
TEMİNAT ALINMASI İCAP EDERDİ 

Şimdilik Rus desteği ile hareket edecek bir Peykin 
Saldırışı vukuunda durumumuzun şüpheli kalacağına 

hükmetmek ve ona göre davranmak gerektir 

Bu girişin milletlerarası tesirleri bilhassa Türk-Rus münasebetleri 
bakımından önemlidir. 

Misaka alınmamız meselesi Amerika ayanında görüşülürken söyle
nen sözlerden doğrudan doğruya Rusya'dan gelecek bir saldırı karşısın
da beşinci maddenin tereddütsüz lehimizde yürütülebileceği anlaşılmış
tır. Hatırlarda olduğu gibi, bu madde misakcılardan bir veya birkaçına 
yapılacak saldırının hepsine yapılmış sayılacağına dairdir. 

Komünistler bütün dünyanın komünistleşmesini mukadder saydıkla
rı ve başlıca amaçları bunu gerçekleştirmek olduğu için kendilerine kar
şı savunma tedbiri alınmasını adeta saldırganlık ve dünyanın tabiî gidi
şine karşı da bir türlü isyan addediyorlar. 

Hiç şüphesiz bizim misaka girişimizi de böyle bir hareket sayacaklar 
ve belki de protesto notaları vermekte devam edeceklerdir. 

Türkiye, Atlantik Misakının bir kül olarak ifade ettiği manevî ve mad
dî birliğe girmeyi daima istemiştir ve bunu istemesi doğru olmuştur. Bi
zim bu isteğimize Rusya'nın Almanya'yı yener yenmez bizden toprak ve 
üs almaya kalkışması yönü eklenince Türkiye tabiatiyle ayrıca güven ted
birleri düşünmeye mecbur olmuştur. 

Bu yüzden Rusya'nın bize hiç bir şey söylemeye ve sızlanmada bulu-
maya hakkı yoktur. 

Madem ki işi savaşa kadar götürüp istediklerini zorla almayı düşünmü
yorlardı Sovyetlerin neden 1945 zaferinden sonra bizden toprak ve üs is
temeye kalkıştıklarını anlamak çok güçtür. Rusya için makûl olanı sona 
ermiş bulunan dostluk antlaşmasını yenilemek ve istediklerini zorla ala
bileceği zamanı beklemekti. Anlaşmalara saygı ve bağlılık bakımından 
Sovyet Rusya'nın Hitler Almanyasından hiç bir farkı olmayışına ve duru
mu uygun görünce Moskova hükümetinin dost devletlere saldırmaktan 
çekinmeyişine göre Rusya pek âlâ bizimle dostluğunu görünüşte devam 
ettirerek fırsat kollayabilirdi. 

(*) Kudret Gazetesi : 20 Şubat 1952 
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Aksi yolu tutmasını ve bize karşı düşmanca bir durum almasını zafe
rin sarhoşluğuna ve Türkleri tanımamasına atfedebiliriz. Ancak bu olay 
bize Bay Stalinin yanılmaz bir devlet adamı olmadığını ve bazan çok bü
yük yanlışlıklar işlediğini göstermesi bakımından bir önem taşır. Dünya 
olayları o biçim gelişmiştir ki, Moskova hükümetinin bu yanlış hareketi 
bizim gözlerimizi açmakla Türklük lehinde bir sonuç vermiştir. 

Rusya'ya karşı korunulmamızı genel olarak sağlayan Atlantik Misakı
nın 7 Şubatta Amerika ayanından geçirildiği sırada İran gibi Rusya'dan 
başka devletlerden gelecek saldırılarda beşinci maddenin lehimizde işle
yemeyeceği yolunda düşünceler ileri sürülmüştü. Bunların Amerika dev
letini bağışlamayacağına ve sözü geçen maddenin her şıkta muteber ola
cağına dair dışişleri bakanımızın Vaşington'dan teminat alıp kamutaya 
bildirmesi gerekirdi. 

Arkadaşımız A. Boyacıgillerin bu yoldaki sözlerine B.F. Köprülü göre
nek edindiği gibi hiç bir mâna taşımayan ve suali karşılamayan demago
jik biçimde mukabelede bulunmuş ve tüzüğün "son söz milletvekilinin-
dir" diyen açık hükmüne rağmen başkan, Boyacıgillere bir daha söz ver
memiştir. 

Keyfiyet ilerde açıkça tespit edilinceye kadar misakın yalnız doğrudan 
doğruya Rusya'dan gelecek bir saldırı karşısında lehimizde işleyeceğine 
ve Rus desteği ile hareket edecek bir veya bir kaç peykin saldırısı vuku
unda durumumuzun şüpheli kalacağına hükmetmek ve ona göre dav
ranmak gerekir. 

1949 yılında, m i sak Amerika ayanında geçerken beşinci maddenin 
Avrupa devletleri hakkında da şümulünü kısacak düşünceler ileri sürül
müş idiyse de bunların hiç biri bize ait kısıcı düşüncelerle kıyas edilecek 
kadar önemli değildir. Bunları arkadaşımız Boyacıgiller kamutaya hatır
latmıştır. 

Buna göre misaka "eş hak"la girmiş olduğumuz iddiasını şimdilik ka
bul edemeyeceğiz. 

Yakın bir gelecekte hükümetin orta doğuda Türk kuvvetini başkaları
nın ekonomik ve stratejik menfaatlerini savunmak için kullanmaya kal
kışmasını önlemeye çalışmak gerekecektir. 

Bay Çörçil Süveyş su yolu için 17 Ocakta Amerikan Kongresi önünde 
ileri sürdüğü askeri yardım isteklerinden az sonra, 22 Ocakta, Amerikan 
istihbarat teşkilâtı tarafından yayınlanan bir yazıya dikkati çekmek iste-
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riz. Bu yazı Amerika'nın nüfuslu çevreleri ile çok ilgisi olan Vaşington 
Post gazetesinde çıkmıştır ve önemli kısmı aşağıdadır : 

"... Süveyş kanalı ile yollarının müdafaası meselesi ikinci planda kal
maktadır ve bu Türkiye'nin daha geniş bir ittifaka üyeliğini ihlâl etmeme
lidir. Halihazırda orta doğu savunmasının yegâne kuvvetleri Türk ve Yu
nan orduları, Amerikan altıncı filosu ve İngiliz filosu ile Mısır, Ürdün ve 
Irak'taki garnizonlarıdır. Türkiye Atlantik Paktına alındıktan ve kuvvetle
ri birleştirildikten sonra şüphesiz ki, Türkler Arap memleketlerindeki 
petrol sahaları ve Süveyş kanalının müdafaa ve muhafazası hususunda 
rollerini oynayacaklardır." 

Böyle bir yola girmekten sakınmalıyız. 

Kamutaydaki duruma gelelim. 

Hükümetin oradaki konuşma tarzı, muhaliflere söz verip vermemek
te tutulan keyfi yol ve hele D.P. li çoğunluğun kurucular ve hükümet kar
şısındaki zaafı yalnız iç siyasal bakımından değil, tehlikeli sonuçlar doğ
urabilecek özde bulunan dış meselelerde de çok zararlı olabilir. 

Yabancılar bizden bir iki kişiyi ikna ederek dileklerini elde edebilecek
lerini görürlerse Türkiye'yi daima ellerinde bir koz ve alet sayarlar, ona 
göre de davranırlar. Halbuki Meclis ve oradaki kalabalığı dolayısiyle bil
hassa Demokrat Parti grubu denetlemesinin ciddî ve fiilî olduğu herkes
çe anlaşılırsa yabancı devletler bize karşı daha temkinli davranırlar. 

Atlantik misakına girişimizin kamutayca alelacele tasdik edilmiş ol
masını, mesela antlaşmanın B. Cezmi Türk'ün dediği gibi dışişleri ve sa
vunma komisyonlarınca etraflı surette tetkik edilmemiş bulunmasın ı yal
nız bu iş bakımından bir eksiklik saymıyoruz. 

Bu biçim davranış yabancıları kurucularla hükümetin kamutayı ve 
Demokrat Parti grubu diledikleri gibi hareket ettirdikleri inancına düşü
rür. 

Arkalarında kendilerini esaslı surette denetleyen teşekküller bulun
mayan bir iki kişi ile anlaşılınca herşeyin olup bittiğini gören yabancılar 
ise tabiatiyle bize daha ağır şartlar kabul ettirmeye kalkışırlar. 

Bu iş daima, heryerde böyle olmuştur. Bu bakımdan D.P. meclis gru
bunun başka türlü çalışmaya koyulması bir yurt borcudur. 

Hikmet BAYUR 
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HÂDİSENİN EHEMMİYETİ (*) 

Türkiye'nin Kuzey Atlantik Paktı üyeleri arasına kabul edilişi şüphe
siz ehemmiyetli bir hadisedir. 

Türkiye'nin kazancı siyasî ve askerî olarak mütalâa edilebilir. Siyasî 
kazanç meydandadır. Dünya iki cepheye ayrılmıştır. Demirperde içinde 
kalan memleketler ve hür milletler topluluğu Demirperde 1945'den beri 
yeni sahaları içine almak istemektedir. Türkiye'de Demirperdecilerin işti-
halarına konu olmuştur. Sovyet Rusya dostluk antlaşmasını feshetmiş
tir. Doğu illerimizden toprak ve boğazlarda üs istemiştir. Bu durumda. 
Türkiye her an bir tecavüze uğramaktan haklı olarak endişe duymuştur. 

1945'den 1947'ye kadar, batı devletleri, Sovyet Rusya karşısında Tür
kiye'ye yardımda bulunamamışlardır. 1947'de Truman Doktrini kabul 
edilmiş ve az miktarda da olsa askerî yardım başlamıştı. 1948'de Mars
hall yardımı ile ekonomik ve teknik işbirliğine yol açılmıştır. 

Bu esnada, kendilerinin de tehlikede olduklarını gören batı devletleri 
aralarında bölge anlaşmaları yapmaya koyulmuşlardır : Benelüks, Batı 
Birliği ve sonra Kuzey Atlantik Paktı meydana getirilmiştir. 

Kuzey Atlantik Paktı 4 Nisan 1949'da imzalanmıştır. Türkiye'nin o za
manki müracaatı şu olmuştur : Ya Türkiye Pakta alınsın, yahut Akdeniz 
bölgesinde de tamamlayıcı bir pakt yapılsın ve iki teşkilât arasında irti
bat kurulsun. Fakat herhalde Amerika işin içinde bulunsun. 

Bu ilk müracaat, başta Amerika olmak üzere batı devletlerinin, taah
hütlerini daha ziyade genişletecek kadar hazırlıkları henüz olmadığı ve 
bu durumda Sovyet Rusya'ya kendisinin sarılmak istendiği bahanesinin 
verilmesinin doğru olmayacağı, cevabı ile karşılanmıştır. 

Türkiye'deki iktidar değişikliğinden sonra yani hükümet, Kuzey At
lantik Paktına 1950 yılı yaz aylarında ve en geç sonbaharda girmek iste
mişti. Fakat bu müracaat da, ilk müracaata verilen cevaba benzer bir ce
vapla karşılanmıştır. Hazırlıklarını taahhütleri genişletecek kadar ilerle
mediği açıklanmıştır. 

Bu suretle Türkiye'nin 1949'daki müracaatı üzerinden üç, 1950'deki 
müracaatı üzerinden de bir buçuk yıl geçmiştir. Arada, Amerika, İngilte
re ve diğer batı devletleri muazzam silahlanma programlarını tatbik fır
satını bulmuşlardır. Kore harbi. Amerikan halk efkârındaki Rusya'yı kol
lamak ve onu tahrik sayılacak hareketlerden kaçınmak fikrini çok zayıf
latmıştır. General Eisenhovver, Kuzey Atlantik Başkomutanı olarak sa-
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vunma hazırlıklarını yapmış ve cephesinin açık olan sağ kanadını da 
kuvvetlendirmek, Yugoslavya. Yunanistan ve Türkiye'nin batı savunma 
tertipleri içine almak zamanı geldiğini belirtmiştir. 

Amerikan genelkurmayı bu görüşü benimsemiştir. Fakat Yugoslavya, 
batı devletleriyle herhangi açık bir taahhüde girmekten kaçınmıştır. Tür
kiye ve Yunanistan'ın pakta alınmaları zamanı gelip gelmediği ve Akde
niz için ayrı bir teşkilât kurulması münakaşaları bir kaç ay sürmüştür. 
Nihayet, 1951 Eylülünde Ottavva'da mutabakat temin edilmiş ve muame
leler 18 Şubat'ta tamamlanmıştır. 

Bu oluşun seyri milletlerarası münasebetlerde, tek taraflı istekle ve 
çırpınma ile arzu edildiği bu neticeye -arzu olunduğu anda- varılamaya
cağını bir kere daha ispat etmiştir. Türkiye, hürriyet cephesinin ön safın
da, 1945'ten 1947ye kadar tek başına, bu tarihten sonra mukabil temi
nattan mahrum bir halde tam beş yıl ağır tehlikelere göğüs germiştir. Ko
re harbine evlatlarının kanını katmıştır, bu fedakârlıkların en yenisinin 
üzerinden yirmi ay geçmiştir. Kuzey Atlantik Paktı üyelerinin menfaatle
ri, Türkiye'nin menfaatleriyle, onların hesapları Türkiye'nin hesaplarıyle 
tetabuk etmedikçe, hiç bir şey pakta girmeyi sağlamamıştır. 

Bugün Türkiye'nin Kuzey Atlantik Paktına üye olarak katılmış bulun
ması hâdisesinin siyasî ehemmiyeti işte bu oluştadır. İlgili devletler Tür
kiye'ye karşı bir kadirşinaslık, bir vefa, bir dostluk borcu ödemek için de
ğil, Türkiye'nin korunmasında ve Türk gücünün müşterek teşkilâtta yer 
almasında "menfaat" gördüklerinden dolayı, onu pakta çağırmış ve al
mışlardır. 

Menfaat beraberliği devam eylediği müddetçe tecavüz tehlikesi karşı
sında yalnız bırakılmayacağımızı düşünerek Kuzey Atlantik Paktına gir
miş olmayı siyasî bir kazanç saymalıyız. 

Kuzey Atlantik Paktına giriş hadisesi, siyasî sahada, Türkiye'nin hür 
milletler cephesi ile fiilî kader ve işbirliğini, yazılı taahhütle kuvvetlendir
miştir. Askerî sahada ise, Türkiye bir tecavüze uğradığı takdirde, üye 
devletlerin silâhlı yardım taahhüdünü "prensip itibariyle" elde etmiştir. 

Prensip itibariyle diyoruz, çünkü Pakt metni askerî varlığını otomatik 
bir harb ilânı olarak tespit etmiş değildir. Yardımın zamanını, yerini, mik
tarını, cinsini yardımı yapacak olan her üye devlet kendisi tayin eyleye
cektir. İlk bakışta bu kayıt askerî yardımı tamamen mübhem bırakmak
tadır. Bu yardım sembolik bir jestten harb ilânına kadar değişik şekiller 
alabilir. Fakat üye devletler bu boşluğu kendi aralarında müşterek sa
vunma planları hazırlamak suretiyle doldurmaktadırlar. 

4199 



TÜ R K PA R LA M ENTO TA RİHİ 

Başkomutan General Eisenhower'in karargâhında, muhtemel teca
vüz hareketleri karşısında alınacak tedbirleri şimdiden tespit edilmekte
dir. Bu kadarla da kalınmamaktadır. Her üye devletin seferber edeceği 
asker miktarı ve alacağı diğer askerî tedbirler kararlaştırılmaktadır. Üye
ler şimdiden hazırlanmaktadır. Mesela Amerikan ordu birliklerinden bir
kaç tümen Avrupa'ya getirilmiştir. 

Türkiye bakımından. Kuzey Atlantik Paktına girmekle elde edilecek 
askerî menfaat yazılı olarak bundan sonra anlaşılacaktır. Doğu sınırla
rında, havada, Karadeniz kıyılarında, batı sınırlarında ve hattâ güney sı
nırlarında bir tecavüze uğradığı takdirde, Türkiye ne gibi askerî yardım 
görecektir sualinin cevabı verilmedikçe, sağlanan askerî fayda hususun
da fazla bir şey söylenemez. 

Türkiye bakımından siyasî ve askerî ehemmiyete işaret eylemiş bulu
nuyoruz. Kuzey Atlantik Paktının diğer üyeleri bakımından da, hâdiseyi 
onların sağladıkları siyasî ve askerî menfaatler olarak mütalâa etmek 
doğru olacaktır. 

Siyasî sahada, Türkiye yazılı bir taahhütle kaderini batı cephesine 
bağlamıştır. Artık Türkiye'nin tarafsız kalması veya başka biryol tutması 
için kapılar tamamen kapanmıştır. Hürriyet cephesi, sağ kanadında, 
Sovyet Rusya ile sınır komşusu olan güvenilir bir müttefik kazanmıştır. 
Ortadoğu ve Akdeniz bölgesi sağlam bir yangın duvarına kavuşmuştur. 
Türkiye'nin Kuzey Atlantik Paktına girmesinin Batı devletleri lehine ne 
büyük kazanç olduğu, onun tarafsız kalması yahut zıt cephede bulun
ması hali gözönünde tutulursa daha iyi anlaşılır. 

Batı cephesinin askerî kazancına gelince, bu da meydandadır : Hür 
Avrupa'da en kuvvetli ordulardan biri Türk Ordusudur. Amerika ve İngil
tere'nin hava, deniz ve diğer kaynaklar bakımından üstünlükleri bilin
mektedir. Fakat diğer pakt üyeleri henüz 5 veya 10 tümen asker çıkar
mışlardır. Türkiye'ye esaslı hava, deniz ve malzeme yardımı yapıldığı tak
dirde cephenin bu kısmı tutunabilecektir. Bu netice Batı Avrupa'yı 
sağyanında çevrilmekten koruyacaktır. Ayrıca muhtemel mütecaviz Türk 
Ordusunun karşısına büyük kuvvetler koymak zorunda kalacaktır. Bu 
da batı merkez cephesindeki tecavüz kuvvetlerini eksiltecektir. 

Demirperde dışında olup da Kuzey Atlantik Paktına girmek isteyen 
devletlerin hepsi arzularına nail olmuşlardır. Batı Almanya'nın bu cephe
ye katılmasında rastlanan güçlükler er geç yenilecektir. Amerika, İspan
ya'yı da batı devletlerine yaklaştırmaya çalışmaktadır. 
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Geriye : İsveç, İrlanda, İsviçre, Yugoslavya gibi Pakta girmek isteme
yen devletlerle, Finlandiya ve Avusturya gibi henüz hareket serbestliğini 
kazanamamış memleketler kalmaktadır. 

Lizbon toplantısı, hürriyet cephesine yeni imkânlar kazandırabilir. 

Nihat ERİM 

ATLANTİK MİS AKINDA TÜRKİYE (*) 

Epeyce bir müddetten beri temini için milletçe çalışılan bir gayeye ar
tık erişmiş bulunuyoruz. Memleketimizin Şimalî Atlantik devletleri mü
dafaa misakına girmesi meselesi bizleri tatmin edecek surette halledil
miştir. Türk milleti bu muvaffakıyetiyle bir kaç noktadan memnuniyet ve 
iftihar duyabilir. 

Atlantik misakına girmemiz kolay bir dâva değildi. Öteden beri, Avru
pa'nın bazı muhitlerinde, mazinin bıraktığı yanlış anlaşmalar ve hattâ 
batıl fikirler yüzünden, Türkiye'ye karşı bir ayrılık hissi vardı. Türkiye 
Avrupa'dan sayılmıyordu. Coğrafya bakımından Avrupa'nın pek ucunda 
kalmış olmamızdan başka fikir ve zihniyet ayrılıklarına, medeniyet, kül
tür, din ve ırk mülahazaları da inzimam edince, Türkiye, geri bir şark 
devleti gibi, Avrupa'dan dışarıda tutulabilirdi. Büyük Atatürk, Türkiye'ye 
karşı bu ayrılık hissini yıkmak ve Türkiye'yi Avrupa camiası içinde lâyık 
olduğu mevkie eriştirmek için "Avrupalalışma" gayesini inkılap prensip
lerimizin en esaslı bir direği olarak kabul etmişti. 

Bugün Avrupa camiası içinde bütün batılı devletlerle eşit haklar da
iresinde yer alan Türk milleti her şeyden evvel Atatürk'ün aziz hatırasını 
yâdederek onun kudsî bir yadigâr halinde milletine bıraktığı bir ideale 
vasıl olduğundan dolayı kalbinde kendisine minnettarlık hisseder. İnkı
lap Türkiyesi ve demokratik Türk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği camiası 
içinde, Strazburg Asamblesinde temsil edildiği gibi taarruza karşı, Atlan
tik Misakı içinde de hayat ve istiklâlinin müşterek müdafaasını temin ey
lemiş bulunuyor. 

İnkılaplarımıza ve demokrasimize borçlu olduğumuz bu mevkii mu
hafaza etmenin birinci şartı inkılâba ve demokrasiye hakikî ve fiilî sada
katten ibaret olduğunu da unutmamalıyız. Çok ümit ve temenni ederiz ki 
Türk basını sütunlarında ve her türlü siyasî toplantılarımızda demokra
si ihtiyaçlarına dair münakaşalara, talep ve iddialara artık ihtiyaç kalma
sın ve bu dâva kökünden halledilsin. 

(*) Ulus Gazetesi : 23 Şubat 1952 
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Türkiye'nin coğrafi vaziyeti Atlantik Misakına girmemizi kolaylaştıra
cak bir âmil teşkil etmiyordu. Türkiye ile Batı devletleri arasında toprak 
bitişikliği kalmamıştı. Uzun ve zor bir cepheyi tek bir müdafaa hattı ile 
aynı zamanda müdafaa etmenin strateji bakımından bazı zorluklar arzet-
mesi düşünülebilirdi. Harbi batı Avrupa'ya sirayet ettirmemek için Tür
kiye'ye bir tecavüzü uzak ve mahallî bir harp halinde müzmin bir boğuş
ma mahiyetine sokmak akla gelebilirdi. Bunlara inzimam etmek üzere, 
büyük devletler arasında bazı görüş ve menfaat farkları bizim batıya ilti
hakımızı güçleştirebilirdi. 

İşte Türk hükümeti iki seneden fazla bir müddetten beri bu çeşit çe
şit zorlukları birer birer ortadan kaldırmak gibi ağır zorluklar karşısında 
kaldı. Gayeye doğru adım adım ilerlemek suretiyle nihayet bu sürekli 
gayretlerin semeresini toplamak günü geldi. 

Vazifemizi kolaylaştıran ve bizi muvaffakiyete eriştiren âmiller içinde 
çalışma metodumuzun millî bir temele istinadetmiş olmasını unutma
mak icabeder. Dış politikada ve Avrupalılaşmak gayesinde Türk Milleti 
daima birliğini muhafaza etti. Halk Partisi Hükümeti ile onun yerine ge
len Demokrat Parti Hükümeti bu dış politika bahsinde birbirlerinden hiç 
ayrılmadılar ve gerek Türk Milletini gerek Türk basınını daima arkaların
da buldular. Yeni hükümet eski iktidarın yaptığını bozmaya kalkmadığı 
gibi eski iktidar da siyasî rakibinin muvaffakiyetini temenni etmekten ve 
bu hususta elinden geleni yapmaktan geri kalmadı. Onun için Büyük 
Millet Meclisinde Atlantik Misakına girmemiz münasebetiyle ittihaz edil
miş olan kararı bütün Türk Milletinin temennilerini temsil eden bir müş
terek eser olarak alkışlayabiliriz. 

Bu münasebetle şurasını belirtmek isteriz ki Atlantik Misakı gökten 
inmiş bir "nimet helvası" değildir. Atlantik Misakı derhal kucak kucak 
menfaatler ve istifadeler bahşeden bir hazine değildir. Bu, ağır ve mesu
liyeti i bir yüktür, muhtemel bir taarruza karşı bir müdafaa hazırlığıdır. 
Bu müdafaa mal ve can fedakârlığı ile temin edilecektir ve bizden derin 
ve temelli çalışmalar isteyecektir. Arkamızı Avrupa devletlerine dayaya
rak rahat rahat köşeye çekilecek değiliz. Yalnız şuna emin olacağız ki bir 
taarruz karşısında artık yalnız kalmayacağız. Türk vatanı büyük bir in
sanlık vatanı içinde genişlemiştir. Müdafaayı hep birden yapacağız. Me
deniyet dünyası ile bir mukadderat birliği içinde yaşayacağız. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 
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PAKTA GİRDİKTEN SONRA (*) 

Lizbon'dan gelen haberler memleketimizin şimalî Atlantik Misakına 
girmesinden sonra gene bazı meselelerin bir müzakere ve çekişme mev
zuu teşkil etmekten geri kalmadığını bildiriyor. 

Türk ve Yunan kuvvetleri müttefik müdafaa teşkilâtı içine ne suretle 
ithal edileceklerdir? Bu işin bir müzakere mevzuu haline gelmesi hep ko
mutanlık dâvasından ileri gelmektedir. Atlantik Misakının alâkalı mem
leketlerle umumî efkârı bu kadar yorması askerlik ile politikanın birbir
lerine karışmaları yüzündendir. Maksat bir taarruza karşı Avrupa'nın ve 
dünyanın emniyetini muhafazadan ibaret olduğuna göre meselenin sırf 
askerlik bakımından düşünülmesi icap edeceği pek tabiî görünürse de 
muhtelif memleketler arasındaki rekabet veya müsabaka hislerinin ken
dilerini hissettirmemelerine imkân olmuyor. 

Mesela, İtalya hükümeti yakın doğudaki Atlantik Misakı kuvvetlerini 
yani Türk ve Yunan askerlerini İtalyan Generali Maurizio Castiglione'nin 
komutası altına vermek taraftarıdır. Çünkü bu general müttefiki devlet
lerin Güney Avrupa bölgesi kara kuvvetlerine komutan olarak tayin edil
miştir. Onun için, İtalya Devleti aynı bölgeye mensup bulunan Türk ve 
Yunan kuvvetlerine de aynı generalin komutanlık etmesini tabiî buluyor. 

Yalnız, bu husustaki arzu tasvib edilmeyince, İtalya tarafından öyle 
bir sebeb ileri sürülerek israr ediliyor ki işin rengi tamamiyle değişmek
tedir. İtalya Türk ve Yunan kuvvetleri General Castiglione komutasına 
verilmezse İtalya'nın prestijine halel geleceğini iddia etmektedir. Halbuki 
"prestij" unsuruna hâkim bir kıymet verilmek istenince işin içinden çık
maya imkân bulunamayacağı kabul edilmek lâzımdır. Prestij yalnız bir 
memleketin hakkı değildir. Her memleket kendi prestijini muhafazaya 
büyük bir kıymet verir. Binaenaleyh halli imkânsız bir durum tahaddüs 
eder. 

Esasen, Türk ve Yunan kuvvetlerinin bir İtalyan generali komutasına 
verilmelerini istemek ve bunu da prestij mülahazasına istinad ettirmek 
büyük bir psikoloji hatası sayılır. Bu hususta ne daha fazla tafsilata gi
rişmek, ne bir münakaşaya girişmek isteriz. Sadece müttefikler arasında 
ahengi, samimiyeti ve karşılıklı dostluğu muhafaza etmek bakımından 
mevzuu ele alıyoruz. Esasen zor olan bir işi askerlik dışı âmillerle bütün 
bütün çapraşık bir şekle sokmamak çok doğru olacağı kanaatindeyiz. 

(*) Ulus Gazetesi : 25 Şubat 1952 
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Lizbon'da mevzuu inceleyen askerî şefler, nihayet bir tevsiye çaresi 
düşünmüşler ve Türk, Yunan kuvvetlerinden ne şekilde istifade edilece
ğinin askerlik bakımından karara bağlanmasını Başkomutan General Ei-
senhower'e bırakmışlar. Fikrimizce bu en muvafık yoldur. 

Biz Atlantik Misakına hudutsuz bir iyi niyet ve büyük bir itimat ile gir
dik. Bu antlaşmayı fedakârlıklardan kaçmak, tembel tembel oturmak ve 
yardımlardan istifade ederek yüklerimizi başkalarına devretmek maksa-
diyle arzu etmiş değiliz. Medeniyet dünyası büyük bir dava ve mesuliyet 
karşısmdadır. Karşılaşmakta olduğumuz tehlikeyi bazı uzak memleketler 
bütün derinliği ve dehşeti ile idrâk etmeseler de asırlardan beri aynı teh
like ile pençeleşerek yaşamış olan Türkiye realiteyi pek iyi idrâk eder. 

Atlantik Misakı bizim için yeni vazifeler ve fedakârlıklar doğuran bir si
yasî vesikadır. Bunu memleketimizin selâmeti ve bekası namına elzem 
gördüğümüzden dolayı kendimizi bir takım taahhütlerle bağlıyoruz. Türk 
Dışişleri Bakanının Lizbon'da gazetecilere söylediği gibi. "müşterek gayeler 
uğrunda elimizden geldiği kadar çalışmak kararını vermiş bulunuyoruz." 

Atlantik Misakına girmek kararının Büyük Millet Meclisinde muvafık 
ve muhalif bütün milletvekillerinin tasvibi ile ittihaz edilmiş olması bu 
hakikati pek açık bir surette göstermektedir. Gözönünde tutulan gayele
re varmak için zaman kaybetmeye, fedakârlıklardan çekinmeye cevaz 
yoktur. Dışişleri Bakanımız : "Atlantik Konseyi üyelerinin bu teşekkülü 
daha kudretli ve faal bir hale getirmeleri lâzımdır" derken önümüzdeki 
vazifenin büyüklüğünü anlatmış oluyor. Böyle bir durum içinde, realite
yi ihmal ederek prestij düşüncelerine fazla kıymet vermek karşılaşmak
ta olduğumuz zorlukları lüzumsuz yere arttırmaktan başka bir netice 
vermeyeceğini düşünüyoruz. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 

DÖNÜM NOKTASI (*) 

Kuzey Atlantik Paktı Bakanları Lizbon'daki çalışmalarını bitirmişler
dir. Bu toplantıda alınan kararlar birçok bakımlardan aydınlatıcıdır. Hür 
milletlerin tamamiliğe (İntegration) doğru ilerleyişinde, Lizbon'da bu defa 
varılan merhale mühimdir. 

Birinci Cihan Harbine kadar, harbler iki devlet veya küçük devlet 
grupları halinde yapılıyordu. İlk defa 1914-1918 harbidir ki, harbde ta
rafsızlığı istisna haline getirmiştir. Dünya üzerindeki bütün kıtalarda ya
şayan insanlardan çoğu harbde taraf teşkil eylemiştir. 

(*) Ulus Gazetesi : 26 Şubat 1952 
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İkinci Cihan Harbinde ise bu hal büsbütün umumileşmiştir. Elliden 
fazla devlet harbe fiilen veya şeklen katılmıştır. Tarafsız kalabilen millet
ler parmakla gösterilecek kadar azalmıştır. 

Harbden sonra, Birleşmiş Milletler teşkilâtı yolundan dünyaya tek bir 
siyasî kuruluş içinde tamamiliğe (İntegration'a) ereceği zannedilmiştir. 
Fakat, bu noktaya varmadan evvel arada atlanması gereken bir geçit da
ha olduğu kısa zamanda anlaşılmıştır. Harb. zıt ideolojilerden birinin işi 
zorbalığa dökmesinden çıkmıştır. 1939 sonbaharında Polonya üzerine 
yürüyerek en büyük macerasına atılan Hitler'in iddiası ne idi? Batının 
sömürgeci devletlerine dönerek, dünya nimetlerini aramızda paylaşmış
sınız. Alman milleti ki en üstün insan ırkının mümessilidir, ona birşey bı
rakmamışsınız. Güzellikle istedik, anlamadınız. Zorla alacağız demiştir. 
Ve bu kadarla da kalmamıştır, üstün ırkın çocukları olan Almanlar öteki 
milletlere yol gösterecektir, nizam verecektir iddiasiyle ileri atılmıştır. 

Birinciliği Hitler'e bırakmamakla beraber, ikinci ve üçüncü sıraları 
kendilerinden başkasına lâyık görmeyen Mussolini ve Japon militaristle
ri aynı kafileye katılmışlardır. 

Burada şu noktayı belirtmek lâzımdır : Ondokuzuncu yüzyılda son 
derecede gelişen sömürgeci devletlerin, Hitler'e ve arkadaşlarına verebi
lecekleri tek makûl cevap şu olabilirdi : Bir milletin başka milletlere ta
hakküm etmesi onları sömürmesi devri kapanmıştır. Bizler de evvelce el
de ettiğimiz sömürge menfaat ve topraklarını asıl sahiplerine terkediyo-
ruz. Dünya yepyeni bir siyasî ve ekonomik teşkilâta kavuşacaktır. 

1939da hiç kimse bu şekilde konuşmamıştır. İkinci Cihan Harbi şu 
üç zümre devlet arasında olmuştur : 1- Başkalarının elinden menfaat ve 
toprak koparmak isteyenler, 2- Evvelce elde ettikleri menfaat ve toprak
ları kaptırmak istemeyenler, 3- Kendi öz varlıklarını ve ülkelerini savun
mak azminde olanlar. 

Üçüncü zümredeki devletler, ikincilerle birleşmişlerdir. Çünkü harb-
ten önceki nizam içinde onların hürriyet ve bağımsızlıklarına dokunul
mamıştır. Halbuki birinci zümredeki devletler hem ikinci, hem de üçün
cü zümreyi tehdit etmekte idi. 

Sovyet Rusya, 1939 Ağustosunda -harbe bir kaç gün evvel- Almanya 
ile saldırmazlık antlaşması imzaladı. Polonya'nın taksiminde hisse aldı, 
Estonya, Letonya, Litvanya'yı ilhak etti. Finlandiya'ya da boyun eğdirmek 
istedi. Bu hareket tarzına bakılırsa birinci zümre devletler arasında yer 
alması icabederdi. Fakat tamamen bağlanmayı uygun görmedi. Alman
ya'ya güvenemiyor, mümkün olduğu kadar uzunca bir müddet harbin dı
şında kalmak, bu esnada süratle kuvvetini artırmak istiyordu. 

Nihayet Hitler Sovyet Rusya üzerine yürüyünce, Moskova hükümeti 
ikinci zümreye katıldı, İngiltere ile ittifak imzaladı. 
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12 Ağustos 1941 tarihinde Roosevelt ve Churchill'in Amerika ve İngil
tere adlarına ilân eyledikleri meşhur Atlantik Şartı (charte) yahut beyan-
namesiyle, İkinci Cihan Harbi üstün bir ideal uğrunda savaş halini aldı. 
Atlantik Okyanusunun ortasında müzakere ve tespit edilen esaslar ara
sında : 

1 - Yeni topraklar elde etmemek. 
2 - İlgili milletlerin rızası olmadıkça hiçbir toprak değişikliği yapma

mak, 
3 - Bütün milletlerin diledikleri hükümet şeklini şerbetçe seçme 

hakkına riayet etmek, 
4 - Bağımsızlıklarından zorla mahrum edilmiş milletlerin hüküm

ranlık haklarının ve bağımsız hükümetlerinin yeniden tesirini dilemek, 

5 - Ekonomik ve sosyal alanlarda yeni ve ileri esasları bütün millet
lere tanımak gibi noktalar vardı. 

Harb bittiği zaman, birinci zümre devletlerin tehdidi dünya üzerinden 
kalkmış oldu. RooseveltTe Churcill'in 1941'de Atlantik ortasında ilân ey
ledikleri prensiplerin tatbikine sıra geldi. Bir taraftan ikinci zümredeki 
devletler, 1939'dan evvel sömürge yapılmış memleketleri kendi hallerine 
terkedecekler, diğer taraftan yeni sömürgeler elde edilmesine meydan 
vermeyeceklerdi. 

Yazının başında da işaret ettiğimiz gibi, buna hemen imkân olmadı. 
Sovyet Rusya bu esaslara riayet etmedi. 

Demek ki büyük ideal uğrunda yeni bir engeli daha yenmek lâzım ge
liyordu. Fakat 1939-1945 harbi çok çetin olmuştu. Milletler yorgundu. 
Rusya'ya fazla itimat gösterilmiş, müsaadekârlıkta çok ileri gidilmişti. 
1946'dan beri vakit kazınılmaya çalışılmaktadır. Tehlikeli anlar geçiril
miştir. Başta Amerika olmak üzere hür milletler günden güne saflarını 
sıklaştırmaktadırlar. Tam bir teşkilâtın kurulması için Almanya-Fransa 
soğukluğu giderilmeli idi. Lizbon toplantısı bu yolda büyük bir mesafe al
mıştır. Fransız halk efkârının endişeleri büsbütün ortadan kalkmamıştır. 
Fakat güçlükler ne olursa olsun Amerika'nın sabır ve sebatı meseleyi 
halledecektir. 

Dünya, yirminci yüzyılın ikinci yarısında yeni bir hayatın alemdarı 
Amerika'dır. Siyasî bakımdan kimseden bir karış toprak istememekte, 
ekonomik ve sosyal alanda kendi refahını öteki milletlerin refahına sım
sıkı bağlı görmektedir. En kuvvetli en zengin memlekettir. Ne istediğini, 
nereye gidileceğini bilmekte, kuvvetini ve parasını bu yüksek gaye yolun
da meharetle kullanmaktadır. 

Nihat ERİM 
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34- OSMANLI BANKASI 
İmparatorluk ekonomisi üzerinde önemli etkileri olan v e çalışmala

rını Cumhuriyet Döneminde de sürdüren Osmanlı Bankası' (Ottoman 
Bank) nın kuruluş v e gelişimi ile tarihimizde önemli bir yeri vardır (1) . 

Osmanlı Bankasının elde ettiği ayrıcalıkları sona erdiren yasal dü
zenlemenin gerekçe v e görüşmeleri tutanaklardan aynen alınmıştır. 

TC. 
Başbakanlık 1G.XII.1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2476, 6/3441 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Osmanlı Bankasiyle yapılan mukavelenin onanması hakkında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20.XI. 1952 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve 
ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE (2) 

Osmanlı Bankasiyle 11.VI. 1952 tarihinde ilişik mukavele ile iki mek
tup imzalanmıştır. Bunlardan Anlaşmanın ekini teşkil eden birinci mek
tup Bankanın personeline, ikinci mektup ise limanlar ve Samsun-Sivas 
konsorsiyumları namiyle Bankanın Paris merkezinde açılmış olan hesap
lardan mütevellit ihtilâfın tasfiyesine mütaalliktir. 

Hükümetimizle Osmanlı Bankası arasında akdedilmiş bulunan bu 
Anlaşmanın yerine kaim olacağı 1933 Mukavelesi ve mütakaddem anlaş
malar tamamen imtiyaz mukaveleleri mahiyetinde idi. 

Filhakika bu mukavelelerle mezkûr bankaya : 

1. Kanun ve nizamlarımızın tamamiyetini ihlâl eden akdî bir statü; 

2. Bâzı vergi ve resimlerden muafiyet; 

3. Türkiye'ye muhassas sermaye ile bundan Türk parasına çevrile
cek miktarın mukavele ile tespit edilmiş meblağlara hasrı; 

(1) Tarihî gelişimi için Türk Ansiklopedisi C : XXVI, s. 88'e bkz. 
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4. Millî bankaların istifade ettiği menfaatlerden aynen istifade ettiril
mesi; 

5. Kanun ve mukavelesine ait kontrolün banka nezdinde bir hükü
met komiseri marifetiyle yapılması; 

Gibi geniş ve çeşitli imtiyazlar bahşedilmiş bulunmakta idi. 

Bu defa imzalanan mukavele müzakerelerinde ise hareket mebdei 
bankanın teşekkülüne ait özellikler göz önünde tutulmakla beraber ban
kaya herhangi bir imtiyaz kabul edilmeyerek mevzuatımıza tâbi kılınma
sı olmuştur. 

Bu banka, ecnebî sermayesi ile müteşekkil olup hakikî idare organ
ları memleketimiz dışında olduğu halde merkez ve ikametgâh memleke
timizde bulunmaktadır. Bankanın bu özelliği 4 üncü madde ile tespit 
edilmiş ve bunun tabiî bir neticesi olarak hariçteki kazançlarının Türki
ye'de vergiye tâbi olmaması kabul edilmiştir. 

Bankanın yine bu özel durumu ve hariçle olan geniş münasebetleri 
gözönüne alınarak yabancı bankalardan alacağı teminat mektupları üze
rine Millî Bankalara tatbik edilen hükümler dairesinde teminat mektubu 
verebilmesi 4 üncü maddenin son kısmı ile kabul edilmiştir. 

Evvelce mukavele ile Türk parasına çevrilecek miktarı 3, 5 milyon li
ra olarak tespit edilmiş bulunan sermaye, ilişik mukavelenin tanzim ta
rihinde mevzuatımıza göre Türk parasına çevrilmiş bulunması gereken 
miktar olan 8 milyon liraya iblâğ edilmiştir. Statüsü icabı banka serma
yesinin İngiliz lirası ile ifade edildiği göz önüne alınarak memleketimizde 
yeni şubeler küşadının icabettirebileceği sermaye tezyidinin İngiliz lirası 
satışı suretiyle, bunun haricinde kalan sebeplerin gerektirebileceği tez
yitlerin ise rapor muameleleriyle karşılanması kabul edilmiştir. 

Bankanın hazine emrine vereceği karşılıksız cari hesap kredisi 1 250 000 
sterlinden 2 000 000 sterline çıkarılmış ve evvelki mukaveleye nazaran 
asgarî % 4 âzami % 7 olan faiz İngiltere Bankası iskonto haddinin % 1 
fevkmda olarak tespit edilmiştir. 

Mukaveleye ek olarak imzalanan mektup Türk memurları sayı ve ma
aşlarının Türkiye'deki merkez ve şubeleri memurlarının umumî yekûnu
nun gerek sayı gerek maaş bakımından % 80'ni nispetine çıkarılmasını 
ve staj için ecnebi memleketlerine gönderilmelerini derpiş etmektedir. 

Bu mukavele münasebetiyle senelerden beri muallâkta kalmış olan 
bir mevzuun da hallinde mutabık kalındığına yukarda işaret edilmişti. 
Bu mutabakat leffen sunulan ayrı bir mektuba dercedilmiş ve banka 
mukavelesiyle eki ve işbu mektup tasdik edilmek kaydiyle bankaca icra
sı taahhüt olunmuştur. 

4208 



OSMANLI BANKASI 

Mevzuu % 5 faizli 1914 dış istikrazından ayrılan ceman 6 000 000 
Fransız frangının Osmanlı Bankasında kalmış olan bakiyesine taallûk et
mektedir. 

Filhakika Osmanlı Hükümeti bu istikraz hâsılından ceman 6 milyon 
Fransız frangını hariçte yapacağı tediyeler için ayırmış ve bu meblâğı Pa
ris Osmanlı Bankası nezdinde % 2 faizli bir hesaba aldırmıştı. Bu hesap
tan mütaakıben yapılan tediyat düşülmek ve faizleri ilave edilmek sure
tiyle neticede lehimize 2 266 641 franklık bir bakiye kalmıştı. 

Banka bu matlubumuzun cari hesap mahiyetinde olduğunu ileri sü
rerek mezkûr frankları aynen veya muadili Türk paralarını cari kur üze
rinden iade etmeyi kabul etmişse de bunun 1914'de yatırılmış bir para 
olduğunda, vedia mahiyetinde bulunduğunda ısrar olunarak altın frank 
değeri üzerinden iadesi istenilmiş ve mesele bu yüzden senelerce mual
lâkta kalmıştı. Bu defa maktu bir şekil olmak üzere bir taraftan mevcu
dun yani 2 266 641 Fransız frangının aynen hükümetimiz hesabına ge
çirilmekle beraber ayrıca banka tarafından 331 866, 87 liranın hazineye 
ödenmesi kabul edilmiştir. 

Bunun sureti hesabına gelince; bankanın ödemeyi kabul ettiği mik
tar 350 000 Türk lirasıdır. Fransız mevzuatı Paris'teki hesapta görülen 
miktardan fazlasının tediyesine mâni bulunduğundan hesap mevcudu 
kadar Fransız frangı alınmakta bakiye Türk lirası olarak tahsil edilmek
tedir. 

Maliye Komisyonu Raporu 
T.B.M.M. 

Maliye Komisyonu 8.1.1953 
Esas No. 1 /492 

Karar No. 20 
Yüksek Başkanlığa 

Hükümetin, Osmanlı Bankası ile yapılan 11 Haziran 1952 tarihli mu
kavele ile personel hakkında teati edilen aynı tarihli mektubun ve Os
manlı Bankası Paris merkezinde limanlar konsorsiyomu ve Samsun-Si-
vas konsorsiyomu adlı hesaplarda mevcut olup hükümetimize iadesi ge
reken mebaliğ hakkında 11 Haziran 1952 tarihli mektupla yapılan anlaş
manın onanmasına dair kanun teklifi Maliye Bakanlığı ve T.C. Merkez 
Bankası temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzca incelendi. 

Verilen izahata ve gerekçede gösterilen hususlara göre gereğini düşü
nen komisyonumuz : 

1856 tarihinde Türkiye'de kurulan Osmanlı Bankasının 1865 tari
hinden itibaren hükümetlerimizle mütaaddit imtiyaz mukaveleleri akdet-
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tiğini ve en son 1933 tarihinde akdedilmiş bulunan ve halen mer'i olan 
mukavelenin bir imtiyaz mukavelesi olduğunu ve bu mukavele ile ban
kaya kendisini diğer bankalara nazaran çok rüçhanlı bir duruma sokan 
imtiyazlar bahşedilmiş bulunduğunu nazara almış ve bu imtiyazların 
başlıcalarını aşağıda tespit etmiştir. 

1. Banka Türk kanunlarına tabiiyeti ahkâmı mukavele mündericatı-
na ve statü hükümlerine tehalüf etmediği takdirde kabul etmiştir. 

2. Bankanın Türk parasına çevrilmiş sermayesi 3, 5 milyon lira ol
duğu halde banka, Bankalar Kanununa muhalif olarak 8 milyon lira ser
mayeli bir bankanın kabul edebileceği miktarda tasarruf mevduatı kabul 
etmiştir. 

3. Sermaye ile mukayyet olmadan şube kuşat edebilmiştir. Nitekim 
bugün mevcut 34 şubesi Bankalar Kanunu gereğince asgarî 5 milyon li
ra sermayenin mevcudiyetini icabettirmektedir. 

4. Banka % 5 ihtiyat akçası ve % 5 ileride vukuu muhtemel zarar 
karşılığı ayırmamış. İngiltere'de ayrılmış ve kullanılması şekli komiteye 
terkedilmiş bulunan 250 000 sterlinle iktifa edilmiştir. 

5. Bankalar, mevduatın % 20'sini devlet iç istikraz tahvillerine yatır
makla mükellef oldukları halde Osmanlı Bankası bu lâzimeyi yerine ge
tirmemiş ve devletten olan plasman bonoları gibi alacaklarını karşılık 
olarak göstermek istemiştir. 

6. Bankalar Kanununa muhalif olarak Türkiye için bir bilanço tan
zim etmemiş ve bütün muamelelerini muhtevi bilançoyu İngiltere'de neş-
retmiştir. 

7. Kazanç Vergisi hariç bütün vergi ve resimlerden muaf tutulmuş
tur. 

11.VI. 1952 tarihli mukavele ahkâmını eski mukavele ile karşılaştıran 
komisyonumuz : 

Yeni mukavelenin, tamamen ayrı bir zihniyetle hazırlandığını, Os
manlı Bankasının mukavele ve eklerinde tespit edilen hususlar mahfuz 
olmak üzere ecnebi memleketlerde teşekkül etmiş olup Türkiye'de şube 
açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalar gibi bilcümle Türk mevzu
atına tâbi bulunacağını görmüş ve bu mukavelede mahfuz tutulan hu
suslar üzerinde hassasiyetle tevakkuf ederek bu noktaların; 

1. Bankanın merkez ve ikametgâhı İstanbul'da bulunduğu halde 
Türkiye dışındaki şubelerinin gelirlerinin Kurumlar Vergisi Kanununun 
9 uncu maddesine muhalif olarak Türkiye'de vergiye tâbi bulunmaması
dır, 
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2. Ecnebi memleketlerde teşekkül etmiş olup da Türkiye'de şube aç
mak suretiyle faaliyette bulunan bankaların tâbi olacakları hükümlere 
tâbi bulunan bankanın yabancı bankalardan alacağı teminat mektupla
rı üzerine millî bankalara tatbik edilen hükümler dairesinde teminat 
mektupları verebilmesi, 

3. 8 milyon liranın fevkında olarak yeni şube veya şubeler küşadı ha
ricinde kalan sebeplerle getirilmesi kanunen icabeden sermayenin Mer
kez Bankasiyle yapılacak röpor muameleleriyle tesis edilmesi, olduğunu 
tespit etmiştir. 

1. Bankanın her ne kadar merkez ve ikametgâhı İstanbul'da ise de 
bunun hakikatta Londra ve Paris'te olduğunu ve hariçte 70 i mütecaviz 
şubesi bulunduğunu ve merkezin 1856'dan beri bir tarihî gelenek olarak 
İstanbul'da bırakıldığını nazarı itibara alarak bankanın hariçteki faaliye
tinden dolayı Türkiye'de vergiye tâbi tutulmasının doğru olmayacağını, 

2. Bankanın hakikî merkezinin hariçte bulunması ve merkeziyle ge
niş münasebetleri olması ve dış ticaretimizdeki nispeten ehemmiyetli 
mevkii nazarı itibara alınarak ve senelerden beri tatbik edilegelmiş bir 
usûl olduğu mülâhazasiyle yabancı bankalardan alacağı teminat mek
tupları üzerine vereceği mektupların millî bankalara tatbik edilen usul
ler dairesinde 2490 sayılı Kanunun 60 nci maddesinde gösterilen limit
lere dahil edilmemesinin kabulünü de bankayı millî bankalara nazaran 
imtiyazlı bir duruma sokmadığı mülâhazasiyle uygun olduğunu, 

3. Bankanın 31.XII. 1951 vaziyetine göre Bankalar Kanununa tevfi
kan bulundurması icabeden sermaye miktarı 8 milyon lira olup bunun 
tamamen temini kabul edildikten sonra bankanın tamamen kendi ihtiya
rında olan şubeler küşadı sebebiyle sermaye artırılması gerektiği zaman 
katî satış suretiyle, diğer sebeplerle artması gerektiği takdirde ise röpor 
suretiyle temin edilmesinin kabulü de bankanın özelliğinin bir neticesi 
olarak mütalâa edilmiş, röpor muamelesinin vadeli satış olduğu ve ban
kanın, kanunun gerektirdiği Türk parasını daima bulunduracağı düşü
nülerek beş milyon sterlinlik ödenmiş sermayesinin statüsü icabı İngiliz 
lirası olarak ifade edildiği nazarı itibara alınarak kabulünde bir mahzur 
olmayacağını mütalâa etmiştir. 

Bankanın hazineye temin edeceği karşılıksız cari hesap kredisi mik
tarının artırılması ve faiz nispetinin de İngiltere bankası iskonto haddi-
nin (halen % 4) % 1 fevkında olarak tespit edilmesi ve Osmanlı Bankası
nın senelerden beri süregelen imtiyazlarına bu mukavele ile bir nihayet 
verilmesi ve diğer bankalarla aralarında fark bırakılmaması yerinde gö
rülmüştür. 
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Samsun, Sivas ve limanlar konsorsiyumu adlı hesaplarda bulunan 
paranın iadesi hakkındaki 1 1.VI. 1950 tarihli anlaşmanın tetkikında : 

% 5 faizli 1914 istikrazından ayrılmış ve adı geçen hesaplara yatırıl
mış bulunan 6 milyon Fransız frangından bankada kalan bakiye halen 2 
263 851 Fransız frangı olup Osmanlı Bankası bunu cari kur üzerinden 
ödemekte ısrar etmiştir. Bu takdirde ödenecek miktar 10 110, 18 liradır. 
Bu maktupla bankanın 350 000 Türk lirası muadilini hesap mevcudu 
kadar frank bakiyesini Türk lirası olarak ödemeyi kabul eylediği anlaşıl
mış ve bu mütalâlarla tasarının ve maddelerinin aynen kabulüne karar 
verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Rize 

İ. Akçal 
Kâtip 

Zonguldak 
F. Açıksöz 

Erzurum 
S. Erduman 

(İmzada bulunamadı) 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Konya 

Ümran Nazif Yiğiter 
(İmzada bulunamadı) 

Yozgat 
H. Tatlıoğlu 

Sözcü 
Siirt 

M. D. Süalp 

Amasya 
H. Koray 

Kocaeli 
E. Alican 

Niğde 
H. Arıbaş 
Samsun 

Ş. LJluçay 
(İmzada bulunamadı) 

Yozgat 
F. Nizamoğlıı 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 28.V. 1953 

Esas No. : 1/492 
Karar No. : 91 

Yüksek Reisliğe 

Osmanlı Bankası ile yapılan mukavelenin onanması hakkında Mali
ye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 16.XII. 1952 tarihli ve 6/3441 sayılı tezkere-
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siyle gönderilen kanun lâyihası Maliye Komisyonu raporu ile birlikte ko
misyonumuza havale olunmakla Maliye Vekâleti temsilcileri hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyiha, Osmanlı Bankasiyle hükümetimiz arasında 11.VI. 1952 tari
hinde imzalanan mukavele ile teati olunan mektupların tasdikini istihdaf 
etmekte olup Maliye Komisyonunca da aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerden ve Maliye Vekâleti 
tenisçilerinden alınan izahattan anlaşıldığına göre Osmanlı Bankasının 
statüsüne nazaran bankanın merkez ve ikametgâhı İstanbul'da bulun
makta ve binnetice Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi gere
ğince, bankanın hariçte bulunan şubelerinin kârlarının da Türkiye'de 
vergiye tâbi tutulması icabetmektedir. Bu vaziyet muvacehesinde memle
ketimiz dışında müesses olduğu yerlerdeki kârlarının memleketimizde 
vergiye tâbi tutulmamasmm temin için Kurumlar Vergisi Kanununun 
mezkûr maddesini tadil eder mahiyette bir kanunun mecudiyeti veya 
Yüksek Meclisin tasdikma arzedilen bu mukavelede olduğu gibi sarih bir 
hükmün kabulü lâzımgelmektedir. 

Osmanlı Bankasının bu yolda bir hüküm mevcut olmadan idamei fa
aliyetine imkân olmadığına göre merkezini harice nakletmek ve hatta 
memleketimizdeki teşkilât ve faaliyetini tahdit etmek mecburiyetinde ka
lacaktı. Bu hal ise yabancı sermayenin memleketimize celbine çalışıldığı 
bir zamanda bu gayretlerle ahenkli bir vaziyet teşkil etmeyeceği tabiî idi. 

Bu mülâhazalarla yapılmış olan mukavele, Osmanlı Bankasına her 
hangi bir imtiyaz tanır mahiyette olmadığı gibi bankayı millî bankaları
mıza nazaran farklı bir duruma da sokmamakta, diğer taraftan mukave
lenin devamı müddetince banka, hazine emrine iki milyon sterlinlik bir 
kredi amade bulundurmayı kabul etmekte ve mukaveleye ek olarak teati 
edilen mektupla da Türk memurlarının sayısını ve maaşlarını % 80 nis
petine iblâğ etmeyi kabul ve taahhüt eylemektedir. 

Komisyonumuzda cereyan eden görüşmelerden ve hükümet mümes
sillerinden yukarda yazılı izahat alındıktan sonra maddelerin görüşülme
sine geçilmiş ve birinci madde hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

1914 istikrazından vaktiyle ihraz edilmiş bir meblâğa taallûk eden 
tevsiye şeklinin bu kanun lâyihası ile tasdiki istenilen mukavele ile ilgisi 
bulunmamasına ve esasen bahis mevzuu mebaliğin hükümet isteğine 
uygun olarak tesviyesi banka tarafından kabul edilerek muayyen müd
det içinde tediyesi taahhüt edilmiş olmasına binaen 2 nci maddenin me-
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tinden çıkarılması komisyonumuzca uygun görülmüş ve hükümetçe de 
bu görüşe iştirak edilmiş bulunduğundan bahis mevzuu madde tayyedil-
miştir. 

Yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek suretiyle hazırlanan kanun 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Reis V. Sözcü 
Giresun İstanbul 
M. Şener H. Hüsman 
Antalya İstanbul 

A. Sarıoğlu S. Oran 

İzmir 
T. Gürerk 

Muhalifim 

Konya 
R. Birand 

Mardin 
R. Erten 

(İmzada bulunamadı) 
Seyhan 
S. Ban 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
C. Türk 

Muhalifim 

Kâtip 
Sivas 

H. İmre 
İzmir 

B. Bilgin 
Söz hakkım mahfuz 

Kırşehir 
R. Özdeş 

Malatya 
M. S. Eti 

Bazı mülâhazalar 
dolayısiyle muhalifim. 

Samsun 
T. İleri 

Trabzon 
C. R. Eyüboğlu 
Bazı noktalara 

muhalifim. 

Van 
F. Melen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Osmanlı Bankasiyle Yapılan Mukavelenin Onanması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Osmanlı Bankasiyle 11 Haziran 1952 tarihinde imza
lanan mukavele ile bu banka personeli hakkında teati edilen aynı tarih
li mektup onanmıştır. 

MADDE 2. — Osmanlı Bankası Paris Merkezinde Limanlar Konsorsi
yomu ve Samsun-Sivas Konsorsiyomu adlı hesaplarda mevcut olup hü-
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kümetimize iadesi gereken mebaliğ hakkında ilişik 1 1 Haziran 1952 ta
rihli mektupla yapılan anlaşma onanmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
S. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
N. Ökmen 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
S. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T.B.V. 

S. Yırcalı 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİYLE OSMANLI BANKASI 

ARASINDA MUKAVELE 

Bir taraftan, 

İşbu mukavele metninde "Hükümet" diye anılan Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti adına hareket eden Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 

Diğer taraftan, 

"Banka" diye anılan Osmanlı Bankası Komitesinin 12/13 Mart 1952 
tarihli karariyle mezkûr müesseseyi yapılacak müzakerelerde temsile sa-
lâhiyettar kılınan Türkiye Umum Müdürü Mösyö Ph. Garelli, 

Arasında aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır : 
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Madde — 1 

İşbu mukavele ve eki Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdiki 
mütaakıp yürürlüğe girecek ve 1 Mart 1975 tarihine kadar muteber ola
caktır. 

Madde — 2 

Bu mukavelenin akdini mütaakıp banka hissedarları umumî heyeti 
de ortaklık süresini işbu mukavele müddetinden az olmamak üzere tem
dit edecektir. 

Madde — 3 

Banka, işbu mukavele ve ekinde tespit edilen hususlar mahfuz olmak 
üzere, ecnebi memleketlerde teşekkül etmiş olup Türkiye'de şube açmak 
suretiyle faaliyette bulunan bankalar gibi bilcümle Türk mevzuatına tâ
bi olacaktır. 

Madde — 4 

İşbu mukavele yürürlükte bulunduğu müddetçe bankanın merkez ve 
ikametgâhı İstanbul'da kalacak, şu kadar ki, Türkiye dışındaki şubeleri
nin gelirleri Türkiye'de vergiye tâbi bulunmayacak ve banka Maliye Ba
kanlığınca tayin edilmiş yabancı bankalardan alacağı teminat mektupla
rı üzerine millî bankalara tatbik edilen hükümler dairesinde teminat 
mektupları verebilecektir. 

Madde — 5 

Banka evvelce 3 500 000 liralık kısmı Türk parasına çevrilmiş bulu
nan sermayesini yürürlükte bulunan Bankalar Kanununa tevfik etmek 
üzere bu mukavelenin tasdikini takip eden 30 gün içinde Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankasına katî şekilde İngiliz lirası satmak suretiyle 
8 000 000 Türk lirasına iblâğ edecek ve işbu 8 000 000 lirayı mukavele 
müddetinin inkızasına kadar azaltamayacaktır. 

Buna mukabil zikri geçen 8 000 000 Türk lirası fevkında olarak : 

a) Mevcut şubelere ilaveten yeni şube veya şubeler küşadı dolayısiy
le mevzuatın tesisini gerektireceği sermayeler Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankasına katî şekilde İngiliz lirası satılmak suretiyle, 

b) Yeni şube veya şubeler küşadı dışında kalan bilcümle sebeplerle 
getirilmesi icabeden sermayeler ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka-
siyle yapılacak İngiliz lirası mukabili Türk lirası röpor muameleleriyle, 

Karşılanacaktır. 
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Madde — 6 

Banka, işbu mukavelenin devamı müddetince hazine emrine 2 000 000 
İngiliz liralık karşılıksız bir cari hesap kredisi amade bulunduracaktır. 
Hazinece, istimal edilen meblağlar üzerinden, mezkûr meblağların ban
kaca tediye olundukları tarihlerden iptidar etmek üzere, hesap olunacak 
zimmet faizi, İngiltere Bankasının iskonto nispetinin % 1 fevkında olarak 
tespit edilmiştir. 

İşbu kredi Londra üzerine yapılacak keşidelerle İngiliz lirası olarak is
timal edilecek ve aynı suretle İngiliz lirası olarak tediye edilecektir. 

Hazineye yapılacak olan bu avans bankanın Türkiye dışındaki şube
leri tarafından yapılacak ve bu muamelelerde bankanın merkezi muta
vassıt olarak hareket edecektir. 

Hesap kesimi faiz ve resülmal olarak her yılın 31 Ocak ve 31 Temmuz 
tarihlerinde yapılacaktır. 

İşbu Mukavelenin Türkiye Millet Meclisi tarafından tasdikiyle 5 Hazi
ran 1933 tarihli mukavele, ek ve tadilleri mülga olacak ve bunların yeri
ne işbu mukavele ve eki kaim olacaktır. 

Hükümet işbu mukaveleyi inkızasında yenilemek niyetinde değilse, 
bankayı inkıza tarihinden en az iki yıl önce keyfiyetten haberdar edecek
tir. 

Mukavelenin yenilenmeyeceği ihbarının yapıldığı tarihte avans hesa
bı kesilir ve hazine uhdesindeki bakiye Maliye Bakanlığınca mezkûr iki 
senelik müddet zarfında bu bakanlığın arzusuna göre defaten veya aylık 
taksitlerle bankaya ödenir. 

Zikrî geçen ihbar yapılmadığı takdirde işbu mukavelenin müddeti iki 
tarafın zımnî muvafakatiyle uzamış addolunacak, ancak bu takdirde iki 
taraftan her biri bundan evvelki fıkrada yazılı iki yıllık peşin ihbar müd
detini ve varsa avans bakiyesinin tediyatmı cereyana başlatmak üzere iş
bu mukaveleyi her an feshetmek ihtiyarını muhafaza edecektir. 

İşbu mukavele Ankara'da 11 Haziran 1952 tarihinde Türkçe ve iki 
nüsha olarak tanzim ve imza olunmuştur. 

Madde — 7 

Osmanlı Bankası adına 
Osmanlı Bankası 

Türkiye Umum Müdürü 

T.C. Hükümeti adına 
Maliye Bakanı 
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Osmanlı Bankası 
Türkiye Umum Müdürlüğü Ankara, 11.VI. 1952 

Ek No : 1 Posta kutusu No : 1297 

Bay Bakan, 

Bugünkü tarihle imzaladığımız mukaveleye atfen aşağıdaki hususla
rı arzetmekle şeref duyarım. 

1. Bankamız Türk memurlarının sayısını ve maaşlarını Türkiye'deki 
merkez ve şubeleri memurlarının umumî yekûnunun sayı ve maaşlarının 
% 80' i nispetine çıkarmayı ve bu nispeti işbu mukavele süresince mu
hafaza etmeyi kabul ve taahhüt eder. Bankanın Türkiye Umum Müdürü 
ile tâyini melhuz muavin bu nispetlere ithal edilmez. 

2. Keza bankamız bankacılık meslekinde ihtisas edinmek üzere staj 
yapmak için Fransa ve İngiltere'deki şubelerine Türk memurları gönder
meyi ve bunları iki yıl müddetle mezkûr staj yerlerinde bulundurmayı 
kabul ve taahhüt eder. Bu memurlar banka tarafından müsabaka ile in
tihap edilecek ve sayıları hiçbir zaman 8' in dununa düşmeyecektir. Bu 
staj dolayısiyle bankaca stajyerlere tahmil edilebilecek mecburî hizmet 
en çok 3 yıl olabilir. 

Bunlardan mezkûr müddetin sona ermesinden önce serbestilerini ik
tisap etmek isteyecek olanlar bu stajları için ihtiyar edilmiş olan masraf
tan banka hizmetinden geçen müddetle mütenasip miktarı tenzil edildik
ten sonra kalacak bakiyeyi bankaya tevsiye ile mükellef bulunacaklardır. 

Bu münasebetle saygılarımın kabulünü rica ederim. 

Bay Hasan Polatkan Osmanlı Bankası 
Maliye Bakanı Türkiye Umum Müdürü 

(Hükümet teklifinin 2 nci maddesine bağlı mektup) 

Osmanlı Bankası 
Türkiye Umum Müdürlüğü Ankara 11.VI.1952 

Ek No. 2 

Bay Bakan. 

Bugünkü tarihle imza edilen mukavele müzakereleri sırasında Paris 
Merkezimizde, 

"Consortium des Ports" 

"Consortium Samsun-Sivas" 

namları altında mevcut olup hükümetinize iadesi gereken bakiyelere 
tatbik edilecek hesap şekli dolayısiyle Hazine ve Osmanlı Bankası arasın-
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da tahaddüs etmiş olan ihtilâfın da müştereken tetkik edilmesi ve bir hal 
şekline raptı istenilmiştir. 

Uzun zamandan beri devam eden bu ihtilâfın sulhen giderilmesi ban
kamızca da arzu edilmekte olduğundan, hükümetin, işbu frankların he
sap şekline mütedair olarak, şimdiye kadar ileri sürdüğü görüşünden 
katî ve nihaî surette feragati mukabilinde ve bugünkü tarihli mukavele 
ve eki ve işbu hal sureti Büyük Millet Meclisince tasdik edilmek kayıt ve 
şartiyle, zikri geçen tasdiki takibeden on beş gün içinde : 

1. Paris Şubemizde mevcut ve yukarda unvanları yazılı iki hesap 
mevcudunun mecmuunu teşkil eden 2 266 641 (iki milyon iki yüz altmış 
altı bin altı yüz kırk bir) Fransız Frangını, Hazine lehine Merkez Banka
sının Banque de France nezdindeki Tediye Anlaşması hesabına, 

2. Birinci madde gereğince ödenecek meblağdan başka maktuan 331 
866, 87 (üç yüz otuz bir bin sekiz yüz altmış altı, 87/ 100) Türk Lirasını 
Osmanlı Bankası Türkiye Umum Müdürlüğü tarafından hazinenin Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına. 

Ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz. 

Şurasını da bilvesile arzederim ki, yukarıda yazılı tediyat için salahi
yetli Fransız makamlarından izin istihsali gerekirse bu hususu temin ta
mamen bankamıza ait olacaktır. 

Saygılarımın kabulünü rica ederim. 

Bay Hasan Polatkan Osmanlı Bankası 
Maliye Bakanı Türkiye Umum Müdürü 

Osmanlı Bankası ile yapılan mukavelenin onanması hakkında kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2) 

REİS — Yine gündemle alâkalı bir takrir vardır, okutuyor m. 

Yüksek Riyasete 

Gündemin 30 uncu maddesinde bulunan, Osmanlı Bankası ile yapı
lan mukavelenin onanması hakkında kanun lâyihasının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REİS — Gündemin otuzuncu maddesinin öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi hükümet tarafından teklif edilmektedir. Oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

(2) Tutanak Dergisi: C. 24/1. s. 165-189, Tarih : 3.7.1953 
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Tümü üzerinde söz isteyen var mı? 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Efendim, lütfen sayın Maliye Vekili izahat 
versinler; bu mukavelenin temdidine neden ihtiyaç hâsıl olmuştur? Zan
nederim ki bundan evvelki iktidarın son aylarında yapılmış bir mukave
le vardı. O mukavele ne şekilde yapılmıştır, niçin bu şekle dökülmüştür 
ve niçin ayrı bir mukavele tanzim edilmiştir? Osmanlı Bankasının diğer 
ecnebi sermayelere nazaran hususiyeti nedir niçin bütün ecnebi banka
lara aynı müsaade verilmiyor da bunu Osmanlı Bankasına hasrü tahsis 
ediyoruz? Nihayet, Osmanlı Bankasını kurmakta ve işlemekte bulunan 
şirketin esas sermayesinin mahiyet ve milliyeti nedir? Hangi gruplardan 
teşekkül etmiştir? Kırım Muharebesinden sonra kurulmuş olan bu te
şekkül bugüne kadar ne gibi safhalar geçirmiştir? Yüksek Meclisi tenvir 
etmesini rica ederim. 

REİS — Maliye Vekili; buyurun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muhterem arkada
şıma bu suali sordukları için teşekkür ederim. Çünkü halen huzurunu
za gelmiş bulunan kanun tasarısının mahiyeti hakkında Yüksek Meclisi
nize izahat vermek imkânını bendenize bahşettiler. 

Yüksek tasvibinizle yürürlüğe girecek olan bu mukaveleyi 1 1 Haziran 
1952 tarihinde imzaladık. Tasarımız, 7 maddeden ibaret bir metinle per
sonel hakkında teati edilen bir mektubu ihtiva etmektedir. Cümlesinin 
meriyet müddeti tasdik tarihinden başlamak üzere 1973 senesinde sona 
erecektir. 

Alâkalı encümenler tarafından her maddesi büyük bir dikkat ve titiz
likle incelenmiş olan bu tasarımızın hükümleri hakkında yüksek müsa
adenizle ben de bazı mukayeseli izahlarda bulunacağım. Mâruzâtımı pek 
eski bir maziye rücu ederek yapacağım için Yüksek Heyetinizden peşinen 
özür dilerim. 

Bu banka malûmunuz olduğu veçhile, pek güç malî şartlar içinde bu
lunduğumuz bir devrede ortaya çıkarak faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

Bidayette Ottoman Bank unvaniyle bir İngiliz şirketi olarak işe başla
mış ve 1863 yılında bir fermanla mühim imtiyazlar verilmek suretiyle bir 
Devlet Bankası halini almıştır. Bankanın imtiyaz müddeti bu fermanla 
30 sene olarak kabul edilmişse de 1875 yılında tanzim edilen mukavele 
mucibince bu müddet, 20 sene daha uzatılarak 50 seneye iblâğ edilmiş
tir. Banka, yine bu mukavele ile veznedarlık vazifesini pek geniş mikyas-
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ta aşan salâhiyetlerle teçhiz edilmiş, devlet bütçesinin tanzim ve tatbiki 
hususlarına iştirak ettirilmiştir. 

Osmanlı idaresinin ilgasına kadar, devletle münasebeti bu neviden 
imtiyazlarla yürütülmüş olan Osmanlı Bankasiyle Cumhuriyet devrinde 
de iki mukavele yapılmıştır. Bunlardan birincisi 22 Nisan 1341 tarihli ve 
643 sayılı Kanunla tasdik edilmiş, diğeri ise halen yürürlükte bulunan 
2292 sayılı Kanunun mevzuunu teşkil etmiştir. 

1933 senesinden beri tatbik edilmekte olan bugünkü mer'i kanuna ve 
mukaveleye göre bankaya tanınmış olan imtiyaz ve menfaatler üzerinde 
biraz durmak isterim. Ancak bu izahları aydınlatma bakımından arzını 
faydalı gördüğüm şu noktalarıda ifade edeyim. 

Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu üzere, Osmanlı Bankası İngiliz 
ve Fransız sermayesi ile kurulmuştur. İkametgâh ve merkezi, statüsüne 
nazaran İstanbul'da olup bir anonim şirket halinde teşekkül etmiştir. 

Türkiye'de bir umum müdürlük ve 7 âzasından 3'ü hükümetin gös
tereceği 6 namzet arasından bankaca seçilen bir idare meclisi mevcuttur. 
Bu umum müdürlük bankanın Türkiye'deki muamelâtını tedvir eder, 
idare meclisi de komitenin verdiği mahdut salâhiytlerle daha ziyade fara
zi bir hüviyet taşır. Bankanın bütün faaliyet ve muamelâtının mihrakı 
Londra'da toplanan umumî heyette ve bu umumî heyetin verdiği geniş 
yetkilerle hareket eden komite ve tâli komitededir. 

Türkiye Hükümeti, bankanın muamelâtına müdahale etmez. Ancak 
bir yüksek komiser kanun ve mukavele ile kabul edilmiş olan hususatın 
yerine getirilip getirilmediğini, murakabe eder. 

1933 kanun ve mukavelesi ile bankaya bahşedilen en mühim imtiyaz, 
müessesesinin kanun ve nizamlarımız ahkâmına, bu ahkâm, mukavele 
münderacatı ve banka statüsünde tarif edilen hususî tarzı teşekkül ile 
tehalüf etmedikçe tevfikı hareket edeceği hakkındaki hükümdür. 

Kanunlarımızın tamamiyeti prensibine geniş bir istisna sahası kabul 
eden bu hüküm vazedildikten sonra banka lehine : 

1. Banknotlarının mecburî tedavül vasfını haiz olması; 

2. Türkiye'ye mahsus bir milyon İngiliz liralık sermayenin 3, 5 mil
yon Türk lirasına muadil kısmının Türk parasına çevrilmesi; 

3. Kazanç Vergisi hariç, bilûmum devlet vergi ve resimlerinden muaf 
tutulması; 

4. Millî bankalara bahşedilmiş veya edilecek her türlü menfaatlerden 
müstefit olması; 
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5. Banka nezdindeki kontrolün bir hükümet komiseri vasıtasiyle ya
pılması; 

6. Bankanın hükümetten alacağı olan mebaliğin kanun ve nizamlar 
ahkâmı mucibince talep edilebilecek teminat mukabilinde kabul edilme
si: 

Gibi muafiyet ve imtiyazlarda tesis ve idame edilmiş bulunmaktadır. 
Bu hükümlerin meriyet müddeti 2292 sayılı Kanun gereğince, 1952 se
nesi Mart ayında nihayete ermekte ve yine mukavelenin bu hükmü mu
cibince inkıza tarihinde hükümetçe anlaşmanın temdidi arzu edilmediği 
takdirde keyfiyetin iki sene evvel bankaya bildirilmesi lâzım gelmektedir. 

Maliye Vekâleti 1950 senesi Şubat ayında Osmanlı Bankasına mev
cut mukavelenin tecdit edilmesinin prensip itibariyle uygun görüldüğü
nü ve gerekli müzakerelere başlanmak üzere salahiyetli temsilcilerinin 
gönderilmesi bildirilmiştir. 

Bu işar ve davet üzerine başlayan görüşmeler 7.IV. 1950 tarihinde 
Büyük Millet Meclisi tarafından tasdiki mütaakıp yürürlüğe konulacak 
bir anlaşmaya müncer olmuştur. 

Ancak bu anlaşma da mâruzâtımın başında belirttiğim meri kanun
larımızın tamamiyetini muhil vaziyetler ihdas edecek bir statü mafuziye-
ti esasını kabul etmiş bulunmakta idi. Hükümetiniz bilhassa bu bakım
dan işi tekrar ele almayı vazife bilmiş ve banka ile icabeden temas ve mü
zakerelerden sonra bugün huzurunuza getirilmiş olan 11 Haziran 1952 
tarihi mukaveleyi imzalamış bulunmaktadır. Bu mukavele mucibinice, 
Osmanlı Bankası yabancı memleketlerde teşekkül etmiş olup Türkiye'de 
şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalar gibi bilcümle Türk 
mevzuatına tâbi tutulmaktadır. 

Bankanın, teşekkül ve idare tarzı ve sermayesi bakımından durumu
na tamamen uygun olan bu formül. 1863 senesinden beri ilk defa olmak 
üzere mukavelede yer almış bulunmaktadır. Bu hükmün, kanunlarımı
zın tamamiyetini, aynı mevzuda çalışan müesseseler arasında eşitliği tes
pit ve tesis bakımından ifade ettiği ehemmiyeti yüksek takdirlerine arze-
derim. 

Bu mukavele ile Osmanlı Bankasının asırlık imtiyaz ve muafiyetleri 
tarihe karışmış olacağından bu müessese de badema memleketimizde 
çalışan diğer müesseseler gibi normal bir hukukî rejim içine girmiş bu
lunacaktır. 

Filhakika mevzuatımız ve hususiyle Bankalar Kanunu mezkûr banka 
hakkında da tatbik olunacak 
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— Türkiye'deki kazançları her türlü vergi ve resme tâbi tutulacak; 

— Murakabesi hususî bir hükümet komiseri marifetiyle yapılmaya
cak; 

— Türk parasına çevrilmiş sermayesi kanunlarımızın gerektirdiği 
miktara iblağ olunacak; 

— ve kanunî ihtiyatları diğer bankalar gibi tesis edilecektir. 

Maruzatımın bu noktasında tabiî olarak hatıra gelebilecek bir suali 
de cevaplandırmak isterim. 

Osmanlı Bankası, bundan sonra mevzuatımıza tâbi olarak idamei fa
aliyet edeceğine göre kendisiyle bir mukavele akdine neden lüzum görül
müştür? Bu nokta, tasarımız üzerinde çok faydalı incelemeler yapmış 
olan alâkalı encümenleri de bihakkın meşgul etmiş bulunmaktadır. An
cak, mâruzâtımın başında, bankanın kuruluş şekline mütaallik olarak 
arzettiğim bir noktayı burada müsaadenizle hatırlatmak mecburiyetinde
yim. Osmanlı Bankası, faaliyetini tanzim eden esaslı organlar hariçte ol
makla beraber, bidayeti teessüsünden beri. merkez ve ikametgâh olarak 
İstanbul'u seçmiş bulunmaktadır. İkametgâhın memleketimizde olması 
ise Kurumlar Vergisi Kanunumuz muvacehesinde bankanın memleketi
miz dışındaki faaliyetlerinden elde edeceği kazançların da memleketimiz
de vergiye tâbi tutulmasını intaç etmektedir. 

Görülüyor ki, mücerret, ikametgâhın memleketimizde olması mevcut 
kanunî hükümler karşısında bir mükellefiyet durumu ihdas etmekte ve 
bunu gidermek için ya Kurumlar Vergisi Kanununa bu bankaya münha
sır bir istisna hükmü koymak veya ayrı bir metinle mükellefiyeti önlemek 
zarureti hâsıl olmaktadır. 

Hükümetiniz bir ana vergi kanununda istisna şeklini terpiş etmek
tense ayrı bir hüküm sevkını müreccah görmüş ve bugün huzurunuza 
getirilen metin başlıca bu düşüncenin mahsulü olmuştur. 

Bu noktada yine denilebilir ki, kanunumuzda bir tadil ile istisna ya
ratmaktan veya hükümetin tercih ettiği ve getirdiği bu metin gibi ayrı bir 
mukavele yapmaktansa bankanın ikametgâhını memleketimizden harice 
nakil etmesi daha basit ve pratik bir şekil olmaz mıydı? 

Banka ile müzakereler başlamadan evvel bu şekil üzerinde de vekâ-
letimizce uzun müddet durulmuş, düşünülmüş fakat muvafık görülme
miştir. 

Bu kanaatimizin Yüksek Heyetinizin temayül ve direktiflerine de uy
gun olduğunu zannetmekteyim. 
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Memleketimize ecnebi sermayesi celbi için hükümetinizin ne kadar 
gayret sarfettiği yüksek malûmlarıdır. Bu gayretlerin semere vermesi, 
yurdumuza yeniden gelecek olan sermayelere suhulet ve emniyet temini
ne mütevakkıf olduğu kadar memleketimizde öteden beri çalışmakta 
olanların da müesses ve müktesep durumlarını değiştirmemeye vabeste
dir. 

Osmanlı Bankası ikametgâhının, statüsünün bir hususiyeti olarak, 
yüz yıla yakın bir zamandan beri memleketimizde bulunduğunu arzet
miş t im. Hükümetiniz bu defa bankayı ya ikametgâhını harice nakliyat 
veya hariçteki kazançlarının da vergisini memleketimizde öde; şeklinde 
bir çıkmaz karşısında bırakmak gibi bir teklif ve talebi demin arzettiğim 
esaslara uygun görmemiş ve mevcut mukavelenin inkızası dolayısiyle. 
bankadan bu şekilde bir karar almasını istemekte haksız olmasak dahi 
bilhassa hariçteki yapacağı menfi tesirler bakımından bunu muvafık gör
memiştir. Yine bu mülâhazalarla bankanın teminat mektubu vermek 
mevzuunda millî bankalara kıyasen tasdik edegelmekte olduğu şekli ip
ka etmiş bulunuyoruz. Bu arada faydalı gördüğümüz bazı hususlar da 
mukaveleye dercedilmiş bulunmaktadır. Türk memurları sayısının Tür
kiye'deki merkez ve şubelerde müstahdem memurlar sayı ve maaşları 
miktarının % 60'tan % 80'e çıkarılması iki milyon sterlinlik karşılıksız ve 
ehven faizli bir cari hesap kredisi açılması bu cümledendir. Sözlerime son 
vermeden evvel bu mukavelenin doksan seneden beri devam eden imti
yazlar ve muafiyetler rejimine nihayet veren ve bu hedefi ecnebi serma
yesi hakkındaki direktiflerinizden inhiraf etmeksizin temin eden bir an
laşma olduğunu arz ederim. 

REİS — Cezmi Türk. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Sayın Maliye Bakanımızın hatibane beyan
larından sonra lütfettiğiniz alkışlara rağmen konuşmak zaruretindeyim 
ve garip bir hâdise olarak da kaydetmek isterim ki. biz Osmanlı Bankası 
Mukavelesinin tecdidinin, bu Mecliste alkışları icabettirecek kadar heye
canlı safhalar gösterebileceğini de birhayli garipsemiş bulunuyorum. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Heyecanlı olduğundan değil, tatmin 
edici izahat verdiğinden... 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Şu halele arzetmeliyim ki, bu bankanın 
dede devlet olan Osmanlı Devletine büyük faydaları ve hizmetleri olmuş
tur. Ancak bu faydalar ve hizmetler, yüksek faizle müşkül zamanlarda 
para ikraz eden bir banker hizmetidir; bir banka hizmeti değildir, yakın 
tarihimiz karıştırılacak olursa bilhassa Kırım Harbinden sonra düştüğü-
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müz acıklı malî durumda bu bankadan büyük yardımlar görmüşüzdür. 
Fakat gördüğümüz yardımlar devletimize yüksek faizle para veren, sıkış
tıkça ağır şartlar ileri süren, türlü tahviller ve banknotlar süren bir ban
ker zihniyeti ile yapılmış olan işlerdir. 

Sayın Maliye Bakanının temas etmesini de çok arzu ederdim, Meşru
tiyet İnkılâbımızdan sonra; milletimiz Osmanlı İmparatorluğunun bilhas
sa istibdat devrinin kâbusundan kurtulduktan sonra, büyük bir ıslaha
ta girişmek istemiş, o vakit de karşısına ağır malî müşkülât çıkmıştır. 
Düyunu Umumiye bir yandan, ağır faizli borçlar öte yandan, ağır faizli 
vanaslar beri yandan. Bu sırada 19 uncu asrın kapitalist zihniyetine uy
gun olarak çalışan Osmanlı Bankası, hükümetimizin karşısına çıkmıştır. 
O vakte ait zabıtlar da yukarda mahfuzdur. Bunların içinde 500 bin lira 
almak için, diğer masraflar hariç, yüzde 6, yüzde 7 gibi zamanına göre 
çok ağır faizler tediyesi zarureti hâsıl olmuştur. Hattâ bazan bu banka 
hükümetimize karşı öyle durumlar vücuda getirmiştir ki, ancak benden 
para alabilirsiniz, şu kadara kadar para alabilirsiniz, benden başkasın
dan istikrazda bulunamazsınız gibi, bir ecnebi hükümetin dahi t a b i i n e 

serdedemeyeceği hükümleri serdetmiştir. Bu acıklı raporlar da bizzat 
sadrazamların imzası ile yukarda mahfuz bulunmaktadır. Bankanın 
Cumhuriyet devrinde yaptığı iki mukaveleden bir tanesi, bilhassa 1930 
dünya buhranında memleketimizin de düştüğü elîm buhran neticesinde -
dir. O kadar ki bu Mecliste ağır, buhranlı günler yaşanmış, Buhran ve 
Muvazene vergileri çıkarılmıştır. Memurların maaşları % 25 tenzil edil
miş, Cumhuriyet kritik günler geçirmiş, milî parayı korumak ve sırf uzun 
vadeli, yüksek faizli para bulabilmek için en buhranlı zamanlarda 1933 
mukavelesi yapılmıştır. Aynı banka mukavele sona erdikten sonra 
1950'de Maliye Vekilinin pek sarahatle açıklamadığı komisyonda sara
hatle anlaşıldığı üzere kanunda yazılı olmayan yol ve suretlerle maliye
mize nüfus ederek mukavelenin yeniden tecdidini bize istetmiş ve muvaf
fak olmuştur. 

Arkadaşlar, mazide dedelerimize, ağır şartlarla da olsa, müşkül za
manlarda hizmet eden bankalara diyeceğimiz yoktur. Asrımızda, 20 nci 
asırda bugün memleketimize girmesini beklediğimiz ecnebi sermaye 19 
uncu asır kapitalizması zihniyeti ile alâkalı değildir. Amerika başta olmak 
şartiyle neo-kapitalizmaya hürmetkarız. Bu yeni zihniyetli sermayenin 
memleketimize gelmesi, bizimle bareber çalışması, bizi kalkındırması, 
bizden para kazanması ve o parayı kendi memleketine götürmesi, bu iş
te ne kadar istikrarlı mevzuat lâzımgelirse verilmesi bizim de isteğimiz
dir. Bu zihniyete daima taraftar kalacağız. 19 uncu asır kapitalizma zih-
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niyeti ile bize gelmiş, ikraz ve inhisarcılık tehdidi altında bulundurmuş 
olan bu müesseseye karşı hâlâ vefakârlık gösterilmesine, onun müktesep 
hakkı mevcut imiş gibi bu mukavele imtiyazının idamesine lüzum görme
mekteyiz. Bu yeni mukavelede hükümetin tam iki milyon İngiliz lirasını 
İngiliz Devlet Bankası faizine % 1 ilâvesiyle elde edeceği bir istikraz kozu 
var. Yani Allah muhtaç etmesin, hükümet muhtaç kalırsa bu müessese
den bu şartlar altında istikraz yapacaktır. Bir taraftan istihsali artırırken: 
Başbakanımız; büyüklerimiz yurt içinde paramızın bu kadar arttığını, 
kıymetlendiğini, istikbaldeki gelirlerin şu kadar milyarı aşacağını söyle
yip dururken, bütçeler beş milyara varacak deyip övünürken yani borç 
paraya ihtiyacımız olmadığından bahsederken bir taraftan ne olur olmaz 
bir kenarda bulunsun kabilinden, sabıkası olan bir imtiyazı biraz hafif
leterek getirmekle kavil ile fiil arasındaki bu derin tezada dikkatinizi çe
kerim. Onun için biz küçük bir muhalefet grubu olarak bu bankanın ma
zideki hizmetleri üzerinde fazlaca durmayarak, yalnız dedelerimize yap
tıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken artık torunlariyle bu gibi 
malî meselelerden vaz geçmelerini de temenni ederiz. Yüksek Meclisin de 
bu gibi müesseselere yüksek faizler ödemiş dedelerin torunları olarak ar
tık bu bankerlerle alâkayı kesmesini rica ederiz. Ancak kabul edip etme
mek sizin yedi iktidarınızdadır. 

Bu arada şunu da arzedelim ki, bu bankanın sermayesi hakkındaki 
sualimiz cevapsız kalmıştır. İngiltere'de, Fransa'da şurada burada muh
telif gruplar olduğu söylenmektedir. Bunun Maliye Vekilinin bilhassa 
açıklamasını arz ve rica etmiştik. 

Şu garibeyi beraber zikretmek isteriz ki. bu yabancı şirket doğrudan 
doğruya Osmanlı Bankası namı altında bir mukaveleye merbut olarak 
çalışmaktadır. Şirketin hayatı bizim mukavelelerimizle mahdut bulun
maktadır. Eğer mukaveleleri biz tasdik edersek bu şirket çalışmalarına 
devam edecek, tasdik etmezsek faaliyetine son verecektir; kendisinin 
müstakil bir hüviyeti yoktur. Böyle bir garip ve acip malî müessesenin 
hangi tip memleketlerde, hangi iktisadî bünyedeki ülkelerde faaliyet gös
terdiğini sizlere hatırlatmak isterim. Biz, küçük bir muhalefet grubu ola
rak bu tasarıya muhalifiz ve tarihimizden gelen acıklı tecrübelere daya
narak bu tasarıyı reddedeceğiz. 

TARIK GÜRERK (İzmir) — Efendim, Bütçe Komisyonu namına ben
deniz bu kanunu raporte etmek vazifesini almıştım. Komisyonda bu 
mukavelenin yapılmasına muhalefet eden arkadaşlarınızdan biriyim. Bu 
itibarla raportörlükten af olunmamı Riyasetten rica ettim. Bendenize gö
re hükümetin gerekçesinde bu banka ile bir devlet imişcesine yapılan 
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mukavelenin kâfi esbabı mueibesi bulunmamaktadır. Hükümet Osman
lı Bankası ile, sanki Osmanlı Bankası bir devlet imişcesine, niçin bu mu
kaveleyi yapmıştır? Buna bendenizin aklı ermemiştir. Osmanlı Bankası
nın 1863 tarihinde devlet bankası vazifesiyle mükellef tutularak yahut 
böyle bir vazife kendisine verilerek yapılan mukavele ve verilen imtiyaz
lar belki o zamanki malî müzayakaları yüzünden devletin siyasî durumu 
itibariyle buna mecburiyet vardı. Onu takip eden zamanlarda tecdit edi
len imtiyaz mukavelelerde devlet için mecburî sebeplere istinat etmekte 
idi. Bütün bu esbabı mucibeleri bendeniz zamanın şartları icabı olarak 
kabul ediyorum. Hattâ 1933 Mukavelesinin dahi, o zamanın hal ve şart
ları içinde, kâfi sebeplere dayandığını kabul ediyorum. Fakat, 1952 sene
sinde Türkiye iktisaden gelişmektedir. Bütçesi 2 milyarı aşmış ve millî 
bankalardaki mevduat iki milyarı bulmuş ve gün geçtikçe artma istida
dını göstermekte bulunmuştur. 

Bütün bunlar karşısında Osmanlı Bankasiyle niçin bir mukavele ya
pılmaktadır? Hükümet esbabı mueibesi bunu kâfi ve iknâkâr bir şekilde 
belirtememektedir. Hükümet bir imtiyaz verilmediğinden, eskisine naza
ran bankanın bir imtiyazı kalmadığından, Türk memur adedinin yüzde 
seksene çıkarıldığından, bankanın iki milyon sterlinlik bir kredi açaca
ğından bahsetmektedir. Eğer bunlar bir esbabı mucibe ise teker teker 
münakaşasını yapmak mümkündür. Maalesef notlarımı ve dosyamı ya
nıma almadım, bugün ruznamede ahzı mevki etmesi benim için bir sürp
riz teşkil etti. Bu itibarla hafızamın bana muaveneti kadar düşündükle
rimi arza çalışacağım. 

İki milyon sterlinlik bir istikraz kabiliyeti veyahut bir kredi imkânı 
acaba devletin bugünkü malî itibarı, iktisadî kalkınması muvacehesinde 
tatminkâr bir miktar mıdır? Onu gözden geçirmek icabeder. 1933 Muka
velesine nazaran mukayese yapmak icabettiği takdirde 1933 Mukavele
sinde, aklımda kaldığına göre, hükümete açılan kredi 1 250 000 sterlini-
di, ayrıca devlete Türk lirası üzerinden iki milyon raddesinde sekiz sene 
vadeli kredi açmakta ve bir de Sümerbanka bir milyon kredi açmakta idi. 
Bütün bu kredilerin baliğini hesap edecek olursak bugünkü şartlar da
iresinde ve devletin itibarı muvacehesinde hiçbir şey ifade etmediğini tes
pit etmek mümkündür. 

Osmanlı Bankasının takip ettiği son derece muhafazakâr siyaset yü
zünden, Türkiye'ye gereği kadar itimat etmemesi yüzünden bankacılık 
muamelesi gelişememiştir. Ve bu siyaseti yüzündendir ki Türk millî ban
kacılığı hamdolsun inkişaf etmek fırsatını elde etmiştir. Eğer Osmanlı 
Bankası bu imtiyazına ve itibarına müstenit bir bankacılık siyaseti takip 
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etmiş olsa idi bugünkü millî bankacılığımız bu derece bir inkişafa maz-
har olamazdı. 

Bu demek değildir ki Osmanlı Bankası bundan sonraki devre zarfın
da geniş bir politika takip etmeyecektir. Osmanlı Bankasının istihdaf et
tiği gaye geniş bir bankacılık politikası olsa idi inkişaf etmekte olan mil
lî bankacılığımız üzerinde bir noktaî istifhamın mevcut olması mümkün
dü. 

Osmanlı Bankası şimdiye kadar Türk unsuruna lâyık olduğu ehem
miyeti vermemiş, ona kıymet vermemiş, en fenası ona itimat etmemiştir. 
Hiçbir şubede, hiç bir şehirde müstakil bir Türk müdür bulamazsınız, 
göremezsiniz, yanında mutlaka ecnebi bir unsurun kendisini murakabe 
eder durumda, ondan daha çok salâhiyet mevkiinde bulunduğunu gö
rürsünüz. 

Bundan sonra Osmanlı Bankası, hükümetle yapılan mukaveleye na
zaran gerek kadro, gerek aded ve maaş itibariyle % 80 Türk unsuru kul
lanacağını vait etmektedir. Bu bize cazip gibi görünebilir. Arzettiğim gibi 
bu banka Türk unsuruna kıymet vermediği için dilediği derecede ve nis
pette inkişaf edememiştir. Fakat kullandığı % 20 encebi memur daima 
Türk unsurunu murakabe edecektir. Ve onların memleketin iktisadiyatı
na uygun ve millî hislerinden mülhem tatbikat ve çalışmaları pek az bir 
serbestiye maruz kalacaktır. Mazideki misallere bakarak bundan böyle 
bir tereddüt izhar edersem beni mazur görmenizi rica ederim. Osmanlı 
Bankasına hiçbir imtiyaz verilmediği ve farklı bir muameleye bu muka
velede tâbi tutulmadığı hükümet gerekçesinde iddia olunmaktadır. Fakat 
bendenize nazaran üç farklı cihet mevcuttur : 

1. Millî bankalara verilen teminat mektuplarındaki imkân ecnebi 
bankalardan farklı olarak bu bankaya verilmektedir. 

Osmanlı Bankasının merkezi idaresi Türkiye'de olmasına rağmen bu 
banka kendi statüsünde hiçbir değişiklik külfeti ihtiyar etmeden Türkiye 
devleti bunu kabul etmektedir. Biz günlerce bu bankanın mukavelesi 
üzerinde kıymetli zamanlarımızı bu suretle bu bankanın mukavelesine 
tahsis etmek mecburiyetini duymaktayız. Osmanlı Bankası merkezi ida
resi Türkiye'de olacak, fakat hariçteki kazançları vergiye tâbi olmayacak
tır. İşte farklı gördüğüm cihetlerden bir tanesi budur. 

Bu belki mantıkî ve âdil bir düşünce olabilir, hariçteki kazançların
dan Türkiye'de vergiye tâbi tutulmayacak. Fakat o halde Türk kanunla
rına tâbi diğer ecnebi bankaların tâbi olduğu mevzuata tâbi olsun, bunu 
da yapmıyor. Çünkü statüsünü tadil etmek Osmanlı Bankası için bir 
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külfet teşkil edecek. Ve onun için Türkiye Hükümeti ile karşı karşıya gel
sin, birmukavele yapsın, biz de burada bu mukavelenin müzakeresini 
yaparak vakit kaybedelim. Bunun için Maliye temsilcisi arkadaşımız, 
"Muhafazakâr bir bankadır, bu mukaveleyi yapmadığımız takdirde endi
şemiz, Osmanlı Bankası Türkiye'deki uzun yıllardan beri devam edege-
len faaliyetini tatil eder, ve bu da ecnebi sermayesi üzerinde menfi tesir 
yapar. En kuvvetli sebep budur." dedi. Bu sebep ve esbabı mucibe man-
tıkan varit değildir. Osmanlı Bankası bilançolarını tetkik ettiğimiz zaman 
anlaşılır ki; 100 milyon lira civarında Türkiye'de mevduat toplamıştır. 
Bunun mukabilinde Türkiye'ye tahsis ettiği miktar 3, 5 milyon liradan 
ibarettir. Yeni anlaşma ile bu tahsis miktarı Bankalar Kanununa müte
nazır olarak sekiz milyon liraya çıkacaktır. Sekiz milyon ve onun üzerin
de buna mukabil 100 milyon lira Türkiye'nin mevduatı ve Merkez Ban
kamızın reeskontları... Bu durum karşısında; eğer akıl ve hesap mülâha
zaları hâkim ise Osmanlı Bankası Türkiye'de faaliyetini tatil edemez. 
Ederse şahsan birmahzur görmüyorum. Kaparsa her halde kıyamet kop
maz. Arkadaşlar, 1933'te kapatsa idi bugünkü Türkiye iktisadiyatı sek-
tedar olur, zarar görürdü. Fakat bugün Türkiye bankacılığı bu kadar in
kişaf ettikten ve halkımızın millî bankalarımıza yatırdığı mevduat yekû
nu iki milyarı bulduktan sonra, ister kapatsın ister kapatmasın, bunda 
hiçbir endişe varit olamaz. [Bravo sesleri). Kapattığı takdirde kabul etmek 
mümkündür ki, oradaki mevduat Türk bankalarına intikal edecektir. El
bette onun icabettirdiği plasmanlar Türkiye bankacılığı vasıtasiyle erba
bı ticarete ve ihtiyaca süratle intikal edecektir. Bu bakımdan hiçbir endi
şemizin olmaması gerekir. 

Bir de Osmanlı Bankası Bankalar Kanununa göre mevduatı arttığı 
takdirde, diğer ecnebi bankalardan farklı olarak, röpor muamelesi ile bu
nu yapacaktır. Bu da benim kanaatime göre Osmanlı Bankası için mü
him bir hususiyet teşkil eder. 

Osmanlı Bankası falan senenin mukavelesi ile mukayese yapıyor, ba
na bir şey verilmiş değildir, diyor. Osmanlı Bankası için bir şey temin 
edilmiş değilse niçin ısrar ediyor? Hükümet için bir şeyse neden ibaret 
olduğunu söylesinler. 

Diyor ki, efendim korkuyorum. 

Arkadaşlar, Osmanlı Bankası Türkiye'de kapatırsa, siyasî vaziyeti bu 
kadar parlak olan, iktisadî vaziyeti bu kadar inkişafa müsait olan bir 
memleket, Osmanlı Bankası Türkiye'de kapattı diye başka âlemlerde bi
zim için menfi tesirleri olacağını farzetmek, Türkiye'nin bugünkü kuvve
tini takdir edememek demektir. Maliye Temsilcisinin Bütçe Komisyonun-
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da bu husustaki ifadesini bendeniz varit görmüyorum, mâkul ve mantı
kî telâkki etmiyorum. Esasen bugün Türkiye'nin ecnebi sermayeye ver
diği ehemmiyet ecnebi sermayeyi teşvik kanunu ile ifadesini bulmuş-
tur.ecnebi bankaların Türkiye'de çalışıp para kazanmasına müsait hü
kümleri ihtiva etmektedir. Şu halde Osmanlı Bankası neden bu mevzuat 
dahilinde çalışmıyor da, farklı bir muamele üzerinde ısrar ediyor. Hâlâ 
Türkiye'de bugün 1952-1953 senelerinde şu köşede bu köşede Osmanlı 
Bankasının nüfuz tesis ettiği hakkındaki zihniyet bir aşağılık duygusu 
içinde yaşamaktadır. Bendeniz bunu kabul etmiyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Maliye Vekili, buyurun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muhterem arka
daşlar, gerek Cezmi Türk, gerek Tarık Gürerk arkadaşımız bu bankanın 
mazisine gözlerini çevirmektedirler. Cezmi Türk arkadaşım mevzuu, ku
ruluşundan itibaren bu banka bize müşkül zamanlarımızda şöyle ikraz 
yaptı, şu şekilde faiz aldı, şu şekilde imtiyazlara sahip oldu diye ifade et
mektedir. Bunu bendeniz esasen söyledim. Kuruluşunu, ferman ile veri
len imtiyazları ifade ettim. Bütün bunlar mukavele ile alâkalı şeyler de
ğildir. 1863'te şöyle yapmış, 1875'te böyle yapmış; bunların mukavele ile 
ilgisi yoktur. Bir devletin hayatında, acı ve tatlı hatıralar bulunabilir. Mü-
cacleleli günler geçmiş olabilir. Haksızlığa mâruz kalman, müşkül anla
rından istifade edilen günler olabilir. Tarihte böyle günler mevcuttur di
ye, muhataplarımızla münasebetlerimizi kesmiyoruz. Mazide doğan kö
tülükler mevcut ise, bunları izaleye, lehimize olarak değiştirmeye çalışı
yoruz. 

Cezmi Türk arkadaşımın dediği gibi hükümet alkışlandı, tabiî alkış
lanacaktır. 90 seneden beri devam edegelen muafiyet ve imtiyazları kö
künden kazıyıp atmak elbette alkışlanacak bir şeydir. 

Amerika'da teessüs etmiş, diğer memleketlerde şubeleri bulunan mü-
nasebatı geniş bir banka merkezini Türkiye'de kurarak çalışmak istese 
ve dese ki : 

"Ama, sizin vergi kanununuza göre, Amerika ve dünyanın diğer yer
lerinde bulunan şubelerimin ve ajanlarımın oralardaki çalışmalarından 
doğan kârlarını Türkiye'ye getirip onun vergisini size vermek lâzım geli
yor. Ben sadece Türkiye'deki kârımdan dolayı vergiye tâbi olacağım", ona 
hayır mı diyeceğiz arkadaşlar? Hayır arkadaşlar. Bu teklife evet der ve 
hahişle mukavelenameyi imzalarız. Bir taraftan petrol için yabancı ser
maye ararken, memleketimize yabancı sermaye girmesini teşvik ederken 
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böyle bir müesseseye hariçte bulunan şubelerinin de vergisini bize vere
ceksin dersek bu memlekete yabancı sermayesi girer mi? 

Onun için arkadaşlar, hissî safhaları bir tarafa bırakalım, işi mazi ile 
olan irtibatından ayırmak suretiyle mücerret olarak alalım. Mazide şöyle 
yapmış, böyle yapmış, onları bırakalım. Histen tecerrüt edelim. Bugün 
takip etmekte olduğumuz politikaya bakalım. Biz bu vaziyette çalışan 
bankalara hayır diyecek olursak hiç bir kimse, hiç bir banker, hiçbir sar-
mayedar grubu Türkiye'ye gelmez ve yabancı sermayeye kucağımızı açı
yoruz dememize kimse inanmaz. 

Biraz önce kısaca birkaç cümle ile temas ettim. Banka ile iktidarımız
dan önce 1933 mukavelesinden çok az farklı olarak bir mukavele hazır
lanmıştı. İktidara geçince bunu kabul etmedik. Muafiyetleri ve imtiyazla
rı tamamen ortadan kaldırmak için yeniden müzakerelere başladık. 

Eğer hariçte bulunan şubelerinizin, ajanslarınızın kazançlarını bize 
getiriniz diye ısrar ve iddia etseydik, bu haksız bir ısrar ve iddia olurdu. 
Banka merkezini İstanbul'dan Lihteştayn'a nakle karar verdi. Çünkü 
Lihteştayn dünyada bu kabil müesseselerin merkezi bulunmakta orada 
bu gibi müesseselere her türlü kolaylık gösterilmektedir. Arkadaşımız 
kalkıp gidemezdi diyor. Halbuki nakle kadar verdi. Bu bankanın İngilte
re'de, Fransa'da, Yunanistan'da, Mısır'da, Lübnan'da, Suriye'de İsrail'de 
ve Irak'ta şubeleri ve teşkilâtı mevcuttur. 

Bendeniz Maliye Vekili olarak düşündüm, farzedelim ki dedim, İngil
tere, Fransa ve sair yerlerdeki şubelerinin kazançlarını da Türkiye'ye ge
tirmesi hususunda ısrar ettik ve banka da kabul etti. Daha birkaç gün 
evvel müzakere konusu oldu; bir arkadaş maliye müfettişleri kadrosu
nun beyannameli mükelleflerin beyannamelerini tetkika kifayet etmedi
ğini söyledi. O takdirde ben kendi memleketimde çalışan, burada iş gö
ren, burada kazanan ve beyannamesini burada veren mükelleflerimin 
beyannamelerini tetkik ettiremezken İngiltere, Fransa, İsrail ve Ürdün'e 
müfettişler gönderip bankanın beyanneme ve muamelelerini mi tetkik et
tireceğim? Nasıl olur bu arkadaşlar? 

Bu kanuna Tarık Gürerk arkadaşım komisyonda muhalefet etti, iti
raz eden diğer bir arkadaşım da komisyona dâhil olmayan Halûk Şaman 
idi, şimdi söz istedi, öyle anlıyorum ki o da muhalefetini ileri sürecek. 

Bankacı arkadaşlarımın mevzuun his bakımından tetkikini, rica edi
yorum, bıraksınlar. Memleketimizde bankacılık çok şükür inkişaf etmek
tedir, yurdun her tarafında şubeler açılmakta, yeni yeni bankalar doğ
maktadır. Osmanlı Bankası millî bankacılığımızın inkişafına mâni olma-
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mıştır. 100 seneye yakın bir zamandan beri memleketimizde çalışan bir 
bankayı kapılarını kapamaya icbar ederken yabancı sermayeyi teşvik 
ediyoruz diyemeyiz. Sermaye gibi vatanı olmayan, korkak, ürkek bir şe
yi, bu memlekete getirmeye teşvik edemeyiz, kimseyi ikna edemeyiz, 
inandıramayız. {Sual, sual sesleri). 

REİS — Müsaade buyurun Hasan Bey, konuşmalar bitsin de ondan 
sonra cevap verirsiniz. 

Cezmi Bey, Grup adına mı konuşmak istiyorsunuz? Zira sizden evvel 
Ali Fahri İşeri söz istemişti. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Grup adına. 
REİS — Komisyon sözcüsü konuşsun, ondan sonra konuşursunuz. 
Komisyon sözcüsü, buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDİ HÜSMAN (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar; bu mevzu hakkındaki hassasiyetinizi takdir ediyorum. 
Bütçe Komisyonunuz mevzuu lâyık olduğu ehemmiyetle birkaç celse tet
kik etmiştir. Nihayet komisyonun vardığı netice, niçin mukavele yapılı-
yordur? Bize verilen izahata göre, şimdiye kadar banka ile yapılan ve 
1952 Martında nihayet bulan son mukaveleye kadar olan mukavelelerin 
mahiyetleri bir imtiyaz mukavelesi olmak vasfını taşıyordu, hattâ sayın 
bakanın ifade ettikleri gibi, 1952 Martında nihayet bulması üzerine eski 
iktidar tarafından yenilenen fakat tasdiki yapılmamış olan mukavele da
hi, bir imtiyaz mukavelesi idi. Fakat yeni iktidar bu mevzuu ele aldığı za
man, eski imtiyazların devamı mahiyetini taşıyan bu projeyi bir tarafa bı
rakarak, hattâ eski mukavelelerin yenilenmeyeceğini, ancak yeni bir mu
kavele akdetmek istediği takdirde bunun için görüşmek imkânı mevcut 
olduğunu Maliye Vekâleti bankaya tebliğ etmiştir. Bu itibarla yeni bir an
laşmada, 1860'tan beri devam eden bir mukavelenin devamını aramak 
doğru değildir. 

Yeni mukavele ne mahiyet taşıyor? Yüksek huzurunuza sevkedilen 
bu kanun tasarısı tetkik buyurulacak olursa asla bir imtiyaz mahiyetini 
taşımadığı görülecektir ve hakikaten de böyle bir mahiyet taşımamakta
dır. Hattâ mevcut kanunlarımıza istisna teşkil ettiği ileri sürülen bir fark 
vardır ki onun dahi esası ve mahiyeti tetkik edilecek olursa, mevcut ka
nunlarımızla bir tearuz halinde olmadığı kolaylıkla görülür. 

Türkiye'deki Osmanlı Bankası kendi statüsüne göre Türkiye'de ku
rulmuş bir müessesedir ve merkezi de Türkiye'de İstanbul'dur. Ama, işin 
esasına bakılacak olursa, Osmanlı Bankası hakikî mânada müstakil bir 
banka değildir, Londra'da bulunan esas bankanın Türkiye şubesi mahi
yetinde bulunmaktadır. 
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Bir zamanlar, hattâ Devlet Bankası mahiyetini taşıyan ve bu fonksi
yonu ifa eden bu bankanın merkezinin İstanbul'da, Türkiye'de olması ve 
bir şube mahiyetini taşımaması muvafık görülmüş olacaktır ki, haddiza
tında Londra'daki ana bankanın bir şubesi halinde olduğu halde statü
sünde merkezi İstanbul olarak tespit edilmiştir. Bu vaziyet karşısında İs
tanbul'daki Osmanlı Bankasının, merkez telâkki ederek; Sayın Maliye 
Vekilinin isimlerini saydığı Beyrut'taki, Şam'daki ve sair yerlerdeki şube
lerinin, bunun şubeleri olarak mütalâa etmek, hakikatle asla tevafuk et
mez. Bu itibarla sadece şeklen merkez olması itibariyle Kurumlar Vergi
si karşısında şubelerinin Kurumlar Vergisi Kanunu mucibince, kazanç
larının merkezde gösterilmesi ve verginin de kârlarının heyeti umumiye-
si üzerinden istenmesi icabeder gibi garip bir vaziyet hâsıl olacaktır. Ha
kikat hal böyle değildir. Şam, Beyrut, Ürdün şubeleriyle Türkiye'deki Os
manlı Bankasının şube ve merkez olmak bakımından asla alâkası ve ir
tibatları mevcut değildir. Binaenaleyh verilen muafiyet hakikatta hiçbir 
muafiyet mevcut vergi kanunlarına karşı hiçbir muafiyet hükmü taşıma
dığı halde, sırf şeklen merkezinin burası gösterilmiş olmasından dolayı 
şeklî bir muafiyet hükmünü ihtiva etmektedir. Yeni mukavelenin esasla
rını Maliye Bakanı izah ettiler. 

Arkadaşlar burada bir nokta var. Bu nokta hakkındaki reyinizi ve ka
rarınızı izhar etmek mevkiinde bulunuyorsunuz. Zira mukavele hiçbir 
imtiyaz hükmü taşımıyor ve hiçbir farklı muamele de kabul edilmiyor. 
Hattâ 2 milyon sterlinlik kredi verme hakkındaki hükmün de büyük bir 
ehemmiyet taşımakta olduğuna kani değilim. Çünkü iktisadî şartların 
bugünkü nispette olmadığı devirlerde dahi, eski mukavelelerde mevcut 
olan bu hükme istinaden Maliye Vekâleti Osmanlı Bankasından avans 
almamıştır. Eğer ihtiyaç olsaydı, mühim bir madde, mühim bir esas teş
kil etmiş olsaydı, Maliye Vekâleti bu hükme istinaden Osmanlı Bankasın
dan pekâlâ avans alabilirdi. Binaenalyh bu hüküm de büyük bir faide te
min etmez. % 85 Türk memuru kullanılacağı hakkındaki hükmü de ben
ce önemi haiz değildir. Biz bunların üzerinde fazla durmadık ve biz mu
kavele karşılığında bankadan şu tavizat alınıyor diye de mütalâa etme
dik. Asıl arzetmek istediğim nokta şudur : Maliye Vekili şimdi temas et
ti. Bir bankanın mazideki hareketleri şu veya bu şekilde olabilir. Bunu 
malî tarihimize maletmek icabeder. Bunun için şimdi yaptığımız hareke
tin iyiliğini, fenalığını tetkik etmemiz, bunun üzerinde durmamız daha 
doğru olur. 

Şimdi Osmanlı Bankası hakikaten 90 seneden beri memleketimizde 
teessüs etmiştir. Her bankanın -ilgili arkadaşlar gayet iyi takdir ederler-
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kendi müstakrizlerinden, mudillerinden başka ve bunların dışında bir de 
muhiti vardır. Eğer tetkik edilecek olursa Osmanlı Bankası gerçi burada 
muhafazakâr ve mütevazı olarak çalışmaktadır, arkadaşımızın ifade etti
ği gibi. Fakat Osmanlı Bankasını kuran sermayedarların Avrupa'da ve 
diğer memleketlerde, bilhassa Fransa'da, İngiltere'de büyük mehafil ve 
piyasalarla temas ve ilgileri mevcuttur, malî muhitleri geniştir. Bu itibar
la hiçbir imtiyazı tazammun etmediği için bir asra yakın bir zamandan 
beri memleketimizde teessüs etmiş ve kendisine göre bazı müşterileri 
mevcut olan bir banka ile böyle bir mukaveleyi, yapmakta hükümetin 
mahzur görmediğini hattâ faideli olduğunu anlamış bulunuyoruz. Ko
misyonumuz da bu görüşe iştirak etti. Bunu kabul etmediği takdirde, 
bilhassa ecnebi sermayenin memlekete gelmesi, iktisadî kalkınmamıza 
müzahir olması arzu edildiği bir devrede eskiden beri yerleşmiş olan ve 
ecnebi sermaye ile ve bilhassa arzettiğim gibi, geniş malî mahafille bilva
sıta ilgisi bulunan böyle bir müessesenin buradaki faaliyetini rahneder 
etmek vaziyeti hâsıl olacağı mülâhazası kararımızda âmil olmuştur. 

Hükümetten bu izahatı alan komisyonumuz da mukabilinde taviz di
ye mütalâa edilmesi muhtemel olan şeyleri tamamen bir tarafa bırakarak 
sadece bu görüşü benimseyerek kanun lâyihasını tasvip etmiş ve huzu
runuza getirmiş bulunuyor. 

Osmanlı Bankası memleketten giderse ne olabilir? Hakikaten bir 
banka eksilirse bir şey olmaz. Fakat eksilmesi şayanı arzu bir şey değil
dir. Bankanın 3,5 milyon sermayesi vardır, buna mukabil 54 milyon âdi 
tasarruf, 55 milyon da mevduatı mevcuttur. Elbette ki bir banka kapa
nırsa onun muamelelerine belki bir zaman sonra diğer bankalar tesahup 
ederler. Fakat memlekette bir bankanın kapanması şayanı arzu değildir. 
Bir banka 3,5 milyon sermaye ile 100 milyonluk bir mevduat temin et
mişse, bu. mevduat sahiplerinin banka sermayesinin azlığına rağmen 
ona karşı gösterdikleri rağbeti ifade eder. Bu itibarla memlekette bir as
ra yakın zamandan beri teessüs etmiş ve malî mahafil ile geniş ilgisi bu
lunan bir müessese ile hiçbir imtiyazı tazammun etmemek kaydüşartiy-
le bir mukavele yapılması hakkındaki tasarıyı kabul etmekte Bütçe Ko
misyonunuz bir mahzur görmemiştir. Zannediyorum ki, zaten üzerinde 
durulacak ve yüksek reylerinizi izhar edeceğiniz nokta da tasarının bu 
noktasıdır. Kabul edilip edilmemesi tasvibinize muallâktır efendim. 

REİS — Cezmi Türk buyurun. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Sayın Maliye Vekilimizi ve Sayın 
Komisyon Sözcüsünü dikkatle dinledim. Mukabele edilmesi lüzumlu ve
ya mukabeleye değer kıymette gördüğüm ancak birkaç fikir ortaya attı
lar. Ben bunlar üzerinde durmak isterim. 
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Birincisi, Sayın Bakan ve Sayın Sözcü siyasette, mazi ile alâkalı hü
küm verilemez dediler. Evet dün öyle idi, bugün böyle oldu. Devletler ara
sında böyle bir şey cereyan edemez. Sayın Profesör Ahmet Şükrü Esmer, 
mülkiyede okunan siyasî tarihinin mukaddemesinde (siyasette dünsüz 
bugün olmaz) der. Bilhassa malî siyasette, mazisi olmayan bir siyaset 
idame edilemez. Babalarımızın başına neler geldiğini bilmezsek ve onlar
dan ibret almazsak idameî hayata imkân kalmaz. Mazide ne kötülükler 
gördüğümüzü, ne şartlar altında bulunduğumuzu, günün birinde kim
lerden ne göreceğimizi bilmeliyiz. Maziden alacağımız dersleri, istikbale 
müteveccih olması gereken şuurumuzla daima düşünmeliyiz. Bu, hissî 
bir karar değildir, tamamen seçici ve objektif bir muhakeme metodudur. 

Malî siyasetimizde de bu itibarla dünden gördüğümüz kötülükleri bil-
mekliğimiz, tespit etmekliğimiz ve yeni anlaşmalara girerken de onların 
ışığından nur almaklığımız lâzımdır. Kaldı ki, bakan müesseseyi yabancı 
devlet gibi bir banka olarak görmektedirler. Sayın bakanın yabancı bir 
devlet gibi muamele göreceği hakkındaki sözünü Cenabı Hak tarafından 
söyletilmiş bir intakı hak telâkki ediyorum. Mazide onunla kötü muame
leler yapmışsak zamanımızda iyilerini yapabiliriz diyorlar. Arkadaşlar biz 
bu bankayı bir devlet gibi görmemekteyiz. Biz bu bankayı diğer millî ve 
yabancı bankalardan farklı görmemekteyiz. Onlarla aynı. eşit muamele
ye tâbi tutulmasını istiyoruz. 

Dikkat buyulursa biz, mazide şöyle yaptı, böyle yaptı, binaenaleyh 
buna kötü muamele yapınız demiyoruz. Diğerlerine ne suretle muamele 
yapıyorsanız buna da aynı muameleyi tatbik ediniz diyoruz. 

Hafızamı ihya ettiler. Kendileri genç olduğu için bir nokta üzerinde 
dikkatle durmalarını arzederim, makamları itibariyle benden büyük ol
dukları için arzediyorum. 

Yukarda meşrutiyetteki mazbatası yazılı duruyor. Hükümet kabul et
miş ve mukaveleyi parafe etmiştir. Temsilcileri kabul etmiştir, Meclisin 
kabulüne gelmiştir. Komisyon uzun müzakerelerden sonra kabul etmiş
tir. Bir madde vardır ki bu, izzetinefsi millîmizi rencide edecek gayet ağır 
bir maddedir. Bu kanun o zamanki meclislerden çıktıktan sonra yürür
lüğe girebilmesi bunun merkezi idarece kabulüne bağlıdır, demiştir. Ya
ni Türk Meclisi hükümranlık hakkına sahip olamamış. Cavit Bey de o 
mazbatanın muharriridir, yukarda kütüphanededir. İsteyen arkadaşlar 
okuyabilirler, imzaları da bellidir, Fransızca tercümeleriyle türkçe metin
leri de yanyana geçmektedir. Meclisin çıkardığı bu kanunun yürürlüğe 
girebilmesi ve mûta olabilmesi için... 
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HALİL İMRE (Sivas) — Bunlar eski şeylerdir. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Eskiden bahsediyorum, ben de biraz es
kiyim de. Sizin için cinayet olurdu, öyle bir şey yapsaydınız bu kadar mu
nis konuşmazdım. 

Ondan sonra mukavele yürürlüğe girmiştir. Çünkü merkezi idaresi 
lütfedip kabul etmiştir. 

Sayın Bakan nedense bir Amerikan bankası misalini getirdiler. 

Biraz cümlemiz Amerikanist veya Amerikanofil olduğumuz için bu 
misali verdiler. Evet Amerikalılara karşı sempatimiz var. Onlar 19 uncu 
asrın sömürgeci fikriyle, zihniyetiyle gelmiyor ve ona dayanmıyorlar. 
Onun için Amerika sermayesini tercih ediyoruz. Onun için de getirdikle
ri misali beğenmiyoruz. Amerikalıların misali ayrıdır. Öyle bir banka ev
velden kurulmuş olur. Osmanlı Bankası Osmanlı İmparatorluğunun 
müşkilâtından istifade ederek meydana gelmiştir, onun sıkmtısiyle bera
ber doğmuş bir bankadır. Bugün dahi Osmanlı Bankası Hükümet muka
velelerine muallâk olarak yaşamaktadır. Halbuki Amerikan Bankası nor
mal esaslara istinat etmiş kurulmuştur. Bize de gelmekte o normal esas
lar dahilinde çalışmaktadır. Hesabımıza gelmekte, çalışmasına müsaade 
etmekteyiz. Osmanlı Bankası 10 uncu asrın sistemindedir, alacası için
dedir. O renkli, o tıynetli o tipte bankalarla bu işi yapmayın diyoruz. 
Onun için Amerikan Bankası misalleri yerinde değildir. Lihteştayn bun
ları kabul edermiş. Etsin efendim, bir şey değil. Ondan evvel bizim şey
lerimizi, onların kabul edeceklerini kuvvetle tahmin etmekteyim. Çünki 
dünyada müteamel olan eşitlik şartlarını koyun, diğer bankalara ne ya
pıyorsanız, buna da aynını yapın. Hissiyat ile. hareket etsek, en fena şe
rait altında devletimizi boğmaya çalışırken, faiz haddini yükselterek ser
maye temin etmiş olan bu bankaya ayrı muamele yapın derdik. Maziden 
devredegelen hissiyat altında kalarak böyle bir şey söylemiyoruz. Bu 
banka, devlet boğuntuya geldiği zaman hazineye el uzatmış, şu kadardan 
şu kadarını vereceğim, faizi yüzde şu kadardan, bu kadara olursa yalnız 
benden alırsanız diye ağır şartlar koşmuştur. O zaman Osmanlı Devleti 
faizi ödeyemez durumda idi, bugünkü bazı bölgelerdeki çiftçilerin düş
tükleri durum gibi. Onun için şunu arzetmek isterim ki; eşit muamele 
yapsınlar, Osmanlı Bankası diye bir farklı muamele yapmasınlar. Sayın 
Bakan ve Sayın Sözcü bu mukavele olmazsa memlekete yabancı serma
ye girmez dediler. 

Birleşik Milletler zihniyeti ile, Marşal yardımı ve A t l a n t i k Antlaşması 
zihniyeti ile teşekkül etmiş yabancı sermayelerle çalışmayı reddetmediği-
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mizi, onlara teminat göstermek suretiyle hizmet etmek istediğimizi ve 
hattâ iktidarın bu yolda yapacağı her şeyi peşinen kabul ettiğimizi arz 
ederiz. Fakat 19 uncu asır zihniyeti ile gelecek, siyasî sabıkası olacak, or
ta-doğuya musallat olacak ve 19 uncu asrın murabahacı bankerleri zih
niyetiyle hareket edecek sermayelere karşı babadan, dededen devreden 
acıklı misaller dolayısiyle daima şüpheli, tereddütlü, dikkatli olacağız. 

Sayın komisyon sözcüsüne hatırlatırım. Paris'i benden daha iyi bilir, 
malûm birçok maliye müfettişleri orada yetişir. Kendileri bilmiyorum Pa
ris'e gittiler mi, her halde bu meyanda bilirler. Bu Osmanlı Bankası Tür
kiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbidir. Fakat öyle işler oluyor ki, arka
daşlar, bir tarihte 100 kuruşumuz, bir liramız resmî kura göre 25 frank 
tutardı. Türk Parasını Koruma Kanunu vardı. Bu banka hükümetin ka
nunlarına tâbi bir müessesedir. Halbuki Paris'teki şubesi paramızı resmî 
kura aykırı olarak 14 franga düşürdü. 

Yani şu şekilde tebarüz ettirmek isterim ki, merkezi İstanbul'da olan 
ve Türkiye. Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olan Osmanlı Bankasının Pa
ris şubesi Türk parasının kıymetini Allah'ın günü düşürür. Yabancı ban
kaların yaptığı gibi yapar onlar 14 frank verdikleri zaman o da 14 frank 
verirdi. Nerede kaldı bunun millîliği, nerede kaldı millî paramızı koruma
sı, nerede kaldı maliye müfettişlerinin murakabesi, ilh... 

Bunu küçük ve pratik bir misal olarak arzediyorum. 

Bu bankaya tanınan birçok muafiyetleri, imtiyazları Tarık Gürerk ar
kadaşımız zikretti. Bendeniz bunlara ilâve olarak şunu arzetmek isterim 
ki. "Osmanlı" adı dahi bunu bu bankanın bir imtiyazıdır. Memlekette iki 
defa büyük inkılâp geçirilmesine ve Atatürk gibi bir dehanın gelip geçme
sine ve Osmanlı tarihinin bir devir olarak cildinin kapanmış olmasına 
rağmen. Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde Osmanlı Bankası adının ya
şatılması dahi kâfi derecede açık, beliğ bir siyasî imtiyazdır. Ve zannolun-
m ak tadır ki bu müessesenin adı tarihîdir, bütün dünyaya şâmildir, bina
enaleyh bunu yaşatmak lâzımdır. Türkiye hudutları haricinde ve bütün 
orta-doğuda aynı ad yaşasa idi kabul. Fakat bu banka Suriye'de Suriye 
Bankası, Yunanistan'da başka isimli bir banka olmuştur. Yani her girdi
ği yerin kılığına göre isim almıştır. Ve bizden ayrılanlar ona Osmanlı adı
nı vermemişlerdir. Bu ad yalnız burada, Londra'da ve Paris'te yaşamak
tadır. Bizim eski bir fobimiz var : Düveli Muazzama ne der? Büyük malî 
mahfiller ne buyurur!? Komisyon sözcüsü aynı tehaşi içinde kürsüye çık
tılar. Biz buna dokunursak büyük mali mahfiller ne der diye öyle bir 
kompleks içine düştük ve yıllarca öyle bir haleti ruhiye içinde yaşadık ki; 
şimdi de demokrasilerin en büyük tehlikesi ve düşmanı olan yerli ve ya-
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bancı büyük malî mahfiller ne der diye düşünmeye gittiğimiz zaman bü
tün bu malî ve iktisadî istiklâl ve mesnetleri de dejenere olur ve tehlike
ye düşer. 

Onun için Türk Milleti asırlardan beri dindirilmesini beklediği, ıstıra
bını çektiği ve bilhassa hürriyetinin ve istiklâlinin temeli olması 1 âz imge
len malî ve iktisadî istiklâli uğrunda ne kadar hassasiyet göstersek, ne 
kadar titiz hareket etsek çok yerinde olacaktır. Çünkü ekmeksiz hürriyet 
olmaz. Türk ancak bundan sonradır ki; ufuklarında doğmakta olan ışı
ğın nurundan istifade edecektir. Yoksa demokrasimiz ve iktisadî istiklâ
limiz en yakın mazide olduğu gibi yeni yeni kara bulutlar ve kâbuslar içi
ne düşecektir. Bu noktada bilhassa titiz ve hassas olalım. Onun için ma
ziyi ihmal ve inkâr etmeyelim. Hassasiyetle malî ve iktisadî bütünlüğü
müz ve istiklâlimize en küçük bir toz dahi konduracak hükümlerden is-
tinkâf edelim. Hele mazide bu gibi mukaveleleri bize biraz da tedabiri zec
riye ile imzalatmış olan müesseseler karşısında bilhassa inhina etmeye
lim arkadaşlar. 

REİS — Maliye Vekili, buyurunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muhterem arka
daşlar; Cezmi Türk. son cümlelerini eğer söylememiş olsaydı, cevap ar-
zetmek için kürsüye daha sonra çıkacaktım. Fakat belki yanlış bir kana
at uyandırır diye hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Son cümleleri hiçbir 
mâna ifade etmeyen; hiçbir hakikat hissesi olmayan, sadece söylenmiş 
olmak için söylenmiş olan cümlelerdir. Sanki bize birtakım malî külfetler 
tahmil edilmiş gibi, malî, iktisadî bütünlüğümüze aman hiçbir toz kon
durmayalım iddiasındadırlar. 

Bankanın bütün imtiyazlarını sıyırıp atıyoruz. Bankaya hiçbir imtiyaz 
tanımıyoruz arkadaşlar. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Size göre. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN (Devamla) — Zatiâlinize göre bu
nun hangi maddesi malî ve iktisadî istiklâlimizle kabili telif değildir? Gös
teriniz. Mukavele ortadadır. 

Bütün muafiyet ve imtiyazları kaldırıyoruz. Kabul ettiğimiz, bankanın 
hariçte bulunan teşkilâtının gelirinin Türkiye'de vergisini vermemesidir. 
Bu, bir zarurettir ve bunun iktisadî ve malî siyasetle alâkası yoktur. 

Arkadaşım lütfen malî ve iktisadî istiklâlimizle hangisi kabili telif de
ğilse o maddeyi söylesin. İşi karanlık bir tarzda, müphem bir şekilde gös
termek doğru değildir. Çok rica ederim, gayet açık bir şekilde ve memle
ketin lehinde olarak şimdiye kadar devam edegelmiş olan imtiyazların 
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kökünü kazıyarak yapılmış olan bir mukaveleyi, bu şekilde bambaşka 
bir mecraya sürüklemek suretiyle hareket etmekte ben başka maksatlar 
sezerim. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Mûtadınızdır, şefiniz gibi. 

REİS — Ali Fahri Bey. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, ben bu kanu
nun lehindeyim. İktisatçı değilim, fakat meslekimle ilgili olduğu için ben 
de bu husustaki şahsi görüşlerimi ve kanaatlerimi müsaadenizle kısaca 
izah etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, daha dün denecek kadar yakın zamanda bir taraftan ha
riçten gelecek sermayelere kapılarımızı açarken, hazır böyle bir müesse
seyi bugün kapatmaya çalışıyoruz. Bu bahka senelerden beri bu millete 
ve memlekete hizmet etmiş, iktisadî sahada büyük faydaları görülmüş
tür. Size bazı misaller vereceğim : Bu banka zaten Sultan Hamit tarafın
dan tarafından İstanbul'daki Umum Müdürlüğe yeri dahi hibe edilmek 
suretiyle ve bazı imtiyazlar verilmek suretiyle kurulmuştur. Fâtih dahi İs
tanbul'u fethettiği vakit parasının üstüne (Kostantaniye) yazdırmıştır. 

Bu banka bize bankacılık da öğretmiştir. Birçok maliye vekilleri, bir
çok banka müdürleri. Merkez Bankasına gidin müdürlerin hemen hepsi 
oradan yetişmiş ve çıkmıştır. Burası bir mekteptir bizim için. İktisat mek
tebinden, en yüksek mekteplerden çıkan bugünkü iktisat adamları, ma
liyeciler belki buradan çıkanlar kadar yetişmiyorlar. Az adamla çok iş, 
müspet iş. 

REİS — Lütfen tasarı üzerinde konuşun. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Sayın Bakan bu müessesenin millî 
bankalarımızla müsavi tutulduğunu evvelce verilmiş olan imtiyazların ta
rihe karıştığını açıkça izah ettiler mesele kalmamıştır. Evvelce verilmiş 
bazı imtiyazlar vardı; taahhütlü mektuplara ve saireye yapıştırılan pullar 
gibi. Millî bankalarımızı üzen bu gibi hususlar kalktıktan sonra mesele 
kalmamıştır. Diğerleriyle beraber aynı hakları haizdir. 

Şimdi dışardan ecnebi sermaye beklerken ve bunlara daha çok ihti
yacımız varken bu müessese ve mukaveleyi fesih mi edelim? Katiyen, 
memleketin zararmadır. Bu memleketin bunun gibi müesseselere ve ser
mayeye çok ihtiyacı vardır. Yeterki, devlet mevzuatına, devlet kanunları
na uyabilsin, diğer bankalarla müsavi kalsın. Bu bankanın birçok mem
leketlerde iş ve mevsimlere göre, mahsul mevsimlerine göre diğer banka
ların yapamadığı şekilde onların fevkında geniş krediler vermektedir... 

TARIK GÜRERK (İzmir) — Atma! 
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ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Tütüncü olan memleketlere tütün 
mevsiminde, hububatçı olan memleketlere hububat mevsiminde bütün 
bankaların fevkında avans verir, tüccarı zor, sıkışık durumdan kurtarır. 
Bursa'da koza mevsiminde geniş mikyasta kozacı tüccarlara yardım yap
tığına ve bu yüzden de tüccarlarımızın geniş ölçüde faydalandığına şahit 
olmaktayız. Edremit'te, zeytinci memleketlerde hattâ iki üç banka olan 
yerlere dahi bu bankalar az geliyor da Emlâk Kredi Bankasının buraya 
bir şube açmasını istiyorlar. 

Bandırma'da 3-4 banka vardır. Fakat dördünün yaptığı işi yalnız bu 
banka yapıyor. Zamanı geliyor, yine az geliyor. 

Bir de arkadaşlar, küçük görmeyelim, bu bankanın memlekette 33 
şubesi vardır. Edirne'de de bir şubesi vardı. Almanlar Yunanistan'a ta
arruz ettikleri zamanlar Edirne tahliye edilir gibi oldu ve bu sırada o şu
be de kaldırılmıştı. Ondan sonra da açmadı. O zamanlar Keşan'dan, 
Uzunköprü'den, Enez'den, böyle uzak yerlerden Edirne'ye gelip para alır
lardı. Olsa yine gelip alacaklar. Fakat şimdi şube yok. Şimdi iş bir iki 
bankanın elinde kalmış, onlar da ihtiyacı karşılamıyorlar. Faydaları işte 
meydanda. 

Bir de evvelce eski iktidar zamanında bir şeysi vardı, o da kalktı ve 
memur kadrosunun % 90T Türk oldu. Birçok vatandaşlarımız da bura
dan bu şekilde istifade etmektedirler. Hatta gadre uğramış, diğer devlet 
müesseselerinde çalışan birçok memurları vardır, bunlar emeklilik hak
kı istiyorlar. Buna ait bir teklif belki yakında huzurunuza gelecektir. Bu
gün büyük bankaların başında bulunan bu bankadan yetişmiş birçok 
bankacılarımız vardır. Benim elimde bir salâhiyet olsa, bu memlekete çok 
hizmeti dokunmuş bu bankanın imtiyazını daha da temdit ederim. Bu 
hususta hükümeti, bilhassa Maliye Vekilini takdir ederim arkadaşlar. 

REİS — Halûk Şaman. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Muhterem Maliye Vekili sözlerimi hissiya
ta tâbi olmadan sarfetmem hususunda bir temenni izhar ettiler. 

Arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki, mevzuu muzun hissiyata yer ve
recek tarafı yoktur. Tamamiyle malî ve hukukî bir konu üzerindeyiz. Bu
rada hissiyata hitabetmek hatibin kadrini yüksek nazarlarınızda tenzil 
etmekten başka bir netice vermez. Bu kısa mukaddimeden sonra mev
zua girmek istiyorum : 

Arkadaşlar, görüyoruz ki, mesele şudur : İki ayrı cepheden hâdiseyi 
mütalâa ediyoruz. Hükümet diyor ki, Osmanlı Bankasının mevcut birta
kım imtiyaz ve muafiyetleri vardı. Ben kemali cesaretle bunları kaldırdım 
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ve bunları kaldırmış olarak yaptığım mukavele ile karşınıza geliyorum. 
Bu, bir kazançtır. Biz diyoruz ki, hadise böyle değildir. Osmanlı Banka
sının mukavelesi eski idarelerin yapmış olduğu bir mukaveledir ve Mart 
1954 tarihinde sona ermek üzeredir. Binaenaleyh mukavele yaparken 
bunları kaldırdım, bertaraf ettim, diye izharı celâdete lüzum yoktur. Za
ten bu imtiyazlar kalkacaktır ve bir gün mevcut olmayacaktır. Biz ne ya
pıyoruz? Yeni bir mukavele akdediyoruz. Bu mukaveleye hiçbir muafiye
ti ithal etmesek hattâ Osmanlı Bankasına mevcut mevzuatın fevkında 
bazı mükellefiyetler dahi tahmil etsek yine bu müessese ile karşı karşıya 
geçip akdî mukavele etmek doğru değildir. Bizim görüş zaviyemiz budur. 
Çünkü bankalar hakkında mevzuatımız mevcuttur. Merkezi dışarıda 
olan bankalar hakkında mevzuatımızda hükümler vardır. Türkiye'de mü
esses ecnebi bankaların nasıl çalışacaklarına dair mevzuatımız mevcut
tur. 

Diyorlar ki; biz bunlara hiçbir imtiyaz ve hususiyet tanımadık. O hal
de niçin mukavele akdine lüzum görülüyor? Bunun niçinini izah edece
ğim. Niçin Osmanlı Bankasiyle bir mukavele akdine lüzum görüyoruz da 
diğerleriyle buna ihtiyaç duymuyoruz?.. Sebepleri vardır. Bu bir hissî bir 
plâtonik sebepde değildir. 

Şimdi meseleleri birer birer ele alalım. Bir kere Osmanlı Bankası dün
ya bankacılığı çapında büyük bir banka değildir, küçük bir bankadır. Bu 
küçük banka bugünün iktisadî inkişaflarına muvazi olarak gelişmemiş
tir. Fakat bununla beraber yaşamak da istemektedir. Yaşamasını, ancak 
bugün mevcudiyetini birtakım manevî kıymetlere dayatmak suretiyle 
mümkün görmektedir. Yani, ben öyle bir bankayım ki, Türkiye Cumhu
riyeti ile, diğer bankaların yapmadığı bir şeyi yapıyorum, karşı karşıya 
geçiyor, mukavele akdediyorum, diyor. Bu manevî imtiyaza sımsıkı sarıl
mıştır. Sayın Maliye Bakanından hiçbir hissî tesir altında kalmayarak so
rarım, acaba dünya yüzünde faaliyette bulundukları hükümetle akdî 
mukavele ederek yaşıyan bir başka banka mevcut mudur? Böyle bir şey 
hatırlıyorlar mı? Eğer böyle bir misal mevcut ise, onlar gibi olmasını is
tediğimiz, özendiğimiz memleketlerde mevcut mudur? Afrika'nın As
ya'nın geri memleketlerinde bulunabilir fakat bizim kendileri gibi olmaya 
özendiğimiz memleketlerde mevcut mudur? Mukavelenin akdedilmiş ol
ması, mukavelenin metni değil, mukavelenin akdedilmesi, bana kapitü
lâsyon kokuyor. [Bravo sesleri) Osmanlı Bankasının mevcut mevzuat için
de gelişmesini bir bankacı sıfatiyle temenni edenlerdenim. Osmanlı Ban
kasının dışardaki şubelerinin merkezi ancak ismen Türkiye'deki merkez
dir. Esasında Türkiye'deki merkez değildir, bu lâfzidir arkadaşlar, hiçbir 

4241 



I'ÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

salâhiyeti yoktur. Bu bankanın dışardaki şubelerinin kârı vergiye tâbi ol
maması lâzımdır. Bunu kabul ediyorum, dışardaki şubelerinin yaptıkla
rı kârlar vergiye tâbi olmasın, hattâ icabederse bunun için Vergi Kanu
nuna bir istisna maddesi koyalım, ama mukavele yapmayalım. Vergi Ka
nununa bir madde koyalım, (Osmanlı Bankasının dışardaki şubelerinin 
kârları Türkiye'de Gelir Vergisine tâbi değildir), diyelim, istenirse ayrıca 
bir maddelik bir kanun çıkaralım ki-, bu bile onun için manevî bir imti
yazdır ve vergi almayalım. Fakat mukavele yapmayalım, zira bunun mâ
nası bana tuhaf geliyor. Diğer bankalardan bir tefrik yapmak doğru de
ğildir. Maliye Vekili bir Amerikan Bankası misali verdiler. Böyle bir ecne
bi bankası filhal Türkiye Cumhuriyetine merkezi idaresini naklederse 
bundan büyük faydalar tasavvur edilebilir onunla mukavele akdetsinler 
fakat bu banka Osmanlı Bankası yalnız lâfzan merkezi idaresini Türki
ye'ye naklederse, müsaade ederseniz, mukavele yapmamalarını tavsiye 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, malî tarihimizin bir dönüm noktasında bulu
nuyoruz. Osmanlı Bankası ile akdedilen mukavelenin müdafaası yolun
da söylenen sözleri dinlediniz. Bunlar asla göz dolduracak şeyler değildir. 
Osmanlı Bankası bu memlekete ne kadar ecnebi sermaye getirebilmiş, 
bu memlekete ne fayda sağlamıştır, bundan sonra ne fayda sağlayacak
tır? Osmanlı Bankası tamamen 19 uncu asır zihniyetini temsil eden bir 
müessesedir. Yalnız çıkarına, yalnız kendi menfaatine bakar. Tarık Gü-
rerk arkadaşımızın ifade ettiği gibi, muhtemelen bu mukavele kabul edil
mese, Türkiye'deki faaliyetine son verecek de değildir. Merkezini Lihteş-
tayn'a naklederse etsin, bunun bugünkü hale zerre kadar tesiri olmaya
caktır. Osmanlı Bankasının memlekete ecnebi sermaye getireceğini 
umunlara acımak lâzım gelir. {Alkışlar) 

REİS — Halil İm re. 

Tasarının lehinde mi konuşacaksınız efendim? 

HALİL İMRE (Sivas) — Evet, lehinde konuşacağım. 

REİS — Komisyonda azasınız da onun için sordum. 

TARIK GÜRERK (İzmir) — Komisyon adına mı konuşacaklar? 

HALİL İMRE (Sivas) — Kendi adıma maruzatta bulunacağım. 

REİS — Aleyhte konuşmazlarsa Tüzük müsaittir efendim. 

HALİL İMRE (Sivas) — Aleyhte konuştuğumdan üç sene başıma ge
leni hatırlarım, onun için müsaade buyursunlar. (Gülüşmeler) 
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Efendim, Osmanlı Bankasının imtiyazının değil de Osmanlı Banka-
siyle yapılan yeni bir mukavelenin Meclisçe tasdiki münasebetiyle açılan 
müzakerelerden bilistifade mevzu, malî sahadan azim miktarda inhiraf 
ederek sansasyonel bir sahaya intikal etti ve orada muvaffakiyet istihsal 
edilmesini ümit eden arkadaşlarımız oldu. 

Fakat yine bir arkadaşımızın "Dünsüz bugün olmaz" sözünü bende
niz de benimseyerek sözlerime oradan başlayacağım. 

Hakikaten dünsüz bugün olmayacağına göre, Osmanlı Bankasının da 
bu vecizeyi hatırlayarak bir dünü olacağını düşünmesi ve ona göre hare
ket etmesi iktiza eder. 

Arkadaşlar; bu banka nihayet malî bir müessese olarak paranın, ti
caretin kurulduğunu ve gayrihassaslığını nazara alarak memlekette ma
lî menfaatleri takip etmek gibi meşru endişesi yanında malî tarihimiz şu
nu teyit etmiştir ki; bu banka Osmanlı İmpatarluğu zamanında kurulup 
bugüne kadar ki, faaliyetinde namuskâr bir malî müessese olarak çalış
mıştır. Bunun dışında akdedilen istikrazlardaki hizmeti, faizlerdeki ağır
lığını, hafifliğini şu anda müzakere veya hükme bağlamak o zamanın ma
lî ve ticarî ve hatta beyneddüvel münasebatın hususiyetlerine ircaı nazar 
etmek lazımgelir. Hangi şartlar ağır olmuştur, hangi şartlar hafif olmuş
tur? Paraya devletin ihtiyaciyle yakın Avrupa sahasındaki para ve para 
faizlerinin artıklığını eksikliğini tespit etmeye bağlıdır. Bunu yüz sene 
geçtikten sonra bu tatbikatın ağırlık ve hafifliğini şu mukavelenin tetkiki 
münasebetiyle hükme bağlamaya imkân olmasa gerektir. 

Diğer taraftan; bir devlet gibi nazara alarak Osmanl ı Bankasiyle mu
kavele yapılmaktadır diye ifadelendirdiler. 

Mukaveleler yalnız devletle yapılmaz, devletlerle muahedeler yapıldı
ğı gibi ticarî ve iktisadî sahalarda şirketlerle hattâ hususî şahıs ve teşeb
büslerle de. mukavele yapılır. Bu, şimdiye kadar gayrimevcut, masebakı 
olmayan hadiselerden değildir. Bu itibarla Osmanlı Bankasiyle nevama 
bir para ve malî işletme mukavelesini, münasebatı beynetdüveliye ile kı
yas eder şekilde burada Osmanlı Bankasının karşılaşmış olmasını, şaya
nı nazar ve hattâ birazda millî hassasiyet ile telâkki etmek yerinde olmaz 
kanaatindeyim. 

Meselenin mütehammil olduğu konuşma sahasını: takdir buyurursu
nuz ki, mümkün olduğu kadar genişletmek kabildir. Fakat muhterem ar
kadaşlar, muntazır olduğunuz bir noktayı hemen ifade ederek; bu bahis
leri geçmek isterim. 
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Arkadaşlarım; deniyor ki; niçin mukavele yapılıyor? Niçin bir yaban
cı sermayeyi temsil eden Osmanlı Bankası, bir Maliye Vekâletiyle karşı 
karşıya gelipte bir mukavele yapıyor? Elinizde bulunan kanun metninde, 
mukavele metni yoktur. Bu itibarla bir derece vuzuhsuzluk içinde bulun
duğumuzu tahmin ederek, mukavelenin 6 nci maddesini okuyorum. 

Mukavelede deniyor ki : (Ecnebi memleketlerden teşekkül etmiş olup 
Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalar gibi bil
cümle Türk mevzuatına tâbidir.) Şu halde arkadaşların endişe ettiği gibi, 
bizden hususî hükümler istihsal etmiyor. Hayır, istihsal edilen hususî 
haklar ve deruhte ettiği mükellefiyetler içinde, sermayesinin 8 milyona 
iblâğı, iki milyon liralık kredi ve işletme münasebetiyle memur rejiminde 
ve maaşlar rejiminde tatbikına mecbur olduğu kaideler yüzünden muka
vele aktedilmiş oluyor. Yoksa bu neviden bir anlaşma mevcut olmaksızın 
Türk kanunları şümulüne girmiş olsaydı kendisine ne memur, ne maaş 
bakımından her hangi bir müdahale ve tahdide ve her hangi bir sevk ve 
idare kontrolüne hakkımız olmayacaktı. 

İki milyon lira... Allaha çok şükür, malî takatimiz bu iki milyon lira 
ile Osmanlı Bankasının mukavelesinin tasdikına saik olacak bir ehem
miyet arzetmemektedir. 

Sermayenin sekiz milyon liraya iblâğına gelince, sekiz milyon lirayı, 
ecnebi sermayesini teşvik zihniyeti içinde küçümsememek lâzımdır. 

Arkadaşlar, Osmanlı Bankası büyük banka mıdır, küçük banka mı
dır? Osmanlı Bankası gider mi. gitmez mi? Yabancı bankaların ve Os
manlı Bankasının millî bankalarımıza tesirleri olur mu, olmaz mı- Bun
ların hepsine ayrı ayrı cevap vermek mümkündür. Fakat bendeniz hiç bi
risinin varit olmadığı kanaatimi arzedeyim. Millî bankacılığımız bu nevi
den para ithallerine karşı ürkek ve müteessir vaziyette kalabileceklerse 
bu memlekete yabancı sermayenin efektif olarak girmesini ümit etme
mek lâzımdır. Kaldı ki, bizim millî bankacılığımız Osmanlı Bankasının 
bütün imtiyazlariyle yaşadığı devirlerde dahi pekâlâ gelişmiş ve gelişme
sinde hiçbir müessis mâni görülmemiştir ve hattâ daha ağır şartlar altın
da gelişmiştir. Millî bankacılığımızın ecnebi sermayelere karşı hassas ola
cağını pek varit görmemek lâzımdır. 

Arkadaşlar; heyeti umumiyesi ile şunu arzetmek isterim ki; hakika
ten Osmanlı Bankası, bu memleketin, Türkiye Cumhuriyetinin tarihi Os
manlı İmpatorluğuna merbut ise, onun bir devamı ise, onu bütün nikü-
bedi ile mirasçısı olarak biz tekabbül etmiş isek; hamaset tarihimizin ya
nında millî tarihimizde yer alan bu müesseseyi millet olarak Meclis ola-
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rak benimsemiş olmalıyız. Şu esnada ne imtiyazları, ne vergi ve pul mu
afiyeti ve ne de başka bir şeyi kalmamıştır. Elbette dışarıdaki faaliyetle
rinin burada vergisini ödemesini istemek esasen mümkün değildir. Vergi 
nazariyatına aykırıdır. Double impositiona imkân yoktur. Zira çalıştıkla
rı memlekette, oranın iş kaynaklarının istismariyle elde edilen gelirleri 
kendi kanunlarına göre vergiye tâbi tutmak isterler. Arkadaşlar bu ka
nun; bilvisele arzettiğim reel hükümler yanında, kılıcı alınmış hizmetkâr 
bir şövalyeye verilen nişandan daha kıymetli olmadığı kaanatindeyim. 

REİS — Kemal Özçoban. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — Efendim, itiraf etmek lâzım 
gelir ki, gerek Hasan Polatkan ve gerekse komisyon sözcüsü arkadaşım 
bizi tatmin edici mahiyette tezler ortaya atmadılar. Ben bu işin ehli deği
lim, fakat ehli olan arkadaşları dinledikten sonra tezlerinin zayıf ve çü
rük olduğuna da kaani oldum. Bir defa birçok ecnebi bankalar bu mem
lekette muamele yapmaktadırlar. Bilmiyorum, hepsi kanunlara, mukave
lelere raptedilmiş midir ve böyle imtiyaz sahibi midirler? Benim duydu
ğuma göre, İstanbul şubeleri veya merkezde bulunan ecnebi bankalar
dan hemen hepsi bu türlü muameleye tâbi tutulmadıkları için ne imtiyaz 
verilmiş, ne de bir mukavele yapılmıştır. 

Şu halde arkadaşlar, bu tasarının Büyük Millet Meclisinin huzuruna 
getirilmesi sebebi nedir? Bunu bir türlü anlayamadım ve müstacelen ge
tirilmesi sebebi nedir? Arkadaşlar, filhakika hepinizin ve hepimizin ama
cımız memlekete ecnebi sermayenin getirilmesi ve bunların bir dereceye 
kadar piyasamızda ve iktisadiyatımızda müessir bir rol almalarıdır. Fa
kat birkaç milyon lira gibi bir para getirip memlekete uzun senelerden 
beri yaptığı muamelelerde iyi tesir bırakmamış ve atalarımızdan bize 
menkul kötü hareketleriyle asla ve asla kalblerimizde iyi bir yer alamamış 
olan ve para kaçırmak isteyenlerin kasadarlığını yapan bu müessesenin 
daha fazla memleketi sömürmesine müsaade etmemeliyiz. Bu banka hak
kında sizlerin ve bizlerin kulaktan da olsa bildiğimiz ve işittiğimiz birçok 
şeyler vardır. Arkadaşlar, ben okudum ve pek çoklarından da dinledim. İs
tanbul'da Pançeri adındaki bu bankanın müdürü hükümetle banka ara
sında ihtilâflar tahaddüsünde ve yahut da kendisi hakkında vâki şikâyet
lerin bertaraf edilmesi hususlarında padişaha gidip nasıl entrikalar çevir
diğini ve elde ettiği iradei seniyelerle şikâyet edenleri nasıl kötü vaziyetle
re düşürdüğünü artık bu memlekette bilmeyen kalmamıştır. 

Vekil arkadaşımız, hissiyata kapılmayalım, diyorlar. Her söz, her fiil 
bir hissi ifadesi değil midir arkadaşlar? Geçmişi unutalım, diyorlar. Ha
yır arkadaşlar, geçmişi unutamayız ve unutmayacağız da. Vaktiyle bu 

4245 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

memleketi idare etmiş padişahlar zamanında ihsan kabilinden verilmiş 
muafiyetlerin bu memleketin başına neler getirdiklerini, kapitülâsyon adı 
altında memlekete belayı mübrem kesildiklerini bizler görmüş insanlarız. 
Binaenaleyh Hasan Polatkan'ın, hislerin altında kalmayalım, sözüne ben 
muhafelet ediyorum. 

HALİL İMRE (Sivas) — Sen onu bilemezsin, nankörlük ediyorsun. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Size, kapitülâsyonlardan bahsediyo
rum. Bu bankanın Türkiye lehinde hareket etmemiş olduğuna, bizim 
aleyhimizde olduğuna bir misal vereceğim. Az evvel bir mebus arkadaşım 
söyledi; bir Türk memur müracaat ediyor, terfi zamanım geldi, terfi etti
rin diyor. Verilen cevap şudur : Falan hiristiyan memur, af buyurun on
lar da belki bizim vatandaşımızdır ama söylenilen sözü tebarüz ettirmek 
istiyorum, bir ecnebi veya gayrimüslim memurla sizin aranızda yaşayış 
farkı vardır, yani Türklerle hiristiyan ve gayrimüslimler arasında yaşayış 
farkı vardır. Bu ne zihniyettir, arkadaşlar. 

HALİL İMRE (Sivas) — Sözlerinizin bu kanunla alâkası yok. 

REİS — Kemal Bey rica ederim, mevzua devam edin. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Verilen cevabı anlatıyorum. İnsanlar 
millî hislerin tahtı tesirinde yaşar. Halil İmre arkadaşımız diyor ki, ne 
alâkası var? Arkadaşlar, bu şekilde verilen cevap, velev bir âmirin memu
runa verdiği cevap da olsa, millî hisleri tahrik ediyor. Ben bu cevaba is
yan ettim, sizler de isyan edersiniz. Bu sebeple bendeniz muhalefet söz
cüsü arkadaşımla Tarık Gürerk ve Halûk Şaman arkadaşlarımın fikirle
rine tamamen iştirak ediyorum. Aynı fikir ve kanaati izhar ediyorum. Ma
lî kanun hükümlerimiz. Türk ve ecnebi bankalara ait kanun ve mevzu
atımız mevcut iken, bunlar dışında, bir mukavelenin tasdiki zımnında da 
olsa, lehte karara varmayalım, mukaveleyi tasdik etmeyelim. Bırakalım 
diğerleri gibi Türk kanun ve mezvuatına hürmet ve riyaetkâr kalmak şar-
tiyle varsın icrayı ticaret etsin. 

Lehinde konuşan arkadaşların sözleri tezatlarla doludur. Diyorlar ki, 
bu bankanın merkezi İstanbul'dur, fakat hakikatta zımnen İstanbul ol
makla beraber Londra veya Paris'tir. 

Arkadaşlar bizim mevzuatımıza göre merkezi Türkiye'de olan ticarat-
hanelerin ticari muameleleri ve hesapları tarafımızdan tetkik olunur. On
ların dışardaki şubelerinin kazançlarını biz tetkik ederiz ve onların dışa
rıdaki şubelerinin kazançlarını da biz vergiye tâbi tutarız. Maliye Baka
nının mevcut mevzuat karşısında böyle bir mukavele yapmaya hakkı 
yoktur. 
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TARIK GÜRERK (İzmir) — Halil İmre arkadaşım. Osmanlı Bankası
nın namuskârane hareket ettiğini söylemek lüzumunu hissettiler. 

HALİL İMRE (Sivas) — Ben söylemedim, malî tarih böyle kaydeder 
dedim. 

TARIK GÜRERK (Devamla) — Ben Emlak Bankasının sermayesinin 
tezyidine mütedair olan bir kanunun sözcüsü olmam münasebetiyle ya
nımda bulunan bir kitaptan birkaç satırı okuyacağım. Kısım Halil İmre 
arkadaşıma cevap teşkil edecektir. Ben söylemiyorum. 

Biliyorsunuz ki, arkadaşlar, Osmanlı Bankası Devlet Bankası olarak 
kurulmuştur. Devlet Bankası vazifesini tekabbül etmiştir. Osmanlı Ban
kasının Devlet Bankası olarak kurulması ve Osmanlı Bankasının bu va
zifeyi kabul etmesiyle, Osmanlı Devletine namuskârane hizmet etmesi 
kadar tabiî birşey olamaz. 

Şimdi size kitaptan bu hususta bazı şeyler okuyacağım : 
( . . . . Fakat 1912 Balkan Harbinden ve 1914 ve 1918 Cihan Harbinde 

İngiltere ve Fransa Hükümetleri Osmanlı Bankası komiseri üzerinde nü
fuz ve tazyik icra ederek Osmanlı Hükümetine malî yardımda bulunma
masını istemişlerdir. Bu suretle de devletin resmî bankasının merkezi, 
bazı ecnebi devletlerin emri ile harakete mecbur kalmışlardır.) "Hasan 
Ferid, Nakit ve itibarı malî, cilt 3. Hazım Atıf Kuyucak, para ve banka ki
tabı cilt 2." 

Halil İmre, malî tarihten bahsettiği için bu, kendilerine gayet esaslı 
bir cevap teşkil eder kanaatindeyim. 

HALİL İMRE (Sivas) — Bana cevap olmadı. 
TARIK GÜRERK (Devamla) — Namuskârlığı bu kadar geniş mânasiy-

le anlamışsanız benim size söyleyecek sözüm yoktur. 
REİS — Devam edin efendim. 
TARIK GÜRERK (Devamla) — Daha evvel arzettiğim gibi Osmanlı 

Bankası ile yapılan mukavele için hükümet iknakâr esbabı mucibe geti
rememiştir. 

Osmanlı Bankası Türkiye'de, Türk iktisadiyatına,bilhass Cumhuriyet 
devrinde gereği kadar hizmet etmemiştir. 

Muhterem Balıkesir Milletvekili dedi ki : Tütün mukabilinde, üzüm 
mukabilinde en büyük krediyi, avansı Osmanlı Bankası yapar. 

Arkadaşlarım, millî mahsullerimizin kıymetlendirilmesi hususunda 
Osmanlı Bankasının bir yardımı yoktur, bunu ancak millî bankacılığımız 
yapmaktadır. Osmanlı Bankası en büyük ihraç metaımız olan tütün için 
senelerden beri kredi ve avans vermemektedir, arkadaşımın beyanının, 
iddiasının hilâfına olarak. 
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Osmanlı Bankası, bu imtiyazı, bu mukaveleyi haiz olduğu müddetçe, 
başka memleketlerden Türk piyasası hakkında yapılacak müracaatlar 
için bir istihbarat müessesesi olarak kabul edilecektir ve müessir rolünü 
devam ettirecektir. Bunun üzerinde fazla açıklamada bulunmak istemi
yorum, arkadaşlarımın reylerini dikkat ve hassasiyetle kullanmalarını ri
ca ederim. [Gizli celse yapalım sesleri). 

REİS — Ticaret Vekili, buyurun. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhe-
terem arkadaşlarım; hakikaten şu anda, üç yıldan beri hükümetinizin ve 
hükümeti tasvip eden Meclisinizin umumî, iktisadî, malî mevzular üze
rindeki görüşüyle alâkalı bir keyfiyet mevzuubahis edilmektedir. Üç yıl
dan beri iktisadî ve malî sahada tahakuku istenilen meselelerin kısaca 
gözden geçirilmesi bu mevzuda hükümetin sevkettiği tasarı hakkında sa
rih bir bilgi edinmek bakımından zaruridir. Meclisin tasvip ettiği Yaban
cı Sermaye Yatırımı Teşvik Kanunu, 1950 yılına kadar takip edilegelmek-
te olan; yabancı sermayeye karşı çekingenliği bertaraf edip memleketi ya
bancı sermayeden istifade ettirmek maksadını gözeten ve üç yüz milyona 
kadar hazinenin garanti vermesini âmir hükümleri ihtiva eden bir kanun
dur. Dünya Kalkınma Bankası ikrazatiyle kurulan Türkiye Sanayi Banka
sının da, hazine, muayyen hadde kadar temettünü garanti etmiştir. 

Diğer taraftan beynelmilel kredi ve malî müesseselerle hükümet, sıkı 
münasebetlere geçmek maksadiyle gerekli kanunları sevketmiş ve Mecli
simiz tasdik etmiş, Milletler Para Fonu ve Dünya İmar ve Kalkınma Ban-
kasiyle yapmış olduğu anlaşmalar gibi... 

Yine bunların yanında, Avrupa İktisadî İş Birliği ve onun içeriğinde de 
Avrupa Tediye Birliğiyle yapılan anlaşmaları da gözden uzak tutmamak 
lâzımdır. Bütün bu milletlerarası sahadaki münasabetlerin fevkında 
memleketin günden güne artan istihsalini de dış piyasalara sevketmek-
tedir. Dış piyasalara mal sevketmek ve müsavi şartlarla sokmak ise, mil
letlerarası teşkilâtı olan, dış piyasalarla münasebet içinde bulunan mü
esseselerin vücuduna ihtiyaç gösterir. 

Şimdi bütün bu vaziyet içerisinde, Osmanlı Bankasiyle hükümetimiz 
arasında bir mukavele yapmak lâzım geldiğinde büyük veya küçük oldu
ğu belli olmayan ve hakikaten okunan kitapta da yazılı olduğu gibi, Pa
ris ve Londra malî piyasalarında gerek sermayeye iştirak ve gerekse şa
hısların iştiraki halinde milletlerarası bir itibar müessesesinin Türkiye'de 
çalışmalarının tevlit edebileceği faydayı dikkate almak, üç sene evveline 
nazaran bugün çok daha büyük bir zaruret ifade etmektedir. Bankanın 
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mazide faydalı olup olmaması ise, o tarihteki hükümetlerin tutumu ile, 
Meclislerin tutumunu bir arada mütalâa ederek hükme bağlamak gere
kir. Her müessesenin, her satıcının evvelâ kendi çıkarını düşünmesi ka
dar tabiî bir şey yoktur. Şimdi ben de bunların hizmetine ait bir misal 
vereceğim. 1929-1930 iktisadî buhranında Türk parasının değerenin 
mühim tenezzüller gösterdiği zaman bankalar arasında konsorsiyom teş
kili düşünülmüş ve Osmanlı Bankası en çok sermaye veren, müessese
lerden olmuştur. Müeseselerin şu veya bu tarihte; iyi veya kötü hareket
lerini o tarihlerin şartları içinde mütalâa etmek lâzımdır. 1930'dan bu ya
na niçin ürkek davranılmıştır? 

Açıkça ifade edeyim ki, kıymet hükmü vermeyeceğim, iyi veya kötü
dür, demeyeceğim, 1930'dan bu yana da 1950'ye kadar, yani Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu çıkıncaya kadar, yabancı sermaye Türkiye'de 
korkak çalışmıştır. Çünkü devrin hükümetleri şu veya bu şekilde yaban
cı sermayeye korku vermişlerdir ve bu yüzden beynelmilel hiçbir serma
ye teşebbüsü böyle bir muhitte sermaye envestismanı yapamamıştır. Bu 
itibarla madem ki, bir dönüm noktasındayız, Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanununu da çıkarmış bulunuyoruz ki, bu hareketlerimiz beynelmilel 
vesikalarda yer almıştır, o vesikalarda Türkiye'ye sermaye yatırabileceği 
telkininde bulunulmakta, şu halde bu tesirleri bir çırpıda yok etmek, ser
mayeyi tahdit etmek mevzuu bahis edilirken; Yüksek Meclisinin üç yıl
dan beri bu vadideki çalışmalarına müşabih bir çalışma ile bu kanun ta
sarısının tasdik edilmesi hakikaten geniş malî politikamızın hedeflerine 
uygun bir tedbir olacak ve girdiğimiz iktisadî politikanın hedeflerine uy
gun bir tedbir olacaktır. Hattâ beynelmilel pazarlarda ihraç emtiamıza 
nasıl satalım diye düşünürken bu banka belki de bizim mallarımızın ya
bancı piyasalarda sürülmesinde hükümete iş birliği teklifinde buluna
caktır. Arkadaşlarımız, böyle faydalar beklemek gaflet olur, diyorlar ama, 
biz bu kanaatte değiliz. İyi yolda tedbir aldığımızı Yüksek Meclis karar
larla tasvip ettikçe Türkiye'ye gelecek yabacı sermayenin ürkmesine im-* 
kân ve ihtimal yoktur. Fakat eğer şu veya bu ihtimal üzerine bir karar 
alacak olursak, bundan yabancı sermaye ürkebilir. 

Arkadaşlar, en hassas pazarlar, kredi ve para pazarlarıdır. Bu bakım
dan umumî tutumumuz itibariyle, yabancı sermayeye karşı hattı hare
ketimiz Meclisin tasdikına iktiran etmiş ve muhtelif vesilelerle ifade edil
miş ve Ecnebi Sermayeyi Teşvik Kanunu tasarısı tasvip edilerek kanuni
ye t kesbetmiştir. Bu banka da vereceğiniz bu imkânla sermayesini ve im
kânlarını biraz daha artıracak ve memlekete en ufak bir tehlike dahi iras 
etmeyecektir. 
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Maruzatım bundan ibarettir. Kanun tasarısının kabulünü rica ede
rim. 

REİS — Fehmi Çobanoğlu buyurun. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Arkadaşlar, Ticaret Vekilinin söy
lediği sözlerden sonra birşey söylemek lâzımgelmez. Kendilerinin unut
tukları bir nokta var, onu söylemek için kürsüye çıkmış bulunuyorum. 
Ancak Osmanlı Bankası aleyhinde söylenen bütün sözlere iştirak ederim. 
Fakat yüz senelik bir siyasetin bütün fenalıklarını da Osmanlı Bankası
nın üzerine yüklemek insafsızlıktır. Osmanlı Bankası ne yaptı ise yaptı. 
Bu müesseseye ben de sizin kadar kızgınım. Fakat Osmanlı İmpatorlu-
ğunun bütün köşelerinde şubeleri vardır. Orta Şark ile ticaretimizin ban
ka muamelâtı bu banka ile yapılıyor. Ticaret Bakanı, Orta-şark ile olan 
bağlarımızı söylemediler. Buraya onun için çıktım. Bu bankanın müdde
tinin uzatılması memleket için hayırlı olacaktır kanaatindeyim. Bu suret
le yürümenizi rica ediyorum. 

REİS — Halûk Şaman. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Efendim, muhterem Ticaret Bakanının 
sözlerine kısaca cevap vermek üzere huzurunuzu bir defa daha işgal et
miş bulunuyorum. Ben Osmanlı Bankasının leh ve aleyhinde konuşmuş 
değilim. Mücerret bir hadise ortaya koyuyoruz, bir malî müessese vardır, 
bu malî müesese mevcut mer*i kanunlarımızın hükümleri dahilinde ya
şayacak ve o kanunlara göre ayar edilecek yerde kendisini hususî muka
vele yapmak durumuna sokuyor. Bu cihet bizim malî itibarımızı kuvvet
lendirir ve ecnebi sermayenin memlekete girmesini temin edermiş. Bu id
dia kanaatimce hiçbir mesnete istinat etmemektedir. Bir müeseseyi kar
şısına alıp onunla ecnebi sermaye getirecek diye mukavele yapan bir dev
let, ecnebi mahfiller nezdinde itibarını bulur. Bunu yüksek takdirinize bı
rakıyorum. 

Arkadaşlar bir noktayı gözden kaçırmamanızı rica edeceğim. Osman
lı Bankasiyle bugün bir mukavele mevcut değildir. Yani ahdi bir vaziyet 
mevcut değildir ki biz onun üzerinde bazı yenilikler, değişiklikler yapalım 
ve imtiyaz ve muafiyetlerin ilgası yolunda hükümler getirelim. Bunun 
için anlamıyorum, niçin yeniden mukavele yapıyoruz. Dün emisyon ban
kamız, yani Merkez Bankamız yokken, bir emisyon bankamız halinde 
olan bu banka ile bir mukavele yapmak belki bir zaruretin ifadesiydi. Bu 
itibarla Osmanlı Hükümetlerini bununla mukavele yapmakta mazur gör
mek mümkündür. Fakat bugün emisyon bankamız mevcut iken kanun
lar dışında Osmanlı Bankası ile bir mukavele yapmanın hiçbir mâkul se
bebi yoktur. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Bir noktayı arz için 
huzurunuza çıktım. 

Muhterem arkadaşım Halûk Şaman diyor ki; mukavele yoktur, yeni
den mukavele yapıyoruz. Mukavele vardır arkadaşlar. 1954 Martına ka
dar muteberdir ve mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, aleyhte konuşan arkadaşlarımız, niçin bu mü
essese ile mukavele yapıyoruz diyorlar. Arkadaşlar, hükümetler elektrik 
şirketleriyle, tramvay şirketleriyle, rıhtım şirketleriyle, demiryolu şirket
leriyle malî müesseseleriyle mukaveleler yaparlar. Bizim zamanımızda da 
yapılmış böyle mukaveleler mevcuttur. Buna hükümet yetkilidir. 

Osmanlı Bankasının hariçteki şubelerinin faaliyetlerinden dolayı Ku
rumlar Vergisi Kanunu hükümleri dairesinde Türkiye'de vergiye tâbi ol
mamasını teminen mukavele Meclisin tasdikmdan geçiriliyor. Mükerrer 
vergi vermemesi temin ediliyor. Bankaya her hangi bir imtiyaz verilmiyor. 

Yüksek reylerinizi kullanırken şu noktayı bilhassa gayet samimî ola
rak bütün arkadaşlarıma tebarüz ettirmek zorundayım. Burada verece
ğiniz karar, memleketin iktisadî hayatı bakımından, yabancı sermaye 
hususunda hükümetimizin ve Yüksek Meclisimizin kanaatlerini ortaya 
koymak bakımından çok mühim bir nokta teşkil etmektedir. Bu hususa 
bilhasas alâkanızı rica ederim. 

RİFAT ALABAY (Konya) — Bir sual. 

REİS — Buyurun. 

RİFAT ALABAY (Konya) — Memlekette Banko di Roma, Doyçe Bank 
gibi ecnebi bankalar vardır. Bu bankalarla da yapılan bu gibi mukavele
ler var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN (Devamla) — Yoktur. Zira diğer 
bankaların Türkiye'de merkezleri mevcut değildir. 

RİFAT ALABAY (Konya) — İmtiyaz ve muafiyet bakımından farkı var 
mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN (Devamla) — Arzettim, bir imti
yaz ve muafiyet yoktur. Bunu gerekçede arzettik. 

RAİF AYBAR (Bursa) — Osmanlı Bankasının kendi statüsünde Tür
kiye'de yapacağı mukavelenin Türk Parlamentosunun tasdikmdan geçe
ceğine dair bir kayıt var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN (Devamla) — Hayır böyle bir 
madde yoktur. Parlamentonun tasdikini isteyişimiz Kurumlar Vergisi 
noktasındandır. 

4251 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

RAİF AYBAR (Bursa) — Acaba Osmanlı Bankasının ilk kuruluş sta
tüsünde böyle bir hüküm var mıdır? Yeni hükümetle yapacağı mukave
lenin parlamento tarafından tasdik edilmesi hususunda bir kayıt var mı
dır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN (Devamla) — Böyle bir hüküm 
mevcut değildir. 

TARIK GÜRERK (İzmir) — 1933 Mukavelesinde olduğu gibi, yeni ya
pılan mukavelede de Osmanlı Bankasının 33 şubesinin mutlaka asgarî 
olarak devamına dair bir kayıt mevcut mudur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN (Devamla) — Yeni mukavelede 
böyle bir kayıt yoktur. 

REİS — Efendim, bu lâyihanın reddine dair iki takrir vardır. Ancak 
işin hususiyeti itibariyle bu konu ile ilgili, tüzüğün iki maddesini oku
mak suretiyle Heyeti Âliyenizi tenvir etmek zaruretini hissediyorum. 

Madde 112. — Devletlerle yapılmış olup onanmaları Anayasanın 26 
nci maddesi gereğince Meclisin iznine bağlı bulunan antlaşma ve sözleş
melerin onanmasını isteyen kanun tasarıları Meclise sunuldukta o ant
laşma ve sözleşmenin içindeki maddeler oya konamaz. Ve metinleri üze
rinde değişiklik teklif edilemez. 

Birinci görüşme sırasında maddeler hakkında yapılacak itiraz, tasa
rının komisyona geri verilmesini istemekle olur. 

Bu itiraz, görüşmeden sonra dikkate alınırsa tasarı komisyona verilir. 

Komisyon incelemek için kendisine verilen tekliflerin tümü hakkında 
bir rapor yazar. 

Bu rapor bastırılıp üyelere dağıtılır. 

Komisyon raporunda, tasarının kabul edilmesine, geri bırakılmasına 
veya retlenmesine karar verir. 

Geri bırakma kararında şu gerekçeler bulunur : 

"Meclis antlaşma veya sözleşmenin şu ve bu maddeleri (geri bırakma
yı gerekli kılan maddeler tamamiyle yazılmaldır) hakkında hükümetin 
dikkatini çekerek onanması için gerekli iznini geri bırakır." 

Bu antlaşma veya sözleşmeler hakkında ivedilik kararı verilmişse, ko
misyon, değişiklik teklifleri ile ilgili raporunu itiraza uğramayan madde
lerin görüşülmesi biter bitmez Kamutaya sunar. 

Madde 113. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabulüne bağlı ola
rak hükümetçe yapılan sözleşmelerle bunların onanmasını isteyen ka
nun tasarıları hakkında da geçen maddedeki usule uyulur. 
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REİS — Bu itibarla ret takrirlerini oyunuza arzetmiyorum. 

Şimdi, komisyona havalesine dair iki takrir var, sıra ile okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Memleketimiz içinde ve dışında yapılan ticarî ve malî transaksiyonlar 

üzerinde (eskiden olduğu gibi şimdi de) önemli rol oynayan Osmanlı Ban
kası hakkındaki kanun tasarısının bir kere de Ticaret Komisyonunda 
müzakere edilmesine yüksek müsaadelerinizi rica ederim. 

Kütahya Mebusu 
Mecdet Alkin 

Reisliğe 

Osmanlı Bankası ile yapılan mukaveleye karşı Meclisin gösterdiği te
reddüdü izale için yeniden müzakerede bulunmak üzere kanun lâyihası
nın Maliye ve Bütçe komisyonlarına iadesini teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Enver Karan 

REİS — Aykırı olan teklif, Ticaret Komisyonuna gitmesi teklifidir. 
Çünkü Bütçe Komisyonundan geçmiştir. Bu itibarla evvelâ bu takriri 
oyunuza arzediyorum. Ticaret Komisyonuna gitmesini dikkate alanlar... 
Dikkate alınmasını kabul etmeyenler... Reddedilmiştir. 

İkinci takrir, Maliye ve Bütçe komisyonlarına gönderilmesi mahiyetin
dedir. Onun da dikkate alınıp alınmamasını oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Reddolunmuştur. 

Şimdi, maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifte ivedilik de vardır. İvedilikle görüşülmesini oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Osmanlı Bankasiyle Yapılan Mukavelenin Dnanması 

Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Osmanlı Bankasiyle 11 Haziran 1952 tarihinde imza
lanan mukavele ile bu banka personeli hakkında teati edilen aynı tarih
li mektup onanmıştır. 

REİS — Cezmi Türk. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, usul bakımından bu madde do-
layısiyle şu hususu yüksek nazarınızda tespit etmek istiyorum : 
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İçtüzüğümüzün Meclis murakabesini, bilhassa böyle mühim mevzu
larda, ne halde tahdit ve takyit ettiğini göstermesi bakımından, Sayın 
Başkanın okuduğu maddelerin demokratik bir İçtüzük yapılması için ta
dilât düşünülürken yüksek iktidarınızın bu ciheti de nazarı dikkate al
masını, bu tatbikat dolayısiyle, arzederim efendim. 

REİS — Madde üzerinde söz isteyen var mı? [Yok sesleri). Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

REİS — Oturumu açıyorum. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — Şahsıma sataşma vardır, söz 

istiyorum. 
REİS — Sataşma yoktur. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — Öyleyse usul hakkında. 
REİS — Buyurun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — Efendim, elimize verilen tu

tanak suretinde gördüğüm bir ibare üzerine söz almak istiyorum. Usul 
hükümleri buna asla mâni değildir. Ancak Başkanın zühul etmesi ihti
maline mebni sizleri hakem yapmak istiyorum. Şimdi tutanağı okumak 
istiyorum. Niçin söz istediğimi izah sadedinde, konuşmamın bir kısmın
da izah sadedinde, sarfedilen bir cümleyi burada tebarüz ettirdikten son
ra başkan söz vermediği takdirde Yüksek Heyetinizin hakem olmasını is-
tihram edeceğim. 

O konuşma şudur : Öğleden evvel Osmanlı Bankasına ait kanun ta
sarısı münasebetiyle şöyle bir konuşma yaptım : (Vekil arkadaşımız his
siyata kapılmayalım, diyorlar. Her söz, her fiil bir hissin ifadesi değilim
dir arkadaşlar? Geçmişi unutalım, diyorlar. Hayır arkadaşlar, geçmişi 
unutamayız ve unutmayacağız da. Vaktiyle bu memleketi idare etmiş pa
dişahlar zamanında bu ihsan kabilinden verilmiş muafiyetlerin bu mem
leketin başına neler getirdiklerini, kapütülâsyon adı altında memlekete 
belayı mübrem kesildiklerini bizler görmüş insanlarız. Binaenaleyh Ha
san PolatkanTn, hislerin altında kalmayalım sözüne ben muhalefet edi
yorum.) dedim. Şu cümlemi bir arkadaş nedense hazmedememiş, şöyle 
bir mukabelede bulunmuş : 

HALİL İMRE (Sivas) — (Sen onu bilemezsin, nankörlük ediyorsun.) 
diye bağırmış. [Hayır, hayır sesleri). 

Arkadaşlar; zabıtta bir tashih yapılması için söz istiyorum. Bendeni
ze sataşıldığı için söz istiyorum. 

Başkan nahak yere bana Tüzük hükümlerine rağmen söz vermem, 
diyor. 
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REİS — Efendim; bir zühul olmasın diye şu noktayı arzedeyim : Tu
tanaklar konuşan milletvekillerine verilir, tashih edilir, sonra tabedilir. 
Binaenaleyh gelecek birleşimde itirazını daha sıhhatli yapabilmesi mülâ
hazası ile kendisine böyle söylemiştim. 

Mademki böyle bir tereddüt vardır, Halil İmre de söz istiyor, Halil İm-
re'ye söz veriyorum. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — Bendenize söz verin ki, ko
nuşmamı yapayım. 

HALİL İMRE (Sivas) — Ben böyle bir şey söylemedim. 

REİS — Halil İmre böyle bir şey söylemediğini ifade ediyor. 

HALİL İMRE (Sivas) — Muhterem arkadaşlar, ben kendi konuşmala
rımı tashih etmiş bulunuyorum. Sayın Özçoban'ın eline geçen zabıtta bir 
zühul olsa gerektir. Bu itibarla o zabıtta benim böyle sözüm olmadığına 
göre çıkarılmasını rica ederim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — Söylemediniz mi? 

HALİL İMRE (Devamla) — Hayır, söylemedim. 

REİS — Mesele halledilmiştir. 

Osmanlı Bankası hakkındaki tasarının müzakeresine devam ediyoruz. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 . — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

REİS— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde Cezmi Türk, buyurun. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim Yüksek Heyetinizden özür dilerim. 

Bu kürsüye kitaplarla çıkmak mûtadım değildir, fakat münakaşalar bu 
kabîl vadilere döküldükçe belki de dosyalar, mementolar, muhtıralar da
hi getirmeye başlayacağımızı arzeder, özür dilerim. 

Sayın Halil İmre arkadaşımız bu kanun vesilesiyle mevzuubahis etti
ğimiz müessese hakkında gayet kesin ve tarihî bir hüküm verdiler. "Elin
den kılıcı alınmış bir şövalyeye bir nişan vermek gibidir bu tasarı" dedi
ler. Bu cümlede mantıkî iki hat vardır : Birincisi, elinde kılıcı alınmış şö
valye, alınmış mı alınmamış, alınmış olsaydı bu hale gelmezdi. Benim ka
naatime göre elinden kılına alınmış şövalye değildir. Bizim kanaatimize 
göre elindeki kılıcı körletilmiş bir kılıç olabilir, ama şövalye olursa... 

Burada 1908 senesi mukavelesinin 17 nci maddesine temas edece
ğim. Bu aynı zamanda Maliye Bakanımızı da istihdaf ediyor. Meşruti hü
kümetlerin bu husustaki mukaveleleri hangi kayıt ve şartla... 
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REİS — Cezmi Bey heyeti umumiyesi üzerinde konuşuyorsunuz de
ğil mi? 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Evet 17 nci madde : (Devleti Âliyenin Ka
nunu Esasisi ahkâmına tevfikan işbu mukavelename Mebusan ve Ayan 
Meclislerince tasdik olunduktan sonra kesbi katiyet edecektir. İşbu mu
kavelenin mümkün mertebe serian Ayan ve Mebusan Meclislerinin tasvi
bine arzolunması zımnında Hükümeti Seniyece tedabiri muktaziye itti
haz buyurulacaktır. Maliye Nezareti işbu tasvip keyfiyetini Bankı Osma
niye tebliğ edecek ve bu baptaki hakkı ihtiyarını refi veyahut terkedip et
mediğini beyan eylemesi zımnında tarihi tebliğden itibaren bankaya 20 
gün mehil ita kılınacaktır.) Yani bunu meclisler kabul ederse mukavele 
kesbi katiyet edecektir. (İşbu mukavelename Mebusan ve Ayan Meclisle
rince tasdik olunduktan sonra kesbi katiyet edecektir.) 

Asıl şu noktayı arzedeyim : Bu müessese ilk meşruti Meclisten ne is
tiyor? (Maliye Nezareti işbu tasvip keyfiyetini Bankı Osmaniye tebliğ ede
cek ve bu baptaki hakkı ihtiyarını refi veya terkedip etmediğini beyan ey
lemesi zımnında tarihi tebliğden itibaren bankaya 20 gün mehil ita kılı
nacaktır.) 

Bu müessese meşruti meclislerin üstünde bir hakkı ihtiyar aramak
tadır. Bu hakkı ihtiyar o zaman Muvazenei Maliye Encümeninin Sayın 
Halil İmre'nin âzası bulunduğu encümenin -selefleri. Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbata Muharriri merhum Cavit Beyin tanzim ettiği mazba
tada, ki bu mukavele 6 Eylül 1324 tarihinde akdedilmiş ve 6 Kânunusa
ni 1324'te Meclise gitmiştir. Böyle iki sene sonra değil. 

Dördüncü sayfada şöyle denmektedir : (hükümetçe hakkı ihtiyar ve
rilmeksizin sureti kafiyede istikraz ekdine çalışılmış ise de buna imkân 
olmadığı anlaşıldığından Meclisi Mebusan ve Ayan tarafından mukavele
namenin tasdik olunduğunun bankaya tebliği tarihinden itibaren yirmi 
gün müruruna kadar bankanın istikrazı kabul ettiğini beyana mecbur 
olması kaydiyle hakkı ihtiyar tahdit olunarak teklifatı sairenin tayyedil-
diği esbabı mucibe lâyihasında söyleniyor...) 

Şövalyenin işine bakınız. Devam ediyorum : (Bankı Osmani iptida bu
na muvafakat ettiği halde bilâhara aşağıda zikredeceğimiz avans muka
velenamesinin hini akdinde 18 Mayıs tarihine kadar ve evvelce tayyedi
len şerait bu defa "Piyasanın ahvali gayrimüsait olması" gibi daha umu
mî ve müphem bir tâbire kalbolunarak 18 Mayıstan itibaren altı ay daha 
hakkı ihtiyarını muhafaza eyleyeceğine dair bir madde ilâve ettirmişti...) 
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Şövalyenin evvela hakkı ihtiyarı olacaktır. Meclislerin tasvibinden 
sonra yirmi gün için de mehil istemiştir. Artık bunun şövalyelikten vaz
geçmiş olması lâzımdır. O zaman buhranı malî içinde bulunan Meşruti
yet Hükümetine, yeni inkılâp yapmış bir hükümete "artık sana para ver
meyeceğim, hakkı hıyarımı kullanacağım" demiştir. 

Aynı Mecliste tarih huzurunda, onların sarfettiği bu kelimeleri bura
da tekrarladım. Aynı zabıttan birkaç satırı Halil İmre arkadaşıma ithaf 
etmek isterim. 

(Hulâsasını naklettiğimiz bu mukavelenameyi hükümet hiçbir grupa, 
Avrupa malîyonundan hiçbirine müracaat etmeksizin doğrudan doğruya 
Osmanlı Bankasiyle akdetmiş ve bittabi bankanın şeraitini kabul eyle
mek mecburiyetinde bulunmuştur. Bu şeriat ise Hükümeti Meşrutamıza 
karşı her türlü muavenet ve müzaherette bulunmayı va'dü temin eden 
bir müesseseden ümit ve intizar ettiğimiz derecede değildir. Badema hü
kümet akdedeceği istikrazat için kanun umumî rekabetten istifade et
mek üzere muayyen bir bankaya değil müessesatı muhtelifeye müracaat 
eylemeyi kendisine düsturu esasi ittihaz eylemelidir. Hükümetin bu su
retle tecelli edecek olan istifadesi itibarı malimizin tezayüdü demek ola
cağından hiç şüphe yok ki, Osmanlı Bankasınca da hüsnü telâkki olu
nur.) 

Hükümete para vermemişler. Münhasıran, ağır şartlarla da olsa bu 
müessese vermiş. Onun için bu müessesenin o zamanki hizmetini mak
bul görmek lâzımdır. İşte arkadaşlar, vesikayı resmiye. Hükümet uşak 
haline gelmiş, başka yere müracaat etmemiş ve Meclisin Muvazenei Ma
liye Encümeni tenkid ediyor, diyor ki; (Avrupa maliyunundan hiçbirine 
müracaat etmeksizin doğrudan doğruya Osmanlı Bankasiyle akdetmiş ve 
bittabi bankanın şeraitini kabul eylemek mecburiyetinde bulunmuştur. 
Bu şerait ise Hükümeti Meşrutamıza karşı her türlü muavenet ve müza
herette bulunmayı va'dü temin eden bir müesseseden ümit ve intizar et
tiğimiz derecede değildir. Badema hükümet akdedeceği istikrazat için ka
nunu umumî rekabetten istifade etmek üzere muayyen bir bankaya de
ğil müessesatı muhtelifeye müracaat eylemeyi kendisine düstûr esası it
tihaz eylemelidir. Hükümetin bu suretle tecelli edecek olan istifadesi iti
bari malîmizin tezayüdü demek olacağından hiç şüphe yok ki Osmanlı 
Bankasınca da hüsnü telâkki olunur.) 

Bunu iki suretle ve bu şekilde karşıladıktan sonra bu mukavelede 
"Directeur-Ajoint M. Arthur Nias ve Poneiri Beyefendinin imzaları bulun
duğu ve buna fehametlû ve azametlû Kâmil Paşa Hazretleriyle yine feha-
metlû Ziya Paşa Hazretlerinin imza buyurduklarını ifade ederek vesika-
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nın kıymetini itmam etmiş oluyorum. Bu mukavelenin 8 inci maddesin
deki bir cümleyi de okumadan geçemeyeceğim. Bu cümle (İşbu tahviller 
ile kuponları Memaliki Devleti Aliyede her nevi resim ve vergi ve damga
dan varestedir.) 

Sayın Maliye Bakanından soruyorum, Osmanlı Bankası Osmanlılar 
saltanatının bir devamı olduğuna ve bu o mukavelede bu müessese 
Damga Resminden de varestedir diye kayıt olduğuna göre. acaba bu Ge
lir Vergisinden muafiyeti bu mukavelenin 8 inci maddesine göre mi ka
bul edilmiştir? Bu. o vakit verilmiş bir hükümdür, nalâyik, gayrihukukî 
ve gayrikanunî bir hüküm diye mi Gelir Vergisinden muafiyet veriyorlar? 
Bunu izah etmelerini rica ederim. 

Arkadaşlar, ikinci bir noktaya daha temas edeceğim : Biz küçük bir 
parti olarak şurada, ekseriya yeri boş kalan bazı hususları murakabe et
mek endişesiyle huzurunuza çıkıyoruz. Bu mesai bize çok ağıra mal ol
maktadır. Millet hizmetinde hayırlı bir iş gördüğümüze inanarak bu hiz
metimizi yapmakta devam etmekteyiz. Ağıra mal olan bu vazifeyi biz ba
şarmaya çalışırken bir sayın bakan (bizden genç, Allah ezeli gençlik ver
sin) bu kürsüye çıkıp da "bu sözleri bize kasdı mahsusla yapıyorlar" de
mekte ve izahat vermektedirler arkadaşlar. Kasdı mahsusu şu mânada 
anlamak isteriz; daha iyi murakabe yapmak ve daha iyi neticelere vasıl 
olmak ve kendilerini bu yolda daha sağlam yollarda yürütmek istediğimiz 
için yapmaktayız; tarihî kötülükleri bir daha hatırlatmak ve böyle bizle
re eza veren hadiselere düşmemeleri ve buna benzer vaziyetlere girmeme
leri için yaparız. Yoksa maksadı mahsusu, amiyane tâbiri ile mûtat mâ
nada bize izafe etmek istiyorlarsa o vakit kendilerine vereceğimiz çok da
ha ağır cevaplarımız vardır, buna genç şahısları tahammül edemez. 
Onun için kendilerinden rica ederim, maksadı mahsusu bizim anladığı
mız mânada anladıklarını burada tevzih etmek lûtfunda bulunsunlar. 
Biz burada 12-15 arkadaş olsak her sahada bu murakabe daha iyi ola
caktır ve buna ihtiyacımız vardır. 

Tek misal; Millî Korunma fonları ve Danıştay hesapları görüşülürken 
birçok şeyler üzerinde durmak lâzımdı. Fakat yetişemediğimiz için gitti. 

Bir usul meselesi ile sözlerime son veriyorum. 

Anayasanın 26 nci maddesi bilûmum mukavelâtın kabul... 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde konuşun. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Sözlerim heyeti umumiyesine aittir. 

REİS — Usul meselesi yoktur, tasarının heyeti umumiyesi üzerinde 
konuşuyorsunuz. 
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CEZMİ TÜRK (Devamla) — Vardır efendim. 

REİS — Bu meseleyi Tüzük halletmiştir. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Tüzükten okuduğunuz hükümler Anaya
samızın 26 nci maddesine aykırıdır. Bu meclis her zaman hükümetin 
yaptığı mukaveleleri reddetme hakkına sahiptir, siz diyorsunuz ki, red
dedemez. 

Böyle bir Tüzükle millî murakabe tam mânasiyle yapılamaz arkadaş
lar. 

REİS — Tasarı üzerindeki müzakere bitmiştir. 

Tasarının heyeti umumiyesini açık oya arzediyorum. 

Osmanlı Bankasiyle Yapılan Mukavelenin Onanması Hakkındaki 
Kanuna verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı 

Rey verenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Çekinserler 

Reye katılmayanlar 

Açık mebusluklar 

487 

251 

214 

25 

12 

220 

16 

Osmanlı Bankasiyle Yapılan Mukavelenin Onanması 
Hakkında Kanun (3) 

No. Kabul tarihi 

6113 3.VII.1953 

MADDE 1. — Osmanlı Bankasiyle 11 Haziran 1952 tarihinde imza
lanan mukavele ile bu banka personeli hakkında teati edilen aynı tarih
li mektup onanmıştır. (4) 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memur
dur. 

7 Temmuz 1953 

(3) Resmî Gazete: 10.7.1953-8454 
(4) Mektup ve anlaşma metnine kanunun gerekçesinde yer verildi. 
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35 - ÜNİVERSİTELER KANUNUNUN 46. MADDESİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ (6185 Sayılı Kanun) 

Millet Partisi'nin kapatılması için açılan davada, Partinin ihtiyati 
tedbir olarak faaliyetten alıkonması üzerine C.H.P. tarafından yayımla
nan^) tebliğ üzerine, Demokrat Parti (iktidar partisi) Meclis Grubunu 
olağanüstü toplantıya çağırdı. 

16.7.1953 Perşembe günü toplanan grup, genel siyasî durumu gö
rüştü. 30'dan fazla üyenin söz aldığı kapsamlı bir görüşme sonunda 
vicdan hürriyeti ile profesörlerin siyasetle iştigalleri konusunda iki 
özel kanun hazırlanması hususunda karar verildi (2). 

Hoşgörüden uzak, acımasız, sert görüşmelere sahne olan bu top
lantıda gelecekte meydana gelen gelişmelerin ilk belirtileri saklıdır. 

a) PROFESÖRLERE SİYASET YASAĞI 
Ülkenin genel durumu rejim sorunları önce iktidar partisinde görü

şülüp iki konuda yasal düzenlemeye gidilmesi kararı alındı(3). 

(1) 15 Temmuz 1953'te yayımlanan ve ertesi günü basında yer alan tebliğ : 
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel İdare Kurulu ve Meclis Grubunun üyeleri Ge
nel Başkan İsmet İnönü'nün başkanlığında toplanarak Millet Partisi'nin faali
yetten menedilmesi meselesini incelemişlerdir. Görüşmelerin neticesi aşağıdaki 
maddelerde umumî efkâra arz olunmuştur. 
1 - Cumhuriyet ve İnkılâpların muhafazası ve müdafaası. Cumhuriyet Halk 
Partisinin ana prensiplerindendir. 
2 - Millet Partisinin mahkeme kararı ile ihtiyati tedbir olarak faaliyetten mene-
dilmesini icabettiren ve bugüne kadar gizli sapıada bulunan tahkikatın mahi
yet ve delilleri bilinmediği için bu mevzuda bir fikir söylemeye imkân görülme
miştir. 
3 - Bu vesile ile anlaşılmıştır ki. memleket efkârında ve cemiget içinde hususî 
mevki ve ehemmiyeti aşikâr olan siyasî partilerin ihtiyati tedbir mahiyetinde ol
sa dahi faaliyetten menedilmelerinin ve haklarında yapılacak soruşturma ve 
kovuşturmanın mevzuun ehemmiyeti ile mütenasip adlî mercilerce yapılmasını. 
Cemiyetler Kanunu sağlamamaktadır. 
Partilerin hayatına emniyet ve istikrar vermek için mevzuatımızdaki bu boşlu
ğun doldurulması ihtiyacı C.H.P. Meclis Grubuna intikal ettirilmiştir." 
(Cumhuriyet Gazetesi : 16 Temmuz 1953. D.P. Meclis Grubu Tutanağı, Ta : 
16.7.1953, S. 3-4) 

(2) D.P. Meclis Grubu müzakerelerine ait Tutanak 16 Temmuz 1953 (Fevkalade...) 
TBMM Kitaplığı No : 104 

(3) Vicdan Hürriyeti ve Profesörlerin Siyaset Yasağı konularında iki tasarı hazır
lanması kararı alındı. (Bkz. DP Meclis Grubu Müzakerelerine Ait Tutanak : 16 
Temmuz 1953) 
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(4) Tutanak Dergisi: C : 24/2, B. 113,S. Sayısı 295, Tarih : 21.7.1953 
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Demokratik yönetimin kurumlaşmasında temel öğelerinden olan 
üniversite özerkliği ve bilim özgürlüğünü engellemeden, üniversite 
üyelerini günlük demagojik siyasetin dışında tutmayı amaçlayan tasa
rı hazırlanarak Meclise sunuldu. 

Tasarı ile üniversite üyelerinin siyasî kuruluşlarda eylemli biçimde 
görev almaları ya da siyasî yayın ve beyanda bulunmaları önleniyor
du. Yasaklara uymayanların öğretim üyeliğinden çıkarılacağı, üyeliği 
sona erenlerin akademik unvanları taşıyıp taşıyamayacağına üniversi
te senatosu karar verebilecekti. 

Bilim çevrelerinde ve basında ağır eleştiri alan bu değişiklik Mec
lis Genel Kurulunda iktidar ve muhalefeti karşılıklı getiren sert tartış
malarla, rejim sorunlarını kapsayan düşüncelerin sergilendiği bir gö
rüşmeye neden oldu. 

Konusu, gerekçesi ve görüşülmesi ile demokratik yönetimin geliş
mesinde önemli tarihi bir yeri bulunan yasanın oluşumu, kaynaktan 
verilmiştir. 

b) Üniversiteler Kanununun 46 nci maddesinin d fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Milli Eğitim Komisyonu raporu (4) 

TC. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 46' nci maddesinin (D) fıkrası

nın değiştir i lmesi hakkındaki kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte 

bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla arz eder im. 

Başvekil 
A. Menderes 

G E R E K Ç E 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 3' üncü maddesi üniversi telerin 
görevlerini göstermiş ve bunlar meyanında (e) bendi ile üniversi te öğre
tim üyelerine "Türk toplumunun genel seviyesini yükselt ici bi l im veri le-
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rini sözle ve halka yaymak" vazifesini vermiştir. Diğer taraftan Üniversi
teler Kanunu gerek mahiyeti ve gerekse 3' üncü maddede tespit olunan 
vazifelerin şümulü itibariyle öğretim üyelerinin günlük ve demagojik si
yasetle fiilen meşgul olmamalarını derpiş etmekte ve ayrıca Memur in Ka
nununun 9' uncu maddesi de bu durumu teyit eder mahiyet te bulun
maktadır. 

Halbuki halen üniversite öğretim üyelerinden -pek mahdut da olsa-

bir kısmı parti teşkilâtlarında fiilen vazife almakta, günlük ve hatta de

magojik polit ika ile meşgul olmakta, muayyen bir parti görüşünden ha

reketle ilmî esaslara dayanmayan siyasî yayınlarda bu lunmakta veya si

yasî şahıslarla uğraşmaktadırlar. Bu suretle Üniversiteler Kanununun 

derpiş ettiği ilmî muhtariyeti kendi siyasî akideleri uğruna istismar et

mekte ve bittabi bu durumları ile kendilerinden beklenen görevleri gere

ği gibi yer ine get iremedikten başka, muayyen hedeflere göre yet iş t i rmek

le vazifeli oldukları gençlere iyi örnek olamamaktadırlar . 

Ancak , Üniversiteler Kanununda bu durumu sarahatle önleyici mad

deler yoktur. Mevcut olan hususî ve umumî hükümler ise içtihatlara mü

tehammil bulunmakta ve kesin mahiyette bir hareket ifasına imkân ver

meyerek tereddütlere yol açmaktadır. 

Ni tekim Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından 3 .X.1950 tarihinde 
alınan 515 sayılı kararla "Üniversite profesörlerinin siyasetle meşgul ol
maları karşısında üniversite durumunun aydınlatı lması hususu zarurî 
görü lmüş ve neticede üniversite öğretim üyelerinin siyasî teşekküllerde 
fiilî vazife a lmamaları ve Üniversiteler Kanununun 3 üncü maddes in in (e) 
bendi hükmünün cevaz vermediği siyasî yayınlarda bulunmamalar ı" hu
susu ittifakla karar altına alındığı halde, kanun hükümler inin boşlukla
rı bakımından bu karar müeyyidesiz ve binnetice tatbik edi lemez durum
da kalmış bulunmaktadır . 

M a l û m olduğu üzere üniversite muhtariyeti büyük bir hassasiyet ve 

titizlikle korunması gereken bir umdedir. Üniversite öğret im üyelerinin fi

kir ve öğret im hürriyetini muhafaza etmek mutlak bir zarurettir. M e m l e 

ketin bugünkü ve yarınki müesseselerinin inkişafı müh im nispette üni

versite mensuplarının ilmî esaslara dayanan tenkidlerine bağlıdır. Ancak 

bu tenkitlerin, ilmî tahlil çevresini aşan, günlük ve demagojik poli t ikaya 

sapan, şahıslarla uğraşan bir mahiyet a lmaması gerekir. Bilâkis, böyle 

bir hal üniversite muhtariyet ine aykırı ve onu zedeleyici bir du rum arze-

der. Ve bu itibarla önlenmesi icabeder. 
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İşte, memleket in yüksek menfaatleri bakımından, üniversite muhta
riyetine asla dokunmadan, yukarda belirtilen şekilde günlük ve demago
j ik polit ika ile uğraşan üniversite üyelerini bu hareket lerden önleyecek ve 
bu yolda devam edenleri yine üniversite bünyesi içinde disiplin yol iyle öğ
retim mesleğinden çıkarabilecek bir maddei kanuniyeye mutlak bir lü
z u m ve zaruret görülmüş ve işbu kanun tasarısı bu görüşe göre hazırlan
mıştır. 

Tasar ının birinci maddesi , disiplin cezalarından "Üniversite öğre t im 
meslekinden çıkarma" ya dair olan Üniversiteler Kanununun 46' ncı 
maddesinin (d) bendine, siyasî teşekküllerde fiilî vazife alanlarla, 3' üncü 
madden in (e) bendi hükmünün cevaz vermediği siyasî yayınlarda veya 
beyanlarda bulunanlara da bu cezanın veri lebileceğine dair, bir fıkra ek
lenmektedir . 

Bi lhassa burada tebarüz ettirilmesi gereken nokta; üniversite öğre t im 
üyelerinin kanunun kendilerine tahmil ettiği ve siyasî mahiyet te de olsa 
t a m a m iyi e objektif ve ilmî ölçülere giren tenkidi yazıların, mütalâa ve be
yanlar ın yapı lmaması değildir. Bu itibarla tasarıya konulan fıkrada ka
nunun 3' üncü maddesinin (e) bendinin mahfuziyetine sarahatle işaret 
olunmuştur . Ancak ilmî tenkid mahiyetini aşan günlük ve demagoj ik po
litika ile meşgul olmak suç mahiyetini iktisap edecektir. Bu suretle üni
versi te muhtariyeti zedelenmek şöyle dursun, bilâkis daha tarsin ve tak
viye edi lmekte ve yukarda mevzuubahis Ankara Üniversitesi Senatosu 
karariyle de tebarüz eden üniversitelerin ilmî hüviyetleri bak ımından lü
zumlu bir ihtiyacını karşılamaktadır. 

Keza, disiplin bakımından veri lmesi derpiş olunan bu ceza y ine muh
tariyet çerçevesi dahilinde ve aynı usuller tahtında üniversite organları 
tarafından verilecek ve böyle bir fiilin suç mahiyetini alıp almadığı , üni
versi te zihniyeti ile kabili telif olup olmadığı, diğer disiplin suçlarında ol
duğu gibi, aynı organlar tarafından takdir olunacaktır. 

İkinci ve üçüncü maddeler yürürlüğe ve yürü tmeye dairdir. 

Millî Eğit im Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Millî Eğitim Komisyona 18.VII. 1953 

Esas No. 1/647 
Karar No. 16 

Yüksek Reisliğe 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 46' ncı maddes in in (d) fıkrası
nın değiştiri lmesi hakkında kanun lâyihası komisyonumuza havale bu-
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vuru lmuş olmakla mesele Millî Eğitim Vekili hazır olduğu halde tetkik 
edildi. 

Gerekçes inde uzun uzadıya anlatıldığı üzere takdir hakkı y ine üniver
siteye ait o lmak ve muhtariyet müessesesine asla dokunu lmamas ı pren
sibi içinde üniversite öğret im üyelerinin politika peşinde koşmalar ını ön
lemek maksadiyle hükümet lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Ancak , 46' nci maddenin tadile uğrayan (d) fıkrasının asl ında mevcut 
olup hükümet lâyihasında bulunmayan (bu gibilerin akademik unvanla
rını taşıyıp taşıyamayacakları üniversite senatolarınca ayrıca karar altı
na alınır) cümlesi ilâve olunmuştur. 

U m u m î Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Riyasete snulur. 

Sözcü 
Ağrı 

Söz hakkım mahfuz 
K. Küfrevi 

Çorum 
H. A . Vural 

Denizli 
F. Başaran 

Ordu 
Muhalif im söz hakkım mahfuzdur 

H. Akyol 

Sinop 
Muhalifim söz hakkım mahfuzdur 

N. Sertoğlu 

Yozgat 
H. Üçöz 

c) GENEL KURULDAKI G Ö R Ü Ş M E L E R (5) 

REİS — Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak. 

MİLLÎ E Ğ İ T İ M VEKİLİ RIFKI S A L İ M B U R Ç A K (Erzurum) — Muhte
r em arkadaşlar, gündemin iki defa görüşülecek işleri arasında Üniversi
teler Kanununun 46' nci maddesinin "D" fıkrasının tadili hakkında ka
nun tasarısı vardır. Bu tasarının gündemdeki işlere takdimen öncelikle 
ve ivedilikle görüşülmesine karar vermenizi rica ederim. [Muvafık sesleri) 

REİS — Bu hususta verilen takriri okuyoruz. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Reisi 

Trabzon 
M . R. Tarakçıoğlu 

Çanakkale 
N. Eyriboz 

Çankırı 
K. Arar 

Edirne 
C. Köprülü 

Seyhan 
A . N. Asya 

(5) Tutanak Dergisi : C. 24/2, s. 935-975, Tarih : 21.7.1953 
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Yüksek Başkanlığa 

Gündemdek i iki defa görüşülecek işler arasında bulunan Üniversi te
ler Kanununun 46' ncı maddesinin "D" fıkrasının diğer işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif eder im. 

Millî Eğit im Vekili 
Rıfkı Salim Burçak 

REİS — Öncelikle görüşülmesini reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. . Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen?.. . 

Cumhur iye t Halk Partisi Grubu adına Reşat Şemsett in Sirer. 

R E Ş A T Ş E M S E T T İ N SİRER (Sivas) — Muhterem arkadaşlar; yedi se
ne evvel çıkarılan, üniversitelerimize muhtariyet veren, hocalar ına temi
nat sağlayan kanunla, şimdi onun tadili veya ona bazı hükümler in ek
lenmesini istihdaf ederek önümüze gelen tasarı, bağdaşmalar ı çok güç 
hattâ imkânsız iki zihniyeti karşılaştırmaktadır. Bir kere her şeyden ön
ce bunu tespit etmeyi lüzumlu sayarız. 

Üniversiteler kanun tasarısı Türkiye 'de çok partili hayata giri ldikten 
sonra Meclise geldi. Tasarının Eğitim ve Bütçe komisyonlar ı ile Kamutay
da müzakeres inin yapıldığı günlerde memleket te parti mücadeles i iyice 
kızışmış ve muarrız partiler saflarında yer alan vatandaşlar dün seviyeli 
bir üslûp ile yekdiğerini i tham etmeye ve sövüp saymaya koyulmuşlardı . 
Buna rağmen bu kanunu meydana getirenler, üniversite hocasının işin
den çıkarı lması için ancak iki sebep düşünebildiler : 

1. Hocanın sebepsiz olarak işine devam etmemesi , kanunî vazifeleri
ni yapmamas ı , 

2. Şeref ve haysiyet kırıcı bir suç işlemesi, halleri. Bu sebepler dışın
da her hangi bir vesile ile hocanın kürsüsünden uzaklaşt ır ı lmasını ve bu 
arada bir siyasî partide çalışıyor diye işinden çıkarılmasını k imse isteye-
medi . Üniversite hocalarının siyasetle meşgul olmaktan menedi lmes i fik
ri iltifat görmedi . Bu iltifat görmeyiş sebepsiz değildi. 150 senelik bir za
manı dolduran hadiseler acı ve tatlı tecrübelerinden sonra bu milletin be
kası için hakikî halk idaresinin ve çok partili hayatın bir zaruret olduğu 
fikri memleket te yayı lmaya başlamıştı . Buna göre siyasî parti lerin kör 
kuvvet ler değil akıl ve hikmetin rehberliği altında işleyen millî kuvvetler 
olmasını is temek tabiî idi. Bunun için siyasî partilerin sevk ve idare kad
rolarını, kabil olduğu kadar bu memleket in güzide evlatlarının aydın ve 
bilginlerinin işgal etmesi lâzımgeldiği kabul o lunuyordu. 
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Etrafımızdaki alemde, hallerine imrendiğimiz ve seviyelerine yet işme
ye çalıştığımız ileri memleket ler in çoğunda üniversite hocasının bir taraf
tan hocalık ederken, diğer taraftan da par lamentoda saylavlık, senatör
lük sandalyelerini işgal edebildiğini, hükümetlerde bakanl ık deruhte et
tiğini, yani siyasî partilerin faaliyetlerine en faal bir şekilde iştirak edebil
diklerini görüyorduk. 

Bunlardan başka memleket te hürriyetten iyilik geleceği kanaati kuv
vet lenmeye başlamış ve devlet idaresinde yüksek mesuliyet a lmış insan
lar indinde ilim adamlarının emniyet ve teminat içinde tefekkür ve aksi
yon hürriyetine sahip olmaları zarureti teslim olunmuştu. Böyle bir an
da üniversite hocalarının siyasî partilerde çalışmasının önlenmesi düşü
nülemez ve onların hürriyetlerinin kısılmasına teşebbüs o lunamazdı . 
Onun için biz de üniversite hocalarını siyasî partilerde çal ışmaktan alı
koymayı hatırımızdan geçirmedik. Elimizdeki kanuna bu hususta hü
kümler koymaya teşebbüs etmedik. 

Kanun çıktıktan sonraki tatbikat ve icraatımız onu meydana getirir
ken taşıdığımız telâkkilerde samimî o lduğumuzu ve bu telâkkilere sadık 
kaldığımızı göstermiştir. 

Bir istitrat olarak müsaadenizle arzedeyim ki Üniversiteler Kanunu
nun çıkmasından birkaç ay sonra bu kanunun tatbiki ile mükel lef olan 
m a k a m d a hizmete başladım. Kısa bir fasıla dışında 46'dan 5 0 y e kadar 
hükümet lerde bulundum. Bu sırada kadîm ve muhterem dos tum Profe
sör Nihad Reşad Belger hem İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül tes inde ho
calık etti. H e m de muhalifimiz olan Demokrat Partinin İl İdare Kurulun
da vazife gördü. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Çıkardınız. . . 

R E Ş A T Ş E M S E D D İ N SİRER (Devamla) — Yanlış hat ı r lamıyorsam re
islik yaptı . 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Çıkardınız, çıkardınız. 

R E Ş A T Ş E M S E D D İ N SİRER (Devamla) — Yine bu devrede Ankara 
Üniversitesi profesörlerinden Vasfi Raşit Seviğ de kürsüsünden ayrı lma
dan muhal i f parti saflarında faal roller aldı. Bu profesörlere karşı vaziyet 
a lmayı bir an için düşünmedik. Başbakan müdahale etti : {Çıkardınız) de
di. Profesör Belger belki reislikten ayrılmış olabilir ama idare kurulundan 
ayrı lması için bir teşebbüs vâki olmadı. 

Daha ötesi var : Yine mevzuubahis olan devre zarfında C .H . Partisine 
mensup, bilhassa parti hizmetlerinde temayüz etmiş, üç milletvekili , rah
metli M e m d u h Şevket Esendal, rahmetli Nafi Atuf Kansu, rahmetl i Rıd-
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varı Nafiz Edgüer milletvekilliği ile üniversite hocalığını bir leşt i rmek için 
bir kanun teklifi sundular. Teklifleri Millî Eğitim Komisyonunda kabul 
olundu. Diğer bir komisyonda, galiba Anayasa Komisyonu idi, uzunca 
zaman beklemek yüzünden konuşulmayıp kadük oldu. Eğer kanunlaşa-
bilseydi memleket in en mümtaz aydınları olan üniversite hocaları , bu sı
fatları üzerlerinde baki kaldığı halde siyasetin her nev'i ile, esaslısı ile de 
gündeliği de daha fazla meşgul olmaları memleket in umumî hayat ına da
ha fazla hayır ve hizmetlerin dokunmasının sağlanması m ü m k ü n olacak
tı. 1950 Mayısının 22 nci gününün öğlesinde iktidarı yeni sahiplerine 
devrederken Cumhuriyet binasının sağlam bir zemin üzerine yer leşmiş 
bu lunduğunu müşahede etmenin huzurunu taşıyorduk. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yanı başında devlet ve rejim için başkaca kuvvetl i mes
netler peyda olmuştu. Kanunla vicdandan başka bir tesire tâbi o lmaya
cak bir adalet cihazı ve hakimler. Vatandaşlar arasında her türlü müna
kaşaların dışında kalarak gözünü sadece vatan müdafaasına d ikmiş 
olan silahlı kuvvetler ve nihayet tefekkür ve aksiyonları için hürriyeti 
sağlanmış ve teminat vücuda getirilmiş üniversite hocaları alemi. 

Yine bir istitrat olarak arzedeyim ki, diğer kuvvetlerin yan ında bu 
üçüncüsünün, üniversite hocaları aleminin de mevcudiyet i bana o tarih
ten iki yıl evvel yapı lmış olan sert bir muamelenin bende uyandırmış ol
duğu inkisarı bir anda silip götürdü. İki sene evvel Millî Eğitim Bakanlı
ğında bu lunduğum sırada üniversitelerdeki rektör ve dekan seçimlerini , 
bir takım mülâhazalarla, Fransa'daki seçimlere benzetmek için kanunda 
küçük bir değişiklik yapmayı düşünmüştüm. Anayasamıza göre kanun
ların tekrar Mecliste görüşülmesini istemek hakkına sahip olan zamanın 
Devlet Reisi, bu niyetim karşısında, fevkalâde hassasiyet gösterdi ve 
önündeki masaya yumruklarını indirerek, Muhtar iyet Kanununun kılına 
dokundurmayacağ ım, dedi. Tecrübeli devlet adamınız, aradan hiç o lmaz
sa bir neslin ömrü kadar bir zaman geçmeden Üniversiteler Kanununda 
bir değişiklik yapmanın , böyle bir kapıyı açmanın hangi neticeler doğu
racağını bizden çok iyi görmüştü. 

Muhte rem arkadaşlarım; bu hareketler muhalifleri, muarızları tara
fından sekter ve totaliter bir zihniyetle ve hürriyetleri kısarak memleket i 
idare etmiş olduğu söylenen bir iktidarın üniversite hocalarının siyasî 
partiler ve siyasetle olan münasebetleri bakımından ne düşünmüş ve na
sıl hareket etmiş olduğunu gösterir. 

Bu meselede günümüzün manzarasına gelince : B . M . Meclis inin tam 
tatile geçmesinin mükerrer bulunduğu tarihten bir gün önce hükümet , 
Mecl is çalışmalarının uzatılmasını istemiştir. Hükümet de gece çal ışma-
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larına koyulmuş ve yıldırım süratiyle birtakım kanun tasarıları hazırla
mıştır. Bazı sözcüler bu kanunları millî selâmet kanunları diye adlandır
mıştır. Bu kanunlardan birinin de siyasî bir partide çalışan üniversite 
hocasını kürsüsünden atmak isteyen tasarı oluşu karşısında şaşmamak, 
şaş ı rmamak kabil değildir. Zihinlere takılan şu sorular cevap beklemek
tedir. 

1. Bi lmediğimiz hangi kuvvetli sebep bugünkü hükümet i bu tasarı 
ile üniversi te profesörünün hem bir siyasî partiye girebileceğini , hem de 
siyasî faaliyetlerde bulunabileceğini kabul eden kendi parti p rogramını 
kaale a lmamaya zorlayabilmiştir? 

2. Yine bi lmediğimiz hangi sebep hükümete demokras i umdeler ine 
inandığını ve hürriyete taraftar olduğunu daima ilân etmiş olan bir siya
sî partinin hükümeti olduğu halde üniversite hocalarının siyasî aksiyon 
ve neşriyat bakımından hürriyetlerini kısmayı ve üniversite muhtariyet i
ni zede lemeyi göze aldırabilmiştir? 

3. Yine bi lmediğimiz hangi sebeplerdir ki bir üniversite profesörünün 
siyasî part ide çalışmasını ve üniversitedeki ders konularının dış ında ya
zı yazmasını ; hükümete; bunları önleyici bir kanunu bir u m u m î selâmet 
kanunu saydıracak ve onun yıldırım süratiyle kanunlaşmasını is teyecek 
kadar vatan ve milletin selâmeti için tehlikeli ve muhataral ı göstermişt i r? 

Bu sualler ikna edici, vicdanları doyurucu cevaplar ister. Vâki mâru
zât ımızla bizim üniversite hocasının siyasî parti lerde çal ışmasına niçin 
kar ı şmamış olduğumuzu, meydana getirdiğimiz kanuna niçin bunu ön
leyici hükümler koymadığımızı açıkladık. Hükümet ten de kendisini , bu
nun aksini yapmaya zorlamış olan sebeplerin, sizin önünüzde ve milletin 
huzurunda açıklaması beklenir. Hükümetin bahis konusu kanun tasarı
sını alelfevr hazırlaması için bazı üniversite mensuplar ının emniye t ve te
minat alt ında muhalefet ve tenkitte bulunmalar ına acı ve sert buldukla
rı yazı lara yazmış olmalarına kızmış olması dışında sebep bu lmak im
kânsızdır. Bir kere tenkide kızmak yanlıştır. Hele kızıp da bir profesörü 
sus turmak için Meclisten yıldırım süratiyle kanun istemek daha büyük 
bir yanlıştır. 

Memleket i idare edenler, devlet adamları için fevri hareketlere cevaz 
yoktur. 

Üniversi telerimize ve hocalarına bahşedilen hürriyet ve istiklâl rejimi 
içinde hatalı hareket edenlerin çıkması ihtimali yok mudur? H e m e n ce
vap verel im : Böyle bir ihtimali, önleyici müeyyidelere malik o lmaman ın 
mahzurlar ı bunları önlemek fikir veya bahanesiyle bu hürriyet ve istiklâ
li k ısmaktan doğacak mahzurun yanında hiç kalır. 
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Şimdi, insaf sahibi arkadaşlar ımızdan ve herkesten sorarız : Yedi se
ne evvel eski iktidar üniversite hocasının siyasî parti lerde çal ışmasını iyi 
karşılar, 7 sene sonra da günümüzün iktidarı buna mâni olursa, biz 
memleke t olarak siyasî partilerin kadrü itibarlarının yükselmesi , bu par
tilerin memleke t aydınlarını geniş ölçüde ilgi ve yardımlar ına m az har ol
ması , çok partili hayatın kökleşmesi ve hürriyetlerinin gel işmesi bakı
mından ileriye mi gitmiş oluruz, geriye mi? bu suale maalesef müspe t ce
vap ver i lemez ve bu; günümüzün elem verici bir vakıasıdır. 

Müzakere konusu olan kanunu kabul etmek için iktidar partisi gru-
punun bir kararı mevcut olduğunu duyduk. Onun için bunu reddediniz 
diye bir teklifte bu lunmamın bir faydası yoktur. Bu anda bize düşen, gü
nümüzün tarihine elem verici bir hadiseyi tescil e t t i rmekten ibaret kalı
yor. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Efendim, kamu alacaklarına ve Muamele Vergisi Kanunu
nun tatbikına dair açık oya arzedilen tasarılara oylarını ku l lanmamış ar
kadaşların oylarını kullanmalarını rica ederim. 

Söz Hüsnü Akyol 'undur. 

H Ü S N Ü A K Y O L (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, huzurunuza gelen 
tasarı büyük bir telaş ve istical içinde hükümetçe hazırlanıp komisyonu
m u z a gönder i lmiş ve yine aynı istiscal içinde yapılan müzakere sonunda 
ekseriyetle karara bağlanmıştır. 

Üniversiteler muhtariyetini zedeleyecek olan bu kanun tasarısı huzu
runuzda üzülerek ifade etmek mecburiyet indeyim ki, i lme başını eğmiş 
ve i lmin şerefli hâlesini başında taşıyan Millî Eğitim Vekili , Profesör Rıf-
kı Sal im Burçak tarafından hazırlanmıştır. 

Poli t ikanın bu hazin tecellisini bu suretle belirttikten sonra asıl mev
zua geç iyorum. 

Sayın arkadaşlar, tasarı iki mühim noktayı ihtiva etmektedir . 

Biri; siyasî teşekküllerde fiilî vazife alan, 

İki, üçüncü maddenin E bendinin cevaz vermediğ i siyasî yayınlarda 
veya beyanlarda bulunan yükseköğret im görevlilerinin üniversi te öğret im 
meslekinden çıkarılması siyasî teşekküllerde vazife a l amamak keyfiyeti : 
Üniversi teler Kanununun ruhuna ve aynı zamanda Demokra t Parti prog
ramına t amamen aykırıdır. 

Şimdi müsaadenizle Demokrat Parti programının bu meseleye ait kıs
mını okuyayım : 
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(Devlet memurlarının seçimlere iştirak dışında, hiçbir siyasî faaliyet
te bulunmamalar ı ve siyasî partilere girmemeler i lüzumuna kaniiz. Yal
nız yükseköğre t im mensupları , mesleklerinin muhtariyeti itibariyle bun
dan müstesnadırlar.) 

Demokrat Parti programının bu sarih ifadesiyle, tasarıdaki hükmün 
nasıl telif edilebildiğini; komisyonda, bakandan rica ettik. Aldığımız cevabı 
şu suretle hulâsa etmek mümkündür : Biz, yükseköğret im görevlilerinin 
siyasî partilere girmelerini değil fiilî vazife almalarını yasak etmekteyiz. 

Bu vaziyete göre pekâlâ, diledikleri partiye girebilirler. Bunlardan 
maksadımız bu zevatın çalışmalarını kendi tedris sahalarına ve etüdleri-
ne inhisar ettirmektir. Bakanın cevabı budur. 

Muhte rem arkadaşlar; icabında fiilî ve faal bir vazife a lmadıktan son
ra partiye girebilme hakkı yalnız bir kayda inhisar etmiş olur. 

Halbuki bu hal, Üniversiteler Kanununun ruhuna aykırı olduğu gibi 
Demokra t Parti programına da taban tabana zıttır. Her hangi bir part iye 
girebi lme sözünün bünyesinde o partinin faaliyetlerine kar ışma ve katıl
m a hakkı vardır. Bunun aksini iddia mantıkî olamaz kanaat indeyiz. 

Bakanın cevabının diğer kısmında, fiilî vazife almayı kabul etmeyişi
ne sebep olarak, profesörlerin vakit ve zamanlarını kendi meslekî çalış
malar ına hasrü tahsis etmelerini göstermiştir. 

Şimdi bu noktayı inceleyelim : 

Üniversiteler Kanunu üçüncü maddesinin (E) bendi ile, Türk toplulu
ğunun genel seviyesini yükselt ici ilim verilerini söz ve yazı ile halka yay
mak suretiyle bu meslek erbabını vazifelendirmiş bulunuyoruz. 

Kanun, üniversite dışında da bu şekilde çalışmaları vazife olarak ver
diğine göre, bu mütalâa da kanunun emrine ve hükmüne aykırıdır. 

Üniversi te senatoları, hariçteki çalışmalarla, yalnız müddet bakımın
dan i lgi lenmiş ve bunun haftada sekiz saati aşmayan bir hudut içinde 
kalması şeklinde bir karar var m ıslardır. 

Her hangi siyasî bir teşekkülde fiilî vazife almanın, behemehal bu 
müddet in aşılacağı şeklinde tefsiri doğru olmaz. 

Ni tekim aynı mahiyette bir mevzu için (1947 veya 1948 senesinde ola
cak) İstanbul Senatosunca veri lmiş kararı, iddiamıza inandırıcı bir delil 
olarak gösterebil ir im. 

Bundan başka, Demokra t Parti iktidarının noktaî nazarımızı teyide-
den tatbikatından da misal ve rmek mümkündür . 

Ünversitelere mensup bazı profesörlere muhtel if şirket ve bankalarda 
fiilî h izmet verilmiştir. Bu zevat halen bu vazifelerde çalışmaktadırlar . 

4270 



ÜNİVERSİTELER K A N U N U N U N 46. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 

Arzet t iğ im sebeplerle, siyasî teşekküllerde fiilî vazife a lmaktan mene-
dici bir hüküm üniversiteler muhtariyetini rencide edeceği gibi bütün 
millete ilân edilmiş olan Demokrat Parti programına da tamamiyle zıt 
düşmektedir . 

Tasar ıda ikinci mühim nokta da, (E) bendi hükmünün cevaz v e r m e 
diği siyasî yayınlarda ve beyanlarda bulunanlar üniversite öğre t im mes
lekinden çıkarılır. 

Muhte rem arkadaşlar, bu vesile ile şurasını ehemmiyet le a rze tmek is
terim ki : Biz millet olarak demokrasiyi bir fantazi olarak almış değiliz. 
Biz demokrasiyi dünyada mevcut idare tarzlarının en mütekâmil i o lduğu 
için kabul etmiş bulunuyoruz. Türk Milletinin en yüksek medenî seviye
y e ulaşabilmesini ve medenî â lemde kendisine lâyık şerefli mevki i alabil
mesini bu rejimde görmüş bir milletiz. İşte demokras i biz im için bu de
rece hayati ve bu derece zaruri bir rejimdir ve bu sebepledir ki, her ala
cağımız kararda ve her tedvin edeceğimiz kanunda bu noktanın hâkim 
ruh olarak belirmesi zaruridir. 

Huzurunuza gelen bu kanun tasarısı, bu hâkim ruhun ışığı altında 
inceleyip karara varmamız bize milletçe veri lmiş bir vazifenin ifası ola
caktır. 

Medenî â lemce kabul edilmiş ve en büyük saygıya m az har o lmuş bir 
üniversi te muhtariyeti vardır. 

Bu, bir bütündür. Bunu medenî âlemin anladığı mânada an lamamız 
lâzımdır. Köşesinden, bucağından parçalar koparmaya hakkımız yoktur. 

İleri demokrasi ler bile ilmin ve âlemin ikaz ve irşadından müstağni 
ka lamazken, bizim yeni teessüs etmiş ve henüz gel işme devresinde bulu
nan demokras imiz , ilmin ve âlimin müzaheret ve ikazından mahrum 
edilmesi doğru olur mu? 

Kaldı ki, ileri memleket lere nispetle münevver ler imiz adedce az ve 
mahduttur. 

Onların, şu ve bu gibi politik mülâhazalarla ağızlarına kilit vu rmamız 
doğru olmaz. Komisyonda bakandan sordum, demokrasi ler le idare edilen 
memleket le rde , İngiltere'den, İtalya'dan, Fransa'dan bize bir tek misal ve 
rebilir misiniz, cevap veremediler, sükûtu ihtiyar ettiler. [Cevap verildi ses
leri). Şimdi huzurunuzda bakandan tekrar soruyor ve kendisini sarih be
yana davet ediyorum. Kürsüden sarih beyanda bulunsunlar ve bir misal 
versinler. [Soldan : lüzum yok ama verir sesleri). Medenî â lemin bu mevzuda-
ki hassasiyetine ve titizliğine bir misal olmak üzere müsaadeniz le bir va
kayı nakledeyim : 1945'te Potsdam Anlaşmasında, İngiliz'ler kendi bölge-
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lerindeki üniversitelerin muhtariyetini empoze etmişler ve A l m a n otorite
lerine kabul ettirmişlerdir. Hariciye Vekili Sayın Profesör Köprülü her 
halele bunu bilirler. 

Az önce belirttiğim Üniversiteler Kanununun (E) bendi ilmî ve âlimi 
Türk topluluğunun kültür seviyesini yüksel tmeye davet ediyor. Siyasî 
bilgileri diğer ilim şubelerinden ayırmak ve ihtisası siyasetle alâkalı pro
fesörlerin neşriyatından cemiyeti mahrum etmek i lme saygısızlık olmaz 
mı? 

Muhte rem arkadaşlar; arzettiğim gibi. genç demokras imiz ilmîn ve 
âl imin her sahadaki rehberliğine ve ikazına muhtaçtır. Demokras i rejimi 
ve bu rejimi ciddî mânasiyle tatbik yolunda bulunan hiçbir iktidar i lmin 
tenkidi altına girmekten korkmaz, bilâkis m e m n u n olur ve faydalanır. 
Komisyon da da arzetmiştim; ilmin sustuğu yerde nenin konuş tuğunu ve 
kimlerin harekete geçeceğini Meclis olarak düşünmeye mecburuz . Gar
bın anladığı mânada gerçek bir demokrasi tenkidden korkmaz. Biz. mil
let olarak Garbın anladığı mânada bir demokrasiyi gel iş t i rmek, onu tekâ
müle gö türmek ihtiyaç ve zaruretinde bu 1 unduğumuza göre gideceğimiz 
yol çok kolaylıkla meydana çıkar. 

Bu kanun tasarısı bize gösteriyor ki bugünkü iktidar bu yolda yürü
mek istemiyor. Başka bir yola gözünü dikmiş bulunuyor. {Soldan, gürültü
ler). 

M Ü M T A Z FAİK FENİK (Ankara) — Bu mevzuda samimî o lmak ve de
mokras imiz i şu ve bu bahaneler icadı ve Şark kurnazlığı metodlar ı ile ha
reket ederek soysuzlaşt ı rmaya gitmemeliyiz. Bu rejimin memleke t te yer
leşip gel işmesi hususunda son senelerde milletçe girişilen gayretleri me
denî â lem alâka ile takdirle takip ederken zaman zaman bazı şüpheli ses
lerin de bu âlemden geldiğini de unutmamak icabeder. Türkiye 'nin ma-
neî iklimi bu rejimin yerleşip kökleşmesine müsai t değildir d iyenlere hak 
verdirebi lecek geriliklere gi tmemiz millî şeref ve izzetinefsimizi rencide 
eder. [Soldan; gürültüler) Muhterem arkadaşlar, lütfedin konuşayım. Salon
da, rahat yer lerde demokrasiden bahsetmek kolaydır. [Biraz müsamahalı 
olalım.) A c a b a bu tasarı niçin alelacele bir telaş ile Meclise gelmiştir. Bu 
noktayı tahlil ederken bu tasarının hazır lanmasına hâkim olan ve artık 
bütün vuzuhiyle meydana çıkmış olan bugünkü iktidarın zihniyetini de 
ifade etmiş olacağım. [Ne imiş sesleri) Bir parti beş senelik muhalefet i za
man ında demokrasi rejiminin kurulup gelişmesi hususunda getiri len ka
nun ve kararları kâfi görmeyerek tenkitlerine başladı. Hakkı idi. Bu ten-
kidler rejim bakımından iki k ısma ayrılabilir. Birisi ant idemokrat ik diye 
adlandır ı lan ve gel işmeye mâni olan kanunların kaldırı lması keyfiyetidir. 
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İkincisi, mevcut mevzuat ın vatandaşların hak ve hürriyetlerini kâfi dere
cede temin edememekte olduğundan yenilerini get i rmek lüzum ve zaru
reti idi. 

Demokra t Parti muhalefeti; iki kısımda mütalâa ett iğimiz beyanlar iy-
le millete rejim bahsinde öz olarak şunları ifade etmiştir. Bizi iktidara ge
tirirseniz antidemokrat ik kanunları kaldıracağım, ve y ine iktidara gelir
sem vatandaşlar ın hak ve hürriyetlerini kemaliyle koruyacak kanun hü
kümlerini get ireceğim demiştir. 

REİS — Yazılı olarak okuduğunuza göre iki dakikanız kaldı. 

H Ü S N Ü A K Y O L (Devamla) — Okumuyorum, el imdeki notlardır. Rica 
eder im. Beş senelik muhalefet rejim bakımından bu nevi tenkid ve vait-
lerle geçmiştir . Demokrat Parti hakikaten cazip olan vait lere daha pek 
çoklarını ilâve ederek milletin ekseriyet reyini a lmaya muvaffak o lmuş
tur. Bu parti iktidara geliyor, aradan üç sene geçmiş o lmasına rağmen 
vaitlerini unu tmuş gibi görünüyor, ne antidemokratik kanunlar kalkmış
tır ve ne de hak ve hürriyetlerin teminat altına al ınması hususunda bir 
hüküm getirilmiştir. 

Muhalefet Meclisin içinde ve dışında bu vaitleri hatırlattıkça Demok
rat Parti iktidarının sinirlendiğini görüyoruz : Biz, onları sizin iktidarınız 
için söylemiştik, bizim için böyle bir mecburiyet yoktur. Biz iradei mill iye 
ile iş başına gelmiş bir partiyiz, bizden nasıl şüphe edebilirsiniz. . . Biz 
ağaç kovuğundan mı geldik?. . (O. ooo.. sesleri, gülüşmeler, gürültüler) 

Biz bu antidemokratik kanunları kötüye kullanmayız, ka ld ı rmaya lü
zum yoktur ve yeni hükümlere de ihtiyaç yoktur. Demogoj i yapıyorsu
nuz, büyük lâflar konuşuyorsunuz. Çünkü, iradei mill iye ile geldik, bi
zim zihniyet imiz kâfi teminattır gibi ciddiyetle kabili telif o lmayan müta
lâalarla ve tezyiflerle karşılaştık. Hatırlarlar, Sayın Başbakan (Gürültüler). 

M Ü K E R R E M S A R O L (İstanbul) — Nihad Erim mi yazdı bunları , on
dan mı öğrendin bunları? 

H Ü S N Ü A K Y O L (Devamla) — Müsaade buyurun. Ben herkesin i lmin
den istifade ederim ama başkalarının fikirlerine tapınan bir insan deği
lim, rica eder im. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir. 

H Ü S N Ü A K Y O L (Devamla) — Biz saçımızı deği rmende ağar tmadık. 
Sepette az çok pamuk vardır. (Sağdan alkışlar). Sözlerim t amam değildir, 
vicdanlar ınıza hitap ediyorum, karar veriniz, 2-3 dakikada sözümü biti
receğim. Vicdanlarınıza hitap ediyorum. 
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REİS — Müddetiniz bitmiştir. (Devam, devam sesleri, reye, reye sesleri). 

Tüzük gereğince müddet i bitmiştir. Konuşmasına müsaade etmenizi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

H Ü S N Ü A K Y O L (Devamla) — Sağ olun, teşekkür eder im. 

REİS — Devam edin efendim. 

H Ü S N Ü A K Y O L (Devamla) — Mesul hükümet adamları tarafından 
söylenen bu beyanlardan anlıyoruz ki, bugünkü iktidar erkânı kendileri
ne hak ve hürriyetlerin yegâne hâmisi gibi peygamberane bir sıfat izafe 
etmektedirler. 

Muhte rem arkadaşlar; bir memleket te , ki hak ve hürriyetler, kanun
ların teminatı altında değil de iktidardaki şahısların lütuf ve hamiyetler i
ne bağlı kalır, o memleket te gerçek mânasiyle bir demokras i vardır, de
nemez. 

İşte diktatörlüğe sapan bu zihniyeti zaman zaman ilim mensuplar ı 
yazı ile tenkid edilmesi karşısında iktidarın alelacele getirdiği bir kanun 
tasarısiyle ağızları kapanmak isteniyor. 

Gerekçe hükümetin maksadını kamufle eden ve ilk bakış ta kuvvetl i 
görünen bir senato kararına dayanmaktadır . 

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

Bu karar yalnız Ankara Senatosunca alınmıştır. İstanbul Senatosu
nun böyle bir kararı yoktur. Asıl mühim nokta bu kararın mesnets iz olu
şudur. Acaba nasıl oluyor da, otoritelerin dahil bulunduğu bir senato, 
bi lhassa kendi bünyesini alâkadar eden bir mevzuda mesnetsiz bir karar 
verebi l iyor? Bunun üzerinde durmak lâzımdır. Bunu, bir kifayetsizliğe 
veya gaflete bağlamak kimsenin hatırından geçmez. 

Anlaşı l ıyor ki iktidar, daha 1950 senesinde senatoyu böyle bir karar 
a lmaya mecbur bırakmıştır. 

İşte hükümetin dayandığı karar da bu kıymettedir. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Senatoya, hükümete if
tira ediyorsun, yalan söylüyorsun. 

H Ü S N Ü A K Y O L (Devamla) — Arkadaşlar, geçen bütçe müzakereler in
de de bazı profesör arkadaşların söylediği gibi. bir, iki profesör müs tesna 
[kim bunlar sesleri) birçok profesörler, üniversite, memleket meseleler ini 
ele almamaktadırlar , yayınlar yapmamaktadır lar . Sükûtu tercih etmişler-
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clir. Bu sükût manalıdır, bu sükûttan hükümet ve iktidar sevinmemel i -
dirler, endişe etmelidir. 

F E H M İ Ç O B A N O Ğ L U (Erzurum) — 1947 senesindeki Aziz Kansu hâ
disesi mi zannediyorsunuz?. . 

H Ü S N Ü A K Y O L (Devamla) — Arkadaşlar, iktidar tenkidleri da ima hoş 
görürlükle karşılamak ve tebessüm etmesini bilmelidir. İktidarda bulu
nanlar birer insan sıfatiyle et ve sinirden mürekkeptir . Fakat hükümet ve 
devlet adamları her şeyden evvel sinirlerine hâkim insan demektir . Ten-
kidlere sinirlenen ve asabiyetini teskin için bir iktidar bugün bir kurban 
istiyor, işte o kurban fikir hürriyetidir. (Allah Allah sedaları). Bakal ım yarın 
ne kurban isteyecek? 

Arkadaşlar, anlaşıldı ki, antidemokratik kanunları ka ldı rmayacaksı 
nız. Hürriyetleri teminat altına a lma mevzuunda yeni hükümler ge t i rme
yeceksiniz . Bari bizim bıraktığımız hayrata i l işmeyin Allah aşkına. (Sağ
dan alkışlar). 

REİS — Kâzım Arar, Köylü Partisi Meclis gurubu adına. 

K Ö Y L Ü PARTİSİ M E C L İ S G R U P U A D I N A K Â Z I M A R A R (Çankır ı ) 
Muhterem arkadaşlar, sözlerime başlamadan evvel bir usul mevzuu üze
rinde duracağım. C u m a günü alelacele Millî Eğit im Komisyonu âzaları
nın evlerinde telefonu olanlara telefonla, o lmayanlara polisle gece geç va
kit tebliğden istihraç ettiğimiz mâna gerçekten üzerinde, bi lhassa bu ka
nun münasebet iyle üzerinde dikkatle durulmaya değer bir hâdisenin 
mevcudiyet in i gösterir. Cumartesi günü sabahleyin komisyona geldiğimiz 
vakit henüz lâyihanın gerekçesi komisyona veri lmemişt i . İslim sonradan 
geldi, gerekçe geldi ve okundu. Ne hükümet gerekçesinde, ne de Millî Eği
tim Komisyonunun raporunda ivedilik ve öncelik kaydı konmamış olan 
bu acele müzakerenin sebebini de anlamamış bu lunuyorum. Komisyon
da mevcut o lmayan ve hattâ Mecliste dahi aynı günde bu lunmayan muh
terem bir komisyon azasının raporda gösterilmiş olmasının sebebini de 
an lamamış bulunuyoruz. Hiç tetkik ve hazır lanmak imkânı ver i lmeden 
bu derece müh im bir kanun lâyihasının geçirilmesi için gösteri len esba
bı mucibeler in zayıflığı ve bu sahada gösterilen isticalin mânasını ve rmek 
için şöyle demek lâzımdır : Düne kadar ekspres kanunlar çıkıyordu, ş im
di tepkili kanunlar ç ıkmaya başladı. 

Usule mütaallik maruzatımı ikmal ettikten sonra lâyihanın esbabı 
mucibesi üzerinde du rmama müsaadenizi rica edeceğim. 

Üniversiteler Kanununun ve onu teyit eden Memur in Kanununun 9 
uncu maddesi kâfi derecede müeyyideyi taşımakta olduğu gerekçede sa-
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rahaten belirtiliyor. Bu husus hükümetçede kabul edildiği halde neden 
böyle bir lâyiha get i rmeye lüzum görmüş olduklarının tahlile muhtaç ol
duğu aşikârdır. Gerekçede deniyor ki; (Bilhassa burada tebarüz ett ir i lme
si gereken nokta; üniversite öğretim üyelerinin, kanunun kendiler ine 
tahmil ettiği ve siyasî mahiyette de olsa tamamiyle objektif ve ilmî ölçü
lere giren tenkidi yazıların, mütalâa ve beyanların yap ı lmamas ı değildir. 
Bu itibarla tasarıya konulan fıkrada kanunun 3' üncü maddes in in (e) 
bendinin mahfuziyetine sarahatle işaret olunmuştur. Ancak ilmî tenkid 
mahiyet ini aşan günlük ve demagojik politika ile meşgul o lmak suç ma
hiyetini iktisap edecektir.) Dikkat buyurulacak olursa (günlük ve dema
gojik politika yapanlar) Ceza Kanunu muvacehesinde suç işlemiş oluyor
lar. Suçlar tekevvün ettikten sonra kaza mercilerince tetkik olunur. Se
natörler hakkı kazayı taşıyan birer adlî merci değillerdir ki, bu gibi suç
ları tetkika ve hükme bağlamaya kendilerinde salâhiyet bulsunlar. 

İlmî tenkid memleket için; muhterem arkadaşlar, bu tâbiri 3' üncü 
maddenin (e) bendine bağlayan lâyihanın bilhassa üzerinde ehemmiye t 
le durulması lâzımgelen "genel seviye" kelimelerinin üzerine bağ lanmak 
icabeder. Hareket noktasının "genel seviye" den başlaması lâzımgelir . Ge
nel seviye ne demektir? Türk toplumunun genel seviyesini yükse l tmek 
yalnız içtimaî, iktisadî, ziraî ve kültürel sahalara değil, aynı z amanda çok 
muhtaç o lduğumuz, 946-953 arasında güzeran eden siyasî hayat ımızda 
en çok muhtaç olduğumuz siyasî seviyemizinde yükse lmes i üzer inde en 
sahibi salâhiyet kalemlerin, nihayet kariyer akademike mensup olan üni
versite öğret im üyeleri olması iktiza eder. 

Biz bunlara böyle bir hakkı verirken tezattan tezada düşüyor ve diyo
ruz ki, siyasî partilere gireceksiniz, siyasî hüviyetiniz, renginiz belli ola
cak, fakat, senatonun gayr imalûm kıstasına ayak uyduracak sanız ve 
Türk topluluğunun genel seviyesini yükseltici siyasî yazılar yazmaktan 
menedi leceksiniz . 

Ömer Hayyam' ın Rubaisinde bir kıta vardır; dolu bir kadehi iğri tuta
caksınız, fakat dökmiyeceksiniz nazariyesine çok uygun bir tarzdır. Bu
nunla kalmıyor, senatoya bu ilim müktesebatını t amamlamış olan pro
fesörlerin kazaî merciden geçiri lmeksizin ç ıkarma kararından maada bu 
unvanları kullanabilmesini menedecek. hattâ kaldıracak yetkiyi de tanı
yor. Halen iktisap etmediği unvanları taşıyanların dahi bir ceza müeyyi 
desi mevcu t o lmayan bir memleket te ve sahte unvanların taş ınmasına 
cevaz verilen bir memleket te iktisap edilmiş bir unvanın kaldır ı lması y o 
lunda gösteri len gayret cidden elem vericidir. 
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Sayın Maari f Vekili, komisyonda, gerekçede mevcut o lmayan başka 
bir esbabı mucibeye temasla, 3 başmakalenin başlıklarını ele aldılar : Bi
rincisi; Vay habis, ikincisi; İnönü "ün kilitli ağzı, üçüncüsü; Menderes ' in 
muvakka t uşak ve maşaları . 

Bakanın mücerret olarak, okuduğu ve muhtevas ına o zaman ıttıla 
hâsıl edemediğ im bu üç makaleyi de sonradan okudum. 

Üç makalenin muhteviyatı üzerinde durmayacağ ım. Ancak , gösteri
len esbabı mucibenin yersizliğini ifade için bunların üçünün de m e m l e 
ketin tanınmış ve tu tunmuş Yeni Sabah ve Vatan gazetelerinin polemi
ğinden başka bir şey olmadığını ifade ederim. İkisi de günlük ve siyasî 
gazete oldukları için kendilerini savuna gelmektedirler. Eğer bunlar ın 
arasında Matbuat Kanunu muvacehesinde suç unsuru teşkil eden bir 
mevzu varsa, iki sayın gazetenin sayın sahipleri veya muharrir leri bu hu
susu gayet iyi takdir edebilecek durumdadırlar. 

Yalnız, Maarif Vekilinin verdikleri izahat sarih o lmamakla beraber, çı
karı lan mânayı , bu yazıların bir profesöre ait olduğu zehabına kapı lma
larında aramak icabeder. 

İmza, Yeni Sabah'tır. 

Evet, istidlal tariki ile yazının şu veya bu zata aidiyetini, tarzı uslü-
bünden kime ait o lduğunu çıkarmak m ü m k ü n olabilir. Fakat bugün 
Matbuat Kanunu muvacehesinde, gazete sahibi imtiyazı, yazı işlerini fi
ilen idare eden ve bir de muharrir in müteselsil mesuliyeti esası kabul 
edildiğine göre, hükümetin bu sahada vehme kapılması ve böyle bir ya
zının devamlı olarak bir profesör tarafından yazıldığı kanaat ve zehabına 
varmas ı hiçbir zaman doğru değildir ve bu hareket inde eğer ısrarla du
racak olursa hatalı bir yola gidilmesi de muhtemeldir . 

Şu halde matbuat suçları karşısında da mevzuat ımız kâfi derecede 
vardır. Bugün milletvekillerinin dahi kanuna aykırı yazı lar ından dolayı 
haklar ında takibat icra edilirken, yalnız teşriî masuniyet itibariyle devre 
sonuna kalmaktan başka hiçbir faydai ameliyesi o lmayan bir hak profe
sörler için yoktur. Onların düpedüz suç mahiyet inde olan bir maka leden 
dolayı haklarında kovuş turma yapılır ve cezalandırılır. 

Hükümet in istihdaf ettiği gayeyi anlamak için kendimizi is tediğimiz 
kadar zorlayalım, bundan bir mâna çıkarmak asla m ü m k ü n olamıyor. 
Ö n ü m ü z d e net olarak bir tek imza kalıyor. Profesör Nihat Erim' in açık 
yazıları . Bu zat da matbuat sahasında kalmayı kürsüsüne tercih ettiği 
için istifa etmiş ve profesörlükten ayrılmıştır. Bunun sebeplerini araştır
mayacağım, haklıdır veya haksızdır tahliline de g i r i şmeyeceğim. Fakat 
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hükümet in şu tasarıyı getirirken esbabı mucibe olarak gösterdiği husus
lar arasında bir tek isim kalıyor, üst tarafı bir esasa müsteni t değildir. 

N E C D E T İ N C E K A R A (İzmir) — Prensip olarak değil, misal olarak 
bunlar gösterilmiştir. 

K Â Z I M A R A R (Devamla) — Muhterem arkadaşıma, hemen arzede-
yim, o misallerdir ki, tedvini icabeden kanunun buraya getir i lmesinin 
mucip sebepleridir. 

N E C D E T İ N C E K A R A (İzmir) — Biz şahıs için kanun ç ıkarmıyoruz . 

K Â Z I M A R A R (Devamla) — Ben böyle bir şey demedim. Araş t ı rd ım, 
tetkik ettim, sordum, Nihat Erim'den başka açık yazı yazan profesör yok
tur. Yavuz Abadan 'a da tesadüf ediyorsak da fakat o, bu -zaviye içinde de
ğildir. Bir siyasî partiye mensup bir profesörün elbette müntesibi bulun
duğu partinin umdelerini, gayesini yayması kadar tabiî bir şey tasavvur 
o lunamaz. Aks i takdirde bu zor karşısında gayesinin tahakkuk edebi lme
si için şıklardan birisini tercih edecek ve yine bu sıkışık du rumun ara
sında ez i lmemek gayretini gösterecek ve kürsüsünden ayrılacaktır. 

Muhte rem arkadaşlar; biraz evvel arzettiğim gibi, gece ev imde oturur
ken bir polis memuru, yarın sabah Millî Eğitim Komisyonuna saat 10'da 
geleceksiniz, diye davette bulunduğu zaman akl ıma üç senelik par lamen
to hayat ımızda cereyan eden müzakerelerden mülhem olarak bazı üni
versi telere taallûk eden hayatî ve mühim hadiselerin tetkiki veyahut da 
Millî Eğit im Bakanlığına ait tatil devresi içinde gerekli acil bir salâhiyetin 
is tenmesi gibi hususlar geldi. Hatır ıma gelen bu hususlardan bir tanesi 
de b i lmem şimdi aramızda mı, Bursa Milletvekili Muhte rem Ali Canib 
Bey, 1951 senesinde bu kürsüden söylemişlerdi. Tamamın ı değil , küçük 
bir kısmını alacağım. Diyor ki; Muhterem Yöntem, "şahsiyata g i rmek bu 
kürsünün şiarı değildir. Fakat memleket in bir derdini meydana koymak 
da vazifemizdir. Yine isim zikretmeyerek söyleyeyim ki; tâyin edildiği gün
den beri dersine yani 7 yıldan beri kürsüsüne gi tmeyen profesör, muhte
rem arkadaşlar dikkatinizi çekerim, yedi yı ldan beri derse g i rmeyen pro
fesör. Yine benim de bu lunduğum Edebiyat Fakültesinde görüşülmüş , 
evet yedi yıldır orada her ay binlerce lira alır, dersine g i rmez veya gire
mez. 

Bu giremez kelimesi üzerinde durmanızı rica ed iyorum. Bu hadise 
hakkında gazetelerde neşriyat yapıldı. Benim de bu lunduğum bir sırada 
bir profesör, dekanın odasına girmiş, bu ne rezalet diye isyan etmiştir. 
Bundan talebe de şikâyet etti. Rektöre istida verildi. Bu istida bakana 
havale edi lmiş ise de buna cevap bile ve rmeye lüzum görülmemişt ir ." 
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Muhte rem arkadaşlar, biraz evvel profesörlerin işleyecekleri suçlar
dan dolayı itibari kaza mercii telâkki ettiğimiz senatörler yedi sene müs-
temirren ve fasılasız kürsüsüne gelmeyen ve maaşlarını da rahat rahat 
alan, dünkü iktidar zamanında dört yıl yahut altı yıl , yeni iktidar zama
nında da bir yıl rahat rahat maaşını alan bir zat hakkında. . . 

F E R İ D U N FİKRİ D Ü Ş Ü N S E L (Bingöl) — Bu profesör kimdir? 

K Â Z I M A R A R (Devamla) — Muhterem Ali Canib ismini aç ık lamamış . 
Bendeniz sadece zabıtlarından almış olduğum bir pasajı okuyorum. Bu 
senato mu? Meslekdaşlar ım hakkında böyle takibe gir işecek? Şimdi de 
Millî Eğit im Vekilinden bu münasebet le istirham ediyorum. Bunu derhal 
ele alsınlar. Yedi yıllık maaşın verilmesini emreden ita âmirini mesul et
sinler. Rektörü mesul etsinler. Hattâ buna zamanında ıttıla hâsıl eden ve 
göz y u m a n bakanın da mesuliyetini istesinler. Henüz daha memleket i 
mizde kuru lmamış olan mesuliyet müessesesinin üstüne devamlı olarak 
kanunlar çıkararak sözde mesuliyetleri âdeta bir zencir halinde sır lamak 
ve tatbik etmek hiçbir zaman demokratik nizamla kabili telif o lmaz. Biz 
bu kürsüye ne zaman çıkar demokrasiden bahseder, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunundan bahseder, insan haklarından bahsederiz. Bu sözlerimiz bi
le çok görülüyor. Muhterem Başvekil Adnan Menderes geçende burada 
dediler ki; "büyük laflar ediyorlar" Yaptığımız büyük lâfları, biz bu büyük 
lâfları Adnan Menderes ' le birlikte altı sene beraber yaptık. Bugünkü yap
tığımız büyük lâflar onunla müştereken, beraberce yapmış o lduğumuz 
sözlerin devamından başka bir şey değildir. Yalnız aramızdaki fark, biz o 
büyük lâflara devam etmekte, onlar da rücu etmiş bulunmaktadır lar ki, 
işte farkımız bu kadardır. Şunu da ilâve edeyim ki, biz bu lâflara; demok
rasi, hürriyet, vatan, memleket Anayasa, insan hakları gibi sözlere inşal
lah kısa zamanda son veririz ama biraz daha uzunca devam edeceğimizi 
sanıyorum ve endişe ediyorum. 

Bundan başka yine üniversiteler hakkında, bilhassa Edebiyat Fakül
tesi hakkında, her muhterem arkadaşın posta kutularına konulan "Ten
kid" adlı bir gazete vardır. Bu haftalık mecmuanın yazdıklarını tasvip et
miyorum, fakat ret de edemiyorum. Acaba Millî Eğit im Vekili bu sahada 
bir tetkik yapmış mıdır? Bu derece hicapaver neşriyat üzerinde Millî Eği
t im Vekilinin gösterdiği hassasiyet derecesi nedir? Ne yapmış lardı r? Bu
nu lütfen açıklamalarını istirham ediyorum. 

Muhte rem arkadaşlarım, üniversite öğretim meslekinden çıkarı lma
nın maksadını ve gayesini güden bu kanun lâyihasının maddesini şöyle
ce gözden geçirelim : "Üniversite öğretim meslekinde ka lmasına yer bıra
kı lmayacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir suç işleyenlerle siyasî teşek-
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küllerde fiilî vazife alanlar veya 3' üncü maddenin (e) bendi h ü k m ü n ü n 
cevaz vermediğ i siyasî yayınlarda veya beyanlarda bulunanlar üniversi te 
öğret im meslekinden çıkarılır. Bu gibilerin akademik unvanlarını taşıyıp 
taşımayacaklar ı üniversite senatolarınca ayrıca karar altına alınır." 

Suat Başol arkadaşımız doğru buyurdular. Bunun doğruluğunu veya 
yanlışl ığını bi lmüzakere yüksek reyleriniz belli edecektir. Yalnız biz sade
ce kanaat ler imizi izhar ediyoruz. 

Bu fıkrada muarızı o lduğumuz cihet, ikinci paragrafta, siyasî teşek
küllerde fiilî vazife alanlar veya 3 üncü maddenin (e) bendi h ü k m ü n ü n 
cevaz vermediğ i siyasî yayınlarda veya beyanlarda bulunanlar üniversite 
öğret im meslekinden çıkarılır, kısmına aittir. Biz, şeref ve haysiyet kırıcı 
suçlardan dolayı hükümetle müşterekiz. Ancak senato kararı ile değil , 
m a h k e m e kararına bağlamak şar tiyle. 

Muh te rem arkadaşlarım, 1946 ile 1950 arasında siyasî bir parti ola
rak, bir muhalefet partisi olarak Türk milletine yapmış o lduğumuz sayı
sız hi taplarda vadett iğimiz hususlar yerine ge t i rmemek gibi bir du rum 
hâsıl olmuştur ki, bunu bir za'fa, yani bugünkü realiteler karşıs ında dün 
verilen teminatın yerine get ir i lmemesine za'fına bağladıktan sonra her 
gün yeni sürprizlerle karşılaştığımız ve hiçbir zaman tetkik ederek esas
lı bir karar ve kanaate va rmamıza imkân hâsıl o lmadan getirilip tepkili 
mahiyet te buradan çıkarılan kanunlar, yarın bizi yine Türk milleti muva
cehesinde muahazeye muhatap tutacak ve dünkü vait lerimiz dolayısiyle 
haklı olarak bize yapacakları tenkid ve tarizleri müsamaha ile karşıla
mak lüzumu hâsıl olacaktır. Netice : küçük grupumuz böyle demokrat ik 
bir kanuna iltifat e tmemekte ve tasvip eylememektedir . 

REİS — Oturum açılmıştır. 

Üniversi te Kanununun tümü üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz. Söz alanların isimlerini okuyorum. 

O s m a n Bölükbaşı , Kâmil Boran, Avni Doğan, Nuri Sertoğlu, Abdür-
rahman Boyacıgiller, Murat Âli Ülgen, Kenan Akmanlar , Feyzi Boztepe, 
Fahri İşeri, Atıf Topaloğlu, Hasan Ali Vural, Hâmid Şevket İnce, Ar i f Ni
hat Asya , Fuad Hulusi Demirelli , İsmail Berkok. 

O s m a n Bölükbaşı. . . (Yokseslen). 

Kâmil Boran, buyurun. 

M E H M E T KÂMİL B O R A N (Mardin) — Muhterem arkadaşlar; partile-
rarası havayı bulandırmamak modası içinde o lduğumuz için peş inen şu
nu arzedeyim ki; C.H.P. Grupu adına konuşmuyorum, şahsım adına ko
nuşuyorum. Bu ciheti peşinen tasrih etmeyi zarurî gördüm. 
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Arkadaşlar ; iktidar gazetesinde millî selâmet kanunları diye gürültü
lü reklâmı yapılan lâyihaların birincisi elimizdedir. Millî selâmet kanun
ları... 

Arkadaşlar , memleket te ihtilâl mi var? Bir harb ve tecavüz tehlikesi 
içinde miyiz? Millî selâmetimiz zedelenmiş midir, tahribe mi mâruzdur? 
Rica ederim, lütfedin, bizi aydınlatın. Hakikaten böyle bir vaziyet in mev
cudiyet ine kanaat getirirsek biz de reylerimizi seve seve lehte kul lanal ım. 
A m a mesele öyle değil de hâdiselerin marazi bir muhayyi lenin mübalâğa
lı ve çarpık adesesinden geçmiş akisleri buna saik o lmuşsa veyahut kurt
la kuzu hikayesinde olduğu gibi kurt mutlaka kuzuyu y e m e y e azmetmiş -
se o zaman iş bambaşka bir renk alır. (Gürültüler). Bir hükümet in , m e m 
leket selâmetini tehdit eden hâdiseler karşısında hassasiyet ve titizlik 
gös termesi ne kadar şükrana ve tebrike şayan bir hareket ise, bu gibi hâ
diseleri, münevverler i yı ldırmak, muhalefeti susturmak gayesine had im 
kılması da o derece mezmumdur . 

Lâyiha ve gerekçesi önümüzdedir , baştan başa tenakuzlarla doludur. 
Gerekçenin bir yerinde (Üniversite öğretim üyelerinin fikir ve öğret im 
hürriyetini muhafaza zaruretine) işaret edilmekte, buna mukabi l esas 
met inde profesörlerin bu kabîl faaliyetleri tamamiyle takdiri esaslara ve 
m ü p h e m unsurlara bağlanmış olarak çok ağır bir tehdit altına sokul
maktadır . 

Bu tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde, ne hazindir, meselâ bir hu
kuk â m m e profesörü memleket in Anayasasını veya Hükümet in kanun
suz tasarruflarını tenkid edemez hale gelecektir. Yahut da yıl larca emek 
verdiği , hayatını vakfettiği ve istikbalini bağladığı bir meslekten kovula
cak, alnının akı ve teri ile kafasının kudreti ile kazandığı akademik un-
var lardan dahi bir vatan haini imiş gibi mahrum edilecektir. 

R E F E T A K S O Y (Ordu) - Haydi canım sen de, saçmalama. 

M E H M E T KÂMİL B O R A N (Devamla) - Bu kelimeyi size aynen iade ve 
teessüf eder im. Bu sözleriniz yaşınız ve başınıza da uymuyor . Bu Mecl is 
te böyle bir kel ime şimdiye kadar söylenmemiştir . Biz birbirimizi gayet iyi 
biliriz. Bu edep lisanı değildir. Zatıâlinize yakışmıyor. K. Boran devamla: 
Böyle bir lâyihanın gerekçesinde âteta alay eder gibi üniversi te muhtar i 
yet inden ve öğretim hürriyetinin vikayesinden bahsedilmektedir. Arkadaş
lar; birbirimizi ve milleti aldatmıyacağımıza göre bunlara ne lüzum var? 
Bir kanunla üniversiteyi kapatın daha mertçe hareket etmiş olursunuz. 
Arkadaşlar memurların ve hâkimlerin baskı altında olduklarından istik
bal endişesi içinde kıvrandıklarından sık sık şikâyet edilmektedir. Asıl is
tikbal endişesi burada, bu Meclistedir. İktidar partisinin korkusu iktidar
dan düşmek, parti mensuplarının endişesi bir daha seçilmemektir . 
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FERİT KILIÇLAR (Muş) - Onu millet bilir. 

M E H M E T KÂMİL B O R A N (Devamla) - Ona şüphe yok. İktidar partisi 
ve hükümet i memlekete olan vaitlerini şeref ve vicdan borçlarını âdeta 
unutmuş, kendi bekası ve refahı kaygısına düşmüştür. Daha iki gün ev
vel yeni kanunlarla köy ve mahalle muhtarlarının seçimlerini büyük se
ç imden sonraya bırakmadınız mı? Şimdi konuş tuğumuz kanun; esasın
da iktidar partisinin, iktidarda kalmasını temin gayesiyle get i r i lmemiş 
midir? Kim bilir bu lâyihayı daha ne gibi lâyihalar takip edecektir. 

Eğer Menderes isterse Meclis belki de hiç tatil yapmıyacaktır . Ve Men
deres ' in rüyasına giren, yahut da uykusunu kaçıran her mevzu için her 
gün yeni bir kanun çıkacaktır. 

H Ü S E Y İ N BALIK (Zonguldak) - Reis bey bu şekilde konuşmas ına na
sıl müsaade ediyorsunuz? 

REİS - Yalnız bu kanun hakkında konuşunuz. 

M E H M E T KÂMİL B O R A N (Devamla) - Bu gidişin bu sakin yolun y e 
gâne mesulü Başvekildir, Menderes'tir. Ziya maalesef Parti de Mecl is 
Grupu da. Hükümet de bu zatın şahsında temerküz ve tecelli eylemiştir . 
(Gürültüler kapak vurmalar). 

Biraz daha hızlı vurun, arkadaşlar. Daha hızlı vurunuz. Gelecek se
ç imdeki namzetlikleriniz sağlanacaktır. Biraz daha hızlı vurun. 

REİS - Kâmil bey tasarı üzerinde konuşacaksınız ihtar ed iyorum. 

M E H M E T KÂMİL B O R A N (Devamla) - Tasarı üzer indeyim. Sadedin 
tam içindeyim. Benim sözümü kesmeye hakkınız yoktur. 

REİS - Beni dinleyin. Konuşmanız ı İçtüzük hükümler ine göre . . . 

S E D A T BARI (Seyhan) - Reis beyi dinleyin, size ihtar ediyor, Mecl ise 
hakaret ediyorsunuz. 

M E H M E T KÂMİL B O R A N (Devamla) - Zatıâliniz yerinizden konuşma
yınız. 

REİS - Kâmil bey, ihtar ediyorum; ikinci defa. İhtar ed iyorum. İzahat 
verey im, beni dinleyin. 

Siz kanun mevzuu üzerinde konuşmadan şahıslara giriştiniz. Üniver
site Kanunu üzerinde konuşunuz. Mevzu, tatil, Başbakan, sununla bu
nunla ilgili değildir. Rica ederim doğru konuşun. 

M . K Â M İ L B O R A N (Devamla) - Ben bir hukukçu olarak konuşmamı 
hazır larken İçtüzüğün hükümler ine tamamiyle uygun olarak hazır ladım. 
Siz ben im konuşmamı kesiyorsunuz. O halde milletin taktirine bırakarak 
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kürsüden inerim. (Soldan gürültüler). Bu gürültü karşısında da millete 
hitap ediyorum. Bu acaip ve meşum teslis eğer sadece buna inananları 
ve buna güvenenleri çarpmakla haeil ve gülünç etmekle kalsaydı ben im 
bir d iyeceğim olmazdı. 

REİS - Kâmil Bey, sadetten dışarıya çıkmayın. Kanun üzerinde konu
şun. 

M . K Â M İ L B O R A N (Devamla) - Fakat asıl tehlikede olan asıl çarpı lma
ya m a h k û m bulunan bu memleket in fikir ve vicdan hürriyedir. Onun 
içindir ki, facianın karşısında bir seyirci olarak kalmakla iktifa edemeyiz . 
Ve siz de arkadaşlar bu memleket in fikir ve vicdan hürriyetine el sürmek
ten tevakki ediniz. (Esasa gel sesleri). 

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

REİS - Sözünüzü geri a lmaya davet ediyorum. 

M E H M E T KÂMİL B O R A N (Devamla) - Sıra kapaklarına vurun, gürül
tüyü biraz daha artırın, fakat sıra kapaklarına vurmadan bir şey ç ıkmaz, 
fikirle mukabele edilir. Eğer bana cevap vereceksiniz, eğer konuşmak is
terseniz buyurun millet kürsüsüne. Gürültü ile bir şey ifade edi lemez. 

REİS - Tarziye vermenizi ve sözünüzü geri aldığınızı ifade e tmenizi ve 
bunun zapta geçmesini ist iyorum. 

M E H M E T KÂMİL B O R A N (Devamla) - Ben şahsiyata hiçbir zaman do
kunmadım. Bu kanunun hazır lanmasında yegâne saik olan Mende
res'tir. Ben ona hitaben konuştum. Yoksa, benim Menderes ' in şahsına 
karşı hiçbir düşmanl ığım yoktur. (Soldan şiddetli gürültüler, sıra kapakları 
sesleri, sözünü geri al, Meclisi tahkir ettin, sesleri). 

REİS - Söylediğini geri almaz ve tarziye vermezseniz konuşmaya de
v a m edemezsiniz , konuşmaktan sizi meneder im. Bednam tâbirini geri al
manız lâzımdır. 

M E H M E T KÂMİL B O R A N (Devamla) - Bu gürültüyü ve bu sözün mâ-
nalandırı lmasını milletin takdirine bırakıyorum. 

REİS - Sözünüzü geri almazsanız sizi konuşmaktan meneder im. Sö
zünüzü geri alıyor musunuz? 

M E H M E T KÂMİL B O R A N (Devamla) - Geri a lmıyorum. 
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RİFAT Ö Z D E Ş (Kırşehir) - Reis Bey sözünü geri almıyor. Vazifenizi ya

pınız. (Geri al sözünü, sesleri). 

REİS - Sözünü geri a lmadığına göre kendisine takbih cezası ver i lme

sini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . Takb ih cezası 

veri lmesi kabul edilmiştir. 

Mebus olarak söz sırası Fuad Köprülü nündür. 

F U A D K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) - Daha serbest konuşmak için mebus ola

rak konuşuyorum. 

Müsaadeniz le evvelâ asıl mevzua gi rmeden evvel son konuşan millet
vekili arkadaşımızın takip ettiği taktik üzerine Muhte rem Heyetinizin na
zarı dikkatinizi celbetmek isterim. 

M . K Â M İ L B O R A N (Mardin) - Reis Bey, mebus olarak şahs ıma hitap 

edemez . 

F U A D K Ö P R Ü L Ü (Devamla) - Bu taktik hiçbir zaman demokras i reji
minde , normal vaziyetlerde ve normal partilerin konuşma tarzı değildir. 
Başveki le hakaret ediyor, Başvekile hakaretle kalmıyor, Mecl ise hakaret 
ediyor. Bu Meclisin iradesi yoktur, kararı yoktur. Yalnız Başvekil in emri 
altındadır, diyor. 

M . K Â M İ L B O R A N (Mardin) - Benim şahsımı kasdedivor. söz isterim! 

F U A D K Ö P R Ü L Ü (Devamla) - Söylediği sözün mânası budur, yahut 

mânasını bilmiyor. 

M . K Â M İ L B O R A N (Mardin) - Kendisi profesördür, söylenilen sözün 
mânasını anlıyamamıştır . Arkadaşlar ıma karşı hiçbir hi tabım yoktur. 
(Soldan gürültüler, sağdan gürültüler). 

REİS - Mütemadiyen müdahale edip hatibe söz imkânı vermiyorsu
nuz. Hakkınızda Tüzüğü tatbik edeceğim. 

Kâmil Boran iki defa ihtar, bir defa takbih cezası almıştır. Kendisinin 
bugünkü toplantı müddet ince dışarı çıkarı lmasını kabul edenler. Etmi
yenler. Kabul edilmiştir. (Soldan alkışlar). 

SIRRI A T A L A Y (Kars) - Bir Mebus bir toplantıda iki defa tecziye edil
mez. Tüzüğe aykırıdır. (Şiddetli gürültüler). 

F E R İ D M E L E N (Van) - Diktatörlüğe gidiyorsunuz. 

HALİL S E Z A İ E R K U T (Kırşehir) - Diktatörlük ilân ediyorsunuz. Bu 
başka bir şey değildir. Biz de salonu terkederiz. (C. H. P. mebuslarından bir 
kısmı salondan dışarı çıktı) (Soldan alkışlar). 
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F U A D K Ö P R Ü L Ü (Devamla) - Arkadaşlar, takibedilen siyaseti görü
yorsunuz. Deminden beri takibedilen siyaseti görüyorsunuz, takibedilen 
siyaset budur. Daha evvel konuşan arkadaşları dinlediniz, bi lhassa baş
tan, ilk defa konuşan arkadaşlar mevzuun içinde kaldılar, mevzu içinde 
acı tenkidleri şiddetli tenkidlerini, müsaadenizle izah edeceğim insafsız 
tenkidlerini yaptılar. Haklarıdır. A m a en son konuşan arkadaşımızın ifa
desi bu taktiğin hakiki mahiyetini meydana çıkardı. Ne diyor? Vatan teh
likededir, diktatörlük ilân ediliyor, kanunlar kalkıyor, hürriyet kalkıyor, 
adalet kalkıyor, medeniyet kalkıyor... Bunları biraz evvel iddia eden arka
daş kendisini Avrupa 'nın ilmi organı, Türkiye'nin mümessi l i , A v r u p a De
mokrasis inin mümessi l i olduğunu iddia eden bu arkadaşın söyledikleri 
sözlerin ne kadar esassız olduğunu sizlere anlatacağım. Müsaadeniz le , 
biraz serin kanla, itidalle, insaf ile düşünelim ve konuşal ım: Biraz evvel 
burada konuşan Kâmil Boran, Meclisin, Başvekilin emriyle keyfiyle karar 
verdiğini . Mecl is , onun emrini, istediği her şeyi yapar ve karar verir der
ken, zanneder im eski devri, tek parti devrini, şef devrini hat ır lamış ola
caklar. (Soldan gülüşmeler). Halbuki zamanlar değişti. 

A B D U R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Değişen bir şey yok. 

F U A D K Ö P R Ü L Ü (Devamla) - Eğer zamanlar değ işmemiş olsaydı siz 
burada bulunamazdınız . 

A B D U R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Neden bu lunamaz
dım, buraya emeğimin hakkiyle geldim. (Soldan, gürültüler). Menderes ' in 
mektubunu okuyacağım. 

F U A D K Ö P R Ü L Ü (Devamla) - Reis Bey, sözümü kesmesinler . 

REİS - Hatibin sözünü kesmeyin. 

A B D U R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Okuyacağ ım mektu
bu, şimdi. 

REİS - Devam edin efendim. 

F U A D K Ö P R Ü L Ü (Devamla) - Burada, Demokra t Parti kuru lmadan 
evvel , tek parti devrini müşahede eden insanlar vardır. Zatiâliniz o zaman 
nerede idiniz? 

A B D U R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Biz etek öpmedik . 
(Soldan gürültüler). 

F U A D K Ö P R Ü L Ü (Devamla) - Sizinle konuşacak değil im, hiç bir za
man konuşacak değilim. 

A B D U R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Ben Atatürk devrin
de yet işmiş bir gencim. 
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F U A D K Ö P R Ü L Ü (Devamla) - Arkadaşlar, burada o şekilde konuşul
du ki, güya Halk Partisi hürriyeti, demokrasiyi , i lmin istiklâlini, ilmî mü
esseselerin muhtariyetini şiddetle, aşk ve şevkle müdafaa ediyor, dünya 
medeniyet ini , ileri fikirleri, ileri düşünceleri , insan haklarını ve ilâahiri, 
ilâahiri, bütün bunları müdafaa ediyor ve bize rica ediyor, diyor ki vak
tiyle biz bütün bunları yaptık, sakın bunları alıp geriye götürmeyiniz . 
Güya kendileri çok ileri gitmişler, şimdi biz onları alıp geriye g id iyormu-
şuz, bunları imha ediyormuşuz, diktatörlük rejimini ihyaya doğru gidi-
yormuşuz . Bu arada Şark kurnazlığı tâbiri kullanıldı ve biz Şark kurnaz
lığı kul lanıyormuşuz, kötü niyetler besl iyormuşuz. Hattâ fikir hürriyetini 
imha ediyor muşuz. 

Arkadaşlar , Demokrat Parti teşekkül edip mücadeleye geçinceye ka
dar kendi takip ettikleri yolları, müdafaa ettikleri, prensipleri şu kürsü
den hepsinin, en ileri gelenlerinin, mümessil lerinin ağzından çıkan söz
leri ne çabuk unuttular da bize bu çeşit insafsızca isnatlarda bulunuyor
lar? Müsaadenizle diğer taraflara gi tmiyeceğim. Demokras inin Türkiye 'de 
nasıl cereyan ettiğini, nasıl doğduğunu, ne şekilde yürüdüğünü izaha 
g i tmiyeceğim. Tek şef, tek parti düsturlarının bütün sokaklarda dalga
landığı zamanları ve ona ait hâtıraları ifade edecek değil im. Bütün bun
ları bırakarak sadece üniversite mevzuuna ve Halk Partisinin üniversite 
hakkında takip ettiği siyaseti kısaca izah edeceğim. Bil iyorsunuz, 1932 
ve 1933'te idi, tam tarihi hatır ımda değildir. Hükümet bir kanunla İstan
bul 'daki Darülfünunu kapattı ve hocaları dışarıda bıraktı. Demin bir ar
kadaşımız söylüyordu. Siz bir gün bir kanun çıkaracaksınız ve bütün ho
caları dışarıya atacaksınız. 

Hayır arkadaşlar; biz vaktiyle onların yaptıklarını yapacak değiliz. Fa
kat burada sırası geldiği için onların yaptıkları şeyleri kısaca izaha çalı
şacağım: O zamanki Hükümet bu Darülfünunu kapatmakla güya ıslaha
ta girişmişti . 

Ş E M S E T T İ N G Ü N A L T A Y (Erzincan) - Söz ist iyorum Reis Bey. 

Fuad Bey o işte beraberdik. 

F U A D K Ö P R Ü L Ü (Devamla) - Tabiî, tabiî. Bu işin gizli, kapaklı tarafı 
yoktur. İzaha çalışıyorum. Eski Darülfünunun muhtariyeti de vardı . 
Cumhur iye t Hükümeti bu Darülfünuna muhtariyet vermişt i . Hat tâ o Da
rülfünunun tal imatnamesini de bendeniz yazmışt ım, benim ka lemimden 
çıkmıştı . O, kendi kendini idareden âciz kaldı, sakatlıklar, bozukluklar 
oldu, nihayet bunu değişt i rmek icabetti. Bir müessese kendi i lerleme, ya
şama hakkını kaybettiği zaman, mesuliyet makamında bulunan bir Hü-
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kümet onu, hakiki vazifesini ifa edecek bir şekle sokabi lmek için icabe-
den tedbiri alabilir. Mesul olan, bunların bütün tahsisatını veren Millet 
Meclisi bunu istediği şekilde kanunlarla tanzim edebilir. Maksa t fikir 
hürriyetini boğmak değil, bilâkis her hangi bir müesseseyi , muhte l i f se
beplerle, terakki yolundan kalmışsa, onu izale etmek ve onu canlı bir ha
le get i rmek için icabeden tedbirleri alabilir. İşte bu maksat la al ındıydı . 
Şemset t in Bey arkadaşımın söylediği şey, o zaman ben de fakülte reisiy
dim ve ıslahata iştirak ettim. Yalnız o zaman bu ıslahat yapı l ı rken, ilk 
teşkilât yapıldıktan sonra ve yine üniversiteye ilmî muhtariyeti , d ikkat 
buyurun, idari istiklâl demiyorum, ilmî muhtariyeti ve rmek esası mevcut 
idi. Fakat ne yazık ki, bu ilmî muhtariyet dahi, yani kendi hocalarını ken
di intihap edebilmek hakkı dahi bu müesseseden alındı ve bu vaziyet 
1947 senesine, 1933ten 1947 senesine kadar devam etti. 

Bu müessesenin ilmî muhtariyetinin dahi bu kadar tam şekilde elin
den al ınması ve bunun 1932 veya 1933'ten 1947'ye kadar devam ettiril
mesi neyi ifade eder? Şimdi ortada hiçbir şey yokken , yalnız bir madde
nin tavzihi mevzuubahis iken, ilim elden gitti, medeniyet ortadan kalkı
yor, yer yüzünde böyle şey olmaz gibi feryat eden arkadaşlar, acaba o za
manlar bunların hiçbirini düşünmediler mi? Neden o zamanki meclisler
de bundan dolayı en ufak bir itirazda bulunmadılar? Neden bulunmadı 
lar diye onları tahtaa etmek için söylemiyorum. Yalnız bugünkü bu mü
balâğalı , suni heyecanın mahiyetini anlamak için arzediyorum. 

Arkadaşlar , nihayet bilirsiniz, çok ağır şartlar alt ında karş ımıza çıka
rılan, namütenahi müşküllere rağmen, Demokrat Parti kurulup faaliyete 
başladıktan sonra vaziyet değişti. Tabiatiyle şartların değişmesi Halk 
Partisini yeni bir taktik takibine mecbur etti. Bunun sebebi şu oldu; De
mokrat Parti programında ilmî müesseselerin, yalnız üniversitelerin de
ğil, bütün ilmî müesseselerin muhtar olması prensibi müdafaa ediliyor
du ve ilim adamlarının, bu müesseselerdeki tedris heyetinin siyasetle uğ
raşabileceği tasrih ediliyordu, parti programı olarak. Binaenaleyh bu. 
meydana çıkmış yeni fırsattı. Bunu iktidar, o zamanki iktidar kendi men
faatine olarak kullanmak ve kendi mensuplar ından mürekkep heyetler 
vücuda get i rmek için kendi telâkkisine göre bundan istifade etti, derhal 
üniversitelerin muhtariyetini esas olarak müdafaa etti ve bunun üzerine 
Kanun yapıldı ve bugünkü vaziyet hâsıl oldu. Ben bunun için Şark kur
nazlığı veya Garp kurnazlığı diye bir kelime kul lanmak is temem. Yalnız o 
zamanki vaziyetten iktidar partisi istifade etmek istedi ve süratle kısa se
neler zarfında ve o zamanki hükümetlerin ve Maarif vekillerinin arzula
rına göre istedikleri insanlara, istedikleri sıfatları vererek ilmî heyetler 
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kurdular. Zannediyorlardı ki. kurdukları bu müesseselere getirdikleri , 
intihap ettikleri bu insanlardan mürekkep bu ilim heyetleri belki kendi
lerine yar ın siyaset sahasında da bir yardımcı olur düşüncesiyle ve olma
sa dahi, o efkârı celbetmek, hürriyet perver görünmek için bunu yaptılar. 
Eğer Halk Partisi bu fikirlerinde, yani ilmî müesseseler in muhtar iyet i ka
naatinde samimî olsaydı, bunu Demokrat Parti meydana ç ıkmadan ev
vel, demokras i mücadelesi baş lamadan evvel, yapardı . Halbuki , ilk C u m 
huriyet idaresi kurulur kurulmaz üniversiteye muhtariyet veri lmişt i . 

Aradaki farkı görüyorsunuz. Binaenaleyh bu vaziyeti unutarak, ve 
bunu herkesinde unuttuğunu zannederek, demin bu arkadaşlar ın ko
nuştuğu tarzda konuşmak, hakikaten insaflı ve doğru bir hareket değil
dir. Henüz o devirleri, o hâdiseleri çok iyi bilen o hâdiselerin içinde yaşa
mış insanlar mevcuttur. 

Yine o zamanlar bil iyorsunuz, o devrin Maarif vekilleri üniversi teye gi
derek, hocaları divan şeklinde karşısına dizerek onlara ne çeşit muame
lelerde bulundular, ne çeşit hareketlerde bulundular; bunlar ma lûmu
nuzdur. Bunları da unutmıyanlar gerek üniversitede gerek burada ara
nızda vardır. Ben eski şeyleri tahtie etmek için söylemiyorum, maksad ım 
bu değildir. Yalnız bugünkü vaziyetleri bu kadar insafsız şekilde ist ismar 
etmek doğru değildir. Buna tenkid denmez. Bunu ist ismara kalkışanları 
insafa davet ediyorum. Bilhassa bu arkadaşlarımız arasında bir kıs ım 
çok müfrit arkadaşlar olduğunu görüyorsunuz. Bu memleke te istibdat 
geldi, diktatörlük oldu diyerek birisi salondan çıktı gitti. Halbuki ne is
tibdat vardır, ne diktatörlük vardır, ne dikdatör vardır. Ne de böyle bir şe
yin olabi lmesi imkânı ihtimali vardır. 

Şimdi , Reşat Şemsett in arkadaşımızdan sonra konuşan Hüsnü Akyol 
arkadaşımız kalktı, bütün Avrupa ve Amerika 'n ın gelmiş geçmiş bütün il
mî müesseseler i hakkında etraflı izahat verdi ve sanki Avrupa ilmî mü-
esselerinin temsilcisi imiş gibi burada bâzı şeyler söyledi. 

Gerçi kendisinden bu kadar geniş bir vukufa sahip o lduğumuzu id
dia edecek değiliz, ama bu meseleler az çok bildiğimiz şeylerdir. Böyle 
umumi kelimelerle, efendim bütün medeni milletlerde böyledir gibi umu
mî lâflarla hiçbir şey ifade edilmiş olmaz. Hakikat ifade edi lmiş olmaz, 
hak kazanı lmaz. 

Üniversi tenin muhtariyeti nedir? Üniversite hep bildiğimiz gibi bir 
memleke t in ilim yuvasıdır. Mevcut ilmi mütalâalarla elde ettiği neticeler 
orada tetkik edilir ve öğretilir. Bir taraftan meçhul hakikatleri , i lmin 
muhtel i f şubelerine ait yeni tetkiklerle insanlığın malûmatına, bi lgisine. 
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yeni servetler ilave olunur. Üniversite böyle bir fikir fabrikasıdır, böyle bir 
ilim fabrikasıdır. Bunların muhtariyeti demek, orada çalışan insanların 
tam bir fikir hürriyeti içinde, bulundukları hakikatları, düşündükler i 
şeyleri ifade edebilmeleri hürriyetidir. Hakikaten fikir ve sanat, bütün 
bunlar, hürriyet olmadan, tam bir hürriyet o lmadan asla inkişaf edemez . 
Mesela birisine diyorsunuz, falan mesele hakkında şöyle bir tetkikat yap 
a m a şu neticeye varsın, yahut o neticeye varmazsa bunu kabul edeme
yiz. Bil iyorsunuz ki, totaliter rejimlerde ilme karşı bu çeşit tahditler ko
nur ve rejime, ananelere uymıyan haller, hakikatler meydana ç ıkamaz, 
aksini yapmıya kalkanlar tercih edilir, tecziye edilir. 

Arkadaşlar, üniversiteler istenildiği zaman muayyen bir kalıpta şöyle 
olmalıdır, böyle olmalıdır... Böyle birşey olmaz arkadaşlar. Her memleke t 
te ayrı ayrı ilim müesseseleri vardır, üniversiteler vardır. Fakat umumi
yet le bunları , başlıca iki tipte, nazari olarak mütalâa e tmek mümkündür . 

Bunlardan birincisi: Paralarını doğrudan doğruya Devlet ten alırlar, 
ikincisi ise Devletle hiçbir alâkası olmıyarak doğrudan doğruya muhtel i f 
vâkıflar tarafından tesis ve idare edilen müesseselerdir. Onun için para
sı Devle t tarafından verilen müesseseler ile vakıf müesseseler in statüsü 
usul ve nizamlariyle birbirine uymaz ve muhtelif memleket ler in üniversi
teleri de birbirine uymaz. Hattâ şehirden şehre değişir. Bunlar ın türlü 
tipleri vardır. 

Vâkı f olan müesseselerde Hükümetin hiçbir hakkı ve nezareti yoktur. 
Azl ine; tâyinine, gelirine giderine karışmaz. Orada vâkıfın şartı ne ise ona 
riayet edilir. Meselâ bir adam kalkar, muayyen bir para kor, o para ile fi
lân, filân mevzuda bir ders açılır, onun mütevellileri oraya hoca tâyin 
eder. O da vâkıfın arzusu dâhilinde kullanılır. Onun dışına çıkı lamaz. 
Amer ika 'da öyle bâzı kürsüler kurulmuştur ki, bilfarz u lûmu tabiiyeye 
aittir bakınız ilim hürriyeti meselesine vâkıfı diyor ki, bu kürsüde Darve-
nizm esasları müdafaa edilemez, ancak onun tenkidi şekli okutulacaktır . 
Bunda fikir hürriyetine tecavüz eden bir şey yoktur. Çünkü başka bir vâ
kıf çıkar onun aksi bir tezi tutar ve şart koşar, o da tam bunun aksi ted
risat yapar. 

Halbuki Devlet parası ile kurulan ve işliyen müesseseler , yani bizde 
olduğu gibi, Devlet Bütçesinden senede milyonlar alan müesseseler dün
yanın her yer inde ilmî muhtariyetlerine sahip olmakla beraber idare ba
k ımından Hükümet in murakabesi altındadır. 

Meselâ; bugün Paris'te Sorbon Üniversitesinin rektörü doğrudan doğ
ruya Hükümet tarafından tâyin edilir. Şimdi bu vaziyete bakıp da, eyvah 
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Paris Üniversi tesinde ilim, irfan, fikir hürriyeti ortadan kalktı diye mi ba
ğıracağız? ne kadar mantıksız olduğu meydandadır . 

Birçok yerlerde kürsülere çift namzet gösterilir. Hükümet yani Maari f 
Vekili onlardan bir tanesini tercih eder. Bu vaziyet Avrupa 'da halen mev
cuttur. Bu vardır diye Avrupa üniversitelerinde fikir hürriyeti , ilmî hürri
yet yoktur diye feryat mı edeceğiz? Daha fazla tafsilâta gir işmek istemi
yorum. Yalnız arzetmek istediğim şudur; erbabı arasında çok ma lûm 
olan bu hakikatları bütün üniversite mensupları çok iyi bilirler. Binaena
leyh bütün bunları bir tarafa bırakarak, muayyen bir maksadın müdafa
ası için bu mesele istismara kalkışılırsa ancak o vakit böyle haksız ve in
safsız tenkidlerde bulunabilir. Parayı veren bir milletin, parayı veren 
Meclisin elbette parayı verdiği müessese üzerinde hakkı murakabes i ol
mak icabeder. 

Hangi noktadan icabeder? 

Bu müessese kendi kanununun, kendisine tâyin etmiş o lduğu gaye
yi tahakkuk ettirmek hususunda ne dereceye kadar muvaffaktır? Bunu 
tetkik e tmek de yine doğrudan doğruya Millet Meclisinin, Hükümet in 
hakkı ve vazifesidir. Bunu yapmadığı takdirde, vazifesini ihmal etmiş 
olur. 

FİRUZ KESİM (Samsun) - Bütçe Komisyonunda bütün bu sualler so
ruldu. 

F U A D K Ö P R Ü L Ü (Devamla) - Binaenaleyh ilmî müesseseler in gayesi 
bir memleket te fikir hayatının inkişafı, ilmî zihniyetin yayı lması objektif 
fikirlerin yayılması , çal ışma usullerinin yayı lması ve ilmî istihsal saha
sında yani beşeriyetin ş imdiye kadar elde etmiş olduğu hakikatlara yeni 
hakikatlar, yeni bilgiler ilâve etmek hususundaki gayreti ile ölçülür, 
onun faaliyet derecesi ve ehemmiyet i . 

Başka memleket lerde ilmî muhtariyete sahip olan müesseseler ilmî 
kontrolları kendi kendilerine yaparlar, kendi içlerinden yaparlar. Eğer 
kendi mensuplar ından birisi ilmî esaslara aykırı, ilim ahlâkına aykırı ha
rekette bulunursa, çalışmazsa, mahsul vermezse o zaman onu istifaya 
mecbur ederler. Yahut ilmî tenkid yapıyorum diye yalan yanl ış şeyler ya
zarsa istifaya mecbur ederler. Bunun misalleri Avrupa üniversi telerinde 
pek çoktur. Üniversite mensubu olan bütün arkadaşlar bunun binbir ta
ne misalini pekâlâ bilirler ve hatırlarlar. 

Arkadaşlar , bu ilmî muhtariyet; ilmin terakkisi, i lmin inkişafı içindir. 
İlmin terakki ve inkişafı o müesseselerde çalışan ilim adamlar ının bü tün 
ömürler i boyunca kendilerini fedakârane o işe vakfetmeleriyle kabili is-
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Unsaldır. İlim güzel şeydir ama bir ömür boyunca elde edilebilir. Yalnız 
unvan vermekle , yahut ilmî eser diye hiçbir ilmî tenkide tahammül ede-
miyecek üç beş sayfalık birşey yazmakla ilme hizmet edi lmiş o lmaz ve 
bunu yapanlar ilim adamı sıfatını iddia e tmeye haklı olamazlar, hak ka
zanamazlar . 

İlim mahsulü, piyasası mahallî değildir. Ancak bütün dünya piyasa
sında itibar bulduğu takdirde ilmî sıfatı verilebilir. İtibar kazanmadığı , 
meçhul kaldığı, o piyasada geçmediği takdirde böyle ilim olmaz, böyle 
ilim adamı olmaz. Böyle bir ilmin memleket imizde teşekkülü için Üniver
site mensuplar ımızın, gençlerimizin orada çalışan insanların bütün mev-
cudiyetleriyle ilme vakfı hayat, vakfı nefs etmeleri lâzımdır. 

Arkadaşlar , yine bu kürsüden, teklif edilen bu kanunun, Demokra t 
Parti programına aykırı olduğu iddia edildi. Demokrat Parti p rogramında 
ilim adamlarının, yüksek ilmî müesseselere mensup ilim adamlar ının si
yaset le iştigal etmesi caiz görülmektedir. Bunun mânası gayet sarihtir. 
Bir defa kendi ilmî mesaisini bir tarafa bırakarak çünki bilirsiniz insan
ların günde çalışma zamanı 8 ilâ 10 saattir. Genç bir adam oniki saat ça
lışsın ancak kendi ilmî mesaisine vaktini sarfetmesi icabeden bir adam 
bunları bir tarafa bırakarak günlük siyasete dalarsa, günlük siyasi pole
miklere , mücadelelere girişirse, günlük gazetelerin idaresini eline alırsa, 
sağda, solda dolaşırsa gayet tabiî ki kendi ilmî mesaisini devam ettire
mez, iki karpuz bir koltuğa sığmaz. Binaenaleyh bu maddede derpiş edi
len siyasete iştirak, kendi ilmî mesaisine halel get i rmeden, onun dışında
ki zamanlar ında fikrî olarak siyasi denilebilecek şeylere iştirak etmesidir. 

Bir misalle tavzih edeyim; meselâ, bir ilim adamı bir profesör, bir do
çent, bir hukuk veya iktisat hocası, bilfarz Ceza Kanununda yapı lması 
mutasavver tadilât hakkında, yahut falan kanunun tadilâtı hakkında, 
yahut Hükümet in takibetmekte olduğu her hangi bir iktisadî mesele 
hakkında kendi ilmî görüş ve düşünüşlerinin bir makale , on makale ha
linde yazar ve tenkid eder. İsterse bir cilt, beş cilt kitap yazabilir. Bu, ta
m a m e n ilmî hüviyeti taşıyan ve kendi mesaisinin bir nevi m ü t e m m i m i 
olan harekettir. Şimdi böyle bir çalışma ile, bir tenkid ile her gün, gün
lük hâdiseler hakkında siyasi polemiklere girişmek arasında ne gibi fark 
bu lunduğunu sizlerin takdir ve tasavvuruna terkediyorum. Bu ikisi şüp
hesiz ki t amamen ayrıdır. 

Sonra arkadaşlar, siyasetle meşgul bir kafanın başka türlü düşünme
ye ne vakti, ne de imkânı vardır. Halbuki ilim hayatı huzur ve sükûn is
ter. İlim adamı kendi mevzuunun dışında olup bitenleri çalıştığı müddet
çe, unutmaya mecburdur. Bunu unutmadığı zamanlar vücuda getirdiği 
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eser, eser olmaz, yahut da gayet az eser meydana getirirler. Birçok ilim 
adamları siyesetle uğraşmaya başladığı zamanlar, ilmî faaliyetlerini de
v a m ettirememişlerdir. Esasen bu vaziyette ilim ile uğraşmaya madde ten 
imkân tasavvur edilemez. 

Şimdi gelel im Garp memleket ler ine: Bize en yakın olarak misal getir
dikleri Fransa'yı, İngiltere'yi ele alalım. Tasavvur buyurun, bir profesör 
hem ilim kürsüsü ile işgal ediyor, hem de günlük bir gazetede başmaka
leler yazıyor. Orada böyle şey yoktur. Böyle bir şey yapı lmasına madde
ten imkân olmadığı için, ikisini birden yapmaya imkân olmadığı için 
bunlardan birisini bırakır, diğer tarafta mesaisine devam eder. 

Bu itibarla, demin bâzı arkadaşlarımızın misal getirdikleri bu Garp 
memleket le r inde böyle şey yoktur arkadaşlar. Bunun da sebebi, arzetti-
ğim gibi, imkânı maddi bulunmamasıdır . Ç i m ki ilim faaliyeti, huzur ve 
sükûn içinde devam ettirilen bir faaliyettir ve bütün bir ömrü kaplar. 
Halbuki siyasi faaliyet de, bir ömrü kaplıyan, insanın aklını fikrini da ima 
işgal eden bir şeydir. Bunun ikisi birbiriyle kabili telif değildir. Kabili te
lif o lmamasın ın da asıl sebebi işte budur. Hem ilmi, muvaffakiyetle yap
sın, hem onu. Böyle bir şey varit değildir. Lütfen tetkik buyurun. H e m si
yaset hem ilim yapmak iddiasında olan insanların hayatlarını tetkik edi
niz. Tedr is yıl larında kaç senede ne yapmışlardır? Hiçbir şey yapamadık
larını anlarsınız. 

İşte bu maruzat ım, öyle zannediyorum ki, Demokra t Parti p rogramın
daki hakiki mânasını ve onun ne gibi sebeplere istinat ettiğini izah etmiş
tir, zannediyorum. 

Sözler ime burada son ver iyorum, yalnız ayrılırken bir tavsiyem ola
caktır: Bu gibi ilim ve ihtisas işlerinde insaftan uzaklaşmıyarak ve bil
hassa siyaseti istismar mevzuu yap miyar ak daima soğuk kanlı ve açık 
kalple münakaşa etmelidir. Bu ilim meselesi siyaset mevzuu değildir, 
memleket in hayat ve memat meselesidir. Bir milletin fikri itilası o lmadan 
maddi itilâsına imkân yoktur. Onun için ilmî mevzular ı siyasî ist ismar ve 
ihtiraslara alet etmemeliyiz. (Soldan, sürekli alkışlar). 

REİS - Cumhuriyet Halk Partisi adına Avni Doğan. 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) - Muhte rem arkadaşlar, Meclis par lamento ha
yatının ehemmiyet l i günlerinde bulunuyoruz. Tesir ve şümulü bakımın
dan memleke t in her sahasına ve rejime tesir yapacak büyük meseleler in 
halli karşısındayız. Asabımıza hâkim olmak, serin kanlıl ıkla münakaşa 
etmek ve dâvaları objektif zaviyeden görmek zaruretindeyiz. (Soldan, arka
daşlarınıza söyle sesleri). 
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Bu arkadaşımızın tavsiye buyurduğu vaziyetin tahassul edebi lmesi 
için İçtüzük mutlak ve tam bir bitaraflıkla ve ihmalsiz tatbik edi lmesi ica-
beder. Müsaade ederseniz disiplin cezalarına taallûk eden fasıldan bir 
miktarını okuyayım: 

Disiplin cezaları, "Bu Tüzük gereklerinin korunması bak ımından mil
letvekillerinin uğrayacakları cezalar üç türlüdür: 

1. Uyarma, 

2. Kınama, 

3. Geçici olarak Kamutaydan çıkarma. 

Uya rma cezasını gerektirecek hareketler şunlardır: 

1. Söz kesmek, 

2. Düzeni bozmak, 

3. Kişi özlüğü ile uğraşmak. 

Arkadaşlar , eğer Riyaset, hatiplerin sözlerini kesen zâta derhal ceza 
verir ve yine Riyaset İçtüzükteki cezaları tedrici ve Tüzükte tâyin edilen 
hudut ve şümul içerisinde Meclisi Âliye teklif etse, yani bir k ıs ım asabı 
arkadaşlara, riyaset yerine kaimmiş gibi müzakereyi idareye yel tenenle
re, daha evvel nazarı ilişse ve Riyaset bu gibi hallerde tam zaman ında 
müdaha le yapmış olsa, tahmin ederim ki, memleket için çok ehemmiye t 
li kanun tasarı ve tekliflerini ciddî surette müzakere e tmek imkânını bu
luruz. Arkadaşlar bu hususta el birliği ile gayret edel im. 

REİS - Efendim, muhal if partilerden hatipler konuşmuştu . Sabrü sü
kûn ile dinlediniz. Hiçbir müdahale yapılmamıştır . Başkanl ık kendi vazi
fesini müdrik olarak ve tüzük maddelerine tamamiyle sadık kalarak ev
velâ İçtüzüğe göre ihtar, sonra reyi âlinize müracaat ederek takbih ve 
üçüncü olarak dışarı ç ıkarma cezası vermiştir. Üzülerek arzeder im. 

Nuri Sertoğlu. 

N U R İ S E R T O Ğ L U (Sinob) - Muhterem arkadaşlar, Mecl is gündemin
de sırasını bekliyen daha önemli kanun teklifleri dururken Hükümet in , 
bir gün içinde hazırlayıp alelacele Büyük Meclise ulaştırdığı bu tasarı ka
naat imce takip ettiği seyrü süratle mütenasip ehemmiyet te bir sebebe 
dayanmamaktadı r . Komisyonda cereyan eden müzakere tarzından nasıl 
bir maksa t güdüldüğünü anladığım ve bu kadar basit meseleler için ka
nun yoliyle al ınmak istenen âcil tedbirin, rejim ve prensipler hesabına ne 
büyük fedakârlıklara malolacağını düşündüğüm zaman eza d u y d u m ve 
bu saikle de tasarının lehinde oy kul lanamadım. 
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Her medeni memleket te olduğu gibi bizde de bir kanunu mahsusla 
üniversi telerimize muhtariyet tanınmıştır ve bu muhtariyet in icapları 
olarak da bu ilim müesseselerinin öğretim mensuplar ına yani profesörle
rine bâzı istisnai hak ve salâhiyetler sağlanmıştır. Meselâ, Memur in Ka
nunu, Devlet memurlar ının siyasetle iştigal etmelerini ve siyasi parti lere 
intisaplarını menetmişken, Üniversiteler Kanunu, muhtar iyet esaslarına 
uygun olarak böyle bir memnuiyete yer vermemişt ir . Bu, ne bir zühul ve 
ne de bir müsamahanın eseri değildir. Bu sadece muhtar bir bünye için
de ilim ve fikir adamlarımızın her sahada olduğu kadar siyasi meseleler 
üzerinde de düşündüklerini , fikir ve kanaatlerini içinde yaşadıklar ı cemi
yet efradına serbestçe söylemek, yaymak ve gerektiği zaman aydınlatıcı 
beyanlarda bulunmak gibi hayırlı maksatları istihdaf eden bir anlayışın 
mahsulüdür . Muhtelif siyasi partilerin doğmasına, faaliyette bulunmala
rına yer vermiş olan, seçim sisteminde esaslı değişiklikler yaparak de
mokrasiyi ve bu rejimin şartları içinde hür bir millet n izamını tesise ve 
yaşa tmaya ahdetmiş bulunan bir memleket te , üniversite öğret im men
supları gibi aydın ve öğretici bir sınıfı, söylemekten, yazmaktan menet
mek ve onlara "söz siyasetle iştigal edebilirsiniz, siyasi teşekküllere de gi
rebilirsiniz ama siyasi yayınlarda ve beyanlarda bulunamazsınız" demek 
kadar hazin ve tezatlı bir hüküm tasavvur o lunamaz. 

Böyle bir gidişe demokrasi âleminde emsal bulmak m ü m k ü n değildir. 
Bu rejimi benimsemiş , yaşa tmaya azmetmiş Türk vatanında zede lenme
miş, su kat ı lmamış hakiki demokrasi nizamı hâkim olacaktır ve şimdi 
müzakere edilmekte olan tasarılara benzer kanunlar bu Yüksek Mecl is 
ten ç ıkmıyacak, ümidim hilâfına çıkacak olsa dahi millî bünye bunu haz-
metmiyecek , ilk imkânda içinden söküp atacaktır. 

Muhte rem arkadaşlar, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 46'ncı 
maddes in in D fıkrasında, ne gibi hallerde profesörlerin meslekten ihraç 
edilecekleri tasrih olunmuştur. Huzurunuza getirilen bu tasarı şeref ve 
haysiyet kırıcı suçlar arasına, siyasi teşekküllerde fiilî vazife a lma veya 
siyasi yayınlarda ve beyanlarda bulunmayı da ilâve e tmekte ve bu içtimai 
faaliyetlerinden dolayı profesörleri meslekten ihraç, hattâ bununla da 
kalmayıp profesörlük sıfatının nez'i tehditler altında tutmaktadır. 

Dikkat buyurulursa D fıkrasına ilâvesi istenen cümlenin mucip sebe
bi de y ine cümle içinde şöylece göze çarpmaktadır: "E fıkrasının cevaz 
vermediğ i siyasi yayınlar." Halbuki E fıkrası, Üniversite Kanununun 
üçüncü maddesinin üniversitelere tahmil ettiği vazifelerin sonuncusunu 
şöylece tasrih etmektedir: "Türk topluluğunun genel seviyesini yüksel t i 
ci ilim verilerini söz ve yazı ile halka yaymak." Genel seviye mefhumunu 
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tahdide imkân yoktur. Bu ifadenin medlulü içinde her ilim şubesi yer 
alabilir. Bir tıp profesörünün vatandaş sağlığında görmek istediği seviye
nin tahakkuku için söylediği ve yazdığı fikirler bir ziraat profesörünün 
yapt ığı beyanlar ve sarfettiği faaliyetler ne kadar makbul ve mergup ise, 
bir â m m e profesörünün siyasi, konulardaki görüşleri de, bahusus siyasi 
istihaleler geçiren bir memleket te o derece faydalı ve lüzumludur. 

Çok partili hayata girdikten sonra ister iktidarda olsun, ister muha
lefet saflarında yer almış bulunsun her birinin nizamnameler i , p rogram
ları ve takip ettikleri faaliyet sistemlerinin millete getireceği fayda ve za
rarlar hakkında konuşmak ve yazmak salâhiyetini haiz olanların kolay
ca susturulabilmeleri bu münevver zümrenin olgunlaştırıcı fikir ve ha
kemlikler inden Türk efkârının mahrum bırakılması, gel işmesini ve kök
leşmesini beklediğimiz demokrasinin icaplariyle bağdaşabi lecek bir tatbi
kat o lamaz. 

Şu halde, bu nevi faaliyetleri (E) bendi hükmünün cevaz vermediğ i fa
aliyetler olarak mütalâa etmek isabetli ve samimî bir görüşün mahsulü 
sayı lamaz. Türk topluluğundan genel seviyesi tâbiri ve medlulü içinde 
bütün bu faaliyetler yer alacaktır. Eğer bunlar arasında şeref ve haysiye
ti kırıcı veya umumi hükümlerin suç sayacağı yollara sapanlar olmuşsa, 
bu gibileri ne vatandaş ve ne de kanun affetmiyecektir. Bugüne kadar ge
çen devre içinde böyle bir tatbikata şahit değiliz. Hiçbir profesör hakkın
da senatolar harekete geçip böyle esef verici bir halin muhakemes in i yap
mamıştır . Ben, bundan iftihar duymaktayım. Ve bundan sonraki faaliyet
leri için de kıymetli ilim mensuplarımızı böyle âkibete düşme istidadın
dan mutlak surette tenzih ediyorum. 

Arkadaşlar ım; 4936 sayılı Kanunla üniversi telerimize bir muhtar iyet 
sağlanmıştır . Hükümet adına tasarının müdafaasını yapan arkadaşları
mız, bu kanunla muhtariyetin asla zedelenmiyeceğini beyan ettiler. Ben 
bu fikirde değil im. Bir ilim müessesesinin muhtariyeti , rükünlerinin fikir 
ve yazı hürriyetlerinin derecesiyle mukayese edilebilir. Fi lhakika muhta
riyeti veren kanun yine ayaktadır. Üniversitelere siz muhtar birer idare
siniz diyeceğiz, ama içindekileri bu muhtariyet havasını rahat teneffüs 
e tmek imkânından mahrum edecek tedbirlere baş vurmaktan da hâli 
kalmıyoruz. İlmin hürriyet havası içinde inkişaf edeceğini kabul ediyoruz 
da, genel seviyeyi yüksel tmek için şart olan bu havayı mahfuz tu tmakta 
v e h m e düşüyoruz. 

Memur in Kanunu Devlet memurlarının siyasetle iştigalini ve siyasi 
partilere intisabını menetmiştir. Fakat profesörler için böyle bir m e m n u -
iyete gidi lmemiş , bilâkis kendi kanunlariyle buna cevaz verilmiştir. Elbet-
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teki bu istisnanın bir sebebi, bir maksadı vardır. Bundan çıkarı labilecek 
tek mâna, ilim âleminde yer tutmuş olan aydınların bu sahada da vazi
feli olduklarının, bu memleket in siyasi ve içtimai ka lk ınmasında i lmin de 
yeri ve iştirak payı bulunacağının önceden kabul edi lmiş olmasıdır. 

Sözler imi bitirirken Yüksek Meclisinize arz ve teklif edebi leceğim hu
susları hulâsaya çalışacağım. 

Taşıdığı maksat iştibaha mahal bırakmıyacak kadar aşikâr olan böy
le bir tadil yolu ile ilim adamlarımızı susturmak doğru değildir. Bunu ya
parsak ant idemokrat ik diye vasıflandırılan kanunlara bir yenisini daha 
eklemiş oluruz. Bunun, rejimin itibarı bakımından u m u m i tesirleri de 
müspe t olmıyacak ciddî ve hakiki bir Demokrasi yo lunda olmadığımız 
münakaşa edilir bir hal alacaklar. Bırakalım kararları senatolar alsınlar, 
ellerinde bir kanun ve sevilerine uygun müeyyideleri de vardır. En isabet
li hareket tarzını, en muhik işleyiş sistemini onlar bulurlar, tatbik eder
ler. Üniversi telerimize, profesörlerimize güvenel im, itimat edel im, onların 
fikir hürriyeti içinde kalmalarına ihtiyacımız çoktur ve genç demokras i 
mizin teminat altında bulunduğunu bu anlayışla da teyit e tmiş olal ım. 

Takdir Yüksek Meclisindir. 

REİS - Abdür rahman Boyacıgiller. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Muhte rem arkadaş
lar: Millî Eğitim Komisyonunda bu lâyiha vesilesiyle fikirlerimizi arzetmiş 
idik. Huzurunuza gelmiş olan Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği lâ
y ihada takibedilen iki esas gaye vardır; 

Bunlardan bir tanesi, profesörlerin siyasi teşekküllerde fiilî vazife ala
mamas ı ikincisi de; siyasi neşriyatta ve beyanatta bulunamamasıdı r . 

Muhte rem arkadaşlar, her iki bakımdan da bu kanun üniversi te 
muhtar iyet ine dokunmakta ve bu muhtariyeti zedelemektedir . Şöyle ki: 
bir kere profesör Fuad Köprülü beyefendinin söyledikleri gibi, profesörün 
poli t ika ile meşgul olması partilerinin p rogramlan bakımından kabul edi
lince evleviyetle profesör, fiilen polit ikaya karışacak ve neşriyatta buluna
caktır ve bu tarik ile kendisine tanınmış olan bir hakkı istimal edecektir. 

Bunun aksine, hem profesörü politika ile meşgul olacak diye kabul 
etmek, hem de ona siyasi neşriyatta bulunmak hakkını ve rmemek , be
nim anlayış ıma göre, doğru değildir. 

Arkadaşlar ; profesör olan ve hukuk tahsili yapan muh te rem Köprülü 
burada yanı lmaktadır ve tezini zayıf bir duruma düşürmüş bulunmakta
dır. Zira, iddia ettikleri gibi, profesörlerin başka şeylerle meşgul olmalar ı 
hakikaten kendilerini; vazifelerini başarmaktan al ıkoyuyorsa, Atatürk 
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devrinin çok uzun süren Büyük Türk Milletinin inkılâplarını tahakkuk 
ettirdiği devirlerde benim de tahsil görmüş olduğum Ankara Hukuk Fa
kültesinde bütün profesörlerin mühim bir kısmı milletvekilliği gibi çok 
ağır bir vazife ifa ediyorlardı. Hem de fiilî surette polit ika ile meşgul olu
yorlardı . Kaldı ki bu kanununun esbabı mucibesi olarak ileri sürülen bir 
tek profesör Nihad Erim fiilî polit ikaya karıştığından, devamlı olarak po
litik yazılar yazdığından dolayı profesörlük vazifesini ihmal etmiş midir? 
Bendeniz in görüşüne hukuk Fakültesindeki arkadaşlar ımın beyanlar ına 
göre , müdafaası bana düşmez, Halk Partili arkadaşlara düşer, yalnız şu
nu iftiharla arzedebilir im ki, profesör Nihad Erim her hangi bir profesör
den aşağı kalmıyacak şekilde devamlı ve ciddi ilmi müsa ide bu lunmakta 
ve ders okuttuğu zaman politikayı öğrencilerine akset t i rmemektedir . Bu 
kadar objektif hareket etmektedir. Görülüyor ki. gaye hüsnü niyete, sa-
miyete istinat eden bir görüşten ibaret değildir. Aranan ve istenen tek 
şey, profesör Nihad Erim ve İstanbul'daki bir iki yazar profesörü siyasi 
tenkid yapmaktan alı koymak ve bunu temin etmektir. Biraz maziye ba
kacak olursak görürüz ki, Demokrat Parti mücadele anları içinde üniver
site profesörleri susarken ve Demokrat Parti haklı mücadeles ine devam 
ettiği zaman herkes ona taarruz ve tecavüzde bulunurken bir tek profe
sör onun müdafaasını yapıyor ve neşriyatı siyasiyesiyle onun tezini kuv
vet lendir iyordu. Bu da Ali Fuat Başgil'dir. Görüyorsunuz, işe yaradığı za
man, Demokra t Parti tezine hizmet ettiği zaman pekâlâ profesörler siya
si neşriyatta bulunuyorlar. A m a bir gün geliyor. Demokra t Parti iktidara 
geçiyor ve bir tek Nihad Erim'in sözüne tahammül edemiyor. Sayın Pro
fesör ve Hariciye Vekili Fuad Köprülü Fransa'yı misal olarak getirdiler. 
Bu noktada yanılıyor. Eğer Fransa ile bizi mukayese e tmek imkânı olsa 
ben de kendiler ine iştirak ederim. Fransa'da demokrat ik fikirler, müesse
seler vardır ve yerleşmiştir. Türkiye 'de ise demokrasi ancak lâftan ibaret
tir. Anayasa değişmemiştir . Ayan meclisimiz yoktur. Anayasa ma hke me 
si yoktur. Anayasa mevzuunda her hangi bir ihtilâf çıktığı zaman onun 
münakaşas ın ı kabul edecek bir müessesemiz yoktur. Hindistan, Pakis
tan dahi, dün istiklâllerine kavuştukları halde birer Anayasa m a h k e m e 
sine maliktirler. Bu kanun Anayasaya muhaliftir. Kim tetkik edecek? 
bendeniz Anayasaya muhalefetini belirttim. 

Meclis in komisyonları Demokrat Parti ekseriyetinin elindedir. Orada 
prensipleri münakaşa mevzuu yapmak mümkün değildir. Eğer memleke 
t imizde de Büyük Millet Meclisi dediğimiz Par lâmento büyük bir ekseri
yet partisinin elinde o lmamış olsa burada da fikirler ve hürriyetler hâkim 
bu lunmuş olsa, burada Fransa ile mukayeseler yapılabilir. Fransa 'da 
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profesörleri, rektörleri Hükümet tâyin edebilir. A m a oradaki rejim de
mokrat ik rejimdir ve kanunu par lâmentodan çıkarmadı diye kabineler 
istifa etmek mecburiyet inde kalırlar. Burada böyle değildir. Bu sebepler
den görülüyor ki, Fransa'yı Türkiye ile mukayese, hayalden başka bir şey 
değildir. 

Muhte rem arkadaşlar; acaba Türkiye'deki profesörlerin hepsi, Sayın 
K ö p r ü l ü n ü n hepsi, Sayın K ö p r ü l ü n ü n ifade ettiği şekilde midir? Yani 
profesörler yalnız ve yalnız ilim ile meşgul değil de başka bir mevzuun 
haricinde kaldığı için mi böyle hareket ediyorlar. İnşallah başka bir sefer 
buna da temas etmek isterim. Türkiye'deki profesörlerin ilmi neşriyatı 
hakkında da bendeniz bir yazılı soru vermişt im. Gelen cevapları oku
dum. Profesörlerimizin birçoklarının verdiği eser, eser o lmaktan çok 
uzaktır. Eser, orijinal fikirleri ve orijinal buluşları ihtiva ederse ve her 
hangi bir profesörün mensup olduğu branşdaki ilim dergisinde yazıları 
çıkarsa ki, Türkiye 'de Allah 'a şükür, böyle profesörlerimiz çoktur, onu 
minnet ve şükranla yâdederiz . Eğer bu memleket te üniversite profesörle
rinin ilim sahasında eser vermeleri , icatlarda bulunmalar ı arzu ediliyor 
idiyse bu şekilde bir kanun getirip onların kalemlerini k ı rmak yo luna gi
di lmemeli idi. Deniyor ki; buna zaruret vardır. Arkadaşlar, millî se lâmet 
kanunlar ının birincisi budur. Yarın ikincisi gelmek üzeredir. Müstacel i
yet bunun neresinde? 

Muhte rem arkadaşlar, evvelce benim de içinde bu lunduğum Demok
rat Parti iktidara ge lmeden evvel dört küsur senedir bir tek şeyle karşı 
karşıya geldi ve Türk milletine vadetti: Türkiye 'de demokrat ik rejimi kur
mak. Bu, demokratik rejim değildir arkadaşlar. Gelmiş ve gelecek olan 
millî selâmet kanunlariyle Türkiye siyasi sahada geriye doğru gi tmekte
dir. 

Muhte rem arkadaşlar, Sayın Köprülü dün milletvekill iğiyle profesör
lüğü bir arada mezcetmiş bir arkadaşımızdır. Eğer kendi iddialarını ka
bul e tmek lâzımgelirse ya profesörlüğü yahut milletvekilliğini ihmal edi
yorlardı . Ben şahsi hayatına girmek is temem. Bunu bir fikrî izah e tmek 
için söylüyorum. 

Bir profesör üniversi tede siyaset yapmadan vazifesini ifa edip de, dı
şarıda polit ika mevzuunda yazı yazması . Türkiye'nin içine girdiği bugün
kü sistem içinde, demokrasimizin gelişmesi yolunda vatandaşlar ın siya
si hâdiseleri ilmin ışığı altında tetkik etmesinde büyük fayda vardır. Bir
kaç profesörü siyasi neşriyat yapmaktan menett iğimiz gün siz, biz, hepi
miz, bu vatanın çocukları ilmî bir tetkik ve neticesinden mahrum kala
cağız. Bendeniz siyaset hayatına gireli 7 yıl oldu. Ali Fuat Başgil ' in, Sıd-
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dik Sami Onar' ın, Nihat Erim'in, Yavuz AbadanTn, Şükrü Baban ' ın yazı
larını okuyarak siyasi sahada daha olgun bir insan olmak için çok istifa
de etmişimdir. Ve arkadaşlarımızın çoğu da istifade etmiş bulunuyor . 

Şimdi arkadaşlar, bir an için kabul edelim ki, Nihat Erim yazı yazma
sın, bir an için bu kanunun getirilmesine saik olan dört profesör yazı yaz
maktan vazgeçsinler memleket ne kazanır? Zarar eder arkadaşlar! Zarar. 
Zira bizim en işlenmemiş olan cihetimiz siyasi neşriyata olan ihtiyacımız 
ve buna istinat eden neşriyattır. Türkiye'de demokratik hayatın incelikle
rini siyasi hâdiselerin her gün değişen şeklini ve onların istikametini bize 
tâyin eden politika hayatında, âmme hukuku sahasında bilgili insanların 
neşriyat yapmalarıdır. Görülüyor ki, Sayın Profesör Fuad Köprülü ile be
raber değiliz. Eğer bir fikir sakatsa, eğer bir tez samimiyetten uzaksa onun 
müdafaa ve müzakeresini yapmaktan kaçmmıyal ım. Sayın Profesör Köp
rülü dahi gördüklerini ve mukayesesini yaptıkları başka memleket lerden 
misaller getirdikleri halde yine dâvalarını isbat edemediler. 

Muh te rem arkadaşlar; gaye, bir iki siyasi yazı yazan profesörün yazı
larını kesmek lüzumuna istinat etmektedir. Diyorlar ki, Fransa 'da rektö
rü, üniversite rektörünü, Hükümet tâyin eder. Arkadaşlar, size bir vaka
dan bahsedeyim. Sayın İnönü ve Ankara Hukuk Fakültesinin kuruluş yıl 
dönümünde büyük tezahürat yapılmıştır, bendeniz de orada idim. Ertesi 
günü derhal Zafer Gazetesinde bir yazı. Üniversite Hukuk Fakültesi De
kanı muaheze ediliyor, muahezeye uğrıyan bu zat benim arkadaşımdır. 

Görülüyor ki, gaye, eğer iktidar lehinde hareket yapı lmazsa böyle or
ganlar dahi muahezeye uğramaktadır. Fakat ne Fransa, ne İngiltere ve ne 
de demokrat ik her hangi bir rejimi kabul eden memleket lerde bir Hükü
met başkanının veya mesul organlarını bir üniversite profesörünü mu-
ahaze ettikleri görülmemiştir . Zaten orada böyle şeyler yapı lmaz arkadaş
lar. 

Muhte rem arkadaşlar, şimdi Üniversiteler Kanununu tetkik edel im: 
Arkadaş lar ım, Üniversiteler Kanununun 3 üncü maddes in in "E" bendi , 
profesörleri , memleket in umumi seviyesini yükse l tmek için neşriyat ta 
bu lunmakla mükel lef kılar. Memleket in umumi seviyesine siyasi seviye
si de dâhildir. Bunları bulmaya, tefrik etmeye ve mücerre t mânas iy le mü
talâa e tmeye imkân yoktur. 

Görülüyor ki, evvelce kabul edilmiş olan üniversite muhtariyet i mese
lesinde kendileriyle beraberim, eğer Demokrat Parti kendi p rogramına 
üniversite muhtariyetini almamış, onun için mücadele y a p m a m ı ş olsay
dı eski iktidar belki bunu kabul etmezdi . Esasen bir part inin karşıs ında 
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muarız bir parti o lmasa orada fikir ve tenkid hürriyeti o lamaz. Eğer yeni 
fikirler kabul edilmişse, benimsenmişse bunun yegane sebebi fiiliyatta 
siyasi mücadelenin başlamış olması ve vatandaş reyleriyle iktidara ge lme 
sisteminin kabul edilmiş olması iledir. 

Üniversi te Kanunu tadilinden önceki şekli ile dahi maksada uygun 
bir hali ifade eder: Diyor ki; üniversite profesörü memleket in u m u m i se
viyesini yükse l tmek için neşriyat yapar. Orada demez ki. günlük yazı yaz
maz, devamlı yazarsa menolunur. Ve Demokrat Parti bugüne kadar aynı 
şekilde üniversite profesörlerinin devamlı neşriyatına muha tap olduğu 
halde, aradan üç sene geçtikten sonra ve Türkiye 'de mahkemele r kanalı 
ile ant idemokrat ik olan bir Cemiyetler Kanunu ile Anayasa ve Cemiyet ler 
Kanunu ile partiler kapatmıya başladıktan sonra bu ve bundan sonra 
kanunlar ı get i rmeye mecbur olmuştur. Güya memleket te bir iğtişaş. gü
ya memleke t te bir ihtilâl varmış gibi. Yok arkadaşlar, hiçbir sebep yok . 
Dikkat buyurmuşunuzdur ki, Millet Partisinin 20 bin binası bir anda ge
celeyin kapanmıştır . Böyle olduğu halde bir tek hâdise çıkmamışt ır . Türk 
vatandaşı kanuna saygı gösteren insanlardan müteşekkildir . İhtilâl onun 
hatırına gelmez arkadaşlar. Görüyorsunuz ki, Üniversiteler Kanununun 
üçüncü maddesinin E bendi böyle bir tadil tasarısının get i r i lmesine mâ
ni, çok şümullü bir hükmü ihtiva etmektedir. Hükümet in alelacele bu ta
sarıyı get i rmesindeki sebebi Türkiye 'deki muhalefeti sus turmak ve ağzı
na kilit vu rmak ve kalemleri kırmaktan başka bir mâna ifade e tmemek
tedir. Disiplin bakımından tetkik edelim: Ayn ı kanunun inzibati hüküm
lerine taallûk eden 45 inci maddesini tetkik edersek mevcut ve mer' i olan 
Üniversi teler Kanununa aykırı şekilde hareket edenler hakkında çeşitli 
cezaları derpiş etmektedir. Bu mesele 1950 senesinde mevzuu münaka
şa olmuştur. O zamanlar böyle bir kanun tedvinini nazarı itibara alma
mış, mülâhaza etmemiş, böyle bir kanunla gelmeyi derpiş e tmemiş Üni
versi te Senatosu toplıyarak veya toplattırarak, burasını pek kesin olarak 
b i lmiyorum, bir karar veriyor. Ve eğer profesörler siyasi neşriyatta bulu
nur, fiilî poli t ika ile meşgul olurlarsa kendilerine ceza veri leceği hakkın
da karar alınıyor. Fakat 1950'den bu yana, bu kanunun huzurunuza ge
tirildiği tarihten beri Ankara Üniversitesinde bir tek profesörün ihtar al
dığı ve bu yüzden muahezeye uğradığı görülmemiştir . Böyle bir talebi ne 
Millî Eğit im Bakanı ve ne de diğer arkadaşlarımız ifade etmediler. Eğer 
maksat Nihat Erim'in yazı yazmamas ı ise. bu hususta Senatonun kararı 
vardır. Kendis ine Üniversiteler Kanununun 3 üncü maddesinin E fıkra
sına muhaliftir diyerek neşriyatını ve polit ikaya müdahalesini meneder-
di. Kendis inin de bu hususta nazarı dikkatlerini çekebilir lerdi. 
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Sayın Millî Eğitim Bakanının Maarif Encümeninde bunu ileri sürdü
ğümüz zaman benim gibi kendileri de tarih ve numarasını orada bildir
diler. Fakat bu noktaya cevap vermediler. Görülüyor ki, bunda samimi
yet yoktur. Ankara Üniversitesi Senatosu karar vermiş , fakat İstanbul 'un 
böyle bir kararı yok . Orada arzu edilen gazeteciler arasındaki rekabet do
layısiyle iki gazete arasındaki münakaşanın binnetice aksülameli buraya 
bir kanun getirmek suretiyle tecelli etti. Yeni Sabah' ta Şükrü Baban eğer 
yazı yazıyorsa günlük politika ile meşgul oluyorsa, Nihat Er im gibi bir 
part iye mensup değildir, fiilî politika ile hiç meşgul değildir. O halde İs
tanbul Üniversitesi bir karar vermiş değildir. Kanunun sarahati karşısın
da kendiler ine her zaman ceza vermek mümkündür . O halde Kanuna ne 
lüzum vardır? Maksat o değildir. Maksat konuşan ağızları kil i t lemek, ya
zan ve tenkid eden kalemleri kırmak ve bu halle Türkiye 'de tipik demok
rasiyi tesis etmek. 

Bir noktai nazar da şudur. 

Arkadaşlar , Sayın Millî Eğitim Vekili her vesile ile profesörlerin me
mur olduğunu söylediler. Hakikaten memurdur. Memur olan bir zatın 
Memur in Kanununun 9 uncu maddesi muvacehesinde polit ika ile meş
gul o lması memnudur ; A m a D. P. programı profesörlerin fiilî poli t ika ile 
meşgul olmasını kabul etmektedir. 

Görüyorsunuz ki, kanun menediyorsa, burada kanuna muhal i f hare
ket eden profesörler varsa yapılacak tek şey, üniversi tesinin başkanı ve 
başı olan Millî Eğitim Bakanının bir tezkere ile kanuna muhal i f hareket
te bulunan profesörü mahallî müdde iumumiye vermesi değil midir? 

Demokra t Partinin muhalefet yıllarında fiilî politika ile meşgul bir me
mur mahkemeye veri lmiş ve tardedilmiştir. Bu hâdiseyi haf ızamda aynı 
sıcaklıkla muhafaza e tmekteyim. 

Ayn ı profesörleri, bugünkü mevzuata göre ve bugünkü kanuni hü
kümlere göre savcıya verebiliriz. Dâva açsın, suç varsa m a h k û m ettirebi
lir. Hükümet bu ciheti neye tasvip etmiyor? Bu yola niçin g i tmiyor? Yine 
cevabı yoktur. Başka yollar, parti tüzüğü, parti programı, hâdiseler, K ö p -
rülü 'nün ifade ettiği Fransa'daki misaller dâvayı hal letmez. Asıl ana gaye 
örtülmektedir . Maksat bu gayeden vatandaşları aynı şekilde bilgisiz bı
rakmaktadır ve bu şekilde onların ıttılaına ulaş t ı rmamak gayesi ist ihdaf 
edilmektedir . 

Muhte rem arkadaşlar, bu mevzu ile biraz da başka vesile ile bir fikri 
or taya koymak mümkündür . Eğer profesörler polit ika ile meşgul o lmu
yorlarsa, bir politik teşekkül olan millî tesanüt cephesinde polit ikacı ol-
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mıyan profesörler haklarında muamele yapı lmamaktadır . Millî tesanüt 
cephesi politik bir cephe doğurmuştur. Buna politik gayesi o lmıyan ce
miyetler de girmiş , profesörler evleviyetle dâhil olmuşlardır. Hâdiselerin 
şümulü içinde ne kadar tahlil edersek edelim bunu ortadan kaldı rmak 
imkânı yoktur. Başka memleketler le Türkiye'yi mukayese eden arkadaş
lar çok oluyor. Arkadaşlar evvelâ biz başka memleket lerden çok başka 
durumdayız . Üniversi telerimizin kuruluş kanunları ortada.. . Başka 
memleket ler in Üniversitelerinin kuruluş kanunları ortadadır. Onlarınki 
başka yoldadır. Binaenaleyh biz kendimizi başka memleket ler in Üniver
siteleriyle mukayese edemeyiz . Oradaki Üniversite tecellileri bizim mem
leket imize göre bambaşka bir şekildedir. Muhte rem profesör Fuad Köp-
rülü'ye cevap vermek isterim; birçok yerde profesörler hususi teşebbü
sün eseridir. Bâzı yerlerde Hükümet , Devlet tarafından kuru lmuş ve 
masraflarına yardım edilmektedir. Türkiye 'de de Üniversite tarihi tekâ
mülüne uyarak bugünkü şekle gelmiştir. Gerek politik hayatta ve gerek
se neşriyatta muhtardır. Bu muhtariyeti bu kanunla zede lemek kanaati
mizce iyi bir şey olmamıştır ve ilerisi için de iyi bir şey olmıyacaktır . Bu 
itibarla istirham ediyorum, mevcut mevzuat ta kâfi derecede müeyyideler 
vardır, bu olduğu gibi kalsın, kabul etmiyelim. Bu suretle Türk demok
rasisine hizmet etmiş olacaksınız. 

REİS - Fuad Köprülü. (Yok sesleri). 

K A S I M K Ü F R E V İ (Ağrı) - Komisyon adına konuşacağım. 

Aziz arkadaşlarım, ilim âleminde Türk milletinin göğsünü fahir ve ve -
karla dolduran Üniversitelerimizi, huzurunuzda en derin sevgi ve saygı 
ile se lâmlar ım. 

Bu ilim yuvalar ından ellerindeki ilim meş'alelerini da ima ellerinde 
yükse l tmekte olan hocaları, huzurunuzda büyük bir takdir sevgi ve say
gı ile anmak benim için büyük bir bahtiyarlıktır. Bu ilim meşalesini lâyık 
olduğu ihtiram mevkiinde tutmak endişesiyle ve Üniversitelerin muhta
riyetine âzami derecede hürmetkar kalmak şiarı içerisinde huzurunuza 
getiri lmiş bir kanunun müzakeresi sadedinde bulunmaktayız . 

Halk Partisi Grubu adına konuşan muhterem arkadaşım huzurunuz
da bâzı ifadatta bulunmak suretiyle beni tarihin, velveleli , ıstırap verici 
avazelerle dolu bir sayfasını açmak mecburiyeti içerisinde tutmaktadır. 
Tarihin bu sayfası, Naima Tarihinin korkunç dehlizlerinde yer alan tale-
bei ulûm haleti ruhiyesinin dolup taşdığı bir sayfa değildir. Bu sayfa o 
haleti ruhiyenin sabık iktidar tarafından hortlatıldığı günlerde Ankara 
sokaklarını çınlatan velveleleri ihata etmektedir. İşte o tarihî gün talebi 
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ulûm haleti ruhiyesinin kokusu saf saf Ankara sokaklarını dolduruyor-
du. Türk Milletinin aziz gençlerinin üzerine kötü ve karanlık kanatlarını 
gererek Ankara Üniversitesine sevkolunuyordu. Sabık iktidarın kendi ga
yesini tahakkuk ett irmek için buna göz yumduğu sırada Anka ra Üniver
sitesinin karşısındaki meydan Türk Milleti için asla unutulmamışt ı r . O 
gün Türk Milletinin vicdanı titredi. Burada toplanmış olan talebei u lûm 
âni bir feveranla içeriye girmiş ve üzerinde liyakatle taşımış olduğu ilim 
cübbesine asla ehemmiyet vermiyerek rektörü kürsüsünden aşağı indir
mişti. Burada payimal edilen üniversite muhtariyeti değildi . Burada pa-
yimal edilen. Türk Milletinin ilim mefhumuna karşı bes lemiş olduğu hür
metin ta kendisi idi. (Soldan bravo sesleri). 

İşte üniversite muhtariyetini böyle bir zihniyetle telâkki eden sabık 
iktidar, bugün burada, asla muhtariyeti zedelemiyen ve bir profesörün 
Türk Milletine müteveccih bulunan efal iyle alâkalı bir kanunun müzake
re edildiği anda, üniversite muhtariyetini öne atmak suretiyle kendi par
tilerine menfaat toplamak düşüncesiyle şayanı takbih bir hareket te bu
lunmuştur. Yine böyle bir zihniyet içinde muhtariyeti kabul e tmiş olan 
Halk Partisi iktidarı, muhtelif kürsüleri bir kalemde lâğvederek ne şekil
de bir muhtariyet telâkkisinde olduğunu ispat etmiştir, zabıtlar buna şa
hittir. 

Huzurunuzdaki kanun üniversiteye ne get i rmektedir? Huzurunuzda
ki kanunu, ihtiva ettiği fayda bakımından mülâhaza etmek lâzımdır. Ben 
huzurunuzda, üniversitenin eski naçiz bir uzvu olarak, sırf ilim zaviye
sinden ve bu kanunun Türk ilmine ifa etmek istediği h izmet bak ımından 
bunu şerhetmek ist iyorum. Üniversite muhtariyeti ile memleke t imiz ilim 
â leminde teessüs eden akademi kariyer, doçent ve profesörü ist ihdaf et
mektedir. Muhtariyet ten sonra teessüs eden akademi kariyere doçent ve 
profesör dâhildir. Doktor asistan, doktorasını yapmış asistan bu kariye
rin nüvesini teşkil eder. Akademi kariyer haricinde üniversi tede tedrisat
ta bulunanlar da mevcuttur. Fakat asla akademi kariyere dâhil hocalar 
değildir bunlar. Akademi kariyer dâhilinde, gerek üniversitelerin, gerek 
Türk Milletinin beklediği nelerdir? İşte bunun anlaşılması, kanunun ru
hunun bir kere daha tersime imkân sağlıyacaktır. 

Bir doçendin, üniversitece kendisinden ilmî neşriyat bekleni len insa
nın, ilim âlemine yeni noktai nazarlar get irmek için, yeni bir yol açacak 
mahiyet te eserler hazır lamak için, eserler meydana get i rmek için, kendi
sini yet iş t i rmek vazifesi, bütün vazifelerin başında gelmektedir . Bu neş
riyat ne olabilir? 
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Bu neşriyat, müstakil kitap halinde yapılır, bu neşriyat mensup oldu
ğu fakültenin mecmualar ında, mevkuteler inde olur. Yine bu neşriyat, 
profesör veya doçent şayet bir cemiyette âza ise veya değil ise, ilmî karak
teri bakımından tebcil edilen müesseselerde çıkan mecmualarda , mevku
telerde çıkar ve ilim âlemine vaz'edilir. Bu suretle ilim â lemine vaz'edil-
dikten sonra eser üzerinde tenkidler yapılır, neşriyat yapılır. Eserin nok
sanları, meziyet ve kusurları ortaya konur, ilim âlemine get i rmiş olduğu 
ışık belirtilir ve bundan istifade eden insanların kulağına isale edilir. 

• Fakültede, böyle bir neşriyat yoluna girmiş bulunan doçent ve profe
sörün, Üniversiteler Kanununun mahsus maddesi gereğince, ayrı bir fa
aliyette bulunmasını arzular. Bu madde. "E" bendinde hükmünü bulan 
maddedir . "E" bendi, oradaki Türkçe ifadesiyle, profesör veya doçent ten, 
Türk topluluğundan seviyesini yükseltici bilgi verimlerini söz veya yazı ile 
ifade etmeyi şart koşmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım; üniversitede, üniversite muhit inde, ancak ilmî 
karakter arzeden neşriyatı, hocalık sıfatiyle tanıtacak bir profesör veya 
doçent ten, akademik kariyerdeki meziyet bakımından, tâli derecede bir 
meziyet taşıyan ve ancak yüzde onbir rakamında ifadesini bulan bir neş
riyat, E bendi ile ihata edilmiş olur. Burada ancak vulgarize eser, halk se
viyesine inmiş ve membalar ı z ikredi lmeden halk topluluğuna hitap eden 
eser, bu bendin hükmüne göre neşredilir. 

Profesör veya doçent bu E bendine dayanarak muhtel i f yer lerde kon
ferans vermek suretiyle, muhtel if üniversite haftalarına kat ı lmak suretiy
le, şifahi beyanlarda bulunabilir. Türk milletinin kültür seviyesine bu su
retle hizmet ifa eder ve yine profesörün, doçentin terfiinde, akademik ka
riyere dâhil unsurun terfiinde, profesörlüğe vâsıl o lmuşsa ilmî hüviyet in 
icabettirdiği dereceye vusulünde ifa etmesi lâzımgelen diğer bir husus 
vardır; talebesini yetişt irmek. Huzurunuzda hemen ifade edeyim ki; üni
versite kariyerinde dâhil bir profesörün, bir doçentin talebesini yetiştir
mek bakımından muvaffakiyeti bir derece daha yukar ıya terfi ettiri lmesi
ne asla kâfi gelmemektedir ve başka bir neşriyatı o lmayıp, yalnız talebe
sini yet iş t i rmekle meşgul o lmuş şöhret sahibi bir doçent veya bir profe
söre, Üniversi te muhtariyetinden sonra, ilim âlemi şahit o lmuş değildir. 

Şimdi karşınızda bir doçent veya bir profesör tasavvur ed iyorum, bu 
profesör veya doçent asla ilmî bir neşriyatta bulunmamış , asla ilim ale
mince tenkide hedef o lmamış ve yalnız talebesiyle meşgul o lmuş ve ya
hut hiç meşgul o lmamış , tamamiyle E bendine uymak suretiyle yazı ile 
hizmet e tmiş . Bu tip bir doçent veya bir profesörün yığın yığın neşriyatı 
ile, hattâ konferansları ile kol tuğunun altındaki mehenk ile, ilim âlemi-
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nin kendis ine mahsus vekarı ile, Senatonun veya Üniversi tenin şerefli 
kürsüsüne mensup profesörler kurulunca tefrik edilen bir heyetin karşı
sına ç ıkmış olduğunu farzediniz. Eserlerini sunmuştur. Eserleri netice
sinde verilen hüküm şudur: Vülgarize mahiyette eserdir, ancak gazete 
sütunlar ında yer alması lâzımgelen bu eserlerle profesörlüğe yükse lmeye 
asla imkân yoktur. Çünkü gazete sütunlarında neşredilen eser ilmî ma
hiyette olmak kıymetini taşıyamaz. Gazete sütunlarında yer alan bu ya
zılar, asla, ilim adamının memba telâkki edeceği karakterde o lamaz. Bir 
tek kimse çıkıp da, ilim âleminde ilim kıymetini haiz bir m e m b a olarak, 
günlük bir gazete neşriyatının yer aldığını ve referans olarak zikredildiği-
ni iddia edemez. Böyle bir vaziyet ilim alemince asla varit değildir. 

Şimdi ilmî kariyerini ispat sadedinde, kol tuğunun altındaki eserleri 
bu karakterde iken, kendisine profesörlük payesi ve rmemiş olan bir do
çentin ilmî haysiyetini istihdaf ederek, bir kanun getiri lmiş ise, bunu 
Üniversi te muhtariyetini haleldar eder mahiyette tefsir e tmek ve Üniver
site muhtariyeti haleldar edildi sadasını çıkartmak ve yüksel tmek kendi
leri için bunda birtakım fayda mülâhaza eden zihniyetten başka bir mâ
naya gelmez. (Soldan bravo sesleri). 

Bu kanun. Üniversite muhtariyetine karşı hürmetkar o lmanın âzami 
irtifaına yükselmiş bulunuyor. (E) bendi ahkâmı profesör ve doçent inin 
tamamiyle vazifesine bağlı olmasını istiyor ve bu bent, ilmî karakter hu
dutlarının daha ötesine doğru giderek, ilmî karakterinden tamamiyle 
mahrum kalacak faaliyette bulunmaya cevaz vermek istemiyor. Bu hük
mü v a z e d e r k e n , üniversitenin sinesinde ilim endişesi ile meşbu arkadaş
ların çıkardıkları e lemnak avazelere cevap ve rmeye çalışıyor. Cevap ver
menin bir vazife ifası şeklinde telâkki edilmesi lâzımdır. Çünkü itirazlar, 
üniversi teye dâhil arkadaşların şahsında akademik kariyer icabı neşri
yat la meşgul olmıyarak, (E) bendinin Türk kültürünün seviyesini yük
sel tmeyi ist ihdaf eden maksadını nazarı itibara almıyarak, gündel ik poli
tika ile meşgul olabilecek insanların, üniversiteler üzerinde tenkidlerle 
ç ıkmasını ifade etmiş bulunmaktadırlar. (Soldan, bravo sesleri). 

Şimdi bu kanunla (E) bendine nasıl bir hüküm vazed i lmek ted i r ? (E) 
bendi, Türk kültürünün, Türk topluluğundan seviyesini asla kaale almı-
yan, yükselmesini istihdaf etmiyen mahiyette neşriyatta cevaz v e r m e m e 
yi emretmiştir . A m a ilâve edilen bu hükme rağmen, üniversi tede bir pro
fesör, pekâlâ bir yazı yazarak sabık iktidarın üniversite muhtar iyet ine 
hürmetkar ka lmamasına taallûk eden o tarihi vakayı z ikre tmek ve bunu 
bir daha tekerrür etmiyecek bir vaziyet olarak göstermek, Türk Milletinin 
umumi seviyesini yükseltici mahiyette bir yazı mahiyet inde ise bunu ya-
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zabilecektir. Fakat Türk milletinin umumi seviyesini yükse l tmekte alâka
lı değilse ve siyasi bir yazı ile, üniversitenin içinden gelen avazenin de is
tediği veçhile , bunu yazamayacaktır. Burada konuşan arkadaşlar, şu ka
nunla ismi siyaset âlemine intikal etmiş bâzı profesörleri ön p lânda tut
tular ve bu profesörleri siyaset sahasında şu veya bu partinin fikirlerine 
ist ihdam etmemeler inden duydukları ıstırabı, bu ıstırap ışığı al t ında mü
talâa ederek, faaliyetten menedi lmiş bir takım kahramanlar olarak tavsif 
ediyorlar. Bugün daha kanun çıkmadan, kanun daha meriyete g i rmeden 
bir takım profesörlerin vazifelerinden çekileceklerini nasıl kabul ediyor
lar? Bu arkadaşların yazdıkları yazılar Türk kültürünün seviyesine hiz
met etmeyi istihdaf etmiş ise, o profesörleri ibcal mevki inde tutacağız. 
Bunların yazdıkları yazıların. Türk topluluğundan umumi seviyesiyle, 
yüksek seviyesiyle, ona bilgi ilka etmek bakımından hiçbir alâkası yok
sa, o yazıları yazanların, Senatonun vereceği hükme boyun eğmeleri 
mecburidir . Senato hükmünün, Türk Milletinin kültür seviyesine hizmet 
e tmek babında yazılmış bir makaleyi bir başka mânada alarak hemen 
ona set çekeceği mahiyet inde olacağını nereden anladılar? 

Hüsnü Akyol arkadaşım, Üniversite Kanununun ruhunun, siyasi 
parti lerde vazife a lmaya mâni olmadığını söylediler. Muhte rem arkadaşı
mın kendisine mahsus tatlı beyanları ve kendisine has hürmete şayan 
inanışları içerisinde, böyle bir inanışın yer alışını, üzüntü ile işaret e tmek 
isterim. Üniversite Kanunun ruhu, her şeyden evvel, ilmidir. Üniversi te 
memleke t gençliğine lâyık olduğu bilgiyi bu ruhla verir. Üniversi te Kanu
nu bir siyasi partinin tüzüğü olmadığına göre, onu didik didik e tmeye as
la cevaz yoktur. Bir siyasi parti anlayışiyle bir üniversite muhtariyet i as
la telif edi lemez. 

Sonra arkadaşlar, buradaki "neşriyat" umumi bir tâbirdir. Bu neşri
yatın içerisinde, akademik kariyer noktasından sahai intişara vaz 'edi le-
cek eser de dâhildir. Akademik kariyer neşriyatta bu lunmak profesörün 
vazifesidir ve bu vazifeyi ifa etmesi arzusu, Meclisin umumi arzusudur. 
Bu itibarla Türk topluluğu seviyesine hitap eder mahiyette yapı lan bütün 
neşriyat asla menedi lmiş değildir ve bundan imtina etmek, hiçbir profe
sör için kabul değildir. Madde bu şekilde tedvin edilmek suretiyle fuzuli 
münakaşaya mâni olmaktadır. 

Kâz ım Arar arkadaşımızın, evvelce mensubu bu lunduğum Edebiyat 
Fakültesine dair söylemiş oldukları sözler dolayısiyle meseleyi bu vadiye 
intikal ettirerek bir iki söz söylemek ist iyorum. Edebiyat Fakültesinin 
derse g i rmiyen, derse devam etmiyen hocalarından bahsettiler. 
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Edebiyat Fakültesinde, şu veya bu maksatla derse g i rmiyen hocalar 
hakkında Üniversite Senatosunca verilmiş olan cezai kararlar mevcuttur . 
İhtar almışlardır. Oradaki hocalar içerisinde sıhhi vaziyet ler inden dolayı , 
a lmış oldukları rapor dolayısiyle derse g i rmemiş olanların mazeret ler inin 
meşru olmasından dolayı tecziyelerine cevaz verilmemiştir . 

Tenkid gazetesine gelince: 

Tenkid gazetesinin neşriyatı tamamiyle iftiradır. İftira ediniz, iftira 
ediniz, hiçbir şey olmasa da dahi bir iz bırakır. İftira... İftirayı mesnet te
lâkki eden insanların asla payidar olamıyacaklarına işaret e tmek isterim. 
(Soldan bravo sesleri). Komisyon sözcüsü olarak, burada konuşan arkadaş
larımın beyanat ına taallûk eden cevapsız bir cihet b ı rakmadığını zanne
diyorum. Bu kanun üniversite muhtariyetini her şeyden üstün tutmuş
tur. Kâbuslu günleri bir kere daha bu memleket in ufkunda yaşa tmıya-
cak bir Mecl is olarak hepinizi saygı ile selâmlarım. (Soldan alkışlar). 

REİS - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Reşat Şemset t in Sirer. 
(Soldan, kaçıncı defa sesleri). Her halde yeni bir şeye cevap verecek. 

R E Ş A T Ş E M S E T T İ N SİRER (Sivas) - Mevzu üzerinde Grubumuzun ve 
ben im ne düşündüklerimizi öğleden evvelki mâruzâ t ımda ifade ett im. 
Bunları tekrarlıyarak sizi tasdi edecek değilim. Bugünkü müzakereden 
amelî bir netice beklemediğimizi de söylemiştim. Buna göre çok kısa ola
cak olan sözlerim bâzı yanlışların tashihine inhisar edecektir. 

Sayın Profesör Fuad Köprülü ile Kasım Küfreyi arkadaşımın beyanla
rı arasında düzelt i lmeye muhtaç gördüğüm noktalar vardır. Bunlar ın 
doğrusunun, mektup ve mevsuk hale gelmesi lâzımdır. Onun için bir iki 
kel ime söyliyeceğim. 

Muhte rem Fuad Bey, Halk Partisi muhtariyet mevzuunda samimî ol
saydı bunu Demokrat Parti meydana çıkmadan evvel tahakkuk ettirirdi, 
dedi. 

Muhte rem arkadaşlar, Üniversite Muhtariyeti Kanunu ilk önce aka
demik kariyer kanunu olarak 1942 senesinde hazır lanmaya baş lanmış
tır. Tasar ı muhtelif safhalar geçirmiş ve 1946 senesinde kanunlaşmışt ır . 
Eğer Sayın Profesör iddiasında ısrar ederse buna ait olarak matbuat vak
tinde neler yazmıştır, ne gibi komanterler yapılmıştır bunları yar ından 
it ibaren gazetelerde neşretmeye başlarız. Arkadaşlar ımız ve efkârı umu
miye keyfiyeti görür ve anlar. Muhterem Fuad Bey beyanları arasında 
Muhtar iyet Kanununun üniversite camiasındaki bir takım insanların hi
mayes in i istihdaf ettiğini söylemiştir. Muhtariyet Kanunundan bugün 
üniversite camiasında hizmet gören bütün üniversite mensuplar ı istifade 
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etmiştir. Onun için bu sözlerinden, üniversitede çalışan ilim adamları
mızdan çoğunun veya bir kısmının incinmesi ihtimali vardır. Buna naza
ran Sayın Profesörü kendi partisi adına bu bakımdan iyi konuşmamış 
sayarım. 

Fuad Beyefendi; muhtariyetin muhafazası konusunda tarafımızdan 
gösteri len hassasiyetin vaktiyle muhtariyetin tesisinden evvel niçin gös
terilmediği noktası üzerinde de durdu. Bir şeyin tadını aldıktan sonra 
onun muhafazası için gösterilecek heyecan, onu tanımadan evvel onun 
için duyulacak arzu ile bir olabilir mi? Fuad Beyefendi; ilimle siyasetin 
bir kol tuğa sığmıyacağını ifade buyurmuştur. Keşke bu mülâhazayı De
mokra t Parti kurulurken ve programı hazırlanırken, kurucu arkadaşları
na ifade etmiş olsalardı. O takdirde programın kendi beyanlar ına uymı-
yan şimdi söyledikleriyle tezat teşkil eden hükümler ihtiva etmesini ön
lenmiş olurdu. 

Mâruzât ımı bi t i rmezden önce Millî Eğitim Komisyonu Sözcüsü arka
daşımızın beyanları arasında gördüğüm bir yanlışı da düze l tmeme mü
saadenizi rica ederim. 

Dünyanın her tarafında olduğu gibi memleket imizde de üniversi te 
gençlerinin çeşitli mevzular üzerinde hassasiyet göstermeler i ve bu has
sasiyetlerini birtakım nümayişlerle ifade etmeleri tabiî olaylardandır . Bu 
nümayişler in yine dünyanın her tarafında olduğu gibi memleke t imizde 
de bir hocaya veya birkaç hocaya teveccüh ettiği olmuştur. Bu neviden 
ilk hâdise Millî Mücadele esnasında İstanbul Üniversi tesinde cereyan et
miştir. İstanbul 'un işgal alt ında bulunduğu sırada İstanbul Darülfünuna 
mensup olan öğrenciler Millî Mücadeleye aleyhtar olan profesörlere kar
şı bir harekette bulundular. Bu hareketi idare eden komite içerisinde sa
nırım ki, Vacid Asena arkadaşımız, Nahid Pekcan arkadaşımız da vardı . 
Ve ben bu dâvanın, bu hareketin raportörlüğünü, sözcülüğünü yapmış 
tım. Net icede bu hocaları Millî Mücadeleye karşı vaziyet aldıkları için, 
Millî Mücadele kahramanlar ına sövdükleri için Darülfünun camias ından 
ve kürsüler inden uzaklaşt ı rmaya muvaffak olduk. 

Bu hareketimizi bir takım insanlar o vakit haricin teşviklerine atfet
mişlerdi . Birkaç sene evvel Ankara 'da da buradaki Üniversi tenin bâzı 
gençlerinin vaktiyle İstanbul 'da yapılmış olana benzer bir nümayiş i ol
muştur. Bu nümayişi de bâzı kimseler Hükümet in ve bir takım vazife 
adamlar ının teşviki ve tertibi eseri olarak göstermek istemişlerdir. Bunun 
aslı yoktur. Bir iftiradır. Bunu böylece kabul etmelerini Muh te r em Küfre-
vi a rkadaş ımdan rica ederim. 
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REİS - Fuad Köprülü buyurun. 

F U A D K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) - Arkadaşım Reşat Şemsett in ' in son söz
leri o lmasa idi huzurunuza çıkıp vaktinizi a lmak is temiyecekt im. Yalnız 
o sözlerine karşı kısaca cevap vermek mecburiyet ini duyduğum için bu
raya çıktım. Bir defa deminki mâruzât ımda da söylediğim gibi, memleke 
tin ilim hayatına ait meseleler mevzuubahis olurken bunları siyasi istis
mar vesileleri, yahut şahısların aleyhine teşvik vesilesi etmek, zannede
rim ki, doğru bir hareket değildir. Deminki beyanat ım meydandadır ; ora
da şunu söylemişt im: Bir idare ki ilmin hürriyetine fevkalâde âşık oldu
ğunu iddia ederek kendisinin buna asla müdahale etmediğini iddia eder, 
bir idare ki, tutar, 3-5 sene içinde üçyüz tane profesörü keyfine, arzusu
na göre kendi tâyin eder, istediğini tâyin eder, istediğini tâyin etmez; için
de kıymetl is i olur, kıymetsizi olur, haklısı olur, haksızı olur; bunları tâ
y inde t amamen serbest olursa bugünkü söyledikleri şekilde, bu siyasi is
tiklâl mahiyet inde geniş bir salâhiyet değildir. Sadece o zamanki idare 
mevcu t müesseselerin, mevcut fakültelerin münhal ler ine kendilerinin re
yi ile adam seçmeye imkân verseydi onu bizzat tâyin e tmek arzusuna 
düşmeseydi akademik bir meslekin tohumlarını a tmış olurdu. Binaena
leyh bunların bu vaziyette tâyin edildiğini bir hakikat olarak söyledim, 
hakikata muhal if bir şey yoktur. Yıllarca ve yıl larca Maari f Vekâlet inin 
üniversiteyi keyfi surette idare ettiği bir vakıa değil midir? Bunu kim id
dia edebilir? 

Sonra buyurdular ki, "Muhtariyetin tadı tadıldığı için bu tad derhal 
ağızda yer etmiş. İnsan iyi şeylere çabuk alışır." Bu asabiyet ondan ileri 
ge l iyormuş . Arkadaşlar, Darülfünunun, muhtariyeti 1922'den 1933'e ka
dar devam etmişti, Darülfünun ilmî muhtariyete sahipti ve hiç olmazsa, 
o zamanın Cumhuriyet İdaresinin üniversiteye verdiği , kanunla değil ve 
fakat kararname ile tanıdığı muhtariyet, İstanbul Üniversi tesine hiç de
ğilse Paris Üniversitesi kadar bir muhtariyet ve salâhiyet tanıyordu. Bu
nun tadı ne çabuk unutuldu ki 1933'ten 1946'ya kadar bu, aklü hayale 
ge lmedi . Sözler imizde da ima insaflı ve mantıkl ı o lmamız lâzımdır . 
1942'de Akademik Kariyer Kanunu hazır lanmaya başlanmış . Bu, bir lâ
kırdıdan ibarettir. Eğer bu samimî bir ifade olsaydı, hiç o lmazsa o tarih
ten beri üniversitelere, fakültelere, boş kürsülere kendi içlerinden adam 
seçmek salâhiyeti verilirdi. Bu muhtariyete devam edilseydi bir başlangıç 
olurdu, bu hüsnüniyet ifadesi olurdu. Bunların hiçbiri yap ı lmamış , ak
sine, hepiniz bilirsiniz Reşat Bey daha iyi bilirler Maarif vekilleri g i tmiş
lerdir, hocaları toplamışlardır, divana çekmişlerdir, kendilerini tehdit ve 
tahkir etmişlerdir, böyle yazacaksınız, bu ıstılahları şöyle kullanacaksı-
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nız, böyle konuşacaksınız, böyle konuşacaksınız, demişlerdir . İ l im hürri
yet ine bu kadar perestişkâr olan insanlar bu muameleyi nasıl yapabi ldi
ler? 

Arkadaşlar ; demin de arzettiğim gibi, bu bir ilim meselesidir, i lmî mü
esseselerin istikbali meselesidir. Onun için bunu siyasi ihtiraslarımıza 
vasıta e tmiyel im. 

Demin burada konuşan arkadaşlar; hürriyet elden gitti, medeniyet el
den gitti, dünyanın temeli yıkıldı diye feryat ettiler. Doğru değildir arka
daşlar. İlim bir vasıtadır, bunlar bir vasıtadır. Memleket in istikbali ile en 
der inden alakadar olan ilmî müesseseler imizin istikbali meselesini şahsi 
ihtiraslarımız için, siyasi ihtiraslarımız için, bir istismar mevzuu yapmı-
yal ım, günahtır arkadaşlar. Maruzat ım bu kadardır. (Soldan alkışlar). 

REİS - Devlet Vekili Celâl Yardımcı . 

D E V L E T VEKİLİ CELÂL Y A R D I M C I (Ağrı) - Çok aziz arkadaşlar ım, 
mesul bir arkadaşınız sıfatiyle altına imzamı attığım, Hükümet in getirdi
ği bu tasarının maksadı, mânası ve muhtevası sarihtir. Şöyle ki; halen 
mer'i ve muteber bulunan Üniversiteler Kanununun adı geçen maddesi 
şeref ve haysiyeti muhil bir suç işliyen bir profesörü Üniversite camiasın
dan dışarıya çıkarmaktadır. Hükümet imiz buna yeni bir hali ilâve e tmek 
zaruretini duymuştur. Bu zaruret ne iktidarda kalmak, ne tenkitten kur
tulmak, ne Üniversite muhtariyetini boğmak ve ne de ilmi sus turmak za
ruretidir. Bu zaruret, sadece Türk irfan ocaklarında mevcut bulunan 
körpe, m a s u m ve memleket in umumi siyasetini, umumi hukuk nizamını 
doktr ine demokras i esaslarını objektif olarak tahsil e tmekte bulunan va
tan evlâtlarını siyasi partilerin ideolojilerine bulaş t ı rmamak mülâhazası
na, siyasi cereyanlardan uzak tutmak endişesine müstenittir. 

Arkadaş lar kasda batini derler ama bir kasdın mahiyet i haricî teza
hürler ve delillerle meydana çıkar. Huzurunuza gelen madden in sarih 
olan hükümler i , Demokrat Parti iktidarının ve Hükümet in in hakiki mak
sadını bu suretle meclis huzurunda, â m m e huzurunda ilân etmiş bulun
maktadır . 

Hal ve keyfiyet böyle olunca; hiç kimseyi ve hiçbir partiyi kasdetme-
den sadece yukarda arzettiğim maksat la tedvin edilmiş olan bu kanuna 
bir kıs ım muhal i f parti sözcüleri Nihat Erim kanunu, Şükrü Baban ka
nunu, i lmi söndürme kanunu, tenkidi durdurma kanunu, hattâ ve hat
tâ çok nabeca ve çok insafsız bir gayretle, daha ileriye doğru giderek dik-
tatoryal rejimin ihyası kanunu diye ilân ettiler. 

8. Kendinden şüphesi olanların fikirleri: 
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Arkadaşlar , bu fikir ve mütalâalar, kendisinden şüphesi olan insan
ların fikir ve mütalâalarıdır. (Alkışlar). Arkadaşlar, bu fikir ve mütalâalar, 
kafasının içinde ömür boyunca böyle fikirler taşıyan ve bunun tahakku
kunu edinen insanların kârıdır. Hâsılı böyle fikir güden dervişlerin zikri
dir arkadaşlar. (Alkışlar). 

İzahtan varestedir ki, tenkid denilen şey sadece Üniversi te hocalar ına 
has ve yalnız onlara ait bir hak ve bir vazife değildir. Bu memleket in için
de murakabeyi yapan, tenkid yapan, tahlil yapan, taan yapan bir yığın 
memleke t evlâdı var. 

İşte şu anda, şu sıralarda yerlerini alan gazeteciler, kimi Meclis te , ki
mi matbaasında, kimi telefonunun başında memleket in hergün harekâ
tını, gidişatını görmekte , müşahede etmekte ve tenkidlerini yazmaktadı r 
lar. Hal böyle iken bu ulvi vazifeyi, sadece Üniversite hocalar ına has bir 
vazife, bir hak olarak kabul etmek memleket in hakiki evlâtlarını b i lme-
mezl ikten gelmek, tek kelime ile bu irfan ordusunun mevcudiye t inden te-
gafül ey lemek demektir. 

Arkadaşlar , getirilmiş olan kanun herkese şâmil bir kanundur. Bitta
bi Demokra t Parti iktidarında da şâmil bir kanundur. Zanneder misiniz 
ki bu kanunla sadece; muhalefete mensup ve Demokra t Partiyi tenkid 
eden kimselerin üniversiteden ihracı düşünülmüştür. Hükümet i bir is
nattan tenzih ederim. Bizim gayemiz siyasi partilerin faaliyetlerinin üni
versite gençl iğine sirayetini önlemek onların arasında bu siyasi akide iki
liklerine mâni olmaktır. Yoksa takdir edersiniz ki; Demokra t Partinin de 
icraatını övecek, ona bihakkin gönül verecek, onun geceli gündüzlü faali
yetini, görüş ve kanaatlerini, tasvip edecek, takdir edecek, tahsin edecek 
ve memleke t irfanına ilân edecek çok âlimler vardır. Eğer böyle olaydı , 
böyle bir şey düşünülseydi , üniversite içinde bunları neşrü ilân edecek, 
biraz evvel arzettiğim gibi, körpe dimağlara bunları nakil ve nakşeyl iye-
cek insanlar bulmakta, tedarik etmekte, vazifelendirmekte bir an müş
külâta uğramıyacak imkânlara maliktir. Hele yüzde yüz muvaffak o lmuş 
bir Hükümet için bu çok kolay bir iştir. (Soldan bravo sesleri). Fakat hayır 
arkadaşlar, Hükümet böyle bir noktai nazarı asla terviç e tmedi ve etmi-
yecek. Parti iktidara böyle bir noktai nazarı tasvip etmez. İster Demokra t 
Parti iktidarını tutan, onu tebcil, takdir ve tahsin eyliyen, ister muhale
feti tutan, onu takdir eyliyen, iktidarı tenkid eyliyerek bir an evvel düş
mesini temine çalışan profesörlerden hiçbirinin üniversite camias ında 
propaganda yapmalarına, sadece memleket mülâhazasiyle , sadece gele
cek nesillere hakiki bir siyasi terbiye sağlamak maksadiyle mesağ veril-
miyecektir . Bu düşünüş ve kanaat realitenin, memleket in hakiki ihtiya
cının ta kendisidir. 
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Halbuki , hal ve keyfiyet böyle iken Hükümet bunun aksini müşaha-
de ve böyle bir ihtiyacı evvelâ üniversiteden gelen sesten duymuş olduk. 
Bunu Millî Eğitim Vekili, vazifesine taallûk eden bir cihet olarak arz ve 
izah edecektir. 

Demagojik mevzulara kapılanlar 

Yalnız, Üniversiteler Kanununun E fıkrasında, yani memleke t irfanı
nın, memleke t seviyesinin yükselt i lmesi için yapılması , arzu edilen işleri 
yazı lması icabeden mevzular dışında kendisini günlük siyasete, demago
j ik mevzulara kaptırmış olan üniversite hocaları mülâhaza edilerek bu 
kanun tedvin edilmiştir. 

Arkadaşlar , bir üniversite hocası tasavvur buyurun ki, E fıkrasının 
teemmül ettiği ve derpiş eylediği, vatandaş seviyesini, memleke t irfanının 
teali ve terakki ett irmeyi sadece iktidar partisinin faaliyetlerini durma
dan tenkid etmek ve hicveylemekten ibaret sayar ve sadece bu fikre ina
nır ve tapar. Böyle bir ilim adamına üniversitenin ihtiyacı yoktur. Bina
enaleyh bu kanunla ilmin susturulduğu iddiasında bulunanlara şunu 
söylemek isterim ki, Hükümet in getirmiş bulunduğu kanun hiçbir za
man ilim adamlarını değil, üniversitenin temiz havasını siyasi ihtiraslar
la bulandıran siyaset hastaları ilim adamlarını hedef tutmuştur. Böyle 
bir profesör eğer memleket vazifesini bu zaviyeden ifa eylediği kanaatin
de ise ve bu görüşle neşir hayatına devam kararında ise üniversi teden çı
kar, üniversite dışında bir hüviyet olarak bu vazifesini evleviyetle devam 
ettirir. Ve huzura kavuşabilir. Üniversite hayatı dışında hiçbir münakki -
din, hiçbir müellifin, hiçbir ilim adamının hareketini ve düşüncelerini 
baskı alt ında tutan bir kanun mülâhaza edi lmemiş , ge lmemiş ve gelmi-
yecektir. Hal ve vaziyet bu merkezde iken mütemadiyen bu hareketi ağır 
bühtanlara tâbi tutarak kimi tarihe bir günah olarak tescil et t i receğinden 
bahsetmesi kiminin memlekete kötülük olduğunu ileri sürmesi karşısın
da ben de şunu söyliyeceğim; en büyük münakkid olan tarih de, en bü
yük murakıp ve en büyük iktidarın hakiki sahibi olan Türk Milleti de ya
kında, pek çok yakında müstahak oldukları cevabı verecektir . Ve hepimiz 
bu günleri göreceğiz. 

MİLLÎ EĞİTİM B A K A N I RIFKI S A L İ M B U R Ç A K (Erzurum) - Çok muh
terem arkadaşlarım; Yüksek Huzurunuza get irmiş bu lunduğumuz bu 
kanun tasarısı üzerinde konuşan muhalefete mensup arkadaşlar ımız 
için hakikaten dramatik bir şekle soktular. Üniversite muhtar iyet inin ze
delendiğini , ilim adamlarımızın tefekkür hürriyetine engel o lunduğunu 
ileri sürdüler. Hattâ daha da ileri giderek demokras i toptan tehlikeye gir
di diye ifadede bulunanlar da oldu. 
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İlk evvel şunu ifade etmek icabeder ki, bu gibi meseleler, hararetl i nu
tuklar, heyecanlı hitabeler içerisinde halledilmez. Üniversiteler meselesi
ne ait bir kanun tasarısı görülüşürken büyük bir sükûnetle ve itidal içe
risinde meseleyi müzakere , münakaşa etmek gerekir. Bu itibarla mevzuu 
dağı tmadan bendeniz, birçok arkadaşların da suallerini cevaplandıracak 
şekilde meseleyi umumiyet le izah edeceğim. 

Bir defa umumi olarak üniversite muhtariyetinin ne demek o lduğuna 
kısaca temas edeceğim. Üniversiteler Kanununun profesörlere verdiği va
zifelerin hudut ve şümulünü izah edeceğim. Batı memleket ler inde profe
sörlerin günlük politika karşısında ki durumlarına temas edeceğim, Üni
versiteler Kanununun muhtariyet bakımından tesis ettiği s is temin ruh 
ve maksadın ın neden ibaret olduğunu izaha çal ışacağım. Sonra da hu
zurunuza getirmiş o lduğumuz tadil tasarısının karakteristiklerini belirte
ceğim. 

Üniversi te muhtariyeti deyince bir taraftan üniversite mensuplar ının , 
profesörlerin fikir hürriyeti, diğer taraftan üniversite organlarının kendi 
faaliyetlerini, kendi mesailerini diledikleri gibi tanzim ve idare e tmek hür
riyeti anlaşılır. 

Yüksek Meclisin hiç de meçhulü olmıyan bu noktaya kısaca temas et
tiğim için affmızı dilerim. İlim, serbest bir muhit içinde, mutlak bir hür
riyet içerisinde inkişaf edeceği tabiîdir. Bu itibarla ilim adamları üzerin
de her hangi bir makamın, idari veya siyasi makamın baskı ve tesiri mev
zuubahis olamaz. Üniversite için ilimde yaratıcılık ancak ve ancak emni
yet ve hürriyet şartlarına bağlıdır. Bu bakımdan üniversitelerin muhtar i 
yete sahip olmaları bu müesseselerin kendilerinden beklediğimiz hizmet
leri iyice, kemaliyle ifa etmelerinin başlıca şartıdır. İlim adamlar ından 
muayyen kanaatlerin müdafaa edilmesi is tenemez. Üniversi te muhtari
yeti denil ince birinci derecede akla gelen şey budur ve bunun tabiî bir 
neticesi olarak üniversite, kürsülerin ihdasında, derslerin tevziinde, 
programlar ın tesbitinde tamamen muhtardır. 

İkincisi; üniversite, akademik kariyerin muhtel i f merhaleler inde bu
lunan arkadaşları öğretim üyelerini, tâyin, terfi e t t i rmekte veya tecziye 
e tmekte tamamiyle muhtardır. İşte üniversitenin muhtariyet i bu iki cep
heden mevzuubahis olur. Hususi veya idari her hangi bir makamın üni
versite hocaları üzerinde veya üniversite organları üzerinde baskı ve te
sir yapmalar ı tecviz edilemez. 

Üniversitelerin muhtariyetleri bakımından dünyada tek tip bir s is tem 
mevcut değildir. Bu, her memleket in hususiyetlerine, üniversitelerin 
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menşeler ine, o memleket in tarihî ve içtimai şartlarına göre çeşitli şekiller 
arzeder. Fakat, totaliter idareler bir tarafa bırakılacak olursa, demokra
tik prensiplerle idare edilen memleketler in kâffesinde üniversitelerin ilmî 
muhtariyet i kabul edilmiştir. 

Şimdi böyle olmakla beraber, yani üniversitelerin muhtar olması üni
versi tenin Devletten tamamiyle ayrılmış olduğu mânasına gelemez. Çün
kü üniversite nihayet bir â m m e müessesesidir ve her â m m e müesseses i 
gibi Devletin murakabesi altındadır. Bilhassa bütçesinin büyük bir kıs
mını Devletin verdiği üniversite Hükümetin, millete karşı mesul iyet pren
sibinin tabiî bir icabı olarak. Hükümetin murakabesi altında bulunması 
lâzımdır. 

Bizim Üniversiteler Kanunu da bütün demokrat ik memleket le rde ca
ri olan bir sistemi, muhtariyet sistemini kabul etmiştir. Yüksek Meclisi
niz ilim mensuplar ına karşı da ima çok derin bir muhabbet gös termiş ve 
bütçe müzakereler i sırasında bunu daima izhar etmiştir. 1950 yı l ında 25 
mi lyonda bulduğumuz üniversite bütçeleri 1953 yı l ında 41 mi lyona çıka
rılmıştır. Yüksek Meclisiniz ilim müesseseler imize karşı beslediği it imadı 
bu suretle en beliğ bir şekilde ortaya koymuştur. 

Bizim iktidarımız zamanında üniversitenin muhtariyet ine en küçük 
bir ölçüde müdahale edildiği, bugüne kadar, ciddî bir surette or taya da
hi sürülememiştir . Şimdi bu cihetleri, üniversitenin muhtar iyet ine müta-
allik bu hususları kısaca arzettikten sonra doğrudan doğruya mese leye 
temas edeceğim. 

Arkadaşlar , Üniversiteler Kanununun 3 üncü maddesi öğret im üyele
rinin vazifelerini saymıştır. Bu arada E bendi içerisinde profenörlere şu 
vazife de verilmiştir: Türk topluluğunun genel seviyesini yüksel tecek bi
lim verilerini söz ve yazı ile halka yaymak. Üniversite profesörlerinin, 
mensuplar ının halkı tenvir için neşriyatta bulunmaları , halkı tenvir et
meleri lüzumuna şiddetle kaani bulunuyoruz. Çünkü bir profesörün fa
aliyeti sadece üniversite duvarları arasında kalmamalıdır . Daha geniş bir 
kütleyi, bütün milleti üniversite profesörü kendi bilgisinden ve feyzinden 
istifade ettirmeli ve bütün millet bundan intifade etmelidir. Her hoca ken
di ihtisası dahilindeki meseleler hakkında halk efkârını fırsat düş tükçe 
tenvir etmelidir. Bu aydınlatmanın her türlü ihtisas sahalar ında yapıl
ması caizdir, hattâ elzemdir. Bir tıp profesörü, bir veteriner profesör, bir 
yüksek mimar profesör nasıl kendi ihtisası sahalarında halka faydalı ola
bilirse bir hukuk profesörü de günün mevzularını teşkil eden siyasi m e 
seleler üzerinde dahi fikir serdedebilir. Bu hususta Millî Eğit im Encüme
ninde de zikrett iğim bir iki misali Yüksek Huzurunuzda z ikre tmek iste-
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r im. Meselâ Seçim Kanununun tadili mevzuubahis ise. Türkiye 'de majö-
riter sistem kabul edilmiş olmasına rağmen bir profesör nisbî seçim esa
sının bizim siyasi bünyemize çok daha uygun olduğunu iddia edebilir. 
A n a y a s a tadili mevzuubahis ise, Türkiye'nin içtimai bünyes ine hangi 
Anayasan ın ne türlü bir anayasanın uygun olduğunu bir mütalâa olarak 
ileri sürebilir, yazabilir. A m a bunların hepsi ilmin objektivitesi ve taraf
sızlığı içerisinde yapılmalıdır. Hele bir üniversite mensubu, profesörlü
ğünden beklenemiyecek bir tarzda ilmi demagojik bir surette günün po
litikasına alet etmemelidir. Bizim Üniversiteler Kanunu ruhu itibariyle 
buna mânidir. Çünkü muhtariyet hocaların ilim hürriyetini teminat altı
na almıştır, demagojik bir tarzda politika yapmak hürriyetini değil . 

Av rupa ve Amer ika üniversitelerinde bu mesele bu zaviyeden acaba 
nasıl bir manzara arzediyor? Zannederim ki bu noktanın aydınlat ı lması 
şimdi üzerinde durduğumuz mevzu ile doğrudan doğruya alâkalıdır. 
Yüksek Meclisinize bu nokta üzerinde yerli ve yabancı ilim adamlar ının 
mütalâalar ından birer pasaj arzedeceğim: 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ordinaryüs profesörler inden Dr. 
Hirş 1950 senesinde "Dünya üniversiteleri ve Türkiye 'de üniversitelerin 
gelişmesi" isimli iki büyük cilt kitap çıkarmıştır. 

Bu eserde İngiltere ve Amerika 'da üniversitelerin muhtariyet i mesele
si diğer bir ilim adamı tarafından bir makalede tetkik edi lmiş ve bu eser
de yer almıştır. Bu nokta üzerinde diyor ki: "Hocanın hürriyeti mesleki
nin disipliniyle mahduttur. Bu disiplin de onu ancak ve yalnız hakikati 
a ramaya sevkeder. Eğer hoca bu disipline tâbi o lmıyacaksa bu meslek
ten ayrılarak gazeteci veya politakacı olması icabeder." (Bravo sesleri). 
Şimdi dikkat buyurulursa üniversite profesörlüğüyle polit ikacılık veya 
gazetecil ik telif edilememektedir . Eğer ilim disiplinine tâbi o lmıyacaksa 
gazeteci veya politikacı olabilir. 

Kembr iç Üniversitesi profesörlerinden Ernest Baker bu nokta üzerin
de şunları söylüyor: "Üniversite profesörü ilim için ilim yapar. Kürsüde 
ilmi siyasete karıştırmaz; Hariçte de parti politikalarının fevkmda kalma
yı bilirse akademik hürriyete ne merkezî ve ne de mahall î otoriteler teca
vüz cesaret inde bulunamaz." Bizzat Profesör Hirş Avrupa ve A m e r i k a 
üniversitelerinin tarihî inkişafını izah ederken, bir zamanlar Avrupa ve 
Amer ika 'da üniversitelerin içine politik cereyanların g i rmes inden müte
vellit mahzurlar ı sayarken şunları söylüyor: 

"Bâzı partiler talebeyi muayyen profesörler aleyhine tahrik etmişler, 
diğer bâzı partiler de profesörleri muayyen talebe grupları a leyhinde ka
naat bes lemeye teşvik etmişlerdir. Her partinin içinde talebe ve profesör-
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ler arasına sokulan hafiyelik sistemi meydana gelmiştir. Bu vaziyet gerek 
Amer ika ve gerek Avrupa 'da çok feci dâvaların hudusuna sebep o lmuş
tur." 

İşte dünya ilim adamları günlük ve demagojik polit ikanın üniversi te
lere g i rmesi neticesinde ortaya çıkan mahzurları bu tarzda izah ediyor
lar. 

Batı memleket ler inin üniversite profesörlerinin günlük siyasetle de
magojik bir surette meşgul oldukları görülmüştür. 

Bizim memleket imize gelince: 

Şunu şükranla ifade edeyim ki, üç üniversi temizde günlük poli t ikaya 
yakalar ını kaptıranlar parmakla sayılacak kadar mahduttur. Bu gibilerin 
gidişinden bizzat üniversite mensupları müştekidir. (Bravo sesleri). Bunun 
bir delili olarak Ankara Üniversite Senatosunun 3 Ekim 1950 tarihinde 
hocaların aktif politika ile meşgul olmamalar ı hakkında bir karar aldığı
nı zikredebil ir im. Kararı aynen okuyorum: 

"Üniversite profesörlerinin siyasetle meşgul olmaları karşısında üni
versite durumunun aydınlatılması hususu zaruri görü lmüş ve neticede 
üniversite öğretim üyelerinin siyasi teşekküllerde fiilî vazife a lmamalar ına 
ve Üniversiteler Kanununun 3 üncü maddesinin E bendi hükmünün ce
vaz vermediği siyasi yayınlarda bulunmamalar ına ittifakla karar verildi." 

Bu, Ankara Üniversitesi Senatosunun ittihaz etmiş olduğu bir karar
dır ki, biraz sonra arzedeceğim gibi. Yüksek huzurunuza sevketmiş oldu
ğumuz kanun bunun aynıdır. Yani Senato kararı kanun haline getiril
mektedir. 

F İ R U Z K E S İ M (Samsun) - Kararı kanun yapacağız . 

MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ RIFKI S A L İ M B U R Ç A K (Devamla) - Biz im m e m 
leket imizde profesörlerin, günlük politika hâdiseleri içerisinde birer par
tizan gibi gayret sarfetmeleri, bizim Üniversiteler Kanununun ruh ve 
maksad ına külliyen münafidir arkadaşlar. Üniversiteler Kanunu hazır
lanmadan evvel Hükümet tarafından İstanbul Üniversi tesinden birer ra
por istenmişti . İstanbul Üniversitesi namına raporu Ordinaryüs Profesör 
Sıddık Sami Onar hazırlamıştır. İşaret etmek isterim ki, üniversite namı
na hazır lanmış rapordur. 

Sıddık Sami Onar bu raporunda, üzerinde durduğumuz hocaların 
günlük polit ika işleriyle meşgul olmaları noktası üzerinde şunları söylü
yor. Diyor ki: "Üniversiteler sadece bugünkü teknik ihtiyaçları karşılaya
cak birer yüksek mektepten farklı olarak yarını hazır lamakla mükelleftir
ler. 
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Memleket in içinde ve dışındaki bütün ilmî hareketleri ve gel işmeleri 
takip ve tahlil etmek, bugünün müesseselerini tenkidederek yarını hazır
lamak; memleket in yarının müesseselerinin çekirdeklerini meydana ko
yarak ilmî, fennî ve sosyal tekâmüle hizmet etmek üniversitelerin vazife
sidir. Bugünü tahlil ve tenkid edemiyen, onun üstüne ç ıkamıyan ve sa
dece olanı öğretmekle iktifa eden, diğer tâbirle yaratıcıl ık kuvvet inden 
m a h r u m olan bir üniversite, adı ne olursa olsun, yüksek bir teknik mek
tepten başka bir şey değildir. Üniversiteler tahlil ve tenkid, araş t ı rma 
müesseseleridirler. Fakat (buraya dikkat buyurmanız ı rica eder im) bu 
tahlil ve tenkidin, doktrinler mukayesesinin günlük ve demagoj ik politi
ka olamıyacağı , onun çok üstünde kalacağı tabiîdir. İlmî esaslara dayan-
mıyan tenkid veya muayyen bir rejimin propagandasını yaparak veyahut 
şahıslarla uğraşmak üniversite mefhumiyle telif edi lemez. Bu, üniversi
tenin fikir hürriyeti değil, meslek ve mevkiinin suistimali demektir ." (Bra
vo sesleri). Şimdi, Üniversite Kanununun o zamanki Hükümet tarafından 
hazır lanan gerekçesinden yine bu nokta üzerinde bâzı parçalar okuyaca
ğım: 

"Bir tıp profesörünün bir iki saat dersten sonra bütün zamanlar ın ı 
bir pratisiyen hekim gibi muayene yerinde geçirmesi , bir hukuk profesö
rünün de aynı surette birkaç saatlik dersten sonra m a h k e m e m a h k e m e 
dolaşarak pratisiyen avukatlar gibi uğraşması, bir ekonomi profesörü
nün ticaret yapmayı veya ticaret ve ekonomi kurumlarının devamlı ve gö
revli bir memuru olması , bir yüksek mühendis profesörünün gelişigüzel 
bir yapının kontrol işini üstüne alması hiçbir zaman kabul edi lemez. Bu 
düşüncede olanların ve böyle çalışanların üniversite öğret im mes lek inde 
yeri olamaz. Gerekt ikçe üniversitede bunlardan konferansçı veya okut
m a n sıfatiyle faydalanılabilir. Fakat üniversite doçent, profesör ve ordi
naryüs profesörleri, ancak önemli konsültasyonlarda, ameliyat larda, 
Yargıtay, adalet divanları gibi yüksek mahkemelerde veya hakem olarak, 
büyük projelerde ve teknik işlerde gerekli incelemeler yaparak oylarını 
bildirirler." 

Şimdi , bir yüksek mimarın lalettayin bir binanın inşasını üzerine al
masını tecviz etmiyen Üniversiteler Kanunu bir hukuk profesörünün de
magoj ik ve günlük meseleler hakkında yazı yazmasını , daimî surette gay
ret sarfetmesini evlâ bittarik tecviz edemez. Çünkü Üniversiteler Kanu
nunun ruhu buna mânidir. 

Muhte rem arkadaşlarım; şimdi de, huzurunuza get i rmiş o lduğumuz 
kanun tasarısının kısaca karakteristik noktalarını bel i r teceğim. 
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Evvelâ şunu ifade edeyim ki; bu ihtiyacı bizzat üniversite hissetmiş ve 
üniversite senatosu tarafından bu hususta bir karar alınmıştır. Yüksek 
Meclisiniz bu kararı kanunlaşt ı rmak mevkiindedir. Kanun tasarısının bi
rinci karakteristiği budur. Bu noktaya o derece Hükümet in iz itina göster
miştir ki hattâ üniversite senatosu tarafından ittihaz edilen kararın keli
meleri aynen kanuna geçirilmiştir. Kelimelerde dahi hassas ve titiz dav
randık. Bu bakımdan muhtariyetin zedelendiği yolundaki iddialar külli
yen asılsızdır; katiyen varit değildir. Çünkü Hükümet bu kanun tasarısı 
ile kendi üzerine herhangi bir yetki almamaktadır . Fıkraya eklediğimiz fi
il ve hareket lerde bulunan profesörler hakkında karar a lmak yetkisi doğ
rudan doğruya üniversite organlarının takdirine bırakılmıştır. Hüküme
tin hiçbir yetki alması mevzuubahis olmayınca Hükümet in , muhtar iyet i 
zedelediği yolundaki iddia külliyen esassızdır. (Soldan bravo sesleri). 

Tasar ıda disiplin cezaları arasına ithal edilen üç yeni hüküm vardır. 
Siyasi teşekküllerde fiilî vazife almak, üçüncü maddenin E bendinin ce
vaz vermediğ i siyasi yayınlarda veya beyanlarda bu lunmak yasak edil
miştir. 

Bu üç fiilden birincisi takdire bağlı değildir. Bir üniversite senatosu 
bu fiili tesbit ettiği anda maddeyi tatbikle mükelleftir. Takdiri bir keyfiyet 
mevzuubah is olamaz. 

Diğer ikisinde, yayınlarda veya beyanlarda bu lunmak üniversi tenin 
yetkileri arasındadır. Senatonun takdirine terkedilmiştir. Bunlar ın bir 
suç teşkil edip etmediğini bizzat senato takdir edecektir. 

Hocalar ın ağızlarına kilit vurulduğu, günün memleket meseleler i üze
rinde fikir ve mütalâa serdinden mahrum bırakıldıkları yolundaki iddi
alar da doğru olamaz. Bunlar o derece doğru değildir ki, tasarıda bu hu
susu sarahatle ifade ettik. Gerekçede dedik ki, (Burada tebarüz ett ir i lme
si gereken nokta üniversite öğret im üyelerinin, kanunun kendiler ine tah
mil ettiği ve siyasi mahiyette de olsa tamamen objektif ve ilmî ölçülere gi
ren tenkidî yazıların, mütalâa ve beyanların yapı lmaması değildir.) Bu iti
barla gerekçeyle dahi bunu aldıktan sonra artık üniversite hocalar ının 
ağızlarına kilit vurulduğu yolundaki iddialar küll iyen asılsız o lması lâ
zımdır. 

Son söz olarak şunu ifade edeyim ki, bu kanunla üniversi teler imize 
maalesef g i rmeye başlamış olan bir huzursuzluğu bertaraf edeceksiniz ve 
bu ilim müesseseler imizin asıl vazifeleri olan araştırma, ilim uğrunda ça
l ışmalarını daha da kolaylaştıracaksınız. Bunun çok faideli ve hayırl ı bir 
kanun o lduğuna Hükümet inanmış ve bu kanaatle huzurunuza sevket-
miş bulunmaktadır . (Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) . 
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REİS - Murad Âli Ülgen. (Vazgeçti, sesleri). 

M U R A D ÂLİ Ü L G E N (Konya) - Muhterem arkadaşlar, vaktinizi israf 
e tmiyeceğim. Müsaadenizle Bütçe Komisyonu zaptına geçmiş olan bir iki 
hâdiseye burada, Türk efkârı umumiyesinin de bi lmesi bakımından, hu
lasaten arzedeceğim. 

Efendim, 1953 Muvazenei Umumiye Kanununun Bütçe Komisyonun
da müzakeres i sırasında bendeniz üniversitelerimizin durumlar ı üzerin
de, esaslı mevzular üzerinde durmuştum. Bilhassa üniversi tenin senato
yu ilgilendiren ve bugün Huzuru Âlinize Hükümet tarafından kanun ta
sarısı olarak getirilen mevzu üzerinde, İstanbul ve Ankara Üniversi teleri 
rektörlerine sual tevcih etmiştim. Almış o lduğum cevaplarda İstanbul 
Üniversitesi Rektörü arkadaşımız; siyasi mevzuda içtimai i l imlere ayrılan 
k ıs ımda doz bakımından ilmî mevzuların siyasete intikali hassas bir nok
ta teşkil ettiği için üzerinde dikkatle durmaktayız . İki arkadaşımız gün
lük poli t ikaya karıştıkları için buna devam ettikleri takdirde kendilerini 
derhal istifaya davet edeceğimizi ve haklarında kanunun 49 uncu mad
desini tatbik edeceğimizi bildirdik ve onlar da derhal siyasetten çekildi
ler. 

A y n ı suali Ankara Üniversitesi Rektörü arkadaş ıma tevcih ett im. 
Bendenizi tatmin edici mahiyette cevap vermedikleri için. 1953 yılı Büt
çesinin bölümlerinin müzakeresinden sonra, heyeti umumiyes i reye kon
madan evvel tekrar bu mevzu üzerinde müzakere ve münakaşa açılma
sını Yüksek Heyetten rica ettim. Vaktinizi israf e tmiyeceğim; zabıtları ay
nen okuyorum. Muhalefetin alelacele hazırlayıp getirdi diye yapt ığı şikâ
yetlerin hakikata uymadığını , bunun üzerinde evvelce durulduğunu, bu 
zabıtlar dolayısiyle hatırlatmak isterim. Şimdi aynen okuyorum: 

M U R A D Â L İ Ü L G E N (Devamla) - Ankara Üniversi tesinin muhte l i f bö
lümlerinde, bölümle alâkalı mevzularda fakülteler dekanlar ından bâzı 
hususlar hakkında malûmat rica ettim. Tatmin edici cevaplar a ldım. 
Şimdi , bütün üniversiteyi, senatoyu ilgilendiren bir mevzu hakkında te
nevvür etmek ist iyorum. 

Ma lûmu âliniz, kanunu mahsus mucibince üniversi telerimiz muhtar
dırlar. Onlara geniş bir muhtariyet tanınmıştır. Bu muhtar iyete en küçük 
bir müdahale hiç kimsenin aklından geçmez. 

Fakat üzüntü ile görüyoruz ki, günlük politika mevzuu ile iştigal eden 
bâzı üniversite mensubu vardır. Bunların yazılarını günlük gazetelerde 
ibretle okuyoruz. Bir münasebetle , Sayın Rektörden; polit ika ile iştigal 
eden üniversite profesörü bulunup bulunmadığını sormuş tum. Kendi le-

4319 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

ri bulunmadığın ı beyan buyurdular. Bu beyanları İstanbul Üniversi tesi 
için bugün kabul edilebilirse de Ankara Üniversitesi için vaziyet böyle de
ğildir. Ulus gazetesinde bir üniversitesite profesörünün t amamen günlük 
poli t ikaya ait yazıları neşrediliyor. İlim adamlarının olgunluğu ile bağdaş-
mıyacak bu yazıları yazanlar hakkında ne düşünülmüştür? Haklar ında 
ne gibi takibat yapılmıştır, siyasi bir partide faal bir vazife deruhde etmiş 
bir profesör hakkında ne gibi bir muameleye tevessül edilmiştir? Bu ha
reketler müsamaha ile mi karşılanacaktır? Sayın Rektörden bunu öğren
mek ist iyorum." 

Şimdi yine zabıttan Rektör namına verilen cevabı okuyorum: 

"Rektör adına Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Muvaffak A k b a y - Efen
dim, bütçemizin heyeti umumiyes i mevzuubahis olurken bendenize de 
bâzı sualler tevcih edildi. Bu suallere cevaplarımı arzettim, zannediyo
rum. Evvelce de belirttim ki; komisyonun kanaati ile senatonun kana
atinde tam bir mutabakat mevcuttur. Kendileriyle tetabuk hal indeyiz. 
Üniversi teyi temsil eden organ senatodur. Ben senatonun kanaatini ar
zett im. Bendeniz hiçbir veçhile şahsiyata gi rmek arzusunda deği l im. Ve 
g i rmem de doğru olmaz. Yüksek Heyetinizden beni bu hususta vareste 
bırakmalar ını rica ederim. 

Arzet t im: fiilen partilerde vazife almak ve polemik mahiyet te münaka
şalara yol aç t ı rmamak kararındayız. Üniversiteler Kanununun hilâfına 
bâzı hareketler oluyor mu, olmuyor mu? Olabilir, dedim. Ancak böyle bir 
salâhiyete sahip olunması için birtakım kararların al ınması gerekir. Bu 
itibarla şahısları mevzuubahis e tmedim. Üniversi temizin kanaatini arzet
tim. 

Yalnız şu ciheti tebarüz e t t i rmeme müsaadenizi rica edeyim. Günlük 
polit ika mevzuları üniversitemiz çatısı altında bir melce bulamıyacaktır . 
Bu bak ımdan sizi temin ederim." 

Rektörün ifadesine nazaran senato bu işte gayet samimî davrandığı 
halde, eldeki mevzuat ın noksanlığı kifayetsizliği yüzünden bu h ü k ü m yü-
rüyememektedir . 

Hükümet in teklif etmiş olduğu kanun lâyihası kesbi kanuniyet ettiği 
takdirde senatonun hakiki kararları tamamiyle icra edilmiş olacaktır. Bu 
itibarla bendeniz tasarının aynen kabul edilmesini Yüksek Heyet inizden 
rica ed iyorum. 

REİS - Müzakerenin kifayetine dair takrir var. Fakat evvelâ komisyo
na ve ondan sonra da bir milletvekiline söz verdikten sonra kifayet tak
ririni reyinize arzedeceğim. (Kâfi sesleri). (Son defa konuşan milletvekilidir ses
leri, komisyon konuşmak istemiyor sesleri). 
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K O M İ S Y O N REİSİ M U S T A F A REŞİT T A R A K Ç I O Ğ L U (Trabzon) - Siz de 
ben im kadar komisyonda terlemiş olsaydınız, kolay kolay söz söylemek 
hakkından vazgeçmezdiniz . Mahaza kısa konuşacağım. 

Söz alıp konuşan arkadaşların beyanları arasında bâzı hakikata uy-
mıyan cihetler gördüm, onları tashih etmek mecbur iye t indeyim. 

Bir arkadaşım, komisyon o şekilde bir süratle çalışmıştır ki, komis
yonda mevcut olmıyan bir arkadaşı rapora koymak suretiyle yanl ış bir 
yola gitmiştir, buyurdular. 

Efendim bir Millî Eğitim Komisyonu olarak onbir kişi Cumartes i gü
nü saat onda toplandık ve saat ondörde kadar mesaimizi devam ettirdik. 
Saat 16'da tekrar toplandık, saat onsekiz otuza kadar çalıştık. Ve mev
zuu neticelendirdik, hizmetimiz de bu suretle bitmiş oldu. 

Mazbata yazıldı, esasen listede matbu isimler vardır, kaç âza varsa 
hepsinin ismi burada yazılıdır, olmıyanlar çizilir. Matbaaya gittiği z aman 
üstündeki çizgi hafif olduğu için mürettip zat bunu farketmiyecek rapo
ra adını koymuş . Burada kimsenin hiçbir sunutaksiri yoktur. 

Arkadaşlar , çal ışmamız İçtüzüğün hükümler ine uygun olarak yapıl
mıştır, herkese söz verilmiştir, hattâ bir vekil arkadaşımızı bu hususta 
darılttık. O derece ki, söz almış iken müdahalede bulunulmuştur . İki 
maddel ik bir kanun için aşağı yukarı altı yedi saat kadar bir mesai sar-
fettik. Binaenaleyh, fazla surat gösterildi veyahut iş aceleye geldi sözleri
ne mahal yoktur. Bundan evvel ne şekilde, nasıl çal ışmışsak bu işte de 
aynı şekilde çalışmışızdır. Orada bulunan arkadaşlarımız bu hakikati ka
bul etmek mecburiyetindedirler. Kanunun ne sebeple sevkedildiğini ar
kadaşlar ımız uzun uzadıya izah buyurdular. Ben not aldım, dikkat edi
yo rum. Bütün arkadaşlar, bilhassa muhalefet safından gelen sesler, 
"'aman üniversitenin muhtariyetine halel geldi, ağızlar bundan sonra ha-
kikatları ifade edemiyecekler, ne yapacağız." Feryat bu... Fakat hâdise bu 
değil canım. Üniversitenin ne olduğunu bilenler, bilhassa Üniversi te Ka
nununa az çok muttali olanlar anlarlar ki, yeni getirilen hüküm esasen 
boş olan bir yeri doldurmak suretiyle üniversiteye hizmet etmiştir. Üni
versi tenin tasarrufu haricinde bir otorite kendisini şöyle veyahut böyle 
hareket etmesi için emir ve kumanda mevkiinde get i rmiş değildir. Üni
versitenin vereceği cezalar, yapacağı işler bizzat üniversite tarafından ya
pılacaktır. Bunun feryadü figana sebep olan tarafı nerede? 

Peki ama efendim, bırakalım herkes istediği gibi, içtimai nizamı boza
cak tarzda yazı yazsın elbette onun karşısına ikinci bir üniversite hocası 
çıkar o da başka türlü yazar. Böyle tuhaf mütalâalara da rastgeldik. Ya-
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ııi hürriyet ve içtimai nizamı bozmasına müsaade edelim başkası onu dü
zeltsin, yani bir nevi acemi berberi kendi kafamızda berberlik öğretmek 
gibi tuhaf bir mütalâaya tesadüf edilmiştir. 

Arkadaşlar ım, bu millet dünyada hocasına üstadına en büyük mev
kii veren bir millettir. Türk milletinin padişahları kendi hareketleri için 
hocalar ından emir ve kumanda alırlardı. Hattâ biz bugün dahi çocuğu
muzu hocaya verdiğimiz zaman eti senin kemiği benim diye veririz. Bun
da hocaya bir i tminan, bir bağlılık bir teslimiyet vardır. Bu kadar büyük 
bir samimiyet içinde arzı teslimiyet ettiğimiz hocaların içinden birisi çı
kar da ilim yuvaları içinde fırtına koparırsa elbette onu önleyici tedbirle
ri a lmak Hükümete düşen bir vazifedir. Kaldı ki bunu Hükümet de yap
mıyor, bizzat üniversitenin kendi salâhiyetine veriyoruz. Bu kanunu ka
bul e tmek isabetli olur. 

REİS - Kenan Akmanlar . (Kâfi, kâfi sesleri). 

K E N A N A K M A N L A R (Çanakkale) - Vazgeçt im. 

REİS - Kifayeti müzakere takrirlerini okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 

Müzakereler in kifayetinin ve maddelere geçilmesinin reye vaz 'mı arz 
ve teklif eder im. 

Rize Mebusu 
Osman Kavrakoğlu 

Yüksek Riyasete 

Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif eder im. 

Denizli Mebusu 
Eyüb Şahin 

S İ N A N T E K E L İ O Ğ L U (Seyhan) - Kifayet takrirleri aleyhine söz istiyo
rum. 

REİS - Buyurun. 

S İ N A N T E K E L İ O Ğ L U (Seyhan) - Arkadaşlar, burada partiler kavga et
tiler. Gürültü yaptılar. Fakat biz müstakiller maalesef konuşamadık . 
Şimdi sıra zannedersem bize geldi. Halbuki diğer taraftan kifayeti müza
kere takriri verildi. Biz de sözden mahrum edildik. Biz de kanaatimizi 
söylersek müstakillerin de kanaati belirmiş olur. 

REİS - Müzakerenin kifayetini kabul edenler... Etmiyenler. . . Müzake 
renin kifayeti kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler. . . Maddele re geçil
mesini kabul edilmiştir. 
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Kanunun ivedilikle görüşülmesi teklifi vardır. İvedilikle görüşülmesini 
reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversiteler K a n u n u n u n 46 nci Maddes in in (d) 
Fıkrasının Değiştiri lmesi Hakkında K a n u n 

M A D D E 1. - 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 46 nci maddes in in 
(d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

d) Üniversite öğretim meslekinden çıkarma: 

Üniversi te öğretim meslekinde kalmasına yer b ı rakmıyacak kadar şe
ref ve haysiyet kırıcı bir suç işliyenlerle, siyasi teşekküllerde fiilî vazife 
alanlar veya 3 üncü maddenin (e) bendi hükmünün cevaz vermediğ i si
yasi yayınlarda veya beyanlarda bulunanlar üniversite öğret im meslekin
den çıkarılır. 

Bu gibilerin akademik unvanlarını taşıyıp taşıyamıyacakları üniversi
te senatolarınca ayrıca karar altına alınır. 

K A S I M K Ü F R E V İ (Ağrı) - Şahsım adına konuşuyorum arkadaşlar. 

Bu maddede iki suç tesbit edilmekte ve bunlar cezaya bağlanmakta
dır. 

Birincisi, üniversite, öğretim meslekinde kalmıyacak derecede haysi
yet ve şeref kırıcı suç işliyenlerin muhakemesi ile, sabit olduğu takdirde 
ihraçları. 

İkincisi ise siyasi teşkilâtta fiilî vazife alanlarla gündelik poli t ikaya söz 
veya yazı ile karıştıklarından dolayı ihraç edilmek istenenler hukuk nos
yonuna sahip arkadaşlarıma hitap ettiğim için neticenin ş imdiden istih
sal edildiğine kani bulunmaktayım ayrı ayrı karakterler arzeden muhte
lif iki suç aynı ceza ile tecziye edilmektedir. Fakat her iki suç dolayısiyle 
meslekler inden ihraç edilenler unvanlarının selbedilmesi gibi bir hüküm
le karşı karşıya kalmaktadır. 

Tesl im buyurulur ki, siyasi yazı asla şeref ve haysiyeti muhi l telâkki 
edi lemez. Şayet siyasi bir yazı şeref ve haysiyeti muhil bir eda taşır veya 
yaz ıya böyle bir eda sokulmuş ise şeref ve haysiyeti muhil suç yapmas ı 
itibariyle ayrıca bir ceza görür. Bu itibarla, öğret im meslekinde bu lunup 
da yalnız siyasi suç işledi diye ihraç edilenlerin unvanını se lbetmek ihti
yar ının senatoya terkine asla taraftar değil im. Bu hüküm üniversi teye, 
senatoya verilmiştir. Fakat bunun karşısında bundan dolayı ihraç edil
miş bir profesörün unvanını nezetmeye ve bu selp ışığı alt ında dahi tut
mayı gönlüm razı olmıyor. Bu itibarla Heyeti âl iyenizden istirham ediyo
rum; haysiyet ve şeref rencide eden hareketinden dolayı ihraç edilenler-
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le diğerlerini bir tutmıyalım. Ancak bu şekil ek hüküm hukuk nosyonu 
ile kabili teliftir. Hükümetin noktai nazarı o lmayıp bir arkadaşın takriri
nin kabulü neticesinde buraya geçmiştir. Müdafaa ett iğim hususta Hü
kümet tarafından kabul edilmesini rica ediyorum. Bu hususta bir takrir 
takdim ediyorum, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REİS - Remzi Bucak. 

M . R E M Z İ B U C A K (Diyarbakır) - Efendim, bu mealde daha evvel ben
deniz de Yüksek Riyasete bir takrir takdim etmiştim ve esbabı mucibesi-
ni hemen hemen muhterem arkadaşımız Kasım Küfrevi Bey de huzuru
nuzda izah ettiler. 

Madden in tetkikında; üç hükmün ihtiva ettiğini müşahede ederiz. Bi
rincisi üniversite öğretim meslekinde kalmaya yer b ı rakmıyacak kadar 
şeref ve haysiyet kırıcı bir suç işliyenler, ki bunun üzerinde hepimiz müt
tefikiz. Böyle bir şahsın Üniversite Encümeninde yer a lması hiçbir suret
le tecviz edi lemez. 

İkincisi: Siyasi teşekküllerde fiilî vazife alanlar. Bu da muh te rem ar
kadaşlar ım, esasen Muvazenei Umumiyeden maaş alan kimseler in me
mur addedi lmesi lazımgeldiğine göre ve Maarif Vekâleti de bu kanaat te 
bu lunduğuna göre, bu gibilerin zaten Memur in Kanunu muvacehes inde 
memur iye t ten uzaklaştırılmaları lâzımgelmektedir . 

Üçüncü nokta; biraz evvel yine arkadaşımızın temas ettiği ve saatler
den beri muhte rem Meclisin münakaşasını yaptığı (e) bendinin tefsiri ve 
ya (e) bendine riayet edi lmemesi hallerinde profesörlerin durumudur . İş
te bendeniz de bu noktaya temas etmek ist iyorum. 

Muhte rem arkadaşlar; bir doktorun malzemesi hastadır, bir mühen
disin malzemes i kâğıdı, kalemi ve inşaat malzemesidir . Bir içt imaiyatçı
nın malzemes i de cemiyettir ve aktüel kanunlardır. İktisatçının ma lzeme
si de iktisadî durum ve mevcut mevzuattır. 

Biraz evvel teferrüatiyle huzurunuzda arzedilen (e) bendi muvacehe
sinde bir profesörün kendisine tahmil edilen bir vazifesi de bi lgi lerden 
vülgarize suretiyle halkı, efkârı umumiyeyi istifade ettirmelidir. 

Bir an için bir profesörün bu hududu aştığını farz ve kabul edecek 
olursa ve Senatoca bu hududu aştığı neticesine varılırsa kendisinin va
zifesine son veri lme gibi bir duruma düşülecektir. Acaba seneler ve sene
ler boyunca çalışarak elde ettiği o akademik unvanları terketme hakkını 
niçin bu senatoya bahşedel im. O Akademik unvan ki kendisine tevcih 
edil irken ancak l iyakatinden dolayı tevcih edilmiştir. O şahıs bugün üni
vers i teden ayrılmış ve bir partiye girmek veya parti safında bu lunmak 
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suretiyle günün birinde kendi noktai nazarını müdafaa e tmek suretiyle 
ve kendi noktai nazarını müdafaa edenler ekseriyeti teşkil e tmesi sure
tiyle bir gün memleket in kahir ekseriyetini temsil edebilir. Bu suretle 
memleke t in mukadderat ına vazıülyed olmak durumuna düşebilir. Sonra 
yine bir misal daha arzedeyim: Bizde valilik t amamen siyasi bir meslek
tir ve vali de elbette ki siyasi bir şahsiyettir. Mebusluk da yine siyasetin 
ta kendisidir. Bu iki sıfatı kendisinde meczetmiş bu lunmas ına r ağmen iş
te Profesör Köprülü siyasetin mihrakını teşkil etmektedir. Bu zat tan si
yaset le uğraşıyor diye unvanını, profesör unvanının bu şahıslardan nez-
dedi lmesine gönül razı olmaz. Bendeniz de vermiş o lduğumuz takririn 
kabul edilmesini rica ederim. 

Esasen Hükümet , teklifinde mevcut bulunmıyan ceza fıkrasının an
cak şeref ve haysiyeti kırıcı hareketlerde bulunanlara tahsis edilerek di
ğerler inden nezedilmesini teklif ediyorum ve kabulünü rica eder im. 

K O M İ S Y O N B A Ş K A N I M U S T A F A REŞİT T A R A K Ç I O Ğ L U (Trabzon) -
Efendim, Remzi Bucak arkadaşımız Memurin Kanununda şeref ve hay
siyeti ihlâl edenler hakkında hüküm bulunduğu için ayrıca burada hü
küm vaz ' ına lüzum yoktur, kanaatindedirler. 

R E M Z İ B U C A K (Diyarbakır) - Öyle değil. 

REİS - Müsaade edin, gelir, izah edersiniz. 

M U S T A F A REŞİT T A R A K Ç I O Ğ L U (Devamla) - Memur in kanununda 
vakıa böyle bir hüküm vardır ama, Üniversite Kanununun 50 nci mad
desindeki (Üniversite öğret im mesleki üyeleri bu kanunda yazılı sebep ve 
hükümler dışında görevlerinden çıkarılamazlar ve akademik unvanlar ın
dan mahrum edilemezler. Başka bir işe geçme veya çeki lme ve yahut iş
ten çeki lmiş sayılma yoliyle öğretim görevinden ayrılanlar akademik un
vanlarını taşırlar." 

Şimdi bu hüküm karşısında, haysiyet ve şerefini kıranlar ve bu şekil
de öğret im üyeliği safında bulunmak imkânı bırakmıyanlar için ayrıca bir 
hüküm koymak mecburiyeti vardır. 

Üçüncü maddenin E fıkrasına gelince; arkadaşlar akademik unvan
larının alınıp a l ınmaması takdiri esasen üniversiteye bırakılmıştır. Bir in
san üniversite camiasından ayrıldığı takdirde dahi profesörlük unvanını 
muhafaza edebilir. Fakat o şekilde bir suçun faili olur ki, artık o unvanı 
taş ımaya imkân vermez. Avukatlar ın ellerinden bu şekilde diplomalar ı 
alınır ve doktorların da diplomaları alınmaktadır. Binaenaleyh, böyle bir 
fıkrayı zaten biz yeniden getirmedik, kanunda mevcut olan bir h ü k m ü ip
ka ettik. Maruzat ım bundan ibarettir. 
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REİS - Osman Kavrakoğlu. 

O S M A N K A V R A K O Ğ L U (Rize) - Muhterem arkadaşlar, münakaşa 
mevzuu olan maddenin son fıkrası Üniversite Kanununda halen mevcut
tur. 46 nci maddenin yeni bir şekle sokulması sırasında bu fıkra her na
sılsa unutulmuştur. Halbuki bu fıkranın maddede yer a lması zaruridir. 
Bu zaruret yüzünden komisyonda teklifte bulundum. Hükümet dahi bu 
teklife iştirak etti. 

Arkadaşlar ın üzerinde durdukları noktada endişeyi mucip bir hal va
rit değildir. Üniversite Kanununun 50 nci maddesi dahi bir profesörün 
üniversi teden ihraç ve akademik unvandan mahrum edilebileceği mevzu
unu sarahaten ifade eylemektedir. 

46 nci maddenin D bendi evvelce yalnız şeref ve haysiyet kırıcı suç
larla mahkûmiyet i profesörlükten ihraç için zaruri bir şart kabul etmiş
ti. Ş imdi bu şartlara ilâve yaptığımıza göre, akademik unvanın ipka veya 
iptalini de bu şartlara sâri kabul etmekte hata olamaz. 

Arkadaşlar diyorlar ki, siyasi sebeplerden üniversi teden ihraç olu
nanların akademik unvanları uhdelerinde kalsın. Biz diyoruz ki, kalma
sın. Fakat bu cihet Senatonun takdiri ile karara bağlansın. 

Her siyasi sebep günlük politika ile uğraşmak veya zararsız demago
ji y apmak şeklinde mütalâa edilemez. Siyasi fiillerin vahamet derecesini 
ş imdiden kest i rmeye imkân yoktur. Siyasi bir suç va tana ihanete kadar 
gider. Millî birliği bozacak faaliyette bulunan bir cemiyete g i rmek memle 
ketin varlığını tehlikeye sokan faaliyetlere dâhil olmak zararlı hareketler
dir. Bu hareketler yüzünden üniversiteden çıkarılacak bir şahsın üniver
siteye yapacağı hücumlarda, malî birliği bozacak makale lerde profesör 
imzasını atmasına cevaz veri lemez. Biz bu ciheti takdir e tmek yetkisini 
y ine senatoya vermeyi muvaffık bulduk. Hükümet de esasen mevcut olan 
bu hükmün değiştirilmesini düşünmediğinden tasarı bu şekilde huzuru
nuza geldi. Bu fıkra ile siyasi faaliyette bu lunduğundan ihraç olunacak 
her hangi bir profesörün akademik unvanı mutlaka el inden al ınacak de
ğildir. Senato siyasi faaliyetin vahametini takdir edecektir. Senato eğer 
bu fiili şeref ve haysiyet kırıcı bir suçla mahkûmiyet ten daha ağır görür
se kararını buna göre verecektir. 

Siyasi fiilleri yalnız politik ve demagojik kanallarda cereyan edecektir 
diye farzetmek doğru olmaz. Daha ileri ve tehlikeli haller olabilir. Bütün 
bunları takdir etmek lâzımdır. İşte bu takdir hakkını kul lanacak olan Se
natodur. Bu hakkı senatodan almak ileride birtakım zararlar doğurabilir . 
Bu yüzden bendeniz fıkranın aynen kabulünü rica eder im. 
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REİS - Hâmid Şevket İnce. 

H Â M İ D Ş E V K E T İNCE (Ankara) - Efendim; sayın ve aziz a rkadaş ım 
Küfrevi 'nin mütalâasına iştirak etmiyeceğim. Çünkü ben bir avukat ım, 
siz de bir doktorsunuz, öteki bir mimar veya mühendistir . Hulâsa bir sa
natı mahsusa sahibiyiz ve her birimiz, bir kanunu mahsus la vecaip altı
na gi rmiş ve unvanlar almış insanlarız. Meselâ beni Haysiyet Divanı tar-
detse ben bundan sonra artık (Avukat Hâmid Şevket İnce) diye imza ata
bilir miy im? Atamam. Bir doktor da keza böyledir. Siyasi ve adlî suçlar
da, ma lûmu âliniz bir kaide vardır, ve ve ve, veya veya veya, yahu t yahu t 
yahut diye o suçlar fıkralara ayrıldıktan sonra topu bir hükmü cezaîye 
bağlanır. Bu mütaaddit suçların aralarında, veri lecek ceza yönünden te
adül, tenazur var demektir. Çünkü her birisinin ifade ettiği neticei ceza
iye aynıdır. Bu itibarla haysiyetşiken bir muamele yapan bir profesör için 
Küfrevi profesörün unvanı kaldırılsın lâkin diğer her hangi bir suçtan do
layı o hak elinden alınmasını diyor. 

Arkadaşlar , haysiyetşiken hareket, haysiyeti kırılanın ve kıranın vazi
yetini tâyin eder. o fena hareket memlekete , â m m e y e büyük zarar ika et
miş olmaz. Haysiyetşiken bir muamele nihayet muhit i iç t imaide o mu
ameleye mütecasir olanın ahlâki durumunu belirtir. A m a â m m e y e zarar 
iras etmiş sayılmaz. Bence siyasi yazıların zararı daha büyük ve daha 
tehlikelidir. Binaenaleyh diğer kanunlardaki tenazuru da nazarı dikkate 
alarak her hangi bir avukat, bir mimâf veya bir doktorun ve şimdi aklı
m a gelmiyen ve kanunda vaziyetleri tâyin edilmiş olan sanatkârların ve 
serbest meslek erbabının mâruz kaldıkları âkibete elbetteki mâruz kalın-
malıdır. Niye profesörleri istisna edeceğiz? Maddede yazıldığı gibi bu ci
het ayrıca bir karara bağlanacaktır. Düşünülsün, siyasi makale yazmak 
suretiyle memlekete ne dereceye kadar mânevi veya maddi zarar ika et
miştir, vah im midir, vahamet derecesi kendi meslekinin el inden al ınma
sına, unvanının istirdat edilmesine sebep olacak mıdır? Bunun takdiri 
senatoya veriliyor, yani meslektaşlarına veriliyor. Hattâ tetkik eden heyet, 
t ar d kararı alan heyet bizim avukatların haysiyet d ivanında olduğu gibi, 
onun unvanını da almalıdır. Zaten Ceza Kanununun 20 nci maddes inde 
de bu salâhiyet hâkime verilmiştir. O halde senatoya ve rmekten neye çe
kmel im. Fıkranın aynen kabulünü ben de rica eder im. 

H A S A N A L İ V U R A L (Çorum) - Muhterem arkadaşlar, üniversi tenin 
muhtariyet i üzerinde Heyeti Aliyenizin ne derece hassasiyetle durduğu
na hepimiz şahidiz ve hepimiz de aynı hassasiyeti taşımaktayız. 

Şimdi bu maddede bilhassa E fıkrasına ilâve edilen kısım ihraç me
selesine aittir. Bu ihraç maddesinde şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar için 
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ihraç kararı verildiği ve bu ihraç kararı mütaakıben de akademik unva
nın muhafaza veya ref i cihetine gidileceği yine senatonun t a ma me n tak
dirine bırakılmıştır. 

Arkadaşlar , ihraç, suçun asli cezası o lduğuna göre ve akademik un
vanının muhafazası veya ademim uh af azası ise fer'i ceza mahiyet inde ol
duğuna nazaran, şeref ve haysiyeti kırıcı bir suç için aynı fıkrada bu ce
za tatbik edildiği ve üniversitenin tamamen senatonun takdirine bırakıl
dığı halde, sonradan ilâve ettiğimiz kısım için üniversi tenin bu takdir 
hakkını ka ld ı rmaya ben mahal görmüyorum. Bu takdir hakkını or tadan 
kaldı rmak demek, yani siyasi teşekküllerde fiilî vazife alanlar ve siyasi 
yayınlarda ve beyanlarda bulunanlar için üniversite senatosuna ihraç 
hakkı verdiğimiz halde, yalnız akademik unvanının muhafazası veyahut 
r e f i hususundaki hakkını onlardan almış oluyoruz ki, bu hal üniversi te 
muhtariyet ini zedeliyecek bir keyfiyet olduğunu arzetmekle iktifa ediyo
rum. 

REİS - Remzi Bucak. 

M . R E M Z İ B U C A K (Diyarbakır) - Muhterem arkadaşlar ım, evvelâ 
muh te rem meslektaşım Hâmid Şevket Beyefendiye arzı cevap edey im. 

Avuka t , avukatlık sanatını mûtat bir meslek olarak yapan insanlara 
veri len bir sıfattır. Bir hukuk mezununa avukatl ık payesi veri lmemişt ir . 
Bir hâk ime avukatlık payesi verilmemiştir. Ancak muayyen kariyer ola
rak kendisine onu sanat ittihaz etmiş, onu mûtat bir meslek olarak şe
refli bir vazife halinde ona devam eden insanlara, muayyen imtihan de
recesi veyahut ehliyet verdikten sonra verilen bir titr, bir unvandır . Bir de 
bu unvan meslekte devam ederse kullanılabilir. Bir avukat bir an için 
meslekini terkeder ve ticaret yapmaya başlarsa avukatlık sıfatını kulla
namaz. Elbette kullanmaz, çünkü o meslekten ayrılmıştır. Halbuki aka
demik unvan böyle değildir. Bir doktor; hukuk doktorasını vermiştir , o 
ö lünceye kadar doktordur, hukuk doktoru olarak tanınır. Bir tabip dok
tor, doktorasını vermiştir, bu tabip doktor ölünceye kadar doktordur, ah
val ve şerait ne olursa olsun o unvanı muhafaza edecektir. Bunu böyle
ce b i lmek lâzımdır. Binaenaleyh profesörlük de yalnız üniversiteyi bitir
miş bir k imseye verilen bir unvan değildir. Kariyer akademiyi takip etmiş, 
muayyen tezler yazmış , onu kabul ettirmiş ve onu da müktesep bir hak 
olarak almıştır, bu bir sıfattır. Meslekten ayrılsa dahi o sıfat kendisine 
baki kalacaktır. Biz şahsan buna kaniiz. 

Osman Kavrakoğlu arkadaşımızın temas ettiği 50 nci maddeye gelince; fil
hakika 50 nci madde 4936 sayılı Kanunda mevcuttur. A m a hemen ilâve 
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edey im ki, 50 nci maddenin mevcudiyeti yanında bugün kabul buyurdu
ğunuz, siyasetle uğraşma veyahut günlük politika işlerine polemik ola
rak kar ışmaktan mütevelli t senatonun ihraç keyfiyeti cezai bir müeyy ide 
olarak bu kanunda, yani 4936 sayılı Kanunun 50 nci maddesi yoktur. 
Bu madde aynen şöyledir: 

"Üniversite öğret im mesleki üyeleri bu kanunda yazılı sebep ve hü
kümler dışında görevlerinden çıkarılamazlar." Ancak ve ancak 46 ncı 
maddedeki çıkartma halleri, üniversite öğret im meslekinde ka lmas ına 
mahal bı rakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir suç işlemiş o lma
sıdır. Parantez içerisine alınmış kayda göre, bu gibilerin akademik un
vanları taşıyıp taşıyamıyacakları senato tarafından ayrıca karar alt ına 
alınır. Bu gibi ağır şartlar altında bulunan şahsa karşı bile, re 'sen hare
kete geç i lmemiş ve ancak bunun takdirini senatoya terketmiştir. Kaldı ki 
siyasi bir makale yazmak, siyasi tenkidlere karışmış o lmaktan mütevel 
lit suç işliyenler hakkında bu ağır cezayı tatbik ett irmek yoluna gi tmek, 
hiçbir suretle muvafıkı adalet olamaz. Suç telâkki edi lmek istenen aksi 
tezin günün birinde ekseriyet bulabileceği ve iktidara gelebileceği muhte
meldir. 

Siyasi kanaat dediğimiz şey hepimizde mutlak olarak kışlavi bir gö
rüş değildir. Sizin burada bu şekilde gördüğünüzü, bir başkası başka şe
kilde gördüğü içindir ki memleket te partiler doğmaktadır , muhte l i f gö
rüşler tezahür etmektedir. Bu itibarla şu veya bu partinin noktai nazarı
na uymamışt ı r diye, o profesörün unvanının alınması asla mevzuubah i s 
o lmamak lâzımgelir kanaatindeyiz. Binaenaleyh, verdiğimiz önergenin 
müdafaası maksadiyle tekrar arzediyoruz. bu cezai müeyyideyi , münha
sıran 46 ncı maddede ifadesini bulan ve bugün tasvibinize iktiran etmiş 
bulunan maddenin baş tarafını işgal eden suça hasrü kasredel im, bu su
retle çok daha isabetli hareket etmiş oluruz. 

REİS - Başvekil , buyurun. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Filhakika bu fıkra Hükü
met tarafından sevkedilmiş bir fıkra değildir. Encümence ilâve edi lmiş bir 
fıkradır. Fakat fıkra üzerinde müzakereler cereyan ederken bir, iki nok
tanın yanl ış anlaşı lmaması için söz almak mecburiyet ini d u y m u ş bulu
nuyorum. 

Bu fıkrada profesörlük unvanının alınması senatonun takdirine bıra
kılmış bulunuyor. Yani senato, bir profesörün siyasete karıştığı için üni
versi te camiası dışına çıkarılmasına lüzum gördüğü takdirde, fiil ve ha
reketin derecesine göre profesörlük unvanını nezetme hakkına sahip kı
lınıyor. 
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Şimdi, profesörlük unvanının veri lmesinde üniversite senatosunun 
salahiyetli olduğu aşikâr. Tâyin olunan fiil ve hareketler münasebet iyle , 
üniversite camiası dışına çıkarılması hususunda da yine senatoya hak ve 
salâhiyet tanındığı meydanda. Hal böyle iken, Üniversite Kanununun ru
huna, muhteremiyet ine, vicdani kanaatlerine, dokunulmazl ığ ına göre 
hareket edeceği cümlece kabul buyurulacak olan senatoya, hini hacette 
böyle bir salâhiyetin kullanılmasını vermek büyük bir mahzur teşkil et
mez kanaat indeyim. 

Bir profesör aşırı fiil ve hareketlerinden dolayı üniversite camias ı dı
şına çıkarıldığı takdirde durmıyacak, sabah, akşam senatoyu ve üniver
siteyi baskı altında bulunduracak, onun muhtariyet ine ve şahsiyeti mâ-
neviyesinin kendisini kolayca müdafaa edemiyeceği hususiyet ine daya
narak üniversiteyi mütemadiyen tahkir ve tezyif edecek olursa, tahkirin 
cezası vardır, fakat tahkirde bulunmadan dahi muhtar ve şayanı hürmet 
bir müesseseyi günlük politikanın mevzuu yapmak suretiyle onu küçük 
düşürmek mümkündür . Bu vaziyette, senatonun böyle bir salâhiyeti 
el inde bulundurması , bu suretle nabeca hareket e tmek istiyenler için bir 
zabıta teşkil eder kanaat indeyim. 

Remzi Bucak arkadaşımız buradaki ifadelerinde, siyasi kanaatlerin
den dolayı bir üniversite profesörü üniversite camiası dışına çıkarı lması 
ile alâkalı bir şekilde, siyasi kanaatlerin hiçbir zaman müspet l ik ve kati
yet ifade etmediğini söyliyerek, bugün böyle düşünenler in ikt idarda ol
masına mukabi l yarın başkalarının iktidara geleceğini bunun, delili ola
rak ifade ettiler. Şunu arzedeyim ki. her hangi bir profesör üniversi te ca
miası dış ında siyasi kanaatleri dolayısiyle çıkarı lmamaktadır . Bunu sa
bahtan beri cereyan eden müzakereler açık olarak ortaya koymuştur . 
Maruza t ım bundan ibarettir. Hükümet de buna iştirak etmiştir. Kanun 
tasarısını ilk sevkettiği zaman bu hususu görmemiş ve böyle bir müeyyi
deye lüzum hissetmemiştir . Fakat encümende ikaz edildiği zaman, haki
katen bunun lüzumuna kani olarak, encümende kabul edilen bu teklife 
Hükümet de iltihak etmiştir. 

REİS - Efendim, kifayeti müzakere takririni reye koymadan evvel sı
rada bulunan bir arkadaşa söz ver iyorum. 

Kas ım Küfrevi. 

K A S I M K Ü F R E V İ (Ağrı) - Aziz arkadaşlarım; Sayın Başbakan ve ona 

takaddüm eden arkadaşlarımız senatonun eline bir hak ver i ldiğinden 

bahsettiler. Ve senatoya bir cezai müeyyide terkedildiğini ifade ettiler. Pe-
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şiıı olarak şunu arzedeyim ki; evvelce konuşan arkadaşımızın noktai na

zarları hukuk nosyonu muvacehesinde asla kıymet kazanan bir noktai 

nazar değildir. Çünkü arkadaşımız komisyonda da konuşurken bir taraf

tan ben im noktai nazar ıma asla mutabık olmıyan bir takrir verdikleri 

halde, diğer taraftan benim noktai nazarıma tamamen iltihak ederek, 

bundan dolayı bir takrir verdiler. Ve verdikleri takrirle de ben im noktai 

nazar ım arasında asla münafat olmadığını ifade buyurdular. Halbuki , es

ki Üniversi te Kanununun maddei mahsusunda, haysiyet ve şeref kırıcı 

suç işlemiş olan profesörlerin veya öğretim mensuplar ının ihraç edi lme

leri neticesinde senato isterse unvanlarını da nezedebilir ifadesi bulun

maktaydı . Bu arkadaşımızın takriri maddede o şekilde yer a lmış bulun

maktadır ki, ihraç hükmü ile mahkûm olan her ferdin unvanını nezet-

mek ihtiyarını senatoya tanımış bulunuyor. Yani senato isterse bir taraf

tan haysiyet ve şeref kırıcı suç dolayısiyle ihraç ettiği insanın unvanını 

alabileceği gibi diğer taraftan yazdığı siyasi yazısı dolayısiyle ihraç edilen 

profesörün elinden unvanını isterse nezediyor. Mahiyet itibariyle tama

m e n ayrı ayrı suçlardır. Şeref ve haysiyet kırıcı bir suçla... Muh te rem Hâ-

mid Şevket arkadaşımızın haiz olduğu şimdiki unvanını temadi e t t i rme

sini temenni ederim. Muhterem arkadaşım bana diyebilirler mi ki, siyasi 

yazı , şeref ve haysiyeti muhil bir suçtur. Siyasi yazı da şeref ve haysiyeti 

muhi l bir taraf vaki o lmuş ise o takdirde cezayı şeref ve haysiyeti muhil 

suç mahiyet ine irca etmek kabildir. Yoksa muhtelif karakterde mahiyet

ler arzett iklerinde asla şüphe olmıyan suçların bir müeyyidede toplan

ması dolayısiyle unvanın nez'ine doğru gitmek, asla hukuk nosyoniyle 

kabili telif olamaz. 

Akademik unvan, avukatlık unvanı gibi değildir. Avukat l ık unvanı ve 
sair meslekler in unvanı birtakım iktisap ifade eden unvanlardır . Profe
sörlük ve akademik unvan, ilim âleminde müstesna bir nazariyenin ispa
tı net icesinde elde edilen bir unvandır. Bir kâşifin el inden keşif beratını 
alabilirsiniz, fakat asla o kâşifin ilmini alamazsınız. Akademik unvanlar ı 
bu bak ımdan tâyin etmek lâzımdır. Bir doktor doktorasını vermiştir , bir
takım müktesebat ı neticesinde elde ettiği diplomasını alabilirsiniz, fakat 
onun ilmini alamazsınız. Siz bu hükümle bu unvanı nezediyorsunuz. O 
profesör, mekteplerde dirsek çürüterek ilim âlemine ayrı bir şahsiyet ola
rak intikal etmiştir. Bu unvanının nezedilmesi gibi bir vaziyet ten muzda-
rip olmaktadır. 

O S M A N K A V R A K O Ğ L U (Rize) - Öyle insanları ihraç e tmek lâzım. 
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K A S I M K Ü F R E V İ (Devamla) - İhraç etmek hususunda bu kadar teha
lük gös te rmeye lüzum yoktur. Üniversitenin senatosu icabını yapmak ta 
tegafül etmez. (Su içerken: soldan çok susamış sesleri). Kavrakoğlu arkadaşı
mızın itirazları insana ancak su içirtebiliyor. Şimdi haysiyet ve şerefi mu
hil bir suç dolayısiyle unvanı nezedilenle siyasi yazı lar ından dolayı unva
nı nezedi lmiş bir profesörü mukayese edeyim. 

Üniversiteler, beynelmilel ilim otorisetisini haiz müesseselerdir . Bir 
üniversi tenin kürsüsünü liyakatle işgal eden bir profesör başka bir üni
versi teye intikal edebilir. Ve yine ilmin o sahasında otorite telâkki edilen 
bir profesörün bir üniversi teden diğer üniversiteye gitmesi, intikal e tme
si kabul edilmiştir. Nitekim Almanya 'da siyasi yazıları dolayısiyle mevcu t 
doktrinlere aykırı mütalâalar serdetmesi dolâyisiyle fakültelerinden çıka
rılan profesörleri biz pekâlâ üniversitelerimizde is t ihdam etmişizdir. 

Eğer bir profesör bir siyasi yazısı dolayısiyle, pekâlâ nedamet edebi
lir. Bir kere daha siyasi hayatta görünmemek suretiyle kendisini i lme 
vermes i muhtemeldir , böyle bir insanın unvanı alındığı takdirde hiçbir 
üniversi teye gidemez. Şimdi şeref ve haysiyeti kırıcı hal ler inden dolayı 
unvanı nezedildiği takdirde hiçbir üniversiteye g idemiyen bir insanla yal
nız siyasi yazısı dolayısiyle üniversiteden ihraç edilen insanı bir tutuyor
sunuz. Hangi hukuk anlayışı bunu âmirdir? Bunu üniversi telerimizin ih
t iyarına terkedelim, eğer üniversite isterse nezeder, is temezse e tmez. Bi
naenaleyh, tehaşi e tmeye lüzum yoktur, noktai nazarı bence asla vari t 
değildir. Çünki bu noktai nazar asla hukuk anlayışına uygun bir noktai 
nazar değildir. 

REİS - Kifayeti müzakere takriri vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 

Hâdise tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifayeti ile maddenin oya 
vaz'ını rica ederim. 

Denizli Mebusu 

Baha Akşit 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Komisyonun sarfetmiş olduğu fikri 
Hükümet in benimsediğini Başbakan bu kürsüden ifade ettiler. Onlar ın 
serdettikleri mütalâalar muvacehes inde Hükümet ten sualler so rmamıza 
imkân veri lmek üzere kifayeti müzakere takririnin reddini rica ed iyorum. 

REİS - Kifayeti müzakere takririni reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. . Etmiyenler. . . Takrir kabul edilmiştir. 
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Şimdi madde ile ilgili diğer takrirler var, onları oku tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Akademik unvanların taşınıp taşınmamasının takdirinin "Üniversi te 
öğre t im meslekinde kalmasına yer bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet 
kırıcı bir suç işliyenlere" hasrü tahsis edilmesini teklif ed iyorum. 

Diyarbakır Mebusu 
Remzi Bucak 

Yüksek Reisliğe 

1 inci maddenin (d) fıkrasının sonunda yalnız komisyon raporunda 
bulunan ve unvan selbini derpiş eden bir hüküm mevcuttur. Bu h ü k m ü n 
yalnız şeref ve haysiyet kırıcı suç işlemek suretiyle meslekten çıkarılan
lara hasredilmesini arz ve teklif ederim. 

Ağr ı 
Kasım Küfrevi 

Yüksek Başkanlığa 

Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
r im. 

Madde 1. - 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddes ine 
aşağıdaki (e) fıkrası ilâve edilmiştir. 

e) Vazifeye son ve rme siyasi teşekkülerde fiilî vazife alanlar veya 3 ün
cü madden in (e) bendi hükmünün cevaz vermediği siyasi yayınlarda bu
lunanların vazifelerine nihayet verilir. 

Seyhan Mebusu Bursa Mebusu 
Reşad Güçlü Necdet Yılmaz 

Yüksek Başkanlığa 

46 ncı maddedeki tadilin aşağıdaki şekilde kabulünü rica eder im. 

Niğde 
Necip Bilge 

b) Kusur bi ldirme: Görevi yahut meslek vekar ve haysiyetini i lgilendi
ren hal lerden veya üçüncü maddenin (e) bendi hükmünün cevaz v e r m e 
diği siyasi yayınlardan veya beyanlardan dolayı kusurlu saymaktır . 

d) Üniversi te öğret im meslekinden çıkarma: Üniversi te öğret im mes 
lekinde kalmasına yer bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir suç 
işliyenlerle siyasi teşekküllerde fiilî vazife alanlar ve (b) bendindeki siya-
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si yayın veya beyanlardan dolayı evvelce kusur bi ldirme cezasını uğramış 
bulunanlar üniversite öğret im meslekinden çıkarılırlar. 

REİS - Aykırı l ık derecelerine göre takrirler reyinize arzedilecektir. En 

aykırısı Reşad Güçlü'nün teklifidir. 

(Reşat Güçlü ve arkadaşının takriri tekrar okundu) . 

REİS - Bu takrir, "E" fıkrasındaki hususatı tayyeder mahiyettedir . Ev

velâ bunu reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . Takrir red

dedilmiştir. 

(Necip B i lgen in takriri tekrar okundu.) 

N E C İ P BİLGE (Niğde) - Komisyon ne düşünüyor? 

MİLLÎ EĞİTİM K O M İ S Y O N U B A Ş K A N I M U S T A F A REŞİT T A R A K Ç I O Ğ -

L U (Trabzon) - İştirak etmiyoruz. 

REİS - Necip Bi lgen in takririni reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler. . . Reddedilmiştir . 

Şimdi , diğer iki takrir var, aynı mahiyettedir. Evvelâ Kas ım Küfre-

v i h i n takririni tekrar okutuyoruz. 

(Ağrı Mebusu Kasım Küfrevi'nin takriri tekrar okundu) . 

REİS - Remzi Bey iştirak ediyor musunuz? 

M . R E M Z İ B U C A K (Diyarbakır) - Aynı mahiyettedir. 

REİS - Bu iki takriri reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Etmi
yenler. . . Takrir reddedilmiştir. 

Maddey i aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Etmiyenler . . 
Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

REİS - Madde hakkında söz istiyen yoktur. Kabul edenler.. . E tmiyen 

ler... Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti m e 

murdur. 

REİS - Madde hakkında söz istiyen yoktur. Kabul edenler.. . E tmiyen 

ler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasar ının tümünü reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. . E tmiyen 
ler... Kabul edilmiştir. 
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M A D D E 1. - 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddes in in 
(d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Üniversite öğret im meslekinden çıkarma: 

Üniversi te öğret im meslekinde kalmasına yer b ı rakmıyacak kadar şe
ref ve haysiyet kırıcı bir suç işliyenlerle, siyasi teşekküllerde fiilî vazife 
alanlar veya 3 üncü maddenin (e) bendi hükmünün cevaz vermediğ i si
yasi yayınlarda veya beyanlarda bulunanlar üniversite öğret im meslekin
den çıkarılır. 

Bu gibilerin akademik unvanlarını taşıyıp taşıyamıyacakları üniversi
te senatolarınca ayrıca karar altına alınır. 

M A D D E 2. - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

M A D D E 3. - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti m e 
murdur. 

No. 
6185 

Kabul Tarihi 
21.VII . 1953 

23 T e m m u z 1953 

(5) Resmi Gazete: 28.7.1953-8469 
Kavanin Mecmuası: C. 35, s. 1027 
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Bu görüşmeler sonunda kesinleşen Metin aşağıya alman 6180 nu
maralı Kanun oldu. 

d) Üniversiteler K a n u n u n 46 ncı Maddes in in (d) Fıkras ının 
Değiştiri lmesi Hakkında K a n u n (5) 
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BASINDAKİ Y A N K I L A R I 

Ü N İ V E R S İ T E V E SİYASET (*) 

- İktibas hakkı mahfuzdur -

Bizde "Politika'tabiri bir iyi, bir de fena mânada kullanılır. Vefik Paşa 
merhum, politikayı "Lehçe-i Osmani 's inde evvelâ "Tedbir-i memleket" di
ye tarif ettikten sonra: 

" - A v a m zebanzedi temellük ve tabasbus" dur, der. "Lehçe" ortaya çı
kalı yar ım asırdan çok fazla zaman geçtiği halde kel imenin fena manas ı 
değ i şmemiş belki "şu veya bu tarafa temellük ve tabasbus" mefhumu ile 
alâkadar olarak veya olmıyarak biraz daha da genişlemiştir, denilebilir. 

Son günlerde: 

- Üniversi teye politika girmemeli , yolunda açılan münakaşada da ke
l ime fena manasıyla alınmıştır. 

Söylemeye lüzum yoktur ki politika tabirinin dil imize mukabil i siya
settir. Fakat son zamanlarda siyaset tabiri yerini politika tabirine bırak
mış gibidir. 

Bu itibarla bizde politika tabiri fena mânada kullanıldığı kadar iyi 
mânada da ciddi ciddi kullanılmaktadır; Haricî politika, Ekonomik poli
tika, kredi politikası, münakalât politikası tabirlerinde olduğu gibi! 

Fransızca 'da da pek başka türlü değildir. Kel ime iyi ve fena mânaya 
da gelir. İyi mânada siyaset adamı vardır: ( H o m m e Poli t ique) adını alır. 
Fena mânada politika adamına da -(politique) kel imesinden doğurtularak 
(poli t icien) adı verilmiştir. Bizdeki (Politikacı) mefhumunun tam mukabi
li bu (polit icien) tabiridir. 

Biz bu yazımızda politika tabirinin daima fena mânasında, siyaset ta
birini de da ima iyi mânasında kullanacağız. 

Bilindiği gibi siyaset, haddi zatında devlet idaresi ilmî veya sanatıdır. 
Siyaset nerede biter, politika nerede başlar?.. Sualin amelî ehemmiyet in i 
izaha lüzum yoktur. Zekâ tereddiye uğrayınca kurnazlık adını aldığı gibi 
siyaset de soysuzlaşmca derhal "politika" oluvermektedir . 

Üniversite ilim öğreten veya ilim öğrenilen bir yer o lmak lâzım ge lme
sine göre üniversiteyi siyasetten ayrı tutmak istemek kadar mânâsız bir 
şey o lmasa gerektir. İlim demek bizlere hadiseleri her tarafından aydın
latır ve hadiseler arasındaki münasebetleri görür ve gösterir kâmil bir 
marifet demek ise, ilim kadar ilmi öğreten ve öğrenenler de elbette dünün 
ve bugünün şenietleri içine kadar nüfuz etmeğe çal ışmak mecburiyet in
dedirler. Üniversi tede Maliye Kürsüsü profesörü bütçe siyasetini, vergi 
siyasetini, istikraz siyasetini... ağzına almadan nasıl mal iye öğretebil ir? 

(*) Ulus Gazetesi: 14 Nisan 1953 
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Üniversi tede iktisat profesörü Amerika 'nın, İngiltere'nin, Fransa 'nın ol
duğu kadar kendi memleket inin de ziraat siyasetine, sanayi siyasetine, 
ticaret siyasetine, para siyasetine, kredi siyasetine, fiyat siyasetine. . . te
mas e tmeden iktisat okutabilir mi?. . Esasiye profesörü dünya memleket 
lerinde devlet mekanizmasını gözden geçirirken bizdeki müesseseler i 
Fransa'dakiler, Belçika'dakiler, İsviçre'dekiler... ile mukayese eder de 
adından bahsedince sağdan soldan sinire dokunuyor diye Arjantin 'den 
bahsi kendine saklarsa ilmi yar ıda veya eksik bırakmış olmaz mı? . . 

Üniversi te şüphesiz politika yapmayacakt ı r ve elbette yapmamal ıdı r . 
Fakat üniversite siyasetten bahsedecektir ve elbette bahsetmelidir . Hattâ 
bizce üniversite günün siyasetinden bahsetmezse yine vazifesini hakkıy
la ifa e tmiş sayılamaz. Üniversite siyasetten o kadar bahsedecekt i r ki 
memleke t te mevcut partilerin programlarını ele alıp bunların millete va-
dettikleri siyasî, iktisadî, malî, sıhhî, içtimaî, ümranî. . . ilâh siyasetleri 
teşrih edecek, aradaki farkları tespit eyleyecek zaman içinde, mekân için
de mukayese lere girişecektir. Bunlar politika veya politikacılık yapmak 
değil , bilakis siyaset talimidir ve dersine göre kürsüde şu ve bu profesö
rün vazifesidir. 

Şu yukar ıda arzettiğimiz noktai nazar eğer doğru ise bugün memle 
ketin üniversi teden epeyce bekledikleri vardır sanıyoruz. Meşrut iyet ten 
evvel "Mülkiye-i Şahane" mektebinde bir gün muzip talebeden biri ayağa 
kalkarak Muhterem Asım Us'un çok eski bir yazıs ında "Cüppe içinde 
bonjur" diye vasıflandırdığı Mahmut Esat Efendiye çok çeşitli olan ders
ler inden hangisinde ise, birinde soruyor: 

- Efendim, "Anticostitutionnellement" ne demektir?. , 

kendine mahsus eda ile merhum cevap veriyor: 

- Öyles ine çetrefil bir kelimedir ki dile uydurulup söylenmesi de pek 
o kadar kolay değildir. 

Merhumun bıraktığı kürsü sonraları da böyle çetrefil kel ime veya ha
diselerle karşı laşmaktan azade kalabilmiş midir?. . Kalamadığını izaha 
hacet yoktur. Fakat devirlerin noksanlarından, kusurlar ından ve hatta 
muhatara lar ından yalnız şu ve bu şahıslar veya müesseseler mesuldür 
de üniversi te veya mensupları o noksanlar, kusurlar ve muhatara lardan 
ve yer ine göre bunların doğurduğu felâketlerden hiç mi uhdeler ine me
suliyet a lmazlar?. . Bu suale de kolay kolay müsbet cevap veremeyeceğiz . 

Milletvekilleri elma ile a rmudu cem ederek ortaya bir kanun (1944 
Hesabı Kati Kanunu) koydukları zaman üniversite hadiseden hiç haber
dar görülmiyecek midir? Hukuk profesörü hâdiseyi "ibret -enli-asâirin" 
ki tabına geçirmiyecek midir? 
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Beşerin muayyen bin medeniyet seviyesinde demokras i de dediğimiz 
halk hâkimiyet i şüphesiz en az mahzurlu bir idare şeklidir. Fakat çok
tandır teessüs ettiği memleket lerde bile bu idare şeklinin içine girip onu 
kemiren kurtlardan biri de şüphesiz ki "seçim müzayedesi" dir. M e m l e 
ket imizde de bu kurdun bilfarz bir Malatya nutkunda adam akıllı başını 
gösterdiği zaman üniversite de iktidar partisi mebuslar ı ile birlikte "Di
siplin" perdesi arkasına çekilip bu hali "Mirsad-ı ibretten temaşa" ile mi 
iktifa edecektir?. . Hadiseyi ilim terazisine koyup tartmıyacak ve münaşa-
ka e tmiyecek midir?. . 

Dördüncü kuvvet diye ehemmiyet l i belirtilen matbuat ı bu memleke t 
te istibdat bir zamanlar "sansüre ilaveten" rütbe ve nişandan başlayarak 
bir takım ihsanlar ile de avlardı. Yani devrimizde "rütbe ve nişan" cazibe 
namına bir şey saklamamaktadır . Fakat ihsanlar, "resmî ilânlar" adını 
alarak hükmünü sürüp gitmektedir. Bu mevzu üzerinde üniversi te ş im
diye kadar ilmî "sulta"sını kullanarak kifayet mertebesinde konuş tuğu
nu iddia edemez zannederim. 

Marangozun elinden şu veya bu isimdeki avadanlığı alır, gibi m e m l e 
kette siyasî kuvvet de rakam ve malûmat şeklindeki ilim malzemes inde 
işine gelenleri ortaya çıkarıp işine gelmeyenleri kendine saklarsa üniver
site böyle bir vaziyet karışısında hadiseden habersiz gö rünmemek iktiza 
eder sanıyoruz. Hele siyasi kuvvet meclis kürsüsüne çıkarak muhatapla
rına: 

- Bütçe lahikaları mı?. . Vermiyorum. . . 

şeklindeki o kürsüden muhalefete ve bilvesile seçim sathı mai l inden 
de kendi muvafakatini: 

- Hodri meydan!. , derse ve demek iktidarını böylece bütün memleke 
te de isbat ve ilân ederse, üniversite bundan bir huzursuzluk duymalıdır , 
f ikrindeyim. Zira üniversite, siyasi kuvvet eline verdiği "berâet-i z immet" 
mazbatas ıy la hükümet tarafından gelir bir baskıdan haberdar olmadığı
nı r esmen ifade etse de yalnız şu meydan okuma, memleke t irfanı üze
r inde ağır bir baskının vücudunu göstermeğe kâfi olsa gerektir. 

Suali tekrar edelim: Siyaset nerede biter, politika nedere başlar?. . 
Tes l im e tmek lâzım gelir ki aradaki hududu tayin e tmek o kadar kolay 
bir şey değildir. Fakat bu hududu da isabet ve selâmetle tayin edecek y i 
ne üniversi te profesörleridir, parti liderleri değildir. Ünivers i teye muhta
riyeti bunun için verilmiştir. 

Namık Zeki A R A L 
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ÜNIVERSITELERI POLITIKADAN KURTARACAĞıZ (*) 

Demokra t Partinin daha iktidara ge lmeden üzerinde büyük titizlikle 
durduğu esaslardan biri, üniversiteye politika sokmamakt ı . Çünkü ilim 
muhi t ine politika girecek olursa, bütün memleket zarar görürdü. Türk 
yüksek öğret im müesseseler i hiç bir zaman, Mısır 'da Fuad Üniversi tesi 
du rumuna düşürülmeyecekti . Demokrat Parti buna âzami itina gösterdi; 
ve ne üniversitelerde fiili vazife gören profesörleri ve ne de talebeleri siya
si mücadeles inin hudutları içine sokmadı. 

Halbuki , şimdi her fırsattan faydalanmaya bakan muhalefet in, bu 
güzel prensibi, memleket in zararına bozduğu esefle müşahede edi lmek
tedir. Halk Partisi, üniversitelilerden mürekkep gençlik ocakları açmışlar. 
Üniversi te profesörleri fiili politika hayatının dedikodusu içine dalmıştır. 
Bir profesör Halk Partinin Genel İdare Kurulu da üyedir. Ayr ı ca bu parti 
organının neşriyatını ve propagandasını idare etmekte, üzerinde taşıdığı 
ilmî sıfata hiç de lâyık olmayacak şekilde her türlü tahriklerde bulun
maktadır . 

Diğer bir profesör İstanbul'da irticai destekleyen ve onun propagan
dasını yapan bir gazetenin başmuharriridir. Siyasi münakaşalar ı soysuz-
laşt ırmış ve üslubunu en adi küfürlerin çukuruna kadar düşürmüştür . 

Bunlar gündüz külâhlı gece silahlı dolaşan insanlardır. Ünivers i tede
ki il im silahı ile dışarıda politika külahını birbirine karıştırmışlardır. Pro
fesörlüklerinden faydalanarak ilim muhitlerini kendi ihtiraslarına alet et
meğe uğraşmaktadırlar. Herhangi bir tenkide karşı, kalkanları da üniver
site muhtariyetidir. Fakat Üniversiteler Kanunu, profesörlere yalnız Türk 
top lumunun genel seviyesini yüksel tecek bilim verilerini sözle ve yazı ile 
halka yazmak hakkını tanımıştır. Bunların politika manevralar ının, irti
ca tahriklerinin ve küfürlerinin Türk toplumunun genel seviyesini yük
sel tmekle değil, sadece alçaltmakla alâkası vardır. Yazdıklar ı bi l im verisi 
değil, sadece yalan, düzen ve tezvir serisidir. O halde il imle beraber bu 
gibi insanları da düştükleri vaziyetten kurtarmak bu cemiyet in boynuna 
borçtur. 

Bir profesörün elbette siyasi kanaati olur, memleket teki muhtel i f ça
l ışma sahaları hakkında fikirleri olur; bunları açıkça söylemek ve ilim za
viyes inden yazılar yazmak hem hakkı, hem de vazifesidir. Bir çok iktisa
dî doktrinleri , içtimaî tesisleri elbetteki mücerret pol i t ikadan ay ı rmağa 
imkân yoktur. Meselâ devletçilikle şahsi teşebbüse verilen kıymet arasın
da büyük tezatları bir profesör kendi ilim zaviyesinden pekâla tahlil ede
bilir. Seç im sistemleri hakkında fikirlerini söyleyebilir. A n a y a s a mesele le-

(*) Zafer Gazetesi: 19 Temmuz 1953 
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rinin münaşakasını yapabilir. A m a bunlar dışında bir profesör sırf parti
cilik yapmak kaygusiyle hareket eder ve kendisini tek cepheli siyasi bir 
ihtirasa kaptırırsa bundan memleket irfanı fayda değil, zarar görür. Çün
kü o zaman o profesör ilmi kendisine maske edip, tarafsızlığını bozmuş 
demektir . Yazdığı yazılar, söylediği sözler ilme değil bağlı bu lunduğu si
yasi partinin amaline hizmet etmektedir: Muhalefet için olduğu kadar ik
tidar için de buna cevaz ve rmemek memleket in yüksek menfaatleri ikti-
zasıdır. Onun içindir ki profesörlerin her nevi fiili poli t ikaya kar ışmama
ları, ve bu manada siyasi yazılar yazmamalar ı , hem profesörlüğün ciddi
yet ve vekarı , hem de memleket in istikbali bakımından millî se lâmet kay
gılarımız arasında yer alır. 

Hükümet , Üniversiteler Kanununa bu hususta gereken hükümler in 
konmasın ı istemekle çok yerinde bir harekette bulunmuştur . Bunun üni
versitelerin muhtariyeti ile uzaktan ve yakından alâkası yoktur. Çünkü 
bu nevi profesörler hakkında karar verecek, ve bu kararı tatbik edecek 
olan gene Üniversite Senatosudur. 

Yeni hükümler, üniversiteyi, ilmi ve öğrencileri günlük politik dediko
dulardan kurtaracak ve dolayısiyle vatanın selâmetini temin edecektir. 
Bu, Demokra t Parti iktadarının memleket irfanına ve ilim muhi t ine en 
güzel bir hizmetidir. 

Fakat bizim kanaatimize göre, profesörler hakkındaki bu hükümlere 
muvazi olarak öğrenciler hakkında da yeni hükümler koymak ve onları da 
politikanın dedikodusundan kurtarıp ilimle başbaşa bırakmak lâzımdır. 
Büyük Millet Meclisi elbette bu mühim nokta üzerinde de duracaktır. 

Atatürk 'ün bir sözünü tekrarlayalım: "En hakiki mürşi t ilimdir". Yok
sa polit ika münakaşası değil!.. 

M ü m t a z Faik F E N İ K 

Ü N İ V E R S İ T E H O C A L A R I N I N SİYASİ F A A L İ Y E T V E N E Ş R İ Y A T I (*) 

Demokra t Parti Meclis Grubunun yayınladığı bir tebliğden "Memle
kette müesses hukukî, içtimaî ve siyasî intizamı her türlü sarsıntı lardan 
koruyacak ve vatandaşlar arasında nezahet ve karşılıklı saygıyı hâkim kı
lacak kanun tasarılarının süratle hazırlanıp derhal ve tatilden evvel Mec
lise tevdii hususunda hükümetin vazifelendiri lmesine" karar verildiğini 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Gazeteler, ilk olarak üniversite profesörlerinin siyasetle iştigal edeme
meleri ve siyasi neşriyatta bulunamamalarmı derpiş eden bir kanun ta-

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 20 Temmuz 1953 
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sarısının hazırlandığını haber verdiler. 3936 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 46 nci maddesinin D bendinin değiştiri lmesine dair olan tasarı Bü
yük Millet Meclisine derhal sunulmuş, hattâ Millî Eğit im Komisyonunca 
da kabul edilmiştir. Gazetelerden öğrendiğimize göre D Bendinin şu şek
li a lması isteniliyor muş: "Siyasi teşekküllerde filî vazife alanlar ve bu ka
nunun üçüncü maddesinin E Fıkrasının cevaz verdiği hudutlar dış ında 
neşriyatta veya beyanatta bulunanlar üniversite öğret im camias ından çı
karılırlar." 

Cumhur iyet in ve inkılâbların muhafazası lüzumunda her aydın 
Türk 'ün ittifak edeceğine şüphemiz yoktur. Yalnız biz im şüphe ett iğimiz 
bir cihet vardır. O da, sözü geçen tasarının arzu edilen gayeyi elde e tmek 
hususunda en uygun bir yolu seçmiş olup olmadığı noktasıdır. 

Üniversiteler muhtardır, disiplin işlerine senatolar karar verir. Disip
lin cezalarının nelerden ibaret olduğu 46 nci maddede gösterilmiştir. Üni
versi te öğret im mesleğinden çıkarma cezasından bahseden ve bugün de
ğişmesi bahis mevzuu olan bend şudur: "Üniversite öğret im mesl iğ inden 
ç ıkarma, üniversite öğret im mesleğinde kalmasına yer b ı rakmayacak ka
dar şeref ve haysiyet kırıcı bir suç işleyenlerin üniversite öğret im mesle
ğinden çıkarılmasıdır." 

Görülüyor ki bugün kanun, üniversite öğret im mesleğinden ç ıkarma 
cezası için, öğretim üyesinin öğretim mesleğinde kalmasına yer bı rakma
yacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir suç işlemesi şartını aramıştır. 
Meslek vakar ve haysiyetine uymıyan herhangi bir hareket değil , fakat bu 
kadar ağır bir suç işlenmelidir ki bir üniversite hocası üniversi teden ko-
vulabils in. 

Tasarı hakkındaki düşüncelerimizi şöylece sıralayabiliriz: 

1) Tasar ıya göre sadece siyasî faaliyette bulunanlar öğret im camiasın
dan çıkarılacaktır. Peki üniversite öğret im üyeliğinde ka lmasına yer bı
rakmayacak kadar şeref ve haysiyeti kırıcı bir suç işleyen ç ıkar ı lmayacak 
mı? Kanunda bugün mevcud olan bu hükmün kaldırı lmasının sebebi an
laşı lamamaktadır . 

2) Bir üniversite hocasının siyasi faaliyette bulunması , üniversite 
mes leğinde kalmasına yer bırakmayacak kadar şeref ve haysiyeti kırıcı 
suçlarla bir tutulabilir mi? Herşeyden önce, ne bugünkü kanuna, ne de 
tasarıya göre, siyasî faaliyet ve neşriyatta bulunmak suç değildir. O hal
de mant ık onu icap ettirir ki evvela siyasî faaliyette bulunmağı suç saya
lım ondan sonra 46 nci maddeyi değiştirelim. Mamafih siyasi faaliyette 
bu lunmanın suç sayılmasının doğru o lamıyacağmı aşağıda arzedeceğiz . 
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3) Üniversite hocasının siyasi faaliyette bulunmasını bir dakika için 
mahzur lu görel im. Bu takdirde tasarı gene mahzurlar arzetmektedir . Ta
sarıya göre, üçüncü maddenin E fıkrasının cevaz verdiği hudutlar dışın
da neşriyatta bulunmak da bir disiplin suçu teşkil edecektir. Üniversi te
lerin görevlerini sayan bu maddenin E fıkrası buna E bendi demek daha 
doğru olacaktır şu mealdedir: "Türk toplumunun genel seviyesini yükse l 
tici bi l im verilerini sözle ve yazı ile halka yaymak." Görülüyor ki bu ben
din çizdiği hudud bilim verilerini yaymağa inhisar etmektedir. O halde bir 
üniversite hocası bil im verilerini yaymaktan gayri bir neşriyatta buluna-
mıyacak mı? Meselâ bir şiir, bir roman neşredemiyecek mi? Tasar ının 
bugünkü şekline göre bunlarda disiplin suçu sayılacak ve hocanın üni
versi teden kovulmasını gerektirecektir. Maksad herhalde bu değildir. 
Maksad ın bir üniversite hocasının irticai destekleyecek mahiyet te yazılar 
yazmas ın ı önlemek olduğunda şüphe yoktur. 

4) Tasar ının gayri siyasî neşriyata imkân verecek şekilde tadil edildi
ğini kabul etsek dahi, siyasi neşriyatta bulunmanın, bir üniversite hoca
sının meslekten çıkarı lma cezasına çarptırı lmasına ne için sebeb teşkil 
edeceğini anlayamadığımızı itiraf edelim. 

Maksad , irticai mahiyette yazılar yazılmasını ön lemek ise, bu zaten 
suçtur. Yazan üniversite hocası da olsa cezalandırılır. Siyasi neşriyat ile 
irticai mahiyet te yazılar yazmak aynı şeyler değildir ki irticai neşriyatı ön
lemek için siyasi neşriyat yasak edilsin. Bizce bütün mesele irticai des
tekleyen şahsın aynı zamanda kürsüde ders vermesi değil, fakat böyle bir 
yazının yazı lması veya kürsüde telkin edilmesidir. Bu takdirde yapı lacak 
şey kanaat imizce 3^azana değil, yazıya bakmaktır. O yazı veya söz suç teş
kil ediyorsa suçluyu takib edelim. Yazanın üniversite mensubu olması 
takibine mâni değildir. Eğer bu yazılar suç teşkil e tmiyorsa ve fakat bun
ların cezalandırı lması , memleket in menfaati icabı ise bu şekil yazıları , 
sözleri suç sayalım. Bundan böyle bu kabil irticai destekleyen yazılar ya
zan, sözler söyleyenler ister üniversite hocası ister lâalettayin bir vatan
daş olsun, takip edilsin ve cezalandırılsın. Fakat mahiyet i i t ibariyle suç 
teşkil e tmiyorsa ve e tmeyecekse -ki sadece siyasete taallûk eden yazı bu 
kabildendir, neden şu veya bu vatandaşın yazabildiği yazıyı , bir üniver
site hocası , devletten maaş alıyor diye yazmasın? 

5) Üniversi te hocalarının da memur olduğu, memurlar ın siyasetle iş
tigalinin m e m n u bulunduğu, aynı sebeple üniversite hocalarının da siya
si faaliyet ve neşriyatının menedilmesi gerektiği söylenebilecektir . Bizce 
bu mülâhaza da varid değildir. Bir kere üniversiteler kanunu yapı l ı rken 
üniversite hocaları memur gibi sayılmamışlar, Memur in Kanununun me
murlar ı siyasetten meneden hükümlerine tâbi tutulmuşlardır. Bu da 
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gösteriyor ki üniversite hocası ile diğer memurlar arasında bir fark var
dır. Memurlar ın ve askerlerin siyasetle iştigalinin ve siyasi neşriyatta bu
lunmasının menedi lmiş olmasının sebebi mahzurlu olmasıdır. Bu mah
zur da şudur: Meselâ bir idare âmiri veya bir komutan siyaset yaparsa 
gerek emri ve kumandası altındaki şahıslar üzerinde, gerek halk üzerin
de siyasi baskı yapabilir. Seçimlere tesir edebilir. Â m m e hizmetler inin gö
rülmesi bundan müteessir olabilir. Fakat bir üniversite profesörünün si
yaset le iştigalinde böyle siyasi baskı tesiri görülebilir mi? Elinde idari ve 
ya askerî bir kudret o lmayan bir üniversite hocası ne yapabi l i r? Buna 
karşı belki ilmî salâhiyetinden veya şöhretinden dolayı kütle üzerinde 
müessir olabileceği söylenecektir. Bu cevap dahi artık memur la ve asker
le mukayesen in hududu dışına çıktığının zımnî bir itirafıdır. Devlet ten 
maaş alanlar dışında da şöhretli, ilmî salahiyetli kimseler yok mudur? 
Üniversi te hocalarının siyasetle iştigali, eğer meslekî faaliyetlerine zarar 
verirse, bir mahzur arzeder. Bu takdirde bu bir disiplin suçu olarak ka
bul edilebilir. Fakat bu takdirde de mühim olan nokta siyasî faaliyet ve 
neşriyatta bu lunma değil, meslekî ve ilmî faaliyetlerin ihmalidir. Bu ih
mal gayri siyasi faaliyetlerden de ileri gelebilir. O halde siyasi faaliyet de
ğil, i lmi faaliyetin ihmali menedilmelidir. Siyasi neşriyat değil, fakat siya
si teşekkülde vazife a lmanın böyle bir ihmale sebep olabileceği kabul olu
nabilir. Peki ama neden bu tasarı ilmî faaliyeti h imaye için değil de, m e m 
lekette müesses nizamları korumak için çıkarılıyor? 

6) Art ık çok partili siyasi hayata girmiş bulunuyoruz. Tek siyasi par
ti ile demokrat ik rejimin olamıyacağmı öğrendik. Partiler en aşağı iki ola
cağına göre bunlardan biri iktidar diğeri muhalefet partisi adını alacak
tır. İktidara geçmiş olan parti karşısında daima, kendi hareketlerini ten
kid eden ve iktidara geçtiği takdirde daha isabetli bir p rogram tatbik ede
ceğini ileri süren bir veya daha fazla muhalefet partisi bulacaktır. Muha
lefet her şeyden önce partilerin değil, memleket in menfaati bak ımından 
konu lmuş yasaklar müstesna olmak üzere serbestçe konuşabi lmek, ya
zabi lmek, kısaca siyasi faaliyette bulunmak imkânları ister. Bu imkâna 
siyasi emniyet denilmektedir. Siyaset dışında kalması zaruri kimseler 
müs tesna olmak üzere vatandaşların siyasi haklara ve siyasi emniyete 
sahip olması , demokratik rejimlerin zaruri bir icabıdır. Çok partili siyasi 
hayata yeni girdik. Siyasi partilerimizi meslekî ve ilmî mesai ler ine zarar 
v e r m e m e k şartile, üniversite hocalar ımızdan faydalanabi lmesinde de
mokrat ik inkişafımız bakımından fayda vardır, zarar yoktur, çünkü üni
versi te hocası gerek neşriyatı ile gerek takrirleri ile bir suç işlediği takdir
de kanunun eli yakasına yapışmakta gecikmeyecektir . 

Dr. Nurul lah K U N T E R 
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İ L İ M P A R T İ Z A N L I K T A N K U R T A R I L D I (*) 

Büyük Millet Meclisi dün kabul ettiği yeni kanunla, ilmi demogoj iden 
ve a l e l a d e siyaset oyunlarından kurtarmıştır. Bir üniversite profesörü, 
artık bir partinin içinde faal vazife alamıyacak ve sırf particilik gayret iy
le, hem kendisini, hem ilmi, bir takım gündelik politika dedikodular ı ara
sında yıpratamıyacaktır . Bu kanunla ilim, bazı üniversite profesörleri ta
rafından düşürüldüğü çamurlar içinden çıkarılmış ve lâyık olduğu mev
kii mual lâya yükseltilmiştir. 

Bundan memleket in istikbalini düşünen her münevver insan gibi, 

bütün üniversite profesörlerinin de büyük bir memnun luk duymakta ol

duklar ına hiç şüphe yoktur. 

Meclis in dünkü müzakereleri esnasında, Millî Eğit im Vekili Sayın Rıf-
kı Sal im BurçakTn yaptığı konuşma, muhalefet tarafından, üniversi te 
muhtariyet i ihlâl ediliyor, ilim baskı altına almıyor, gibi yapı lan bütün id
diaları, en mukni delillerle çürütmüştür. Meselenin her tarafını ayrı ayrı 
ele alan ve en ilmi bir şekilde cevaplandıran bu güzel nutku, bu traşide 
hitabet örneğini bugün karilerimizin diğer sütunlar ımızda zevkle ve isti
fade ile okuyacaklar ına şüphe yoktur. 

Rıfkı Salim Burçak, bir ilim adamına yakışan bir bilgi ve vekarla, ya
pıları tenkidlerin hepsini mesnedsiz bırakmıştır. 

Üniversiteler muhtariyeti mi? İşte eski Halk Partisi zamanında yani 
1946'da çıkarılan, Üniversiteler Kanununun gerekçesinde, mevcut olan 
ve Ordinaryüs Profesör Sayın Sıddık Sami OnarTn mütalâalar ına daya
nan fikirler, üniversite profesörlerinin demogojik neşriyat yapmalar ın ı ve 
alelade parti propaganlarına girişmelerini mümkün kı lmamaktadır . 

Yeni kanun ilmin hudutlarına bir tecavüz mü sayılacaktır? İşte üni
versi te senatosunun 1950 senesinde profesörlerin fiili poli t ika y a p m a m a 
ları ve demogojik neşriyatta bulunmamalar ı hakkında vermiş olduğu ka
rar meydandadır . 

Yeni kanun bu kararı ancak kelimeleri de aynı o lmak suretiyle kanu
nen tescil etmiş, yani bizzat üniversitenin fikir ve kanaatlerine te rcüman 
olmuştur. 

Nihayet işte bizzat Profesör Hirş dahi üniversiteler hakkında yazmış 

olduğu iki ciltlik kitapta da aynı kanaati müdafaa etmektedir. 

(*) Zafer Gazetesi: 22 Temmuz 1953 
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Yabancı üniversitelerden misal mi arıyorlar. İngiltere'de ve Amer i 
ka 'da profesörlerin nasıl günlük siyaset dedikodular ından uzak bulun
durulduklar ına dair aynı kitapta misaller vardır. 

Ve nihayet, bu şekilde hareket eden bir üniversite profesörü hakkın
da karar ittihaz edecek olan da bizzat Üniversite Senatosudur. 

Hülâsa Sayın Rıfkı Salim Burçak, hâdisenin her cephesini, y ine bilgi
nin ışığı alt ında aydınlatmış, ortada hiç bir karanlık nokta bırakmamıştır . 

Mesele gayet sarihtir: 

İlim adamı, bir mevzuu, lehte ve aleyhte bütün delilleri toplıyarak ve 
bunları karşılaştırarak bir neticeye varır, fikir ve kanaatlerini ona göre 
söyler. Halbuki particilik yapan bir siyaset adamı, her hâdiseyi kendi 
partisinin programı çerçevesi içinde mütalâa etmek, parti zaviyes inden 
gö rmek ve deliller bazen aksine de olsa onu parti disiplini bak ımından 
müdafaa e tmek mecburiyetindedir. Kaldı ki, bazı partici profesörler, ay
rıca irticai körükleyerek ve hattâ edepsizce yazılar yazarak, millî menfa
atlere hıyanet etmek, mensup oldukları gazetelere sürüm temin ey lemek 
gibi hacil ve hattâ korkunç bir duruma düşmüşlerdir. 

Bazıları ise yine demogojik gayretlerle hakikatleri tahrike kadar git
mişler ve i lmin tarafısızlığını ihlâl etmişlerdir. Onları bu tecavüzler inde 
serbest bırakmak, bizzat ilmi canevinden yara lamaz mı? 

İlmi yalnız ilim adamlar ına bırakmak için, profesörlerin mebus olma
yacaklar ı ta eskiden bir esas olarak kabul edilmiştir. Bir profesör mebus 
oldu mu, iki vazifeden birini tercih edecektir. Çünkü mebus siyaset ada
mıdır; halbuki mebuslar, bazan kendi mensup oldukları parti iktidarının 
yapt ığı işleri tenkid edebilirler. Gazetelere dahi bu mevzularda yazı yaz
dıkları vâkidir. Ama, bir partinin içinde fiili vazife alan, veyahut bir parti 
organının sevk ve idaresini elinde bulunduran kimse böyle değildir. O, 
kalemini muhakkak partisinin muvaffakiyeti için kullanacaktır . Fakat 
dürüst bir adamsa, hiç o lmazsa hakikatleri tahrif etmeyecektir . A m a bu
gün muhalefet saflarında öyle sözcüler vardır ki, yalanı, tezviri ve fitneyi 
dahi kendi ihtirasları uğrunda mubah telâkki etmişlerdir ve bunlardan 
bazıları maalesef üniversitede profesördürler. 

İşte bu kanun bunların bu hareketlerine sed çekmekte hem şahısla
rını, hem de ilmi kurtarmaktadır. 

M ü m t a z Faik F E N İ K 
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İÇİNİZ R A H A T O L S U N (*) 

Ankara 2 1 - Memleket in iyiliğini ve terakkisini isteyen şuurlu bir va
tandaş sıfatiyle bu saniyede iki düşüncenin tesiri alt ındasınız. İrtica 
maskesi altında Türk vatandaşlarını iki düşman cepheye ayı rmak, m e m 
leketi y ıkmak, Moskof emellerine peşkeş çekmek yo lunda sarf edi len 
kundaklamalara karşı kuvvetli bir baraj konulmasını elbette istiyorsu
nuz. Fakat biz de hürriyetin ömürsüz olduğunu, ilk bahane ile buna gem 
vurulduğunu defalarla görmüş veya duymuş olduğunuz için aynı zaman
da içinizi bazı tereddütler kemiriyor: Acaba bazı gazetelerce "Millî Selâ
met" adı takılan kanun, yeni bir "Takriri Sükûn" kanunu manzaras ın ı al-
mıyacak mı? Nizama ait endişelere bir defa daha hürriyetimiz feda edil-
miyecek mi? Yeni bir nevi tek parti baskısına ve şahsi diktatörlüğe doğ
ru gidilecek mi? Üniversite profesörlerinin ağzına kilit mi vurulacak, 
memleket in hayrına yarayacak ilmî tenkitleri "politika ile uğraşıldı" diye 
yasak haline get irmek gibi bir tehlike mi başgösterecek, hürr iyet imizin 
yarını bakımından bir kısım vatandaşlarda bu nevi tereddütler uyandı
racak mahiyet te tarihi kararlar verilirken, Ankara 'dan uzak ka lmayı doğ
ru bu lmadım. Dün tayyareye atladım, Ankara 'ya geldim. 

Yakından müşahedeler in teyit ettiği kanaatim şudur: Al ınan hayırlı 
tedbirlerin gayesi; münakaşa, vicdan ve toplantı hürriyetine el uza tmak 
değildir. Aks ine olarak bunları her türlü suistimallere karşı korumaktır , 
ş imdiye kadar bir düzine şiddet rejimleri yaratan istidatları basiretli bir 
şekilde önlemektir . 

Hazır lanan kanunlardan düşman ajanı titresin, dini hasis şahsi men
faatleri için istismar eden riyakâr yobaz korksun, ihtiras yüzünden göz
leri dönen ve şer yollarının şuursuz, çılgın yolcuları haline düşen ruh ve 
seciye hastaları endişeye düşsünler. Yoksa gündelik polit ikanın ihtirasla
rına kendini kapt ı rmayan, memleket in hayrı hesabına yapıcı , hayırlı ten
kitler ileri süren, ihtisasının nimetlerini günün mevzular ı karşıs ında va
tandaşlara aksettiren üniversite profesörü, dürüst ruhlu siyaset adamı, 
hürriyet âşıkı vatandaş, ulvi dini his ve bilgilerini başka vatandaşlara du
yu rmay ı vazife bilen temiz içli mü'min de bu nevi kanunlar, temelli ve 
muvazenel i bir hürriyet rejiminin müjdeleri ve teminatıdır. 

Dinin siyasi ve şahsi maksatlarla istismarı a leyhindeki yeni tasarılar
da eskiden beri kanunlar ımızda bulunmayan hiç bir nokta yoktur. Yalnız 
hâkimin vazifesini kolaylaşt ırmak üzere, dağınık hükümlere toplu ve sa-

(*) Vatan Gazetesi: 22 Temmuz 1953 
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rih şekiller verilmiş ve cezalar şiddetlendirilmiştir. Maksat memleket in 

mezarını kazmak derecesinde vahim bir şekil alan geri letme ve parçala

ma gayretlerini durdurma, şer erbabına karşı metin sedler kurmaktır . 

Yobazl ığın baskısı altında yurdun bazı taraflarında yok haline gelen şah

si hürriyet imize ve medeni haklarımıza bu sayede tekrar sahip olacağız. 

Tehl ikeye düşen medeni müesseselerimizi koruyacağız, asrî mektebi , bir 

irtica yuvas ı olan mahalle mektebinin şerrinden kurtaracağız. Siyasi top

lantı larda küfürlere varan ve vatandaşları birbirine karşı kışkırtan ve 

tahrik eden kundakçılara karşı derhal müdahale ve takiplere girişilmesi; 

Nezih ve faydalı manâsiyle toplantı hürriyetine karşı bir tecavüz teşkil et

mez . Aks ine olarak bu hürriyetin soysuzlaşmasını ve yeni baştan dikta

törlük yaratacak hal ve şartların gelişmesini önler. 

Profesörlere karşı alınan tedbirler; Şükrü Baban'ın, Al i Fuat Başgil ' in 
ve Nihat Erim'in yüksek ilmi vazifelerini suistimal etmelerinin bir netice
sidir. Hakkında uzun zaman büyük ümitler beslediğim Nihat Erim'i , di
ğer iki isimle bir hizaya get irmek benim için çok acıdır. Fakat bence Ni
hat Erim'in günahı diğer ikisinden daha büyüktür. Şükrü Baban ve Al i 
Fuat Başgil , bugün kendilerine ait hesap ve gayelerle hiç o lmazsa apaçık 
irtica yo lunun yolcularıdır. Halbuki Nihat Erim, koyu bir inkılâpçı oldu
ğunu şifahî surette söylemesine rağmen, yazı lar ında "Millet Partisi" adlı 
irtica ocağının sözcüsü ve avukatı kesilmiş, ihtiras kokan yazılariyle 
C.H.P. 'nin itibarını kırmış, sıkı bir tesanüt halinde bulunması lâzım ge
len inkılâp cephesinde gedikler açılmış gibi görünmesine sebep olmuştur. 

Ortada "Millî Selâmet" adlı bir kanun yoktur. Bu isim sadece bir ga

zete tarafından takılmıştır. A lman tedbirleri yeni bir çığır diye telâkkiye 

hiç bir sebep yoktur. Ticani lere karşı hazırlanan Atatürk Kanunu nasıl 

gayesini temin etmiş ise ve bunun hakkında tezvir yoluyla ileri sürülen 

mübalağal ı iddialar ve endişeler boşa çıkmışsa; yeni kanuni tedbirlerin 

de muhakkak ve vahim bir tehlikeyi önlemekle kalacağı ve hürriyetin te

mellerini sarsmak şöyle dursun, pekleştireceği beklenebilir . 

Nihat Erim gibi ihtiras sahipleri yüzünden yanlış bir yola sürüklenen 

ve inkı lâba düşman bir s ima gösteren Halk Partisinin kendini toplamak 

üzere olduğunu ve millî tesanüt ve inkılâbı koruma cephes inde boş bı

raktığı yere sahip çıkacağını gösteren güzel emareler vardır. Velhasıl ben

ce her şey iyiye doğru gidiyor, istikbale gönül rahatlığı ile bakmak caiz

dir. 

A h m e t E m i n Y A L M A N 
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P O L İ T İ K A S I Z Ü N İ V E R S İ T E (*) 

Ankara 22 - Dün Büyük Millet Meclisinde bulunmanızı ve üniversi te 
profesörleri hakkındaki konuşmaları bizzat dinlemenizi is terdim. Çok is
tifadeli saatler geçirmiş olacaktınız. Bir işin fena taraflarını gös te rmeği 
vazife edinen muhalefetin hedefine varmak için âzami gayret sarfettiğini, 
umumiyet le sabırla hatta hürmetle dinlediğini, ancak Kâmil BoranTn 
yaptığı çirkin tecavüzün haklı surette Reislik tarafından cezalandırı ldığı
nı görecektiniz. Diğer taraftan dâvayı mübalâğalı bir şekle sokan ve bir 
veh im havasına boğan muhalif hatiplere karşı haklı bir fikrin ne kadar 
güzel müdafaa edildiğinin şahidi olacak ve bilhassa kabinenin çok değer
li bir unsurunu vazife başında yakından tanıyacaktınız ki o da Maari f Ve
kili Rıfkı Salim Burçak'tır. Hükümet namına konuşanlar arasında Profe
sör Fuat Köprülü güzel sözler söyledi, Celâl Yardımcı kendi eski rekorla
rını kırdı, bir Devlet Bakanı simasiyle konuşmayı bildi, fakat günün ada
mı, Rıfkı Sal im Burçak'tı. Ölçülü, muvazeneli , itidalli bir şekilde dâvanın 
her tarafını aydınlattı, her şeyi asıl şekline irca etti, mübalâğa ve veh im 
havasını tamamiyle dağıttı, zihinlerde ne kadar tereddütler varsa hepsi
ni cevaplandırdı . Rıfkı Salim'i dinlerken, ben yalnız üniversite profesörle
ri dâvası hakkındaki makul sözlerini z ihnime kaydetmekle ka lmadım, or
taya koyduğu fikir kudretine ve muvazeneye göre Rıfkı Sal im BurçakTn, 
çok h immet bekleyen zavallı maarifimizin beklediği adam olduğu, kana
atine vardım. 

Dünkü müzakereler in esas vasfı, muayyen bir mesele hakkında so
ğukkanl ı bir münakaşa mahiyetini muhafaza etmesidir. Or tada telâştan 
ve sinirlilikten eser yoktu. Fevkalâde bir kanunî tedbir karşısında oldu
ğumuzu hissettirecek hiç bir emareye tesadüf edi lmiyordu. Hükümet , id
dialarını her tarafsız fikir adamına kabul ettirecek surette hareket etti ve 
münakaşadan tam bir zaferle çıktı. 

Memleket te siyasi ve fikrî asayiş ve istikrarı temin için böyle hususi 
bir kanuna lüzum var mıydı? Mevcut kanunlar ve salâhiyetler, maksadı 
temine kâfi gelmiyor muydu? Böyle bir kanuna mutlak surette lüzum var 
mı? Bunun delili, Ali Fuat Başgil 'in rejim aleyhindeki açık tahrikleri, 
memleke t dahil ve haricindeki irticai faaliyetleri; Şükrü Baban' ın memle 
keti iki düşman kampa ayırmak maksadıyla giriştiği devamlı kundakla
malar; Nihat Erim'in akademik mesleğe güya bağlı o lmasına rağmen asıl 
vaktini bir gazetenin idaresine, bir partide umumi idare heyeti azalığına 

(*) Vatan Gazetesi: 23 Temmuz 1953 
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hasretmesi , günlük politika sahasındaki yıkıcı hareketleri, Anka ra Üni
versitesinin talebesi arasına günlük politikanın ihtiraslarını sokmağa te
şebbüsü karşısında İstanbul ve Ankara Üniversitelerinin uzun müddet 
seyirci kalmaları ve vazifelerini yapamamalarıdır . Bu müddet esnas ında 
bu iki üniversitenin profesörleri kahırlarından kendilerini yiyorlardı , fa
kat kendi meslek arkadaşlarına karşı radikal tedbirler a lmağa bir türlü 
elleri va rmıyordu . 

Üniversi telerin selâmetle vazife görmeleri için bir boşluğu doldurmak, 
üniversiteleri yeni bir salâhiyetle teçhiz etmek lâzım gel iyordu ki dün 
Meclisten geçen kanun işte bunu yapmıştır. Bu kanun, üniversitelerin 
muhtariyet ini hiç bir suretle bozmuyor, profesörlerin kendi meslekler inin 
icabına ve memleket in umumi menfaatine uygun münakaşa mevzular ın-
daki söz ve tenkid hürriyetini hiç bir tahdide uğratmıyor, ancak bir takım 
suiistimalleri önlüyor ki bu da üniversitelerimiz için lüzumludur ve ha
yırlıdır. 

Nihat Erim'in, Meclisteki münakaşalar ı bu sabah çıkan Ulus Gazete
sinde akset t i rme şekli, kin ve ihtirasın insanları nerelere kadar düşüre
ceğinin bir belirtisidir. Bir insan bizzat sahip olduğu bir gazeteyi bile kin
lerine, nefretlerine, şahsî hislerine alet etmek hakkına sahip değildir. Ni
hat Erim'in büyük bir siyasî partinin malı ve fikirlerinin naşiri olan bir 
gazetenin sütunlarına keyfî tasarruf bakımından gösterdiği teklifsizlik ve 
cür'et, Halk Partisi hesabına ağlanacak bir şeydir. Rejime suiskaste çı
kan, türlü türlü yıkıcı emelleri yürü tmeğe çalışan bir Yeni Sabah Gaze
tesi var ki haklı surette muvakkat şedde uğrayan (Millet) adlı irtica ko
mitecileri topluluğunun yardakçısıdır. Ulus'un dünkü nüshası , eski Vol-
kan'ın, daha sonraki Büyük Doğu'nun yolunda yürüyen (Yeni Sabah) ın 
Anka ra nüshası manzarasını almıştır. (Yeni Sabah) , yeni bir yoldaş diye 
karşıladığı Nihat Erim'i iltifatlara boğuyor, büyük kıtada resmini neşre
diyor, buna karşılık Nihat Erim irtica taraftarı (Yeni Sabah) ın karikatür
lerine Ulus sütunlarında yer veriyor. 

Öyle görünüyor ki eski inkılâp partisi diye tanıdığımız ve kendis inden 
demokras imiz in istikbali hesabına hizmetler beklediğimiz C.H.P. , Nihat 
Erimlerin tesiri altında vahim bir buhran geçiriyor. Bu halin süratle ön
leneceğini ümit etmek isteriz, C.H.P. kendini toplayamaz ve rejim aleyh
tarı cephenin yardakçısı manzarasını muhafaza etmekte devam ederse, 
mutlak bir intihara doğru gider, demokrasi cihazımızın sakat bir hale 
düşmesin in tarihi mes'uliyeti onun üzerine çöker. 

A h m e t E m i n Y A L M A N 
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Romant ik Bir İrticaın Panoramas ı 

İ L İ M V E İ K T İ D A R (*) 

Vatandaşları çiftliklerinin hususi tebaaları gibi görmeye al ışmış bir 
zihniyet , rotasını çizmiş, parolayı da vermiştir: İlim her tarafta tard ve te-
bid edilecek, yalnız cehalet semâya erecektir. 

Çekilen iktidar, yeni seçim kanunlarını ilim heyetlerine hazır latmış ve 
1950 yı l ında dünyanın takdirini kazanan bir dürüslükle de tatbik e tmiş
tir. "Antidemokratik kanunları bir ayda kaldıracağız!" diye meydanla ra 
dökülen parti ise iktidara gelince bu vaadinin tamamen tersine bir yol tu
tarak ilim heyetlerinin kaldırı lmasını teklif ettiği sert kanunları , daha da 
şiddetlendirmiştir . 

Muhalefet te iken, SokratTn ahlâki kanunlarına bürünüp de iktidara 
gel ince "sofizm"in metodlarına dönmeye neden lüzum görülmüştür? İlim 
zihniyeti karşısındaki bu korkunun sebebi nedir? Ve hale çok partili ha
yatın teminatını isteyenlere karşı bu derece hiddet lenmenin mânas ı ne 
o lmak gerektir? 

Dünyanın yuvarlak olduğunu iddia edenleri, kiliselerin engizisyon 
mahkemeler i ö lüme mahkûm ettikleri zaman davalarından vazgeçmeyen 
insanların huzuru içinde bu âlimler hiç bir telaş gös te rmeden sadece 
üzerinde çalıştıkları ilmî tecrübeleri net icelendirmek için bir hafta müh
let istemişlerdir. Fakat engizisyon mahkemeler inin cevabı ne o lmuştu , bi
lir misiniz? 

- Bize ilim lâzım değildir! 

Evet kendilerine zulmet lâzımdır. Çünkü ancak karanlıkta uçabil
mekten başka maarifetleri kalmamıştır. Gerçi bir çok âlimler bu yo lda 
canlarını da verirler. Ayr ıca demokrasinin fikir babaları olan Volter ' in, Di-
dero 'nun, Ruso'nun kitaplarını da aynı mahkemeler in nasıl yakt ı rdığını 
bil iyoruz. Fakat dünyanın yuvarlak olduğunu hayatları bahas ına söyle
mekte ısrar edenlerin buldukları hakikatin bütün dünya kitaplarına ya
z ı lmasına mâni olamadılar. 

Bizim iktidara gelince, Demokrat Parti, bu dünyanın yuvarl ık o lduğu
na bir türlü inanmak istemiyor. Ve galiba ilmi tehdit yo luna gi tmek ka
rarının sebebi de bu inanma zaafından ileri geliyor. 

Hadiselerin seyri ve geçirdiği safhalar, hakikatleri elbette bir gün ge
lecek aydınlatacaktır. Fakat herhangi kapalı emeller hesabına kullanıla
cak fırsatlar kol lanı lmamış ve plânlar hazır lanmamış ise biz parti malla-

(*) Ulus Gazetesi : 25 Temmuz 1953 
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r ina el koymakla D.P. külahlarının göklere çıkacağını zanneden gafiller 
gibi üniversitelerin tabiî hakları olan muhtariyetlerine çelme takmanın 
hayırlı neticeler vermiyeceğini hem memleket menfaati, hem de kendi 
partileri hesabına tavsiye e tmek isterdik. Müsbet görüşlere dayanan aka
demik hürriyeti bal talamakla aslında irticaın ekmeğine yağ sürülmüş 
olacağını hiç mi düşünmedi ler? O üniversiteler ki irtica ile mücade leden 
doğmuştur ve sadece ilim hürriyeti için mücadele etmiştir. 

Üniversitelerin alması gereken herhangi bir tedbir olsa bile i lme hür
meti olan hiçbir iktidar, bu işi, demirperde gerisi ve Nazi rejimi hariç ol
mak üzere, bir partinin genel başkanı yerine gizli tamimlere imza koyan 
bakanlar ına yaptırmamıştır . Belki kendi ilim heyetleri arasında tanzimi
ni istemiştir. Aksi takdirde üniversiteleri birer umumi okul haline getir
miş , profesörleri de birer barem profesörü kalıbına sokmuş oluruz. 

Halbuki üniversitelerin bir çok memleket lerde hükümet le alâkaları 
bile kalmamıştır . Üniversite hocalarının ve öğrencilerinin siyasi faaliyet
leri ve nispetleri her zaman ve her yerde münakaşa edilebilir. Fakat bu 
nispetler hükümetler in değil, üniversite muhtariyetinin kendi görüşü ve 
ölçüleriyle takdir edilmiştir. Hususiyle Hukuk Fakültesi, siyasi ve içtimai 
ilimler, Felsefe Fakültesi, hattâ İ l a h i y a t Fakültesi, kürsüleri bak ımından 
hükümet in takdir edeceği ilim nizamına girmekten da ima uzak kalmıştır 
ve bu yüzden çatışmalar da daima mümkün olmuştur. As l ında hükümet
ler fakültelere değil, fakülteler hükümete ışık vermişlerdir . Böyle olma
saydı çoğu inkılâplar olmazdı . Siyasi konuları, siyasi hayatı, demokras i 
nin ve hukuk devletinin ne demek olduğunu bir memleket in gençl iğine, 
h e m de inkılâpçı gençliğine üniversite hocaları anlatmayıp da bir parti 
l istesinde rey aldığı için milletvekili seçilmiş olanlar mı ilim kürsülerine 
gelip anlatacaklardır? Demokrasinin kendi milletvekilleriyle beraber 
dünyada zuhur etmiş olduğuna inanlar, elbette böyle bir cesaret göstere
bilirler! Siyasi irticalar, hatta üniversitelere musallat olan irticalar hep 
böyle cesaretlerin mahsulü olmuştur. 

Profesörün yazısı nihayet bir fikrin ifadesidir. Fikrin kendisini mah
k û m edecek daha kuvvetli bir fikre sahip değilseniz bütün gayretleriniz 
boşunadır . Hattâ zararlıdır. Çünkü üniversiteye olan güveni sarsar ve bu 
yo ldan da farkına varmadan irticaın pençesine düşersiniz. Çok gariptir ki 
nihayet irtica ile mücadeleye karar veren bir iktidar, irticai ilmî cepheden 
y ıkmış ve ilmin siyasetini kurmuş olan bir müessesenin elini kolunu 
bağlarken, irticaın esiri o lma yoluna saptığının da farkında değildir. Bü
tün ilim tarihleri, eğit im tarihleri bu türlü hareketleri başka türlü ınana-
landıramamışlardır . 
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Kaldı ki bu â lemde teftiş, sansür, müdahale kabul e tmeyen bir nesne 
varsa bilelim ki o da fikirdir. Bir salona, bir odaya ve hücreye belli ölçü
den fazla madde sokamazsınız. Fakat, insanın vücudunun bir hücresi 
olan bu küçücük dimağının içinde koskoca bir dünyanın ve bütün bir 
kâinat esrarının en hür bir şekilde pervaz edebileceğine şüpheniz var mı
dır? Ve bunun için değil midir ki vatan şairi Namık Kemal , devrinin hâ
kimlerine: 

"Çalış, idraki kaldır muktedirsen, ademiyetten." demek lüzumunu 
duymuştur . 

Çok partili siyasi hayatın hareketleri içinde bir partinin kapat ı lması 
usûllerini tesbit e tmede bir görüş ileri sürüldü diye üniversite muhtari
yet inin başında kıyamet koparılmasının ve bir bardak suda fırtına yara
t ı lmasının ve hattâ işe bir irtica himayekârlığı süsü veri lmesinin mânası 
var mıdır? Böyle isnadları yapanlar anlaşılan inkılâpların banisi ve da
ima koruyucusu olan bir partiye yönelmekle çocukları da kendiler ine 
gü ldürmeye niyet etmişlerdir! 1950'den beri, hattâ muhalefet günler inde
ki propagandalar ın tablolarındaki tezatlar ve maksatlar kendilerinin na
sıl romant ik bir irtica devrini yaşamış ve tarihe de male tmeğe çal ışmış ol
duklarını göstermiştir. 

Hattâ şimdiye kadar genç âşıklarda veya cezbeye tutulmuşlarda gö
rülen romantik bir ruh haletinden başka bir özentileri o lamamışt ı r diye
biliriz. Bu görüşün sonu gelmeyen delilleri ise ayrı bir makaleye değil, an
cak bir kitap sayfalarına sığabilecek kadar çoktur. Şimdi iş artık üniver
sitelerde Gürkan felsefesini neşir ve tamim etmeğe kalmıştır. Bes leme ga
zeteler de sayfalarını bu kalemlerle yazılacak meşk örnekler ine geniş yer 
ve rmekle güdümlü hürriyet vazifelerini hakkiyle başarmış olacaklardır. 

Üniversi te muhtariyetine, o kadar övündükleri demokras i nizamı 
içinde el ve hattâ dil uzatanlar kendilerini istedikleri kadar temize çıkar
mağa uğraşsınlar. Buna ihtiyaçları vardır. Fakat şunu unutmasınlar ki 
üniversie camiası içinde öğrencilerinin arasına yıkıcı siyaset sokmanın , 
öğrenci heyetlerini Başbakanlığa kadar bu maksat la çağı rmanın , hattâ 
"Volkan" neviinden hususi broşürleri liseli çocukların sıralarına kadar 
yayman ın günahlarını başkalarının omuzlarına atmak için hiç bir parti 
bu derece haksız i thamda bulunmağa cesaret edememiştir . Hiddet, yan
lış hamleler insana normalin üstünde bir cesaret verir. A m a sonu nasıl 
gelir, belli o lmaz. Hele yükseklere çıkanlar, bu irtifalardaki kan dolanımı-
nı düşünerek ara sıra yere ve ayakların sağlamca basacağı düzlüklere 
dönüp bakmayı bilmelidirler. 
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(1) Tüm çabalara karşın basılı belgelerde bulunmayan cümlenin tamamı sağlana
madı. (K.Ö.) 

(*) Yeni Sabah Gazetesi: 30 Temmuz 1953 
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Eski dostlarımıza tavsiye ederiz: Böyle zamanlarda 20'yi saysınlar, 
sonra konuşsunlar! Meşhur dünya fatihlerinden Sezar bile böyle yapar
mış! Hatta 20'yi saymak ondan kalma imiş! Hele ilim muhiti ile bu türlü 
uğraşmadan sakınsınlar! Çünkü kendine güvenenler in hiç biri i l imden 
korkmamışt ır . En yakınlarına bile itimadı kalmıyanlardır ki bu türlü (1) 

Hıfzımı hm an Raşit Ö Y M E N 

SİYASÎ, G A Y R I SİYASÎ (*) 

Üniversi te öğretim üyelerinin faaliyette bulunmalar ını önleyen kanun 
tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş bulunmaktadır . 
Son yıllar içinde kabulü bu kadar şedit münakaşalara sebebiyet ve rmiş 
ve çeşitli fikirlerin izharını intaç eylemiş ikinci bir kanunun müzakeres i 
yapı lmış değildir. 

Her memleket in kendisine mahsus bir takım zaruretleri vardır. Tür-
kiyemizin zaruretleri ve demokrasi yolunda bilhassa İkinci Meşrut iyet ten 
sonra geçirilen tecrübeler askerlerin ve memurlar ın siyasetle iştigal eyle
melerini ve siyasi mahiyette beyanatta bulunmalarını önlemeyi icabettir-
mişti. Bu vaziyet memleket imizde hemen herkes tarafından tabii bir za
ruret şeklinde karşı lanmış ve kabul edilmişti. Mevzuat ımızda da aynı 
prensip çeşitli hükümler halinde tezahür eylemiş bulunmaktadır . M e m u 
rin Kanununun 9 uncu maddesi , memurların siyasi cemiyet lere g i rmele
rini ve siyasi neşriyatta bulunmalarını menetmiş , Askerî Ceza Kanunu
nun 148 inci maddesinde, daha ağır müeyyidelerle , aynı hüküm mevcut 
bu lunmuş , Cemiyetler Kanunu memurların, memuriyet ler i ile ilgili cemi
yetler kurmalarını meneylemiş , nihayet seçim kanunu askerlerin ve em
niyet teşkilâtı mensuplarının seçimlere dahi iştirakini önleyen esasları 
muhtevi bulunmuştur. 

1946 tarihli Üniversiteler Kanununun meriyete girdiği tarihe kadar 
üniversite ve yüksek mektepler hocaları da memurin kanununun hü
kümler ine tabi bulunmuşlardır; ancak tek parti sisteminin icabat ından 
olarak üniversite profesörleri mevcut tek partiye girebilmişler ve burada 
çeşitli mesuliyetler almışlardır. Bu yolla Meclise girerek net icede vekil 
olan profesörler müteaddit sayıda bulunmuştur. Muhalefet partileri mev
cut bulunmadığı için bu durum o zamanlar hiç bir şikâyeti mucip olma
mış ve bilâkis memleket imizin, adedi esasen mahdut olan, ilim ve ihtisas 
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adamlar ından ilmi sahada olduğu kadar memleket in yüksek menfaat le
rine olarak idare ve hükümet sahalarında da istifadeyi sağladığı için 
memnuniye t i mucip olmuştur. Ancak kanun ile fiili durum arasındaki bu 
tezadı izale için hukuki izah şekilleri bulmak zarureti hasıl o lmuş ve bu 
maksat la "Halk Partisinin siyasi bir teşekkül olmadığı ve fakat bütün 
memleket i kaplayan bir içtimai teşekkül manzarasını arzeylediği" ve bin-
netice memurlar ın da bu teşekküle girmeleri halinde Memur in Kanunu
nun hükmünün ihlâl edilmiş sayılmıyacağı ifade o lunmuştu . 

1946 tarihinde Üniversitelerin muhtariyetini tesis eden kanun meri
yete girdiğinde, bu kanun üniversite profesör ve doçentler inin her türlü 
siyasi faaliyette bulunmalar ına cevaz vermiş ve siyasi partilere iltihak, 
buralarda fiili vazife almak ve siyasi neşriyatta bulunmak bak ımından 
serbest bırakmıştı. Kanunun geçen yıllardaki tatbikatında, İstanbul Üni
versitesi, partilere iltihak eden profesörlerin başkanlık vazifesi almalarını 
kanunun ruhuna uygun görmeyen bir görüş tarzını muhafaza etmiş ve 
üniversite öğret im üyelerinin hariçte ancak sekiz saat çalışabileceklerini 
ifade eden hüküm ile parti başkanlığı vazifesini kabili telif görmemiştir . 

Bundan bir kaç gün evvel üniversiteler kanununun 46 ncı maddes i 
nin E bendine yeni bazı hükümlerin ilavesi suretiyle üniversi te öğre t im 
üyelerinin siyasi partilerde faal vazife almak ve üniversiteler kanununun 
3 üncü maddesi dışında siyasi beyanatta bulunmaktan menedildikler i 
malûmdur . Bu vaziyetin müşahedesi suretiyle meslekten ç ıkarma inziba
ti cezasını ve rmek salâhiyeti üniversite senatolarına verilmiştir. 

46 ncı maddeye ilave edilen bu hükmün 1 inci kısmı hakkında söyle
necek bir söz yoktur. Gerçekten bir üniversite profesörünün kendis ine 
mevdu büyük vazife omuzunda iken parti ve ocak başkanlığı gibi sıfat
larla gündel ik polit ikaya karışması bizce terviç ed i lmemek lazımgelirdi ; 
Bu bakımdan ilave yerinde sayılmalıdır. 

Ancak siyasi beyanat ve neşriyatta bu lunmamak hükmünün , bu ha
li ile üniversite hocalarının neşriyatta bulunmak salâhiyetleri bakımın
dan, vazifelerini ifa ederken tereddütler uyandıracak ve endişeler arzına 
sebebiyet verecek mahiyette bulunduğunu söylemek lâzımgelir. Gerçek
ten günümüzde dünyanın her tarafında siyaset hemen her türlü faaliye
ti ihata e tmekte ve günün içtimai hayatında siyasetin müessir o lmadığı 
bir saha mevcut bulunmamaktadır . Binaenaleyh içtimai veya iktisadi ya
hut hukuki konularda yazı yazan ve ilmin vecibelerini ve ışığını günün 
hadiseleri üzerine tutarak onların halk ve münevverler tarafından daha 
iyi anlaşı lmasını temine gayret eden bir hukuk profesörü, görüşlerini te
sis ederken tabiî olarak siyasi grupların noktai nazarını da alarak bun-
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l an kıymetlendirmek, bunların doğru ve yanlış kısımlarını ayıklamak 
mecburiyetindedir . Bu onun hem hakkı, hem de vazifesidir. Meselâ seçim 
kanununu izah eden bir esasiye profesörü seçim dairesi mefhumunu 
izah ederken memleket teki muhtelif siyasi grupların noktai nazarlarına 
temas e tmemezl ik edebilir mi? 

Gerçekten bu günün hukuk ilmi ancak hâdiselere temas suretiyle 
tedris edilebilen içtimai bir renk iktisap eylemiş bulunmaktadır . Eskiden 
kanun hükümleri söylenir ve mahalli içtihad olan noktalarda büyük 
imamlar ın noktai nazarları ifade edilmekle iktifa olunurdu. Bu tip hukuk 
tedrisatının her bakımdan mahzuru tamamiyle anlaşılmıştır. Bu itibarla 
biz memleket imiz in kültür seviyesi bakımından, üniversite hocalarının il
mi halka yaymak vazifelerini ifa ederken kendilerini tereddüte sevk ede
cek herhangi bir hükmün mevcudiyet inden endişe e tmemeler ini tercih 
ederdik. 

Bugün mevcut olan hukuki durumdan üniversite hocasının, memle 
ketine ait meselelere ilmin ışığını tutmak hususunda vazifesini görürken 
duyacağı heyecan ve iştiyak üniversite senatolarının (siyasi) tâbirine ve
recekleri mânaya bağlı hale gelmiştir, Bu hususta, yâni (siyasi) ve (gayri 
siyasi) nin ne olduğunu tâyin bakımından herhangi bir ilmi ve kat'i kri
ter mevcut bu lunmamakla işin endişeyi mucip olan tarafı da esasen bu
dur beraber biz şahsen, Memur in Kanununun 9 uncu maddes in in ve A s 
keri Ceza Kanunundaki hükmün tatbiki dolayısiyle (siyasi) tâbirini da
ima şu suretle mânalandırmışt ık: Nihai gayesi iktidarda bulunan siyasi 
grubu oradan uzaklaşt ırmak veya orada kalmasını sağlamak, yahu t mu
ayyen bir şahıs veya grubun iktidarı ele geçirmesi gayesini güden neşri
yat, siyasidir. Bize öyle gelir ki, bu hususta kullanılabilecek kıstas ancak 
sübjektiftir ve muharriri harekete getiren saike taallûk eder. Bunun dı
şında bir kriterin ihtiyarı milletimizin en münevver kısmını teşkil eden 
memur la r ın her türlü neşriyatta bulunmalarını önlemek mânasını ifade 
ederdi ki, kanun vazıının noktai nazarının bu olmadığı , muhakkakt ı r . 

İmdi aynı kriteri profesörler bakımından tatbik e tmek lüzum ve zaru
reti ortadadır. Binaenaleyh bir üniversite profesörü herhangi bir siyasi 
gaye ve maksat dışında olarak ve iktidara intikal gaye ve maksadını güt
meyerek bir siyasi noktai nazarı, yahut bir kanun projesini i lmin ışığı al
t ında tenkit etmiş ve bunu ilmin süzgecinden geçirmiş ise siyasi neşri
yat ta bu lunmuş olmaz. Biz 20 nci asrın ortasında ilmi zihniyetin Türki
ye 'de hakim bulunduğuna emin o lduğumuzdan "E" bendinin başka su
ret ve mânada olarak tatbik edileceğine ihtimal dahi vermiyoruz . 

Prof. Sulhi D Ö N M E Z E R 
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S U Y A S A B U N A D O K U N M A Z H O C A L A R (*) 

Bu memleket te hiç bir kimse benim mensup o lduğum nesil kadar po
li t ikanın fakültelere sokulmasından doğan neticeleri gö rmüş değildir. Fa
kat gene bu yaşta olanlar kadar hiç bir kimse suya sabuna dokunmaz 
hocalardan şikâyetçi de olmamıştır. 

Daha ben mülkiyede talebe iken politika bu müessesenin içinde idi. 
Hocalar ımızdan bir kısmı milletvekili ve gazetelerin başyazarı veya yaza
rı idiler. Onlar arasında politikayı, hattâ sınıfta, kötü kullananlar da var
dı, iyi kullananlar da. 

Kötü kullananların başında, o zaman Mülkiyenin ve Edebiyat Fakül
tesinin Siyasi Tarih Profesörü olan Ali Kemal , gelir: Bir gün Edebiyat Fa
kültesindeki dersine gelmişti, sınıf hıncahınç dolu idi, kürsüye çıktı, 
matbuat hürriyeti, dedi, dün bir kurban verdi: Arkadaş ım A h m e t S a m i m 
öldürtüldü. Katil bulunmadı , bulunmıyacak da. 

Çok müteessir im, ders veremiyeceğim. Bu lafları söyler söylemez kür
süden indi ve bıraktı gitti. Ali Kemal ' in bu tahriki beklenen neticeyi ver
mişti: Yar ım saat bile geçmeden gençler adeta ağlaya ağlaya şimdi İstan
bul Vilâyeti konağı olan Bab-ı Âli 'ye geldiler: Ahme t Samim' in katilini is
teriz diye bağı rmak için. Dün olmuş gibi gözümün önündedir . Sadr ıâzam 
Hüseyin Hilmi Paşa mermer merdivenlerin başına kadar gelmişt i de "Ço
cuklarım, katili bulacağız" diye onlara teminat ver iyordu. 

Bir gün sonra mülkiyeye geldiğimiz zaman, meslek ahlâkını poli t ika 
uğrunda hiçe sayan bir profesörün bulunduğu müesseselerde ders vere
meyiz diye bazı hocalarımızın istifa ettiklerini öğrenmişt ik. 

Sınıfta polit ika konularını iyi kullanan profesörlerimizin baş ında da o 
zaman hem milletvekili , hem Tanzimat Gazetesi Başyazarı olan Lütfi Fik
ri Beyle Nusret Bey gelirdi. 

Lütfi Fikri Bey şimdi "Hukuk Başlangıcı" denilen ve o zaman "Meba-
di-i İ lm-i Hukuk" adı ile anılan dersi okuturdu. Onun hiç bir dersini ha
t ı r lamıyorum ki ya Millet Meclisinde veya gazetelerde tartışılan bir politi
ka meselesini söyliyeceği şeyleri aydınlatma için vası ta olarak kul lanmış 
olmasın. 

Nusret Bey ne milletvekili ne gazeteci idi. Hariciyenin istişare odasın
da çalıştığını bilirdik. Bütün bir yıl bize "kapitülasyonlar" ı okuttu. Ya
bancı lara verilen imtiyazlar yüzünden Osmanlı İmpara tor luğunun nasıl 
sömürge haline getirilmiş olduğunu bu hocamdan öğrenmiş t im: "Şu ah
mak padişah, şu aptal sadrazam ileriyi düşünmiyerek ve tek taraflı ola-

(*) Ulus Gazetesi : 12 Eylül 1953 
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rak Frenkler için bu hükmü koymuş ve sonunda memleket bu hale gel
miştir" derdi de ondan. 

Bu iki dersin de nasıl suya sabuna dokunmaksızın okutulduğunu da 
bilirim. Lütfi FikriTıin okuttuğu konuyu diğer şubede Temyiz Mahkemes i 
Başkanlar ından Osman Bey adında bir zat okuturdu, kitabı da vardı . Fa
kat onu dinlerken Lütfi Fikri 'nin derslerindeki canlılığı asla bulamazdınız . 

Çok temiz bir Türkçe ile konuşan Hukuk ve Ceza Mahkemes i Usulü 
Profesörü Yorgaki Efendi de adlî kapitülasyonların hükümler ini söylerdi 
ama bunu yalnız ondan dinlemişseniz kapitülasyonları başka yerlerin 
kanunlar ında ve usullerinde de bulunan tabiî bir hal sanırdınız. 

Bu suya sabuna dokunmaz ders ve rme geleneğinin kurulmasında iki 
önemli sebep vardı. Bunlardan biri medreselerin kurduğu geleneğin bir 
yo lunu bulup Tanzimat Okullar ına girmesidir; diğeri de korku psikoloji
sine boyun eğen profesörlerin çokluğu. 

Medrese lerde okunan konuların çoğu ne ahirette, ne dünyaya yara
maz bilgilerdi. Bunları okutup duranlara "a hoca efendi, m a d e m ki de
diklerini öğrenince cennete giremiyoruz, m a d e m ki bunların dünyadaki 
yaşayış ımızı iyileştirmeye de hiç bir hizmeti yok, o halde bu gençler i ne
ye uğraştır ıp duruyorsun" deseniz verecekleri cevap hazırdı. "A oğul, der
lerdi, bu bilgiler tezyin-i zat-ü sıfat içindir." Bu lâfla şunu demek isterler
di: O bilgilerle süslenelim ki bize âlim desinler ve toplulukta lâf söyledi
ğimiz zaman "mir-i kelâm" olal ım. 

İstibdat idarecilerinin korkutma havasına kapılan profesörler de su
ya sabuna dokunmaz ders okutmakla menfaat görüyorlardı . Doğrusu 
haklı idiler. Böyle ders okutmak çok kolay da olunca neye tehlikeli bir y o 
la kendilerini atsınlar. 

Biz bu halde iken ilim insanları tabiate hâkim kılıyor da faydalı olu
yor diyen milletlerin başında Anglo Saksonlar gelirdi. Hele müesseler in-
de hiç mi hiç medrese geleneği olmıyan Amerikalı lar İ l m e tamamile prag
matist bir gözle bakmaya alışmışlardı. Onlar "bir bilgi ki Amer ika 'ya ve 
bütün insanlara geniş mânada bir fayda sağlamıyor, o halde onu öğren
mek için neye zahmet çekmeli" diyorlardı. 

Bir gün Rober Kollej Müdür lüğünden biri bana anlatmıştı: 

"Komşular ımdan birinin çocuğu, demişti , nasılsa, Bizans tarihine 
merak sararak Bizantilog o lmaya haves ediyordu. Baba anne telâşlandı
lar: Ne kendisine ne Amer ika 'ya yaramayan bu konuya ait bilgileri öğre
necek de ne olacak, diye. Bu anne baba bir gün bana geldiler. Acaba bi
z im çocuğumuzun kafasında bir hastalık var da onun için mi böyle bir 
meraka tutulmuş, doktora göstermek istiyoruz. Ne dersin? diye sorma-

4360 



BASINDAKİ Y A N K I L A R I 

ya. "Bu misal, ilmi yalnız fayda sağlayan bir vasıta gibi görmenin Amer i 
kalı baba ve annelerin kafalarında ne hal aldığını gösterir. 

Meşrut iyet inkılâbından sonra okullarda Felsefe dersi oku tmaya baş
ladık. Bu derste ilmî düşüncenin, diğer fikirlerden farkını gös te rmek zo 
runda idik. İlk defa, Fransızca kitaplarından öğrenerek, ilmî düşüncede
ki hususiyet in başında hasbî olmak, yani hemen yarının menfaatini elde 
eylemeyi gaye ed inmemek vardır, diyorduk. Fakat bu vasfı b iz im gençle
re anla tma ne kadar güçtü!.. Onlar hocalarının sözlerini okulun ve aile
lerinin havasından öğrendikleri "tezyin-i zat-ü sıfat" için ilim sahibi ol
mak gerektiği fikrile karıştırıyorlardı da okuttuklarının bir ka leme çırağ 
o lmağa ve orada bunlardan lüzumlu lüzumsuz bahse tmeye yarayacağını 
sanıyorlardı . 

Halbuki felsefe öğretmenlerinin kendilerini anlatmak istediği büsbü
tün başka bir şeydi. Hani sinekleri, tahta kurusu ve pireleri yok e tmek 
için kul landığımız D.D.T. var ya bunu istihsal için kendi talebesine vazi 
fe olarak veren k imya âlimi de, onu istihsal edip evsafını yazan genç de 
bu maddenin günün birinde insanlığa büyük hizmeti olacağını bi lmiyor
lardı. Felsefe öğretmeleri gençlere işte söylemek, hattâ eğer âlimler sinek
leri ve diğer haşereleri ö ldürmek için, mevcut maddelerden ayrı bir şey 
bulay ım diye uğraşsalardı, kimbilir, belki D.D.T. 'y i keşfedemeyeceklerdi , 
demek istiyorlardı. 

Cumhur iye t i Maarifinin benim vazifeli o lduğum 1931 yıl ına kadar en 
çok uğraştığı iş bu "tezyin-i zat-ü sıfat" için öğrenme fikrile mücade le idi, 
ve hocalarda sadece şundan bahsederek kabahat olur mu kaygusunu 
kald ı rmak için tedbirler almaktı. 

Hiç unu tmam, bu sıralarda sahibi ve müdürü o lduğum "Hayat" Mec
muas ına Darülfünun profesörlerinden bir zatın makalesi gelmişti . Daha 
ilk satırından belli idi ki bu profesör bir yazımı vesile gibi kullanarak ba
na ve hattâ Millî Eğit im Bakanlığına hücum etmek istiyordu. Mecmuan ın 
yazı işine bakan arkadaşa bu makaleyi ilk çıkacak nüshaya koyacaksı 
nız demekle kalmadım, sevindim bile: Darülfünun hocaları suya sabuna 
dokunmaz yazılardan vazgeçtiler diye. 

Bütün bunları hatırlatmaktan maksadım üniversite profesörleri hak
kında son çıkarılan kanunu ne yönden beğenmediğimi açıkça an la tmak 
içindir. Kendi kendime ya profesörler korkuya tutulurlar da suya sabu
na dokunmaz , ders ve rme itiyadı kuvvetlenirse diyorum. En büyük endi
şem budur. 

Ben Demokra t Parti Kabinesinde Millî Eğitim Bakanı o lsaydım da 
Başbakan beni böyle bir kanun lâyihasını hazır lamaya zorlasaydı , ona 
şunları derdim: 
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"Sizin teklif ettiğiniz kanunun neticesi ne olacaktır, bilir misiniz? Üni
versite profesörlerinin kaygularını arttırarak onlardaki iç hürriyeti yok 
edecek ve suya sabuna dokunmaz ders ve rme ve yazı y a z m a itiyadı kök-
leşecektir. Bu kadarla da değil. Bir kere düşününüz. 1954 veya 1958 se
çimler inden sonra iktidara gelecek hükümet Büyük Millet Mecl is ince 
"Profesörler Darvin nazariyesini savunan yazılar yazarak veya sözler söy
leyerek hükümetin dinî politikasını aleyhinde bulunamazlar ; onlar hü
kümet in denk olduğunu ilân ettiği bir bütçede açık bu lunduğunu, yahut 
tediye muvazenesinin aleyhte kabarıp durduğunu söyleyerek memleke t in 
malî ve ekonomik polit ikasına karşı gelemezler" diye bir kanun layihası 
getirirse durum ne olacak? 

"Hadi bütün bunlara katlanalım, eğer teklif edeceğimiz kanun istedi
ğimiz neticeyi verecekse, fakat, ben size söyleyeyim, böyle bir kanun kor
ku doğuracak ama beklediğimizi sağlayamayacak. Maksadımız profesör
lerin gündel ik gazetelerde bize zararlı yazı yazmalar ını önlemekse , bu de
fa imzalı yazı yazanlar bile bazı makalelerine imza atmıyacaklar, maksat 
eğer profesörlerin politika tahriki yapmamalar ı ise, şurayı b i lmek gerekir 
ki, akıllı hocalar kaşlarile, gözlerile bu tahriki yapabilirler. 

"Bu sözlerimle sanmayınız ki ben profesörlerin politik tahriklerini ön-
liyecek tedbirler a lmanın aleyhindeyim; asla. Hattâ bu işte geç kaldığımı
za da inananlardanım. Fakat bunun yolu kanun çıkarmak değil, meslek 
ahlâkını kuvvetlendirmektir . 

"Üniversi telerimizde meslek ahlâkını kurmakla vazifeli olanlar Sena
tolarla Üniversiteler arası kuruldur. Onun için müsaade edin, bu heyet
leri topl ıyayım da politika tahrikleri yapı lması ihtimaline karşı konulacak 
kaideleri bu heyetlerdeki arkadaşlarla bir arada görüşüp profesörlere 
kendi senatolarının kararı olarak tebliğ edeyim. 

"Onlar mevcut kanun muvacehesinde bir şey yapamayız diyemezler . 
Şayet bunu diyecek olurlarsa derhal örnek gösterir im. Hani Halk Partisi 
devr inde İstanbul Üniversitesi Senatosu, profesörler, parti lerde idare he
yeti başkanı olamazlar diye karar verdi ya, ben de tıpkı o zamanki gibi 
karar verin derim. Şu bizim meşhur İstanbul Valimiz yok mu, o bu kara
ra uyarak Halk Partisi İdare Heyeti Başkanlığından çekilmişti . 

"Bu gösterdiğim örneğe rağmen gene kanuna ihtiyaç var derlerse o za
man bu lâyihayı hazırlayın ve Bakanlığa verin derim. Gazetelerde böyle bir 
kanuna senatolar lüzum görmüştür diye ilân ederim ve böylece muhalif
ler imizin haklı olarak bir söz söylemelerine imkân ve rmemiş oluruz." 

A c a b a Demokrat Partinin Kabinesi bu yolda hareket etseydi, kendi 
parti lerine ne zararı olurdu lütfen bana söyler misiniz? 

E m i n E R İ Ş İ R G İ L 
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36 - VİCDAN VE TOPLANMA HÜRRİYETİ (6187 Sayılı Kanun) 

Dinin siyasi ve kişisel çıkarlara araç edilmesi tarihimizi dolduran 
olayların temel nedenidir. 

Çok partili yönetimi geciktiren, toplumu hasım gruplara ayıran din 
ve vicdan özgürlüğünü yönlendirip disipline etmek, rejimin sağlığı 
için kaçınılmazdır. 

Önce iktidar grubunda ülke koşulları masaya yatırılıp derinlemesi
ne kapsamlı biçimde tartışılıp, görüşüldü. Bu görüşmeler tarihi belge 
niteliğine sahiptir(l). 

Yasanın gerekçesinde, demokratik zihniyet ve geniş müsamahasın
dan yararlanarak dini ve dince mukaddes tanınan varlık ve mefhumla
rı alet ederek propaganda yapıldığı ve bu propaganda ile memleket
te irticai bir zümre yaratmak, ülkenin temel düzenini kökünden yıkmak 
istendiği belirtilerek önlem alınmasının kaçınılmazlığı belirtildi. Dü
zenlenen kanunla "Din, dini hisler, dince mukaddes tanınan şeyler ve 
dini kitaplar alet edilerek siyasi veya şahsi nüfuz ve menfaat temin ve 
tesisine matuf propaganda ve telkinlerde bulunmak..." fiilleri men 
olundu. 

Kanunların boşluğundan yararlanarak yabancı ideoj ilere sahip çı
kanların bu ülkenin çocuğuyum demeye hakları bulunmadığı, belirtil
miştir. 

Demokrasiyi korumaya yönelik olan ve cumhuriyet tarihi boyunca 
gündemde kalan din, vicdan özgürlüğünü biçimlendiren tasarının ge
rekçesi, Komisyon raporu ve görüşme tutanaklarında sergilenin dü
şünceler gelecek kuşaklara ders niteliğindedir. 

İnanç sömürüsünün demokratik gelişimi olumsuz yöndeki etkileri 
bütün şiddetiyle günümüze kadar uzanmaktadır. 

6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması hakkında
ki Kanunun gerekçesi ve görüşmeleri tutanaktan aynen alınmıştır. 

(1) Bu gelişmelerin özeti için üniversite üyeleri hakkındaki düzenlemeye ve Atatürk 
Aleyhine işlenen suçlara bkz. 
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Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanun Lâyi
hası ve Adalet Komisyonu Raporu (2) 

TC. 
Başvekâlet 20.VII. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2635, 6/2155 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Adale t Vekâleti tarafından hazırlanıp İcra Vekilleri Heyet ince tasvip 
Duyurulan Vicdan ve Top lanma Hürriyetinin Korunması hakkındaki ka
nun tasarısının gereğinin ifasına müsaade buyurulması ricasiyle esbabı 
mucibesiyle birlikte bağlı olarak takdim edildiğini saygılar ımla arzede-
r im. 

Başvekil 
A. Menderes 

T A S A R I N I N ESBABI M U C İ B E L Â Y İ H A S I 

Teşkilât ı Esasiye Kanunumuz ve ona tebaan mevzuat ımız la teminat 
alt ına al ınmış bulunan demokrat ik hürriyetlerin ve ezcümle dinî ve siya
si hakların son zamanlarda memleket nizamını sarsacak şekilde kötüye 
kullanıldığı görülmektedir. Nitekim, dinî saik ve gayeler alt ında girişilen 
bâzı hareketlerin siyasi veya şahsi menfaatleri istihdaf eylediği ve meşru 
kisveye bürünen ve memleket te hâkim hürriyet havası suiist imal edile
rek yapı lan bir kısım siyasi toplantıların, müesses temel nizamları balta
lamak ve irtica ve taassubu canlandırmak maksadına matuf bu lunduğu, 
yer yer tezahür eden hâdiselerin takibi neticesinde meydana çıkmıştır. 
Keza, aynı gayeler uğrunda yapı lmakta olan bazı siyasi konuşma ve pro
pagandalar esnasında vatandaşlar arasında karşılıklı sevgiyi kökünden 
sarsacak ve toplantı hürriyetini zedeliyecek ağır, isnatkâr ve sövme ve 
hakarete varan tezahürlere gidildiği de müşahede edilmektedir. 

Vatandaş hukukunu ihlâl eylediği ve dinî ve siyasi hürriyetlerin hu
dudunu zararlı bir surette aştığı aşikâr bulunan bu durumun önlenme
sinin, demokrasi prensiplerini ve vicdan hürriyetini müessir bir şekilde 
korumak ve yurtta anarşi ve düzensizliğe yer ve rmemek bakımlar ından 
büyük bir zaruret teşkil eylediği görülmekle bu kanun tasarısının hazır
lanması cihetine gidilmiştir. 

(2) Tutanak Dergisi : C. 24/2, B. 115, S. Sayısı 297, Tarih : 20.7.1953 
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Tasarı , birinci maddesiyle dinî ve siyasi hürriyetlerin suiist imalini ön
lemekte , ikinci ve üçüncü maddeleriyle bu gibi hareketlerin cemiyet ler 
tarafından tasvip edilmiş veya işlenmiş olması hallerini müeyy ide altına 
a lmayı derpiş etmekte, dördüncü maddesiyle de toplantı larda nizam ve 
int izamın teminini istihdaf etmektedir. 

Birinci maddeye göre, din, dinî hisler, dince mukaddes tanınan şey
ler ve dinî kitaplar alet edilerek siyasi veya şahsi nüfuz ve menfaat temin 
ve tesisine matuf propaganda ve telkinde bulunmak fiilleri, şümulü ve 
müessir bir surette ve tatbik kaabiliyetini artırıcı bir şekilde menolun-
makta ve bu gibi hareketlere girişenler hakkında bir seneden beş seneye 
kadar ağır hapis cezası derpiş edilmektedir. Fiilin neşren ikaı hali şiddet 
sebebi sayılmıştır. 

İkinci madde , propaganda ve telkinin bir cemiyet mensubu tarafın
dan iş lenmiş olması halini nazara alarak fiilin cemiyet tarafından tasvi-
bedi lmesini müyyide altına vaz'eylemektedir. Keyfiyetten mahall î müdde-
iumumil iğ ince haberdar edilecek olan veya her ne suretle olursa olsun 
re 'sen malûmat tar bulunan cemiyet reisi veya kanuni mümessi l i , bir ay 
zarfında propaganda ve telkinin cemiyet tarafından tasvibedi lmediğini 
bi ldirmediği veya fail hakkında cemiyetçe inzibati muamele tatbik edil
mediği takdirde propaganda ve telkince cemiyetçe iştirak edildiğine hük-
molunarak idarecileri aleyhinde kanuni takibata girişilecek ve hakların
da 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunabi leceği gi
bi, l üzumunda mahkemece cemiyetin feshi cihetine dahi gidilebilecektir . 
M a d d e ayrıca cemiyet idare heyetlerini bu gibi halleri ön lemeye matuf 
tedbirleri a lmakla mükellef kı lmakta ve bu hususu dahi aynı ceza hük
müne tâbi bulundurmaktadır . Diğer taraftan, bir cemiyet in tedbir mahi
yet inde olmak üzere hükümden evvel muvakkaten faaliyetten men' i mad
denin son fıkrasiyle derpiş edilmiştir. 

Kanunun üçüncü maddesi , girişilen propaganda ve telkine iştirak et
miş olmaları halinde cemiyet idarecilerinin birinci maddede yazıl ı ceza ile 
tecziye edileceklerini ve cemiyetin hükümle beraber feshedileceğini âmir 
bu lunup tedbir mahiyet inde olmak üzere hükümden evvel muvakka ten 
faaliyetten men'i de derpiş eylemektedir. 

Dördüncü madde, belli maksatlarla açık veya kapalı yer lerde yapı l 
makta olan toplantılarda her ne suretle olursa olsun kavlen veya fiilen 
hakaret veya tecavüzde bulunulmasını veyahut bu toplantıların huzur ve 
sükûnunun ihlâl edilmesini müyyide altına almakta ve bu nevi hareket
lerin zabıtaca derhal menedilmesini ve faillerinin 100 l iradan 500 l iraya 
kadar ağır para cezasiyle tecziyelerini derpiş eylemektedir . 

4365 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Adalet Komisyonu Raporu 

TBMM 
Adalet Komisyonu 21.VII. 1953 

Esas No. 1/648 
Karar No. 55 

Yüksek Reisliğe 

Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması hakkındaki kanun tasa
rısı Hükümet in de iştiraki ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasar ının tümü üzerinde lehte ve aleyhteki konuşmalar net icesinde: 

Demokrat ik esasların kabul edildiği memleket imizde demokrat ik zih
niyet ve idarenin geniş müsamahas ından istifade ederek ve demokras i 
deni len hürriyet rejimini âdeta hudut tanımaz bir hürriyet fikri olarak 
kabul eden bâzı şahıs ve cemiyetler tarafından son zamanlarda vatan
daşların dinî hissiyatları ve dince mukaddes tanınan varlık ve mefhum
lar alet edi lmek sureti ile propaganda yapıldığı ve bu p ropaganda ile 
memleke t te irticai bir zümre yarat ı lmak istendiği ve bunun neticesi ola
rak da şahıs ve cemiyet olarak topluluğun üstün menfaatları zede lenmek 
sureti ile faideler teminine çalışıldığı, bilhassa son zamanlarda kesretle 
vukua gelen bu yoldaki hâdiselerin mevcudiyet i ile müşahade edi lmiş 
bulunmaktadır . Ve yine dinî saik ve gayelerle memleket te irticai bir züm
renin teşekkülünü meydana get i rmek ve böylece taazzuv edecek bir züm
renin mevcudiyet inden istifade etmek istiyenlerin istek ve arzularının ta
hakkuku halinde memleket in siyasi ve hukuki temel nizamlar ının kö
künden yıkılması ve netice itibariyle medeni bir memleke t seviyesine 
ulaşmış bulunan Türkiye Cumhuriyet i topluluğunun kabul e tmiş bulun
duğu nizamlardan ayrılarak geriye ve sağa doğru dönmenin dahi m ü m 
kün olabileceği ve bunun neticesi olarak da bu hareket lerden bu vatanın 
çocuğuyum diyebilecek hiçbir kimsenin memnun olamıyacağı ve bu ka
bil hâdiselerden m e m n u n olabilecek kimselerin ancak bu sebeplerle 
memleket te vukua gelebilecek karışıklıklardan istifadeyi düşünen ve bü
tün emelleri bu olan kötü ruhlu fikir ve düşünceye sahip olabilecek ya
bancı menşel i ideolojilere mâlik bulunan kimseler olduğu ve b inaenaleyh 
kanunlar ın boşluğundan ve demokrasi fikrinin geniş müsamahas ından 
faydalanarak girişilen bu hareketler karşısında hakikaten demokras i ve 
vicdan ve fikir hürriyetini korumak bakımından ve yine topluluklarda fi
kirlerin fikir ile alt edilmesi prensibi bir kenara bırakılarak bâzı k imsele
rin ve bâzı cemiyet mensuplar ının şahıs ve varlık gözetmeksiz in her şeye 
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ve her varl ığa isyan edercesine küfür ve hakaret etmesi ve toplulukların 
bir kargaşalık haline gelmesi neticesi vatandaşların birbirlerine düşmesi 
gibi neticeleri sağlamak için hareketler yaratıldığı ve bundan da demok
rasi ve hürriyet sisteminin müsamahas ına sığınılarak cemiyet içerisinde 
bir huzursuzluk havası esdirilmek istendiği şu günlerde cemiyet in n izam 
ve bekasını temin edebilmek gayesi ile bir topluluk zabıtasının vücudu
na lüzum görülmüş ve tasarının Anayasaya ve demokras iye aykırı ve fi
kir hürriyetini tehdit edici mahiyette olmayıp bilâkis Anayasan ın hima
yesi altına aldığı topluluğun temel nizamlarını ve şahıs ve fikir hürriyet
lerini korumak bakımından böyle bir kanunun mevcudiyet ine bugün için 
bir ihtiyaç olduğu neticesine varılarak Hükümet in tasarısındaki esbabı 
mucibe lâyihası dahi komisyonca benimsenmiş o lmakla aleyhindeki fi
kirleri ifade eden tasarının reddine mütedair takrirler reddedilerek ikinci 
ve üçüncü maddeler üzerinde yapılan ufak redaksiyon tashihleri ile ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Umumi Heyetinin yüce tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Başkan 
İzmir 

Sözcü 
Manisa 
Ş. Ergin H. Özyörük 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 
Ankara Bingöl 

Muhalif im 
M. N. Okcuoğlu 

A m a s y a 
/. Olgaç 

H. Ş. İnce 

Çanakkale 
N. Kirişçioğlu 

Edirne 

Çoruh 
M. Güney 
Erzurum 
E. Karan 
İstanbul 

A. Moshos 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 

M. Enginün 
Gazianteb 
G. Kınoğlu 

Kars 
Muhalefet şerhimi 

yazacağım 
S. Atalay 

Sivas Tokad 
H. Öke ren Ş. Ecevit 
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(3) Tutanak Dergisi: C. 24/2, s. 1043-1107, 1108-1136 Tarih -.23.7.1953 
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REİS - Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 

Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması hakkındaki kanun lâyi
hasının gündemde bulunan diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

REİS - Tasarının öncelikle görüşülmesi teklif edilmektedir. Reyinize 

a rzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

T ü m ü üzerinde söz alan arkadaşların isimlerini okuyacağım: 

Zihni Betil, Arif Hikmet Pamukoğlu, Server Somuncuoğlu , Abdürrah-
m a n Boyacıgiller, Ferit Alpiskender, Ali Fahri İşeri, O s m a n Bölükbaşı , 
O s m a n Kavrakoğlu, Fevzi Boztepe, Cahid Zamangi l , M u a m m e r Alakant , 
Zihni Ural, Kâzım Arar, Ahme t Hamdi Başar, Kemal Atakurt , Sırrı Atalay, 
Reşad Güçlü, Atıf Topaloğlu, Nuri Ocakçıoğlu, İzzet Akçal , Memiş Yazıcı , 
Hamdi Orhun, Mustafa Zeren, Halil Sezai Erkut. 

A D A L E T VEKİLİ O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Ankara) - Muhte rem ar
kadaşlar ım, Hükümetçe yüksek nurunuza sunulmuş ve müzakeres i ya
pı lmak üzere bu lunmuş olan kanun lâyihasının mucip sebepleri malû
munuz olmuştur. Bu mevzuda en ufak bir tereddüde mahal ka lmamak 
üzere mezkûr lâyiha hakkında takdimen bâzı izahat ve mâruzât ta bulun
mayı da faydalı telâkki ettiğim içindir ki; yüksek hurunuza ç ıkmış bulu
nuyorum. 

Muhte rem arkadaşlarım, yüksek huzurunuza arzetmiş bulunduğu
muz bu kanun lâyihasını muhteva bakımından üç esas altında mütalâa 
e tmek mümkündür . 

I. Malûmunuz olduğu üzere Teşkilâtı Esasiye Kanununun 70 inci 
maddesi , v icdan hürriyetini Türklerin tabiî hukukundan ad ve kabul ey
lemiş ve 75 inci maddesi , hiçbir kimsenin mensup olduğu felsefi içtihat, 
din ve mezhepten dolayı muahaze edilemiyeceğini tesbit e tmiş ve 88 inci 
maddes i ise, Türk vatandaşlığı için din farkı gözet i lmediğini teyit eylemiş 
bulunmaktadır . Bundan başka Türk Ceza Kanununun 175 - 179 uncu 
maddeler inde , din hürriyeti aleyhine işlenen cürümler ve bunların müey
yideleri mevcuttur. 
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İleri bir demokrasi anlayışının ifadesini teşkil eden bu hükümlere gö
re Türk yurdunda yaşıyanların vicdan hürriyetleri ko runmuş bulunmak
tadır. Bu ülkede yaşıyan herkes istediği inanca sahip olmakta t amamen 
hür ve t amamen serbesttir. (Allah ile kul arasına gir i lmez) kaidesi yurdu
muzda hâkim olan ve hâkim olması lâzımgelen mutlak bir prensip ve 
düsturdur. 

Muhte rem arkadaşlarım, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz la böylece ko
runan ve Türklerin tabiî haklarından olan din ve v icdan hürriyetinin di
ğer hürriyetler gibi müspet kullanılması, fert ve Devlet a leyhine suiisti
mal edi lmemesi lüzumu ise, şüphe ve tereddüt gö türmez bir hakikattir. 
Din ve vicdan hürriyeti gibi ulvi ve mukaddes mefhumların: şu veya bu 
mülâhazalar la veya herhangi bir nüfuz ve menfaat uğruna âlet edi lmesi , 
âlet olarak kullanılması Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ruh ve maksa-
diyle asla telif kabul etmiyeceği gibi hem bu mânevi kıymetler in ihlâlini 
intaç ve hem de maşerî vicdanı rencide edecektir. 

Geriliği, kara taassubu ve irticai canlandıracak mahiyet te , din ve vic
dan hürriyetinin hasis emeller ve menfaatler uğruna âlet edi lmiş olduğu
nu ve âlet edi lmekte bulunduğunu zaman zaman esefle müşahede etmiş 
bulunuyoruz . 

Yüksek Heyetin malûmu olan bu nevi hareketlerin ve suiist imallerin 
müşahhas misallerini son ayların ve günlerin hâdiseleri teşkil e tmekte
dir. 

Her ne kadar dinin ve dinî hislerin âlet ittihaz edilerek kötüye kulla
nı lması halleri, Türk Ceza Kanununun 163 üncü maddes inde muhtel i f 
şekil ve tarzlarda müeyyide altına alınmış ise de son aylarda ve hattâ 
günlerde meydana gelen vakıalardan sarahat ve katiyetle anlaşıldığı üze
re, mezkûr müeyyideler in kâfi ve şafî olmadığı tamamiyle tahakkuk et
miş bulunmaktadır . 

Muhte rem arkadaşlarım: Yüksek malûmunuzdur ki; kanunlar, zaru
retlerin ve ihtiyaçların mahsulüdür. Bu karakteri haiz oldukları müddet 
çe değer iktisap eder ve tatbik kabiliyetini haiz olurlar. Ve keza zaruret
lerin ve ihtiyaçların derecesi takdir ve tâyin edilmek suretiyle yeni ihti
yaçlara ve zaruretlere uygun bir tarzda kanunlarda tadilât icrası veya bu 
maksat ve gayeye vusul için yeni hükümler ve müeyyideler vaz 'edi lmesi , 
cemiyet in, dolayısiyle Devletin bakasının, âli menfaatlerinin, huzur ve 
sükûnun, müstakar demokratik nizamın korunması , vikayesi babında 
tabiî ve zaruridir. 

Arzo lunan zaruret ve lüzuma mebni lâyihanın birinci maddes indeki 
hükmü huzurunuza getirmiş bulunmaktayız. 
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Bu madde hükmü ile: dinin, dinî hislerin, dince mukaddes tanınan 
şeylerin, dinî kitapların siyasi veya şahsi nüfuz ve menfaat temin etmek 
maksadiyle alet edilmesi halleri müeyyide altına al ınmış ve Türk Ceza 
Kanununun 163 üncü maddesi hükmü daha şâmil bir şekilde ve içtimai 
realitelerimizi karşılayıcı mahiyet te tanzim edilmiş bulunmaktadır . 

II - Hâdiseler bize göstermiştir ki, Cemiyetler Kanununa göre kurul
muş olan her hangi bir cemiyet in mensubu tarafından ikâ edilen cürüm
lerin bâzıları cemiyeti kanunen temsil ve idare edenlerin arzu ve direktif
leriyle kasten işlenmekte, başka bir tâbirle cemiyet mensubin in faaliyeti
ne, Cemiyet . Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 inci maddeler i hükümler i 
dairesinde iştirak etmektedir. Mevzuat ımızda cürme iştirak eden, yani 
mensubu vasıtasiyle cürüm işleten, hem fiil olarak cemiyet in idarecileri
nin mesuliyet i derpiş edilmişse de bu mesuliyetin cemiyet in mânevi şah
siyetine sirayeti d ü ş ü n ü 1 e m e m i ş t i r. Lâyihanın 2 nci ve 3 üncü maddele
rinde bu cihet diğer hususlarda ilâveten nazara alınarak ceza ile birlikte 
cemiyet in mânevi şahsiyetine tesir edecek olan (fesih) müeyyides i 
vaz'edilmiştir . 

Lâyihanın 2 nci maddesi hükmü tamamiyle bir zabıta ve tedbir mad
desidir. Yekdiğer inden ayrı üç mükellefiyeti ihtiva etmektedir: 

1. Cemiye t mensubu, birinci maddede yazılı olan eürmi i iş lediğinde 
cü rmün işlendiği yerdeki Cumhuriyet müdde iumumis i keyfiyeti o şahsın 
mensup olduğu cemiyetin umumi merkez reisine veya kanuni mümess i 
line tebliğ edecektir. (Hukuk Usulü Muhakemeler i kanununda Cemiyet 
lere yapı lacak tebligatın şekli ve tarzı gösterilmiştir) . 

2. Cemiye t idare heyetleri, m e n s u p 1 ar ı n d an birinin bu kanunun bi
rinci maddes ine muhal if harekette bu lunmuş olduğuna veya müdde iu
mumin in tebligatı ile veya her ne suretle olursa r e s e n ıttıla peyda etti
ğinde, tebliğ veya ıttıla tarihinden itibaren bir ay zarfında aşağıda yazıl ı 
muamele le rden birini yapmakla mükellef kılınmıştır. 

a) Cemiye t mensubu tarafından işlenilen mezkûr cürme (Birinci mad
dedeki cürüm) cemiyetçe iştirak edilmediği yazılı olarak suçun işlendiği 
yer C. Müdde iumumis ine bilidirilecektir. 

b ) Yahut o şahıs hakkında inzibati muamele tertip ve tatbik oluna
caktır. Bu iki nevi mükellefiyetten birinin yerine get i r i lmemesi halinde, 
cemiyet idarecileri ağır para cezasiyle cezalandırı lacaklar ve ayrıca cemi
yet in feshine de mahkemece karar verilebilecektir. Buradaki fesih mah
kemenin takdiriyle tekevvün edecektir; ihtiyaridir. Mahkeme , h ü k ü m d e n 
önce dahi, tedbir mahiyet inde, fesih kararı verebilecektir. 
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3. İkinci maddede tedbir mahiyet inde mütalâası m ü m k ü n olan bir 
h ü k ü m mevcuttur. Cemiyet idare heyetleri mensuplar ının birinci madde
de yazıl ı olan cürmü işlemelerine mâni olacak şekilde lüzumlu tedbirleri 
a lmakla mükel lef tutulmuşlardır. İşbu mükellefiyete riayet edi lmediğinin 
sübutu halinde aynı müeyyide tatbik edilecektir. Cemiyet i sevk ve idare 
edenlerin ve Cemiyetler Kanununa göre muayyen vazifeleri ve mesul iyet
leri deruhde eylemiş bulunan idare heyetlerinin, mensuplar ı , birinci 
maddede yazılı cürmü işlemekten menedici surette lüzumlu tedbirleri al
makla mükel lef kılınmaları yerinde bir tedbir olarak kabul edilmiştir. 

Lâyihanın üçüncü maddesine gelince cemiyet mensubininin bu ka
nunun birinci maddesinde yazılı olan fiili iki türlü maksat al t ında işle
mesi mümkündür . 

a) Cürüm, tamamiyle kendi iradesinin mahsulüdür, şahsidir. 

b) Mensup olduğu cemiyetin idarecileriyle (Türk Ceza Kanunu madde 
64-65) iştirak halindedir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere bu madde mevcut o lmasa dahi, cür-
rae iştirak halinde Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 inci maddeler i dela
letiyle bu kanunun birinci maddesindeki müeyyide fiile iştirak edenler 
hakkında tatbik edilir. Fakat, yukarda arzeylediğimiz üzere, cemiyet in iş
tiraki hal inde mesuliyetin cemiyetin mânevi şahsiyetine de sirayet e tme
si, hakkın ve adaletin icabmdandır. Halbuki mevzuat ımızda bu cihet der
piş edi lmediğinden bir boşluk teşkil etmektedir. Binaenaleyh cemiyet in 
iştiraki bahis mevzuu olup fiil sübut derecesine vardığında o cemiyet in 
mesulleri tecziye edilmekle beraber ayrıca cemiyetin feshine de karar ve 
rilecektir. İlâve edilen hüküm yalnız cemiyetin feshine mütaalliktir. 

2 nci maddedeki mükellefiyetlere ve tedbirlere riayet edi lmiş olması
na rağmen cemiyetin cürme iştirak ettiğinin anlaşılması hallerinde dahi 
aynı hükümler tatbik edilecektir. 

III - 4 üncü madde hükmü ile; yapılan toplantılarda her ne suretle 
olursa olsun kavlen veya fiilen hakaret veya tecavüzde bulunulmas ı ve 
ya toplantının huzur ve sükûnetinin ihlâl edilmesi halleri müeyyide altı
na al ınmış ve ayrıca zabıtanın bu fiil ve hareketleri derhal mene tmes i me
tinde açıklanmış ve yukarda yazılı fiillerin toplantıyı idare edenlerin ih
malleri veya iştirakleri neticesi vukubulması halinde de idare edenlerin 
keza para cezasiyle tecziyeleri yoluna gidilmiştir. 

Madde dikkatle tetkik buyurulduğunda, biri tenkili ve diğeri zabıtai 
mania olmak üzere iki hükmü ihtiva ettiği müşahede edilir. 
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Anayasa ile müesses olan toplanma hürriyetinin selâmetle tatbik edi
lebilmesini sağlamak maksadiyle konulmuş olan bu hükümler, sık sık 
müşahade edilen vakıalara istinat etmektedir. 

1325 tarihli olan İçtimaatı Umumiye Kanunu maalesef bugünün ih
tiyaçlarına cevap verememektedir . Yapılan toplantılarda gayenin haricine 
çıkılarak şu veya bu maksatla gıyapta veya huzurda envai türlü hakaret 
ve tecavüzlerde bulunulmakta ve böylece hakiki olsun, hükmi olsun şa
hısların ve şahsiyetlerin haysiyet ve şerefleri paymal edilmek suretiyle 
toplantının nezahat ve necabeti bozulmakta ve binnetice millî ve maşeri 
vicdanı azap ve ıstıraba sokmaktadır. Bundan başka toplantının huzur 
ve sükûnu da kasten belli maksatlarla ihlâl edilmektedir. 

Her ne kadar hakaret ve tecavüz hallerinde Ceza Kanununda müey
yide mevcut ise de, bu suçların büyük bir kısmının takibi şikâyete bağlı 
o lduğundan, suçu ve suçluluğu önlemekle mükel lef olan zabıta, mâni za
bıta vazifesini ifada tereddüt etmekte, bâzı hallerde ise mağdurlar vâki 
tecavüz ve hakaretten toplantının mahiyeti itibariyle haberdar olama
maktadırlar. Binnetice mücrimler cezasız kalmaktadırlar. 

Toplant ı hürriyetinin suiistimaline mâni olmak ve hakiki veya hükmi 
şahısları, mâruz olabilecekleri her türlü hakaret ve tecavüzden korumak 
maksadiy le 4 üncü madde hükmü lâyihada yer bulmuştur. 

Eğer fiil Ceza Kanununa göre daha ağır bir suç teşkil ederse şüphe
siz umumi kaidelere tebaan (Türk Ceza Kanunu 79) o hükümler tatbik 
edilecektir. Bu cihet de metinde açıklanmıştır. Şurasını da i lâveten arze-
deyim ki. maddenin heyeti umumiyes i hem Seçim Kanununun 44 üncü 
maddes inden hem de İçtimatı Umumiye Kanununun 8 ve 9 uncu mad
deler inden mülhem olarak ve fakat daha vazıh bir şekilde tesbit edi lmiş
tir. Esasen mezkûr maddelerde de her içtima için üç kişilik bir idare he
yetinin kurulması ve bunların mesuliyet dereceleri ve şekilleri gösteril
miştir. 

Binaenaleyh; vicdan hürriyetini, toplanma hürriyetini ve dolayısiyle 
kemal ve inkişaf yolunda olan demokrasimizi Türk medeniyet ve inkılâ
bını her türlü pürüzden, her türlü hasis ve hususi hesap ve endişelerden 
ve y ine her türlü siyasi veya şahsi nüfuz ve menfaat tesisine alet o lmak
tan korumak ve berî tutmak için tasarıyı yüksek tasvip ve takdirlerinize 
arzetmiş bulunuyoruz. Karar ve irade sizlerindir. 

REİS - Söz Halk Partisi adına Zihni BeüTindir. 

ZİHNİ BETİL (Tokad) - Muhterem arkadaşlar, görüşülmekte olan ta
sarı üzer inde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubunun görüşünü arzet-
mek için söz almış bulunuyorum. 
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Muhte rem arkadaşlar, herkesçe bilinen bir hakikattir ki, Cumhur iye t 
Halk Partisi; Cumhur iyet nizamını ve Cumhuriyet devrinde teessüs eden 
inkılâpları korumayı kurulduğu günden beri siyasi faaliyetinin birinci va
zifesi saymıştır. Faaliyetine daima bu vazife telâkkisi içinde devam etmiş
tir. Bundan sonra da bu vazife telâkkisi içinde devam edecektir. Gene 
herkesçe bilinen bir hakikattir ki, Cumhuriyet Halk Partisi; irtica ile da
ima mücade le etmiştir. Bu mücadelesine bundan sonra da bıkıp usan-
maksız ın devam edecektir. Biz iktidarda bulunanların Cumhur iye t niza
mına ve inkılâpları teveccüh edecek tehlikeleri önlemek yolundaki çalış
malarını irtica ile mücadelelerini muhalefetimiz esasında des teklemiş bu
lunuyoruz. Bundan sonra da destekliyeceğiz. 

Muhte rem arkadaşlar, el imizdeki tasarı (vicdan ve top lanma hürr iye
tinin korunması hakkında kanun tasarısı) adını taşımaktadır. Vicdan 
hürriyetiyle, toplanma hürriyete birbirinden ayrı ve müstakil iki konu
dur. Bu itibarla her iki konuya bir kanunda değil, ayrı kanunlarda yer 
ver i lmesinin hukuk ve kanun tekniğine daha uygun düşüceğine kısaca 
işaret e tmek isteriz. 

Tasar ının vicdan hürriyetine atfettiği madde dinin siyasete alet edil
memes i ifade etmektedir. Bu hüküm, Cemiyetin nizamı için temel unsur
lardandır ve Cumhuriyet in başından beri itibarda ve tatbikte olan bir hü
kümdür. Tasarının birinci maddesinin ilk fıkrası T. Ceza Kanununun yü
rürlükte bulunan 163 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının 2 nci hükmü
nün aynen tekrarından ibarettir. 163 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
nın ikinci hükmü aynen şudur: 

(Siyaset menfaat veya şahsi nüfuz temin ve tesis ey lemek maksadiy-
le dini ve dinî hissiyatı veya dince mukaddes tanılan şeyleri alet ederek 
her ne suretle olursa olsun propaganda yapan veya telkinde bulunan 
kimse bir yı ldan beş yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırı l ır .) 

Tasar ının birinci maddesinin ilk fıkrası ise: 

(Siyasi veya şahsi nüfuz veya menfaat temin etmek maksadiy le dini 
veya dinî hisleri yahut dince mukaddes tanılan şeyleri veya dinî kitapla
rı alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapan veya telkin
de bulunan kimse bir seneden 5 seneye kadar ağır hapis cezasiyle ceza
landırılır.) dan ibarettir. 

Anayasamız ın 2 nci maddesi lâyikliği Devletin vasıfları arasında say
dığına göre 163 üncü maddenin üçüncü fıkrasında mevcut ve bu fıkra
nın her iki hükmüne şâmil (Lâyikliğe aykırı olarak), sözünün tasarıda yer 
a lmamış bulunması , üzerinde ayrıca durma ehemmiyet in i taşıyan bir 
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nokta değildir. Yıl ve sene sözlerinin aynı mânaya geldiği de aşikârdır. O 
halde tasarının birinci maddesinin ilk fıkrasının 163 üncü maddenin ilk 
fıkrasının ikinci hükmünden farkı, temin edilmek istenilen menfaat veya 
nüfuzun siyasi veya şahsi olması arasında fark mütalâa edi lmemesin
den, bir de dince mukaddes tanılan şeylere dinî kitapların ilâve o lunma
sından ibarettir. Bunlar mevcut ve yürürlükte bulunan hükme vuzuh 
verdiği için yerindedir, makbuldür. 

163 üncü maddenin 4 üncü fıkrası, 3 üncü fıkrasında yazı l ı suçun 
neşren işlenmesi halinde cezanın üçte bir nispetinde artırı lmasını kâfi 
görmes ine mukabil tasarının birinci maddesinin son fıkrası bu nispeti 
yar ıya çıkarmaktadır. Bu değişikliğe de hiçbir itirazımız yoktur. Yapı lma
sına hiçbir itirazımız bulunmadığını , tamamen taraftar o lduğumuzu ifa
de ett iğimiz bu değişikliğin yerinin Türk Ceza Kanununun 163 üncü 
maddes i olmasının hukuk ve kanun tekniğine daha uygun düşeceğine de 
kısaca işaret ettikten sonra, tasarının Adalet Komisyonunda müzakeres i 
s ırasında bu madde münasebet iyle üzerinde durulmuş olan iki noktayı 
burada hatırlatmayı, tatbikatta doğması muhtemel bulunan tereddütle
rin gideri lmesi için faydalı bulmaktayım. 

Birisi şudur: Tasarının birinci maddesinde yazılı suçun mabet le rde 
vaz 'edenler tarafından da işlemesi ihtimalini nazara alan Adale t Komis 
yonunun bir üyesi bu hususun da maddede bir fıkra halinde yer alması
nı teklif etmişti. Müzakerat ı Hükümet adına takibeden Köprülü: mevcut 
metnin, suçun bu suretle işlenmiş olmasını da nazara almış bulunduğu
nu ifade etmiştir. Bu itibarla teklif komisyonca, tasriha lüzum bulunma
dığı ileri sürülmek suretiyle reddolunmuştur. 

Komisyonda söylenilmiş fakat zaptedi lmemiş olan bu hususun bura
da tekrarında, tatbikatta doğması muhtemel olan tereddütleri izale bakı
mından, fayda mütalâa e tmekteyim. 

İkinci noktaya gelince: Tasarının Adalet Komisyonunca müzakeres i 
s ırasında ben şu noktanın açıklanmasını rica ettim. Cemiyet ler arasında 
siyasi maksat takibedenler, siyasi faaliyette bulunanlar da vardır. Lâyik-
lik, Anayasamız ın 2 nci maddesinde Devletin vasıfları meyan ına gi rmiş
tir, siyasi partilerin programında yer almıştır. Sırasına göre programını 
izah etmek, müdafaa etmek, programının propagandasını y a p m a k parti
linin vazifesidir. Binaenaleyh bir partilinin Anayasada ve p rogramında 
yer almış bulunan lâyiklik hakkında, izah yolunda, müdafaa şeklinde ve 
ya p ropaganda suretiyle yapacağı konuşmanın bu maddede yazılı suçla 
bir ilgisi olmadığının da tasrihine ihtiyaç vardır. Taraf ımdan serdedi len 
bu mütalâa komisyon sözcüsü Şemi Ergin tarafından anlat t ığım tarzda 
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uygun görülmüş, Şemi Ergin bu hususta yüksek huzurunuzda müzake
reler cereyan ettiği sırada böylece açıkl ıyacağmı söylemiştir. Bu noktanın 
aç ık lanmasında da tereddütleri g iderme bakımından fayda bu luyorum. 

Muhte rem arkadaşlar, tasarının ikinci maddesine gelince; burada iki 
suç mevzuu bahistir. Birinci suç şudur: Bir cemiyet; üyesinin, tasarının 
birinci maddesindeki , yani Türk Ceza Kanununun yürür lükte bu lunan 
163 üncü maddesindeki suçu işlediğine, işe el koyan C. Savcısının yazı
sı ile muttali olduğu takdirde o üyesi hakkında inzibati muame le tatbik 
e tmek veya o üyesinin hareketini tasvip etmediğini C. Müdde iumumis i 
ne bi ldirmek mecburiyetindedir. Biz buna lüzum ve ihtiyaç bu lunmadığ ı 
kanaat indeyiz. Zira hukuk ve adalet prensiplerine göre bir hareket in in
zibati muameleye konu olabilmesi için sabit olması şarttır. Mevzuubah i s 
suçun işlendiğine ihbar, şikâyet veya sair suretlerle muttali olan C. Müd
de iumumis i hemen tahkikata geçmeye, yapacağı hazırlık tahkikatı so
nunda ya takipsizlik kararı ve rmeye veya dâva açmaya mecburdur . Aç ı 
lacak dâva mahkumiyete olduğu kadar beraete de müntehi olabilir. Tah
kikat ve dâva takipsizlik veya meni muhakeme veya beraet kararlariyle 
neticelendiği takdirde cemiyet suç olmıyan, mubah sayılan bir fiil önce
den takbih etmiş veya inzibati muameleye konu yapmış olmak durumu
na düşecektir ki, bu, adalete uygun düşmez, hiçbir suretle tecviz edile
mez. Tahkikat ve dâva mahkûmiyet karariyle neticelendiği takdirde Ce
miyetler Kanununun üçüncü ve Medeni Kanunun 357 nci maddeler ine 
göre üyenin cemiyetle ilgisi kendiliğinden kesilecektir. Zira, Cemiyet ler 
Kanununun üçüncü maddesi , cemiyetlere üye olacakların medeni hak
lara sahip bulunmasını şart tanımıştır. Suç bir yı ldan beş yıla kadar ağır 
hapis cezasını müstelzimdir. Medeni Kanunun 357 nci maddes ine göre 
bir y ı ldan ziyade hürriyeti salip bir cezaya mahkûm olma, medeni hakla
rı istimal salâhiyetlerinden mahrumiyet i ve m a h k û m a vasi tâyini ist i lzam 
eder. 

İkinci maddenin 3 üncü fıkrası; cemiyetlere, üyelerinin bahis mevzuu 
suçu işlemelerine mâni olarak tedbirleri a lma mükellefiyetini de tahmil 
e tmektedir ve buna muhalefeti 500 ilâ 5 000 lira ağır para cezasiyle ce
za landı rmakta ve ayrıca cemiyetin feshi de bu fıkrada bir ilâve müeyy ide 
olarak yer almış bulunmaktadır . 

Kanaat imizce bu hükme de lüzum yoktur. Zira Cemiyet ler Kanunu
nun birinci maddesi , Cemiyetler Kanununa aykırı gaye takibetmeyi m e -
netmiş bulunmaktadır . Ayr ıca 9 uncu maddesi , dinî esaslara dayanan 
cemiyetler kurmayı menetmiştir. 33 üncü madde ise, bu yasağa aykırı 
harekette bulunmayı tecziyeden başka cemiyeti feshetmektedir. 
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Şimdi birinci maddede yazılı suça cemiyet bir suretle iştirak ederse, 
esasen suç işlemiş durumda bulunacağı için ceza görecek ve fesholuna-
caktır. İştirak e tmemiş cemiyetin bu yol ile tecziyesi adalete uygun düş
mez. 

Muhte rem arkadaşlar, asayişi korumak, suç ikama mâni o lmak Hü
kümet in vazifeleri arasındadır. Fakat mevzuat ımızda (Hükümet suç işle
meye mâni olacak tedbirleri a lmakla mükelleftir, bu mükellef iyete riayet 
e tmezse şu ceza ile m a h k û m olur) şeklinde bir kayıt yoktur. Hüküme t 
için düşünülmiyen hususi cemiyet için düşünülebil ir mi? Devlet içinde 
Devlet gibi, bir cemiyete, üyelerinin suç iş lemesine mâni o lma mükellefi
yet i yüklenebil i r mi? 

Mevzuat ımızda bahis konusu olan suçlardan daha ağır cezayı müs
tehzim suçlar da vardır. A d a m öldürmek, Devletin varl ığına karşı işlenen 
suçlar daha ağır cezayı müstelzimdir. Cemiyet in , üyelerinin bu nevi suç
ları iş lemesine mâni olması için tedbir alması hangi mantığa, hangi se
bebe istinat edilmektedir? Tasarıda sarahat yoktur. Komisyon da bizleri 
tenvir edemiyor. Tenvir etmesine imkân yoktur arkadaşlar. Çünkü sebep 
bu lamaz . Cemiyet lerde, bilhassa siyasi parti lerde yüzbinlerce üye vardır. 
Baba oğlunun suç iş lemesine mâni olmak için tedbir a lmakta aciz göste
rirken bir cemiyetin, vasıta ve imkânlara sahip olmıyan bir cemiyet in 
yüzbinlerce üyesinin suç işlemesine mâni m ü m k ü n olabilir mi? 

Muh te rem arkadaşlar; Ceza hukukumuzun prensipler inden birisi de 
kanunsuz suç olamıyacağı prensibidir. Suçun kanunda tâyin ve tesbit 
edi lmesi lâzımdır. Cemiyet , lüzumlu tedbirler almakla mükel le f olacak. 
Bu, o kadar şahsi tefsirlere imkân verebilecek bir ifadededir ki, falan ted
birin a l ınmamış olması, bir yığın tedbirlere rağmen, cemiyet i suçlu duru
m u n a düşmek korkusu içinde bulunduracaktır . Siyasi partilerin emniyet 
ve huzur içinde çalışmalarının temin edilmesi lâzımdır. Tadat edi lmeyen, 
tasrih edi lmiyen tedbirler almak mecburiyet inde bulunmak, m a h k û m 
edi lmek tehlikesine mâruz kalmak cemiyetleri muhtaç oldukları emniyet 
ve huzur şartlarından külliyen mahrum eder. 

Bu itibarladır ki, biz, ikinci maddede yazılı ikinci teklifin de hukuk 
prensipler ine aykırı olduğunu ve kabule şayan bulunmadığın ı arzediyo-
ruz. 

Muh te rem arkadaşlar; tasarının üçüncü maddesine gelince; bu mad
de mevcu t olmasaydı dahi birinci maddede yazılı suça iştiraki hal inde ce
miyet , umumi hükümlere göre hem ceza görecek hem de fesholunabile-
cekti . 
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İştirak, Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 inci maddeler inde gösteril
miştir. 

64 üncü madde ile iştirak halinde, suça iştirak eden şahsa, asli faile 
veri len cezanın tamı verilir. 65 inci madde ile iştirak halinde ise asli faile 
veri len cezanın yarısı verilir. 

O halde, 3 üncü madde, Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 inci mad
deleriyle yapı lmış olan tefriki kabul e tmemek ve iştirak, ister 64 üncü 
maddeye uysun, ister 65 inci maddeye uysun, cemiyete tam ceza ver
mektedir . Her iki nevi iştirak arasında fark görü lmemesi bak ımından bir 
istisna kabul edilmektedir, olabilir. İtirazımız yoktur. 

3 üncü madde mevcut olmasaydı ve burada fesih tasrih edi lmeseydi 
dahi cemiyet , Cemiyetler Kanununun 1, 9, 33 üncü maddeler ine göre ge
ne feshedilecekti . Bu madde ile bir sarahat temin edi lmek istenmektedir , 
eskilerin dediği gibi bir (faidei zaide) istihsaline çalışılmıştır. Buna da bir 
it irazımız yoktur. 

Gelel im bu tasarının dördüncü maddesine: Bu maddenin , belli mak
satlarla açık veya kapalı yerlerde yapılan toplantıların yeni hükümler le 
n izamlanması için hazırlanıldığı anlaşılmaktadır. Böyle toplantılar, siya
si o lmıyan cemiyetler için İçtimaatı Umumiye Kanunu hükümler ine gö
re, siyasi partiler için de, seçim zamanında evvel İçtimaatı U m u m i y e ve 
seçim zamanlar ında ise Milletvekilleri Seçimi Kanunu hükümler ine tâbi
dir. İçtimaatı Umumiye Kanunu açık veya kapalı yer lerde yapı lacak top
lantılar için iki kişinin bir beyanname vermesi lüzumunu ileri sürmekte , 
açık yerde yapılacak toplantıların tulû-u şemisten grubunu şemse kadar 
devam edeceğini tasrih etmekte, içtimaların lâakal üç kişiden ibaret bir 
heyet vasıtası ile idaresini emretmektedir . Kanunun sekizinci maddes ine 
göre bu heyet, intizamın muhafazasına, hilâfına kanun ahvali m e n e ve 
beyannamede tâyin edilen mevzu haricine ç ık ı lmamasına ve asayişi 
memleket i ve asabı umumiyeyi ihlâl edecek nutuklar irat ed i lmemesine . . . 
dikkat edecektir. Kanunun 9 uncu maddesi , içt imalara tarafı Hükümet in 
memur in i mülkiye veya adliyeden birinin memur edilebileceğini, bu m e 
murun; tensip ve intihap edeceği mahsus mahalde bulunabi leceği ve ida
re heyet inin talebi halinde yahut muhilli inzibat münazaa ve mücade le 
vukuunda içtimai feshedilebileceğini tasrih etmektedir. 

Görülüyor ki, açık yerlerde yapılan toplantılarda zaman kaydı vardır. 
Kapalı yer toplantılarında ise zaman kaydına ihtiyaç yoktur. Ve toplantı
ya Hükümet tarafından ancak memurini mülkiye veya adl iyeden birisi 
gönderebilir . Onların toplantıya müdahale edebilmesi , toplantıyı feshede-

4377 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

bi lmesi için idare heyeti tarafından talebe muhatap olması veya toplantı 
yer inde inzibatı muhil münazaa ve mücadelelerin vukua gelmesi şartla
rına bağlıdır. 

Muhte rem arkadaşlar; siyasi partilerin seçim zamanlar ında açık veya 
kapalı yer lerde yapacakları toplantıları tanzim eden Milletvekilleri Seçimi 
Kanunu hükümler ine gelince: Milletvekilleri Seçimi Kanunu, bu nevi top
lantıları ve seçim propagandasını , ana kaide olarak serbest bırakmıştır. 
Serbestlik asıldır, takyit istisnadır. Bu hükmü, sözü geçen kanunun 40 
ıncı maddesi (seçim propagandası bu kanun hükümleri dairesinde ser
bestt ir) demek suretiyle ifade etmiştir. Kanunun 41 inci maddesini tetkik 
ett iğimiz zaman görürüz ki açık yerlerde toplantı belediyelerce bildirilen 
münas ip mahallerde seçim kurulları tarafından çekilecek kur'a ile belli 
olacak gün ve saatlerde yapılır. Ve bu propagandalar güneş batt ıktan 
sonra doğuncaya kadar yapı lamaz. Bunun dışında hiçbir takyid yoktur. 
Kapalı yer toplantılarına gelince: Bunu kanunun 43 ve 44 üncü madde
leri tanzim etmektedir. 43 üncü madde; kapalı yer toplantılarına girebi
leceklerin kimler olduğunu tâyin etmektedir. 44 üncü madde; kapalı yer
lerde yapı lacak toplantılar için üç kişilik bir heyetin kurulacağını tasrih 
e tmekte ve bu heyetlere, toplantının intizamını sağlamak, kanunlara 
karşı hareketleri önlemek, kamu esasına ve edep törelerine aykırı hare
ket e tmek veya suç işleme mahiyetini taşıyan söz ve nutukları men et
mek yetkisini ve vazifesini vermiştir. Zabıta bu heyet mensuplar ın ın gö
revlerini yapmalar ını temin bakımından gerekli tedbirleri alır. Onunla ik
tifa eder. Heyet kurulmıyan toplantıları men eder. Açık toplantıyı tesbit 
eden 41 inci, kapalı yer toplantısını tesbit eden 43 ve 44 üncü maddele
rinin müeyyidesi ayni kanunun 132 nci maddes inde yazılıdır. 132 nci 
maddeyi tetkik ettiğimiz zaman görmekteyiz ki, kapalı yer toplantısında 
üç kişilik heyeti kurmıyan veya haber vermiyen toplantı tertipçileri veya 
mezkûr maddede yazılı görevleri yapmıyan heyet üyeleri 15 günden üç 
aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılmaktadır. Açık toplantılar için de, 
bu toplantıların, 41 inci maddede yazılı hükümlere aykırı olması halinde 
zabı taca men edilmekle beraber toplantıyı tertip ve idare edenlerle nutuk 
söyliyenlere yukardaki fıkradaki cezalar verilir. O halde açık yer toplan
tı larında zabıtanın müdahalesi , toplantı için tesbit edilen mahall in, gü
nün ve saatin dışında toplantı yapılması , haline münhasırdır . Zabıta, bu 
haller dışında toplantıyı mene tme salâhiyetini haiz değildir. 

Kapalı yer toplantılarına gelince: Herşeyden evvel bu toplantıyı idare 
e tmek, 3 kişilik heyete aittir. Zabıtanın vazifesi, bu heyetin vazifesini ya
pamamas ı , yardıma muhtaç olduğunu zabıtaya bildirmesi hal inde baş
lar. 
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Muhte rem arkadaşlar, cemiyetler her zaman yapacaklar ı açık ve ka
palı toplantıları, zabıtanın takdirine göre mene tmemes i için, İçtimaatı 
U m u m i y e Kanunu hüküm derpiş etmiş, usul vaz'eylemiştir . Bu h ü k ü m 
siyasi cemiyetlerin, partilerin seçim zamanı dışındaki açık ve kapalı yer 
toplantıları için de mer'idir. Siyasi cemiyetler partiler seçim zamanı için
de yapacaklar ı açık ve kapalı yer toplantıları için de, deminden beri arz 
ve izahına çal ışmış o lduğum Milletvekilleri Seçim Kanunu hükümler ine 
tâbidir. Tasarı , Hükümet tarafından teklif olunmaktadır . Tasar ının ge
rekçesinde, içtimaatı umumiye ve Milletvekilleri Seçimi kanunlar ının 
açık ve kapalı yer toplantılarını tanzim bakımından ne gibi eksiklikleri
nin bulunduğu ve bu eksikliklerin ikmali için ne gibi tedbirler düşünül
düğü hakkında tek hüküm yoktur. 

Muhte rem arkadaşlar, kanunlar vaz 'olundukları zamanın iht iyacına 
cevap verirler. Aradan zaman geçince beliren ihtiyaçlar nazara alınarak 
kanunlar ın tadili yoluna gidilebilir. A m a beliren ihtiyaçların mevzu ve 
mer ' i hükümler le tatmin olunamadığından izah olunması lâzımdır. Hü
kümet teklifinin gerekçesinde bu noktaya matuf o lmak üzere tek cümle, 
tek kel ime yoktur. Tasarının Adalet Komisyonundaki müzakeres i sırasın
da da tenvir edilmekliğimiz rica edilmiş olmasına rağmen bu noktaya ma
tuf o lmak üzere Hükümet maalesef izahat verememiştir . 

Muh te rem arkadaşlar, İçtimaatı Umumiye Kanunu, Milletvekilleri Se
çimi Kanunu cemiyetlerin yapacakları açık veya kapalı yer toplantılarını 
nizamlamaktadır , tanzim etmektedir. Bu hükümler in tadilini icabettiren 
mâkul , muhik, inandırıcı sebepler göster i lmemiş bu lunduğuna ve göste-
r i lmiyeceğine göre bu hürriyeti kısan teklifi koruma adı alt ında kabul et
meye imkân düşünülebilir mi? Bu itibarla, vaki teklife muhal i f kalacağız. 

Muhte rem arkadaşlar, burada bir noktayı bel i r tmeye müsaadeniz i ri
ca eder im: 

Mer ' i bulunan Cemiyetler Kanunu Hükümete bir taraftan Cemiyet le 
rin muameleler in i teftiş yetkisini verirken bir taraftan da zabıtanın otele, 
pansiyona, lokantaya, gazinoya girer gibi bu cemiyetlerin merkez ve şu
belerine g i rmemesini temin etmek istemiştir. Bunun içindir ki, 29 uncu 
maddes inde , (Zabıta cemiyetin merkez ve müesseseler ine mahal l in en 
büyük mülkiye âmirlerinin yazılı emirlerini hâmil olarak g i rmeye salahi
yet l idir) denilmektedir. Bu hususiyet, bilhassa siyasi partiler için bahis 
mevzudur . Açık ve kapalı yer toplantılarında zabıta memurlar ı ; kendi 
takdirlerine göre, diledikleri şekilde müdahale yetkisine sahip oldukları 
takdirde, bu toplantıları yapabi lmeyi kabul etmekteki maksad ın ekseriya 
kaybolması tehlikesi vardır. Bu, siyasi partilerin, bi lhassa bunlardan 
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muhalefet te bulunanların emniyet şartları içinde, emniyet duygusu için
de çal ışmalarına ve bulunmalar ına mânidir. 

Arkadaşlar ; şimdi dördüncü maddenin diğer hükümler in in tahlil ve 
tenkidine geçiyorum: Dördüncü madde; bu toplantı larda her ne suretle 
olursa olsun kavlen veya fiilen hakaret veya tecavüzde bulunanlar ı ayrı
ca tecziye etmektedir. Mevzuat ımız , hakiki ve hükmi şahısların vicdanla
rında veya gıyaplarında sözle, yazı ile, fiil ile vukubulan hakaret lerin 
cümlesini tecziye etmektedir. Vatandaşın haysiyet ve şerefini koruma, ce
miyetin başta gelen vazifelerinden birisidir. Bu vazife mevzuat ımızdaki 
hükümler iy le temin edilmiştir. 

İkinci madde münasebet iyle arzettiğim prensibi bu vesile ile kısaca 
tekrar hat ır latmaklığıma müsaadenizi rica edeceğim. (Kanunsuz suç ol
m a z ) . Bu maddedeki hakaret veya tecavüzün kime, kimlere, hangi tesis 
ve müesseselere matuf olduğu hakkında kanunda hiçbir hüküm yoktur. 
Hakiki ve hükmi şahıslara vicdanlarında veya gıyaplarında sözle, yazı ile, 
k ime vukubulan hakaret mevzuat ımız tarafından tâyin edi lmiş ve ceza 
müeyyides i altına al ınmış bu lunduğuma göre kime ve kimlere, hangi te
sis ve müesseselere matuf olduğu bakımından hiçbir kayıt ve sarahat ifa
de e tmiyen 4 üncü maddedeki hakaret ve tecavüzleri tecziye e tmenin hu
kuk ve adalet prensipleri muvacehes inde müdafaa edilir tarafı bu lunma
dığı aşikârdır. 

Arkadaşlar , (nezaheti temin edeceğiz) diye suç sayı lmıyan fiilleri suç 
saymaya kalkışmak adaletsizliğe müncer olur. M e v h u m suçlar tahayyül 
ederek hükümler vazTna kalkışmak bir yandan abesle iştigal, bir yandan 
da vatandaşlar ı huzursuzluğa götüren emniyetsizlik duygusu içinde kıv-
randıran bir hareket olur. Asla kabul edi lemez. 

Sonra arkadaşlar; maddede daha ağır cezayı müste lz im olmadığı tak
dirde şu ceza verilir, denilmektedir ki, Türk Ceza Kanununun 79 uncu 
maddes i muvacehes inde bu hükmün yeri yoktur. Türk Ceza Kanununun 
79 uncu maddesi ; bir k imse bir fiil ile kanunun muhtel i f hükümler in i ih
lâl ederse, en ağır cezaya mahkûm olur, der. Bu ana kaide yer inde dur
makta iken buraya, sanki böyle bir hüküm yokmuş gibi bir h ü k m ü n ko
nulması , hukuk tekniği bakımından, tasarının dikkatle hazır lanmadığı
nın ayrı bir işaretidir. 

Toplant ıyı idare e tmekte olanlar gerek İçtimaatı U m u m i y e Kanununa 
göre, gerekse Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre bir takım vazifelerin 
ifası ile mükelleftir. Bu vazifeleri ifa etmezlerse haklarında cezai müeyyi 
de tatbik edilmektedir. Suç işlerlerse hiç şüphe yok ki, işledikleri suçun 
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cezasını göreceklerdir. Toplantıyı idare edenler, böyle toplantı larda suç 
işliyenlerle iştirak ederlerse umumi hükümlere göre bu iştirakten dolayı 
ceza görürler. Bu itibarladır ki, biz 4 üncü maddenin ikinci f ıkrasındaki 
tasrihi de zait telâkki etmekteyiz. Teklife göre hukuk prensibine uymıyan 
bir hatalı nokta da budur. 

Toplant ıyı idare edenlerin suça iştirakleri ile ihmal ve terahileri bir 
mütalâa edilmiştir. Suç ikâ edene ceza verilir. İştirak edene de ceza veri
lir. Bir suça iştirak etmiyen kimseye ihmalinden ve terahisinden dolayı 
suçu işliyen kimse gibi, o suça iştirak eden kimse gibi ceza ver i lemez. Ta
sarının hukuk ve adalet prensipleri bakımından ihtiva ettiği bariz hata
lardan birisi de budur. Bu itibarladır ki, arkadaşlar, biz, 4 üncü madde
nin, teklif edilen şekilde kabulüne de imkân görmemektey iz . Ancak , bu 
toplantıların ehemmiyet i malûmdur. Bu toplantılarda işlenen suçların 
tahkik ve takibi bakımından hassasiyet gös termeye de ihtiyaç vardır. Bu
nun temini için bir önerge hazırlamış bulunuyoruz, bunu, Başkanl ığa 
takdim edeceğim. 

Sözler imi, hülâsa ederek bit irmek isterim. 

Birinci maddeye taraftarız. 3 üncü maddeye de taraftarız. 2 nci mad
denin hukukta, adalette yeri yoktur. 4 üncü maddenin tadilen kabulünü 
uygun mütalâa etmekteyiz. Takdir sizindir. (Bravo sesleri). 

REİS - Arif Hikmet Pamukoğlu . 

A R İ F H İ K M E T P A M U K O Ğ L U (Giresun) - Muhte rem arkadaşlar; ben
den evvel konuşan arkadaşımız mevzu etrafında oldukça geniş izahatta 
bulunduklar ı için bendeniz bunları tekerrürüne mâni o lmak emeli ile 
sözlerimi m ü m k ü n olduğu kadar kısa keseceğim. 

Bütün yer yüzünde şanlı tarihimiz şahittir ki dünyaya hâkimiyet ve 
istiklâl dersi veren bir milletin evlâtları olarak bugünkü anlamla en ge
niş mânas ı ile hak ve hürriyet teminatını öğrettiğimiz mil let lerden esefle 
a rzedeyim ki fersah fersah geri bir durumdayız. 

Bu itibarla Demokra t Parti iktidarının yüksek huzurunuza takdim et
miş olduğu bu tasarıyı demokrasiye yüzde bir nispetinde dahi olsa, hiz
met etmesi bakımından, sevinçle karşılamak, memleketsever her vatan
daşın elbette boynunun borcudur. (Soldan bravo sesleri). Nereden ve k im
den gelirse gelsin dâva ile bilvasıta veya bilâ vasıta ilgili bulunup, yani 
memleke t imizde demokrasinin daha açık tarifi ile, hukuki tarifi ile, hak 
ve hürriyetlerin teminat altına alınması dâvasında bir mi l imetre kadar 
terakkiyi sağlıyacak her fikri, huzurla yürekten ben imsememiz elbette 
vatandaşl ık borcumuzdur . A m a bu noktada, Demokra t Partinin bu te-
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şebbüsünü sevinçle karşılarken, hakiki maksadın sadece bundan ibaret 
bu lunduğunu da elbette itiraf etmiş o lmam. 

Benim nâçiz kanaatimce, Demokrat Parti şayanı şükran olan ilk te
şebbüsünü bu tasarıyı Yüksek Meclise arzetmekle yapmıştır . Şayanı teb
rik ve takdirdir. A m a şunu da unutmamak lâzımdır; bu vadide niçin şim
diye kadar beklenmişt ir? Asıl meselenin püf noktası budur arkadaşlar. 

Hiç şüphe yok ki, bu sıralarda oturan her milletvekili arkadaşımız, bi
zi karş ımızda dinliyen vatandaşlarımız, en ücra köşelere var ıncaya kadar 
kalbi demokras i aşkı ile çırpınan ve vazifesini bihakkin ifa e tmiş bulunan 
yurt taşlarımız, hiç şüphe yok ki bunu seviçle karşılarız; A m a şunu da 
unutamayız : 

1950 seçimlerinden evvel her parti istisnasız dini, siyasete âlet e tme 
temayülünü göstermiştir. 1950'den bu yana bu temayülü, esefle kaydet
mek icabeder. 

Demokras i dâvası şahıs ve parti dâvası değil, memleket ve millet da
vasıdır. Aç ıkça arzedeyim ki, işaret ettiğim temayül zaman zaman müs
pet ve menfi istikametler takip etmiştir. Bir taraftan, istisnasız, partiler, 
dini siyasete âlet etmek yolunu açık ve kapalı bir şekilde nazarı i t ibara 
almışlar ve bu istikamette yürümüşlerdir . A m a ne olursa olsun. Demok
rat Part inin aleyhine söyliyeceğim tek söz kendisine teşekkür ett ikten 
sonra söyleyeceğim şudur: Kendi elinden düşen bir silâhın önümüzdek i 
seçimlerde başka bir partinin eline geçmemesi endişesidir. Bu noktada 
kendisini tenkit ederim. 

Muh te rem arkadaşlar; tasarı hakkındaki tenkidlerim arkadaşımın 
izahlar ından sonra biraz kısılacağı için sadede dönüyorum. Fakat müsa
adenizle parti pırtı, fırka hırka tanımıyan bir arkadaşınız sıfatiyle arzede
y i m ki, ben im gibi sizi de tazip eden ve maalesef hakikaten üzücü olan 
bir hâdise; bu tasarının Adale t Komisyonunda tezekkürü esnasında seb-
ketmiştir. 

Sayın Adalet Bakanı arkadaşımız Osman Şevki Çiçekdağ, her neden
se, b i lmiyorum, belki boş bulundular, vakıaları olduğu gibi esbabı meya-
nında zikretmeleri gerekirken, benim ismimi öne sürdüler. Belki de he
yecanından , bi lmiyorum, bence malûm olmıyan bir sebepten. O zaman 
kendilerine, hazırlık tahkikatının devam ettiği, bir mesele üzerinde söz 
söyl iyemiyeceğimi ve fakat bu tarzda ismimin ortaya a t ı lmasından tees
sür duyduğumu bahsetmekle yet indim. Fakat bir de ertesi gün gö rdüm 
ki; hakikaten küçük bir politika oyunu olarak benim sözler imin olduğu 
gibi matbuata aksetmesi icabederken tam manasiyle makûs is t ikamette 
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neşriyatta bulunulmuştur. İşte ben şimdi Türk efkârı umumiyes ine sa
dece bir noktayı açıklamak ist iyorum. Bir noktayı. Vebali ben im değildir! 
Çünkü mecbur edildim. Osman Şevki ÇiçekdağTn Malatya 'ya mütaall ik 
o lmak üzere işaret ettiği hâdise kelimesi kelimesine vâkıdır. (Nedir o? ses
leri) onu da arzedeyim: 

Geçen yaz şu merdiven altında oturuyordum, henüz Millet Partisine 
intisap etmişt im, hatırıma geldiğine nazaran, Diyarbakır Milletvekil i 
Mustafa Ekinci yanımıza geldi, orada üç-beş arkadaşımız daha vardı 
a m a hat ı r lamıyorum. Ve doğru mudur sizin Başkanınız Diyarbakır 'da 
ayet ve hadis okumuş adeta v a z e t m i ş , bu, dini siyasete alet e tmek değil 
midir? Dedi . 

Açık söyliyeyim, arkadaşımın hususiyetine vâkıf deği l im, sözlerine de 
inanmadım. Fakat içimde bir ukde olarak bir gün o başkanın karşıs ında 
böyle bir hâdisenin sepkedip etmediğini sordum. Evet dedi, cevabını ay
nen tekrarl ıyorum: Ben miting meydanına giderken benim dinî sahadaki 
otori temi imtihan edebilmek emeli ile zor zannettikleri bir meseleyi bana 
sordular. Ben de şimdi açıklıyayım dedim, kürsüye çıktım, bir ayetle bu 
meseleyi dinen izah ettim, dedi. Bundan elbette üzüntü duydum. Z a m a n 
geldi geçti, görmeden , bi lmeden, şahidi olmadan elbette bir hüküm vere
mezdik . Büyük kongrenin arifesinde şark seyahatine çıktık. Üzüntü ile 
ifade edeyim, teferruatına gi rmiyeceğim, mevzuubahis olan zat ilk men
zil olan Malatya 'da ilk sözü aldı ve hakikaten ayet ve hadis okumaya baş
ladı. Ben de uzaklaştım. Kendisine partinin ikinci başkanı sıfatiyle, sizi 
bundan meneder im, bir daha böyle hadis ve ayet okumak emel inde ise
niz sarığınızı sarar camiye vaiz olarak gidersiniz dedim. 

İşte ben im söylediklerim bundan ibarettir ve devlet devairi huzurun
da da, şahit sıfatiyle çağırıldığım zaman ifadem bundan ibaret idi. Bunu 
aç ık lamak is temezdim. Fakat mecbur kaldığım için özür di ler im. Çünkü 
bir istifham yarattı Adale t Bakanı. İsmimi andı. Cevab ım matbua ta yan
lış aksettirildi. Hususi hayatımızda olduğu gibi resmî hayat ımızda da na
muslu ve karakter sahibi insan isek bir an için dahi elbette ya lan söyle-
miveceğiz . Ben bunu savcılıkta aynen söyledim. İfademdir. A m a gazeteye 
Savcıl ıkta verdiğim ifade şeklinde geçmiştir. Ben şark seyahitini yar ıda 
bırakarak Ankara 'ya döndüm. Başkanla karşılaştığım zaman Başbakan
lık masas ında oturuyordum. Bana böyle böyle söylemişsin, dedi . Evet 
söyledim dediğim zaman kendisi de gülümsedi . Hakikat lara şu parti sa
fından başka, bu parti safından başka türlü bakılamaz. Hiçbir part iye in
tisap edi lmedikçe de bambaşka bir istikamette ifade edi lmesi isteniyor. 
Yok arkadaşlar! Şu milletin kürsüsünden içimizdeki ne ise onu dışarı vu-
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ral ım. Bir yerde samimiyet yoksa, sadakat yoksa, bir cemiyet in devletin 
ist inatgahı olan aile içinde dahi nizam, intizam olamaz. Hükümet haksız
lık edebilir. Hükümet i teşkil eden zevat içinde işinin ehli olmıyanlar na
mütenahi çıkabilir. 

Onlar ın kusurunu burada yüzlerine vurabilirsek vazifemizi ifa e tmiş 
oluruz. Onlar bu yaptığımız hareketten dolayı darılırsa darılsınlar, sonu
na kadar darılsınlar! Ben vazifemi ifa edeyim! Başka bir şey is temem! Şu 
tasarı iyi esas itibariyle büyük boşluğu doldurması bakımından, sevinç
le karş ı lamamaya imkân yoktur. İlmî mütalâalarla ilmî süzgeçten geçiri
lirse tenkid e tmemek de elden gelmez. Vicdan hürriyeti diye, her vatan
daş, bir hürriyetten bahsetmektedir . Ben şuna kani im ki, bu hususta 
c o n s o m m e tarzda bulunan bir hoca dahi bu hürriyetin ne o lduğunu % 
100 belâğatle açıklıyamaz. Çünkü yeryüzünde bugün o bi lhassa v icdana 
taallûk etmesi bakımından mudil ve karışık bir hal almaktadır. Bu itibar
la, hürriyeti âm ve şâmil mânasiyle tarif eden tek bir şahıs ç ıkmadı . Al ı 
nız ilmî eserleri, ne deniyor. Kanunla tahdit ve takyit edi lmiş bir serbes
tiden bahsediyor. İyi ama, kanunla tahdit ve takyit edi lmiyen fiillerin ic
rası ve serbestisi ne oluyor? Bomboş! Büyük bir istifham! İyi ama, fertle
rin hürriyeti kanunla tahdit ve takyit edilirken Devletin hürriyeti , hâki
miyeti bilfiil icraya v a z e d e n Hükümetin hürriyeti hususunda kanunda 
tek h ü k ü m yok! 

Kala kala, hukuki esas kalıyor. Hukuki esasların kanuni müeyyide
lerle perçinlenmediği yerlerde, hürriyetin mânasını kavrıyan, tek vatan
daş, aklı başında olan tek şahıs mevcut olamaz. Bu itibarladır ki ben ta
sarının birinci maddesini memnuniyet le alkışlarım. A m a küçücük bir 
noktaya da işaret etmek isterim. 

Arkadaşlar ; benden evvel konuşan arkadaşlarım da işaret buyurdu
lar, bu metin aşağı yukarı mevzuat ımızda mevcuttur; a m a bugünkü ta
sarı şekliyle dahi mühim bir boşluk arzeder. Bakınız tasarının birinci 
maddes inde ne diyor: Her ne suretle olursa olsun, yani hatırı hayale ge-
lemiyecek olan husus bunun içine dâhildir. Ben sorarım arkadaşlara ve 
komisyona , bu, Ceza Kanununda vardır. Bir gün gezdiğimiz köylerde y ı 
kık camiler gördük, yıkık minareler gördük. Ben ne bi leyim, hurdahaş 
halde, kırılmış, toz, kir içerisinde! Birkaç defa ben de şahsan Evkaf 
U m u m Müdürüne müracaat ettim. Evkaf U m u m Müdürü olan arkadaşa, 
bu iş için muayyen bir para toplamış bir cemiyet bana mektup yazmış , 
bu cami seçim m m takam olan bir yerdedir, ne olur siz de buna bir nis
pet dâhil inde yardım ediniz, dedim. Hayır, biz para veremeyiz , dediler. 
Ben de bunu aynen yazdım. Şimdi ben bunu tutsam, bir telgrafla desem 
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ki; gereken teşebbüsü ifa ettim ama Evkaf U m u m Müdürü , ne yapa l ım 
filân yerde apartman yaptırdığımız için buraya para ve r emem dedi. de
sem buna nazaran suç değil midir? Yaptıracağınız bu cami ile alâkadar 
o l amam dedi. desem, buna nazaran suç değil mi? Elbette ki suçtur. Çün
kü "her ne şekilde olursa olsun!" O halde ben Hükümet ten soruyorum, 
komisyondan da. bu tasarıyı hazırlıyanlardan soruyorum: Bu memleke t 
te hilâfet ilga edilmiştir, halbuki gazetelerde okuyoruz, b i lmiyorum, bu
nun için sual sormak is temem, gazetelere aksediyor, biz hilâfeti ilga et
mişizdir, buna rağmen papalığı tanıyoruz. Müsaade etsinler de bir telg
rafla şuradaki caminin minaresi hurdahaş olmuş demekle kimse tecrim 
edi lmesin. O halde arkadaşlar, şu fıkranın her ne suretle olursa olsun 
buradan tayyını istirham ediyorum. 

İkinci madde hakkında: Zihni Betil arkadaşımızın serdettikleri müta
lâaya aynen iştirak e tmekteyim. 

Arkadaşlar , Hükümetin elinde otorite ve emrinde teşkilât mevcuttur . 
Kanun arzettiğimiz veçhile, bunu müeyyide altına almaktadır. Hüküme t 
buna rağmen muvaffak olamıyorsa, hiçbir vasıtası o lmıyan hattâ para
sızlık ve yoksul luk içinde çırpınan, kıvranan ve çoluğunun çocuğunun 
iaşe ve ibatesi ile meşgul ve bunların iaşelerinden kısıntı yaparak m e m 
leket dâvasında uğraşan kimselere nasıl olur da üçüncü madde mükel
lefiyet yükler arkadaşlar? 

Böyle bir mükellefiyet, doğrudan doğruya ve sadece siyasi bir maksa t 
güdüldüğünü açıkça ispat eder. O itibarla bunun tayyı gerekir. 

2 nci maddenin 4 üncü fıkrasındaki hükme gelince: Bu hüküm yer in
dedir arkadaşlar. Eğer Cemiyetlerde hakikaten idareciler, yeni genel mer
kez, genel idare kurulu, bu suça iştirak etmişse, sükûtu ihtiyar e tmişse 
yahut alenen onu benimsemişse, kapatılsın arkadaşlar! Çünkü m e m l e 
kette en büyük zarar veren şey, hiç şüphe yok ki, idarecilerin ağzında bir 
sakız gibi ç iğnenmek şartiyle dinin siyasete alet edilegelmesidir . (Soldan, 
bravo sesleri). Kaldıralım kapatalım ama. bir şart var arkadaşlar! Elbet
te her mahkemeye hürmet ederiz. A m a her mahkemen in salâhiyetini, 
yetkisini , bilgisini ve tecrübesini müsavi tutamayız. Böyle ağır bir mese
lede milyonlarca üyesini sinesinde barındıran bir partiyi kapamak, yetki
sini, hiç şüphe yok ki, bir ağabey mahkemeye ve rmek zarureti vardır. Za
ten bu da hukuki esasların zaruri icabatıdır. 

Bu maddenin üçüncü madde ile olan iltibasına da işaret e tmek iste
rim. 
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Arkadaşlar ; ikinci maddede deniliyor ki, tefsiri mahiyet te bir hüküm 
sevkı ile partiler, cemiyetler faaliyetten menedilebilir, kapatılabilir. Yerin
dedir arkadaşlar. Yalnız, biz teşriî bir uzuv olarak, tam mânasiyle müs
takil o lduğunu kabul ettiğimiz mahkemeye emir vermemel iy iz . Vakanın, 
takdiri kendisine ait o lduğuna göre, ahkâmı müessire ile iktifa etmeliyiz. 
Yoksa üçüncü maddede olduğu gibi, "ve her halde cemiyet in feshine ka
rar verilir" diye böyle draconiyen bir hüküm vaz 'e tmemeliyiz arkadaşlar. 

Görüyoruz ki, kanun tekniği bakımından da birbirine mübayin hü
kümler mevcuttur. Binaenaleyh, ikinci maddedes indeki hükümler in ip
kası ve bu sonuncu mükerrir hükümlerin tayyı yerinde olur. 

Gelel im içtima hürriyetine: 

Muh te rem arkadaşlar, teferruatı arkadaşım izah etti. Ben sadece hu
kuki esas üzerinde duracağım. Devletler hukuku sahasında ecnebilerin 
hak ve vazifeleri sahasında seyyanen tatbik edilen bir esas mevcuttur. 
Biz tebaa sıfatını maziye mal ederek siyasi haklarda da müsavat ı sağlı-
yan vatandaşl ık kanununu 1928'de kabul ettik. Sütten ağzımız yandığı 
için yoğurdu üfliyerek içmek mecburiyetini duyarak ne olur ne olmaz di
ye uzun ıstıraplar çekerek elde ettiğimiz ilk hakimiyet ve istiklâli nişane
si, meşhur ve ideal olan şu kudsi vasfını ihraz için (Vatandaşl ık) bir sene 
bekledik. 1929 Ocağının birinde kanunu meriyete koyduk. D e m e k ki, 
bugün yeryüzünde bütün devletler bilhassa medeniyet te en ileri gi tmiş 
memleket ler in başında Fransa vardır, ecnebilere içt ima hürriyeti tanı
mıştır. 

Arkadaşlar ; bir misal olarak veriyorum. Bir de anormal rejim var. Ha-
kikatta hiçbir hak tanımıyan ve fakat zahiren bâzı haklar tanıyan Sovyet 
Rusya var. Orada, anormal rejimde dahi, birkaç şartla, ecnebilere de iç
t ima hürriyeti tanınmaktadır. Şimdi elimizi v icdanımıza koyarak düşüne
lim, medeniyet te en ileri gitmiş olan Fransa bu hakkı ecnebilere tanımak
tadır, biz tebaa kelimesinin mazinin o karanlık günlerine bir daha dön
m e m e k şartiyle gömdük. Vatandaşlığı kabul ettiğimiz ve 1950 senesinden 
beri de demokra t iktidarın, demokrasiyi memlekete getirdiğini farzettiği-
miz halde neden bu hakkı takyit ediyoruz? Burada geniş akademik mü
nakaşa açmak istemiyorum, o halde ve niçin, neden, acaba? Ecnebi lere 
tebaaya haydi haydi bahşedilen bir hakkı ve el'an Osmanl ı İmparatorlu
ğu zamanında istibdat zamanında vaz'edilen bir kanunun serbest hü
kümlerini bugünkü demokrat ik rejimde de tahdit ve tahdit yo luna gi tmiş 
oluyoruz arkadaşlar? Hukuki esaslar bakımından bunun müdafaas ına 
asla imkân yoktur. Ben Demokra t Parti Hükümet inden müstakil bir va
tandaş ve milletvekili olarak rica ediyorum; şu kürsüye gelsin dördüncü 
maddeyi geri al ıyorum : desin. (Sağdan bravo sesleri) 
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Arkadaşlar ; bunun daha fazla teferruatına gi rmek is temiyorum. Çün
kü işin tutar yeri yoktur. Olabilir; bir ferdin her şeyi b i lmesine imkân 
yoktur. Fakat hakikaten memleket ve milletin ne f ine ve dâvanın lehine 
olarak şu gözümüzdeki siyah, yeşil, ak camlı gözlükleri , parti göz lüğünü 
atalım, şu dâvada en büyük sıfat olarak sadece vatandaş gözüyle görel im 
ve dâvayı gökleştirelim arkadaşlar. 

Şimdilik maruzat ım bundan ibarettir, kısaca arzett iğim hususlara 
mütaall ik olmak üzere birkaç takriri sunuyorum, nazarı itibara al ınma
sını bi lhassa rica ederim. 

REİS - Cezmi Türk. 

Türkiye Köylü Partisi Meclis Grubu adına. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Aziz arkadaşlar, millî hayat ve ist ikbalimizi 
yakından ve candan alâkadar eden bir mevzu üzerinde: ittifakla karara 
va rmış bir grup ekseriyeti huzurunda, bu dâvayı müdafaa e tmenin müş
külâtını müdrikim. Fakat ne olursa olsun hayatımın en elemli ve en na
zik vazifesini de eda etmekte o lduğuma inanarak uzunca mâruzât ta bu
lunacağım için de alâka, sabır, dikkat ve müsamahanızdan peşinen özür 
dilerim. 

Benden evvel konuşan C.H.P. Sözcüsü arkadaşımız büyük muhalefet 
grubu adına olarak bu tasarının esasını teşkil eden bilhassa birinci mad
desini tasvip etti, üçüncü maddesini tasvip etti, dördüncü maddes inde 
tadil istedi. 

Dün dağa çıkmış iken Menderes ' in tabiriyle bugün avdet ettiği anla
şılan (Gülüşmeler) sayın bir arkadaşımız da tasarıyı sevinçle karşıladığı
nı ve hattâ alkışladığını ifade etti, bâzı maddeler üzerinde de tadiller is
tedi. Dördüncü maddenin geri alınmasını talep etti. 

Bir muhalefet grubu adına ve bir müstakil vatandaş olarak yapı lan 
bu beyanlardan sonra da bu tasarının aleyhinde konuşmanın müşkülâ
tını bir kere daha tekrar ediyorum. 

Arkadaşlar , biz Türkiye Köylü Partisi küçük grubu adına bu tasarının 
esaslarına, metnine, maddesine, zihniyetine ve memlekete ge t i rmek iste
diği havaya derinden, bütün benliğimizle ve bütün imanımızla muhalifiz 
arkadaşlar. Çünkü biz demokrasiye inanıyoruz arkadaşlar. 

Bu muhalefet imizin sebepleri nelerdir? Bunları imkânlar ımız nispe
tinde arzetmeye çalışacağız. Eğer imkânlarımızı zayıf bulursanız, müda
faamızı zayıf bulursanız, kabul ediniz ki, bu dâvayı takabbül ederek hu
zurunuza çıkmış olan avukat zayıftır. Yoksa dâva zayıf değildir. 

4387 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Geçende Sayın Menderes bizi; başka bir tasarı dolayısiyle beyanlarda 
bulunurken "Ara buluculuk ' la tavsif etmişti. Yerinde bir kel ime olma
makla beraber iki gündür bu "Ara buluculuğu" ile vazifelenmiş olanlara 
terkederek bugün bizim için daha münasip bir tâbir olan katalizör rolü
nü dahi ifa edemiyeceğim. Yani , halitalar arasında temin eden faktör ro
lünde olacağım. Elimizde kalan son oksijen bombasını da Mecl is in at
mosferinde kullanarak, halitalar arasındaki imtizacın terkibine de artık 
bir son vererek, düşüncelerimizi arzedeceğiz arkadaşlar. 

Arkadaşlar , bu mukaddemeden , umumiyet ten bahse tmem, taham
mülsüzlük ve sabırsızlık göstereceklere beyanat ımın özetini esas olarak 
vermekten ibarettir. Uzun dikkat harcamalarına lüzum kalmaması için
dir. 

Arkadaşlar , bugün tarihî bir gün yaşıyoruz. Bugün 23 T e m m u z Tür
kiye'de hürriyet ilânının 45 inci yılını bitirdik. Tarihî garip bir tecelli ve 
tesadüf olarak; altı yaşında bayramını idrak ediyordum, bugün 51 yaşın
da o hürriyetin müdafaasını yapmak zaruretinde kaldım. Altı yaş ında ço
cuk luğumun bu devresinde hürriyet kelimesini Rümel ikavağı 'nda kırmı
zı, beyaz gül ve kaymak macunu satan bir macuncudan öğrendim. O za
manlar bu macuncu yakasına bir kokart takardı. Biz ona hürriyet kur-
delâsı derdik. Hürriyetin ilân edildiğini bu kırmızı beyaz kurdelâdan öğ
rendik. Bunun peşinden 31 Mart ve arkasından da Bayezit Meydan ında 
seyrett iğimiz sehpalar geldi. Sonra toplan atıldı. 5 inci Sultan Mehmet 
tahta çıktı. Bunlar Kanunu Esasinin ilânından sonra oldu. Biz evimizde 
kalamadık. Çünkü Rus donanması Boğaza geliyor dediler. Evimizin eşya
ları toparlandı, top mermisi tutmaz diye Sarıyer 'deki Çırçır Deres ine git
tik. O zaman Boğazda bir tabye komutanı olan babam da bizi üç gece dağ 
dereler inde yatırdıktan sonra Kadıköy'e gönderdi . Bu Rus donanmasın ın 
İstanbul 'a gelmesinden korkuluyordu. Devirler geçti, yaşasın İttihat ve 
Terakki dendi. Biz de mekteplerde yaşasın İttihat ve Terakki diye bağır
dık. Çünkü hocalarımız hep bu tarafı tutuyorlardı. Merhum Lûtfi Bey 
olan hocamız, sonradan Kars Mebusu oldu. Sarıyer 'deki evimizin cumba
sına yazd ığ ım yaşasın İttihat ve Terakki yazısı da yakın yıl lara kadar du
ruyordu, bir yangında evle beraber yandı. Sonra bir Babıâli baskını , Har
biye Nazırının katli. Babam ağır başlı bir adamdı . Komşumuz olan bir zat 
geldi . Alçaklar, sefiller artık düştüler. Babıâliyi bizimkiler bastı ve Harbi
ye Nazır ını katlettiler dedi. Babam içini çekti. Yazık diye teessür göster
di. K o m ş u m u z niçin, dedi, yoksa siz İtilâfçı mısınız? Babam da; Ben ne 
İt t ihatçıyım, nede İtilâfçıyım, ancak bu memleket te bir Harbiye Nazırı Ba-
bıâlide vurulursa bu işler iyiliğe alâmet değildir, evlâdım dedi. 
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Mütareke oldu. 16 Mart faciasını, İstanbul'un işgalini, İstanbul so
kaklar ında yabancı millet askerlerini gördük. Korku içinde geçen devir
ler yaşadık. O zaman Sultanide idim; ve merhum Nüzhet Şakir küçük bir 
broşür neşretmişti . Bugünün vazifesi adını taşıyordu: Şu satırları hâlâ 
hatır larım. Şöyle başlıyordu: 

"Siyaseti hariciyemizde aldandık. Hasmı b iâmanımız olan "Alman'lar-
la ittifak ettik" ilâh... Bu yazılar o zaman bir bomba gibi tesir etti. Çün
kü o devirde bir kimsenin bu şekilde yazı yazması kadar, dış siyaset aley
hine tek cümle yazması kadar ağır bir suç tasavvur edi lemezdi . Ni tekim 
takibata başladılar. 

Cumhuriyet in i lânında Tıbbiyede idim. Sabaha karşı şafakla atılan 
toplarla uyandık. Cumhur iyet ilân olundu diye yeniden bir hürriyet bay
ramı yaşadık. Gece gündüz bayram ettik. Geceleri meşaleler le İstanbul 
sokaklar ında dolaştık. Hürriyet şarkıları terennüm ettik. Ayn ı z amanda 
kur tu luşumuzu tekrar tesbit ettik. Fakat çok sürmedi . İzmir suikastı ol
du, adamlar sehpalara çekildi. İstiklâl mahkemeler i . Yeni bir devre gir
dik. 

Arkadaşlar , sonra serbest fırka çıktı. Muhalefet, demokrat ik hayat y e 
niden inkişaf ediyor, dediler. O vakit Şark'ta bir isyanı takip eden bir sey
yar j a n d a r m a alayının hekimi idim. Çıkışından 30 gün sonra el ime bir 
gazete geçti. Fethi Beyin İzmir r ıhtımına çıktığını ve orada bir j anda rma
nın ö ldüğünü yazıyordu. Çok acı duydum. 

1931'de burada aşağı yukarı aynı hava vardı . Ben de yukarda locada 
idim. O zamanki Başvekil başta olmak üzere hatipler gayet güzel nutuk
lar iradettiler. Bilhassa Fazıl Ahme t Aykaç , hatırlarım, matbuata karşı 
gayet şiddetli hücumlarda bulundu. Ondan sonra; çok heyecanlandığ ım 
enteresan bir hitabe dinledim. Merhum Halil Menteşe kürsüye geldi . O 
günkü siyasi hâdiseleri telmih ederek "bir siyasi buhran geçirdik, ş imdi 
de büyük iktisadî buhrana girmek üzereyiz. Bu, belki daha da geniş l iye-
cektir. Biz istiklâl mücadeles inde nasıl bir çift mavi gözün etrafında top
lanıp kurtuldaysak, bugün de, gittikçe artacak bir iktisadî buhrana gir
mekte o lduğumuz bugün de, aynı bir çift mavi göz etrafında toplanal ım" 
dedi . A y n e n kendi ifadelerinden alıyorum, hâlâ kulaklar ımda çınlıyor, 
"puissance publique"i idame mecburiyetindeyiz, dedi. 

Bugün de şartlar aynıdır arkadaşlar. Kendi kendini fesih yer ine mah
keme karariyle kapanmış bir parti karşısındayız. Memleket in siyasi bir 
buhran içinde olduğunu söyliyen Hükümet kendisi gelip bu zaruretleri 
öne sürerek bu tasarıyı teklif etmektedir. Ayr ıca iktisadî darlık içindeyiz. 
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Ve nihayet yakında önünüze gelecek ve belki de kısa kalır anlaşmalar, 
tahditler gelecektir. Ve memleket bilhassa dış ticaret bak ımından ağır ik
tisadî buhranlara girmektedir. 

Bütün bunlar, başka bâzı memleket lerde çok zaman olduğu gibi, az 
muvazenel i memleket lerde olduğu gibi, iktisadî imkânsızl ıklara ve iktisa
dî işlerine doğru dürüst deva bulamıyan memleket lerde olduğu gibi, der
hal rejim baskısına baş vurarak bu iktisadî imkânsızlıkları bertaraf et
mek ve büyük iktisadî inkişaf zaruretleri hasebiyle yeni rejim meseleleri 
getirilir. 

Fakat Demokrat Partinin huzurunuza çıkıp da; dün Demokra t Parti
nin mücadeles ini Çakırbeyli Çiftliğinin elâ gözlü beyi ile birleşerek, onun
la birlik olarak kazandınız. Bugün de onun bir çift elâ gözü etrafında bir
leşin demiyeceğim. Bunu demeye lüzum görmeden ilâve ve ifade etmeli
y im ki, siz zaten birleşmiş vaziyette, müttefiksiniz. Grubunuz ittifakla ka
rar aldığı için, buna lüzum görmüyorum. Ancak, Demokra t Parti Grubu
nun müttefikan aldığı karara karşı maruzat ıma devam ediyorum. 

Arkadaşlar , 1950'den bu yana bu kanunu icap ettirecek neler oldu? 
Ticani hâdiseleri oldu, Atatürk Kanunu çıktı. Malatya suikasdı oldu, tah
kikat yapılmaktadır . Hükümet in yeşil neşriyat dediği mecmua , gazeteler 
çıkmıştır, mahkemelerde takip olunmaktadır. Millet Partisi kapatılmıştır. 
Bu kanuna esbabı mucibe olarak gösterilebilecek sivri hâdiseler bunlar
dan ibarettir. Yoksa Hükümet in gerekçesinde de objektif hâdiselerden 
bahsedi lmediği gibi Sayın Adalet Bakanının bu kanunu takdimen yaptı
ğı ve dikkatle dinlediğim beyanat ında da maalesef vakıa olarak hiçbir 
şeyden bahsedi lmedi . 

Yalnız Hükümet gerekçesinde, "Dinî saik ve gayretler al t ında girişilen 
bâzı fiil ve hareketler" deniliyor. Hareket. . . Bu hareketler nelerdir? Bu 
münasebet le arzedeyim ki; düşünce ile, yazı ile, kalemle, tasavvur ve te
şebbüsle hareket ve fiil arasında hukukan da dünyalar kadar mesaha ve 
mesafeler vardır. Yazma başka şey, düşünme başka şey, tasavvur başka 
şey, teşebbüs etme başka şey; bir şeyi icra etmek, hareket haline getir
mek fiili başka şeydir. Onun için Hükümet in bu tasarıyı gelişigüzel yazı 
vermediğ in i zannett iğim bu hareketler nelerdir? Bu tasarıyı okuyunca; 
sanki Kubi lây hâdisesi gibi bir hâdise olmuş, irtica ayaklanmış , memle 
kette daha kanlı hâdiseler beklenmektedir . Bu yapılan propagandalar 
şunlara, bunlara karşı kanuni mevzuat ımız kifayetsiz gelmektedir . Bu
nun için de bunları sevkedeceğiz. Biz bütçe esnasında yukarda komis
yonda da defaatle zikrettik; adalet mekanizması elindeki mevzuat ı kul
lanmamaktadır . Hükümet elindeki mevzuatı kul lanmamaktadır , dedik. 
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Sayın İnönü'nün idam olunmuş resmini çizen A t o m Gazetesine nasıl pa
ra ver iyorsunuz, dedik. Siz nasıl kızıl, yeşil neşriyat yapan matbuata pa
ra ver iyorsunuz, dedik. Bu milletin milyonlarını nasıl boş yere akıt ıyor
sunuz, dedik. Hükümet yalnız bunlara kanunları tatbik e tmemekle kal
madı , endirekt yollarla bunları besledi ve büyüttü. Bugün de çıkıp, geli
yor şunları söylüyorlar, şunları şunları yazıyorlar. Binaenaleyh yeni yeni 
kanunlar ve şunlarla önleyin diyor. Bu garip ve acıklı tezadı sadece belir
terek geç iyorum. 

Arkadaşlar , demokrasi; bahusus bizim gibi yeni demokrasi ler in en 
büyük düşmanı evvelâ siyasi sonra da malî faktörlerdir. 

Newyork Hukuk ve Siyasi İlimler Fakültesi Dekanı Prof. (Mirkine Gu-
etzevi tch) in iki ciltlik son eserinden birkaç satırını aynen al ıyorum, atfı
nızı dilerim: 

"Demokrasiye karşı olan imanın gevşemesi bu mistiğin gaip olması , 
siyaseti dejenere eder. Şahıslar veya gruplar arasında bir menfaat müca
delesi şekline düşürür. 

Totali terl ikten, faşist veya komünist diktatörlüğünden çok korkan de
mokrasi , bugün ümitsizliğe karşı güç müdafaa olunmaktadır . Par lman-
tarizm buhranlar ında en çok şeflerin kifayetsizliği âmil olmaktadır ve 
sonra devam ediyor: "Her demokrat iyi biliyor ki hürriyet rejimi en iyisi-
dir. Bu mevcut olmalıdır ve olacaktır. Çünkü yalnız demokras i ahlâkidir, 
aynı zamanda demokrasi bir oluştur, beşerî tekâmüle tevafuk eden bir 
şekli içtimaidir." Tekâmül yolunda yürüdüğümüz müddetçe , demokras i 
yolundayız demektir. Geriye değil, ileriye gideceğiz. Bu gidiş; ben im 50 
senedir gördüğüm gibi değil, fakat daha ileriye daha güzele , daha doğru
ya, daha yeniye olmalıdır. 

Arkadaşlar ; vicdan hürriyeti deyip geçiyoruz, fakat v icdan hürriyeti 
üzer inde nedense esaslı şekilde durmuyoruz ve iyice tetkik e tmeden ke
sin hükümler ve kararlar alıyoruz. 

Sayın Adalet Bakanının bugünkü ifadesiyle; bizi Avrupai , ileri bir 
Türk medeniyet ine götürecek olan yol Avrupa 'dan geçmektedir . O halde, 
b izden evvel bu yoldan geçmiş olanlar ne yapmışlar, ne koymuşlar , ne di
yorlar; onlara bakalım. 

Vaktinizi fazla suiistimal e tmeden kısaca bu tasarıya tekabül eden 
hükümler i zikredip geçeceğim. 50 yaşında ve eza içinde bu vazifeyi eda 
ederken tutanaklara da partimiz adına bunları tevdi e tmel iyim: 

İsviçre Federal Kanununun 49 uncu maddesi: 

"Hiçbir kimsenin dinî bir teşekküle iltihakına, dinî bir tedris takibet-
mesine , dinî bir hareket yapmasına karşı konamaz. Dinî inanışından do-
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layı her hangi şekilde olursa olsun müşkülâta ve ezaya mâruz bırakıla
maz. Hiçbir kimse dinî içtihadı sebebiyle medeni bir hakkı is t imalden 
menedi lemez." 

Bu, bizim anladığımız mânada bir beyaz demokras inin hükmüdür . 

İkinci hüküm: 25 sene karar bir kâbus, bir totaliter faşist rejimi ge
çi rmiş İtalyanların kurtuluştan sonraki Anayasalar ına koyduklar ı mad
dedir, 20 nci maddeyi okuyorum. Sanki aynen bu eldeki tasarıya karşı 
konmuş bir hükümdür: (Bir müessese veya bir cemiyet in dinî karakter
de olması , din veya mezhep maksadiyle kurulmuş bulunması , hususi 
kanunlar la tahdit sebebi olamaz. Bular için hususi, malî mükellefiyetler 
de konamaz . ) 

Biri karanlıktan çıkmış bir ülkenin, diğeri de bir beyaz demokras in in 
kanunlar ından alınmış hükümlerdir bunlar. 

Biraz da komşularımız, Balkanlı dost larımızdan bir iki misal ve rmek 
is t iyorum. 

Yunanis tan Anayasasının ki Yugoslavya ile beraber müşterek bir itti
fak pakt ına malikiz birinci maddesi; (Yunanistan 'da hâkim olan din Şar
ki Or todoks Kilisenin dinidir. Diğer malûm ve makbul dinlerin icrası da 
kanunlar ın himayesi altında serbesttir. Hâkim dine karşı her türlü mü
dahale memnudur . ) 

İkinci maddesini de aynen tutanaklarımızın sinesine tevdi ed iyorum: 

(Yunan Ortodoks Kilisesi ayrılmaz bir şekilde Kostantaniyye (İstan
bul) büyük kilisesine bağlı ve onunla birliktir. 

Yunan Kilisesinin kararlarını Kostantaniyye büyük kilisesi tasdik 
eder.) 

Dos tumuz ve müttefikimiz Yunanistan' ın Anayasas ına göre . onlarda 
hâkim din olan Ortodoks Kilisesinin en büyük makamı lâik Türkiye 'nin 
bir şehri olan İstanbul'dadır. İftihar ederiz; bu hâdise 500 yıl önce yaşa
mış olan Fâtih Babamızın zihniyetine uygundur. 500 yıldır dokunulma
mış bir emanet gibi durmaktadır . Başkalarına karşı gösterdiğimiz müsa
mahayı biraz da kendimize karşı göstermek, bunlardan haberdar ve rae-
sur o lmamız lâzımgeldiği için de bu tarihî misali de dinler dünyas ına 
Türklüğün ve müs lümanl ığm büyük bir müsamaha örneği olarak arzedi-
yo rum. 

Arkadaşlar , yine paktla bağlandığımız dos tumuz ve müttefikimiz olan 
Yugos lavya 'n ın Anayasas ında da madde vardır: 25 inci madde: 
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"Düşünce ve iman hürriyeti vatandaşlara müemmendi r . Kilise Devlet
ten ayrılmıştır." diyor ve cidden durmaya ve düşünmeye şayandır ki, Y u 
goslavya 'dan itibaren bize yakın kanunlar başlıyor. Devam edel im. (Dokt
rini Anayasaya aykırı olmıyan dinî bilgiler, dinî âyinler ve işler serbesttir. 
Papaz yetiştiren mektepler serbesttir. Devletin umumi murakabes i altın
da bulunurlar. Dinî binaların ve dinî imanın siyasi bir maksat la istimali 
memnudur . Din esaslı siyasi teşkilât mevcudiyet i de böyledir. Devlet di
nî müesseselere maddi yardımlarda bulunabil ir) görüyorsunuz!. . Din 
esasına dayanan siyasi teşekkül memnuiyet ini koymuştur. Fakat bunun 
yan ında papaz yetiştiren mektepleri de serbest bırakmıştır. 

Eskiden bizim küçük bir parçamız olan Arnavut luk Anayasas ın ın 16 
ncı maddesi de şöyledir: (Kilise Devletten ayrılmıştır. Din toplulukları 
kendiler ine ait hususlarda dâhilen ve haricen dinlerinin icrasında ser
besttirler. 

Dini suiistimal etmek ve kiliseyi siyasi maksat lara âlet e tmek yasak
tır. Din esasına dayanan teşkilât kurmak da aynı suretle yasaktır. 

Devlet dinî topluluklara maddi yardımlarda bulunabilir. 

Biraz uyuyor, fakat söylemeye mecburum, karanlık bir kâbustan kur
tu lmuş olan oradan da kızıl bir kâbusa kendini kapt ı rmış olan Doğu - A l 
manya 'dan da bir şey vermel iyim. Çünkü beyazdan karaya, pembeden 
kızıla kadar her renk belli olsun. 

Doğu Almanya Anayasasının 16 ncı maddesi: (Her vatandaşın din dü
şünce ve hürriyeti mutlaktır. Dinin serbest icrası Cumhur iye t in h imaye
si altındadır. Dinî müesseseler, dinî hareketler, din öğret imi, A n a y a s a y a 
aykırı maksat lara veya partizan politika hedeflerine tevcih edi lemez. 

Bununla beraber dinî birliklerin, halkın hayati meseleleri muvacehe
sinde vaziyet a lma hakları mahfuzdur. 

43 üncü madde; Devlet kilisesi yoktur. Bütün din toplulukları kendi 
işlerinin idaresini, herkese aynı olanlar dairesinde, serbestçe icra eder
ler. Maz ide olduğu gibi, dinî topluluklar â m m e haklarını haiz cemiyet ler
dir. 

Bütün diğer din birlikleri de statülerini ve rmek ve devamlı olarak da 
saliklerinin sayısını bildirmek şartiyle ve talepleri üzerine aynı hakka sa
hip olurlar. Bu neviden âmme haklarına sahip muhtel i f dinî birl iklerin 
bir leşmesi halinde husule gelen fedarasyon da, aynı suretle dinî korpo-
rasyonu olur. Dinî birlikler umumi ahkâm dairesinde, Devlet in tesbit et
tiği malî esaslara göre üyelerinden aidat alabilirler. 
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Daha birçok maddeler ve örnekler var. Üzerinde fazla durmak istemi
yo rum. Yalnız şunu söylemek istiyorum ki, dün dine afyon diyen, dini in
kâr eden memleket ler vardı, o memleketler dahi inkılâplarının y i rmi , yir-
mibeşinci senesinde dine dönmeyi zaruri görmüş , dine hürriyet ve ser
besti vermiştir . Ant ikomünis t bir cepheye dâhil olmuş, ta eski tarihinden 
beri da ima antikomünist kalmış ve kalacak bir memleket in , bir millet in 
dini mevzua t üzerine artık eğilip bakması zamanı gelmiştir. Biz bugünkü 
mevzuat ımızı , laisizmin beşiği addettiğimiz Fransa'dan aldık. Biz im bu 
husustaki mevzuat ımızın mehazı Fransa'dır. Onların kanunu 7 T e m m u z 
1904'te çıkmıştır, Sciences Politiques'te okuyanlar çok iyi bilirler bu, 
kongregasyon kanunudur. Fransa'da her nevi tedrisat bu kanunla pa
pazların elinden alınmıştır. Biz onların kanunlar ından bir kısmını almı
şızdır. Din işlerini düzene koyanları da vardır. Fakat bu kanunlardan ne
dense bizde hiç bahsedi lmemiş ve din işlerini tanzim edecek olan bu 
mevzua t bize nakledilmemiştir . Bugün Avrupa 'da laisizim'in ilk vatanı ve 
âbidesi gibi görünen Fransa 'da 9 Aralık 1905'te çıkarı lmış kanun â m m e 
nizamı bakımından bütün dinlerin icrası serbest ve müemmendi r , der ve 
Cumhur iye t hiçbir dine ücret ve sübvansiyon vermez der. 

Ancak bir dine para ve masraf ödemek yolunda cemiyetler kurulabi
lir, der. Ayr ı ca bu kanun. Devlet müesseseler inde din servisi tesis eder. 
Okullarda, hastanelerde, hapishanelerde din adamlarını ücretle Devlet 
kadrosuna ve bütçesine alır. Yani imanla icrayı birbirinden ayırır. Din 
servisi tesis eder. Bu kanunun 18 inci maddesi , bizim Cemiyet ler Kanu
numuza mehaz teşkil etmiş olan 1 T e m m u z 1901 tarihli Cemiyet ler Ka
nununun hükmünce bu din cemiyetleri kurulabilir, der ve 19 uncu mad
desinde şu hükümleri koyar: Bu cemiyetler sadece din icrası maksadiy-
le kurulur. Bin nüfuslu belediyelerde en az 7, 20 bine kadar olanlarda 
15, 20 binden fazla olan yerlerde 25 kişi tesbit eder. Bunlar da isterlerse 
din cemiyetler i kurabilirler, der. 

Cemiyet lere kendilerine verilecek mal ve vakıfları kabul e tmek hakkı 
tanınmıştır. 

A y n ı kanunun 20 nci maddesi mucibince bu cemiyetler bir merkezi 

idare alt ında birleşebilirler. Malî kontrolları umumi malî teftişlere tâbidir. 

26 nci maddesi ; bir din icrasına tahsis edilen binalarda siyasi toplan
tılar yasaktır. 

30 uncu maddesinde: 6-13 yaş arasındaki çocuklara ancak ders sa
atleri dışında din dersleri verilebilir. 
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34 üncü maddesine bilhassa dikkatinizi çekerim. Bir din adamı dinî 
ibadetlerin icra edildiği yerlerde âmme hizmetiyle vazifeli bir insanın aley
hinde nutuk söyler, yazı okur veya beyanname dağıtmak suretiyle zemde 
bulunursa bizim paramızla 600 liradan 3 600 liraya kadar tazminat ve bir 
aydan bir seneye kadar hapis veya ikisinden biri ile tecziye edilir. 

Yani bir kilise adamının, bir adam hakkında, vali, kaymakam, müd
de iumumi hakkında zem ve hakarette bulunursa niye m a h k û m edilece
ğini yazı yazar, afiş yaparsa niye mahkûm olacağını gösterir. Ancak bu 
zemler, memurun vazifesinden dolayı olursa ispat hakkı verilir. A y n ı ka
nunun 35 inci maddesi şöyle demektedir: 

"Madde 35 okundu." 

Din icra edilen yerlerde söylenen sözler, yazılar, afişler veya tevzi edi
len kâğıtlarla halk kanunlara veya â m m e makamlar ına karşı koymaya 
tahrik veya vatandaşlardan bir kısmı, diğerleri aleyhine silâhlı veya silâh
sız ayaklanmalara teşvik edilirse suçlu olan din adamı, 3 aydan 3 sene
ye kadar hapsedilir. 

Bütün bunlarla şunu arzetmek istiyorum ki, lâyikliği yalnız olarak ele 
a lmak kâfi değildir veya bâzı müesseseleri vesayet altına a lmak kâfi de
ğildir. Tarihten, beşerî tarihle beraber gelen din müessesesini cemiyet 
hayatı için normal sisteme, yola sokmak lâzımdır. Bu da ayrı bir kanun 
ile tanzim edilir. Memleket te dinlerin yürüyüşünü, teşkilâtını fonksiyo
nunu tanzim edecek kanunlara ihtiyaç vardır. Bu kanunlar ceza kanun
ları değildir. Daha evvel Cemiyetler Kanunu başta olmak üzere bu gibi ce
miyet hayatını tanzim edecek kanunlardır. Şiddetli ceza kanunları ile yo l 
ları kapatmak bütün hissiyat sahalarında olduğu gibi, cemiyet hayatın
da da dinî refoullementTara sebep olur. Aşağıdan gelir, yukardan gelir, 
a rkadan gelir, sağdan, soldan gelir daima başka başka mâna ve mahiyet
te, başka başka maskeler altında karşımıza çıkar. Ve dejenere bir dâva 
içinde her türlü tahrikleri yapabilir, onun için, normal yollara, sal im yol
lara, sokmak için din hayatında, sosyal ve dinî kanaat imize uygun mev
zuatla düzene koymak lâzımdır. Lâyisizm bu demektir. Lâyis izmi aldığı
mız Fransa bunu yapmıştır . Dinler üzerinde (Lois des cultes) den şu ör
nekleri ve rmek ist iyorum. İlk metin 2 Ocak 1817'de yürür lüğe girmiştir. 
Fransa 'da kanunen tanınmış bulunan bütün din müesseseler i Kralın 
müsaades i ile menkul ve gayrimenkul kıymetler veya irat getiren vakı f ve 
hibeler kabul edebilirler. 

24 Mayıs 1825 tarihli kanun ise 1941'de ve 1949'da tadil görmüştür . 
Dördüncü maddesi şöyledir: 
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Menkul ve gayrimenkul kıymetler kabul eder, Devlet tarafından ga
ranti edilen ve kendi mülkiyet ler inde bulunacak rant, gayr imenkul ve 
menkul sahibi olabilir, bir nevi vakıf tesis edebilir. 

Arkadaşlar , kiliseyi Devlet ten ayıran kanun 44 maddel ik bir kanun
dur, ona dayanarak bu işi esaslı şekilde tanzim etmişlerdir. Ve bunu tat
bik için ayrıca bir n izamname çıkarmışlardır. 

O kanunun ikinci maddesine göre: Devlet, belediye ve Muvazene i 
U m u m i y e bütçelerindeki din tahsisatı kaldırılmıştır. Ancak din servisle
rinde ve â m m e müesseseler inde ibadetlerin serbestçe icrasını temin eden 
tahsisatlar baki kalır, denmiştir. Liseler, kollej, mektepler, hastaneler, i-
marhaneler , darülaceze, hapishanelerde Hükümet tarafından tahsisatı 
konu lmuş din adamları vardır. 

7 Ocak 1907 tarihli Kanunla da cemiyetlerin serbestçe teşkil ettiği din 
müesseseler inin idaresini tanzim etmişlerdir. Yani inkılâbı yapt ıktan 
sonra, inkilâbın neticelerini tanzim etmişler ve düzene koymuşlardır . Biz 
bir inkilâp yapıyoruz demişiz, gayet kısa birkaç madde ile iktifa ile ondan 
sonra da kendi haline bırakmışız. 1907 Kanununun 5 inci maddes iy le : 
Din cemiyet ler i bulunmıyan yerlerdeki ibadete mahsus binalar, bu din 
sâliklerine ve papazlar emrine terkedilir denmektedir . 

Arkadaşlar , Hükümet in bahusus muhalefette kurulurken programı
na "lâiklik din düşmanlığı demek değildir" diye gayet derin ve manidar 
bir hüküm koyan bir parti Hükümetinin bu programla muhalefet müca
delesini yapt ıktan sonra iktidara gelip iktidarda müttefikan grup kararı 
veren bir grubun bu kanun üzerinde biraz fazla düşünmesi lâzımdır. Bu 
kanun gelişigüzel çıkarılacak bir kanun değildir. Bu kanunla siz ben im 
ancak 1914'te gördüğümü, 1918'de gördüğümü ve 1931'de gördüğümü; 
kısaca hatırlatt ıklarımdan bir sahneyi daha tekrar etmiş olursunuz. Bu 
memleket te tesiri iyi o lmamış , bu memleket te beklenilen neticeyi ve rme
miş ve zararlı bir reçeteyi tekrar etmiş olacaksınız. 

Bu memleke t daha 20 - 25 sene belki derin bir sükût kâbusu alt ında 
kalacaktır. Bu memleket bu suretle 20 - 25 sene rahatça idare edilebilir. 
Yine bu memleket in meclisleri 20 - 25 sene daha az endişeli çalışabilir. 
Fakat hayat ve istikbali tanzim edilmiyen ve bu boşluğu ile devam eden 
bir cemiyete eza edilmiş olur. Benim gibi yaşamıya nasibi olan 50 yaşın
dakiler görmüştür . Yaşamıya nasibi olanlar 75 yaşında tekrar görürler. 
İ lerde memleke t hayatını bir defa daha aynı yerde kalmış görerek eza du
yarlar. Ve birçok insanlar dönüp de evlâtlarına bu meclis teki üyelikleri 
hakkında yüzleri k ızarmadan söyliyecek söz bulamazlar. Evlât lar ımız be-
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n im benden yaşlı lara şimdi soracağım gibi; bize soracaklardır: Komşula
r ımızdan geri miyiz? Yunanistan 'dan, Yugoslavya 'dan, Bulgaris tan 'dan, 
Arnavut luk ' tan geri miyiz? Bizi niçin böyle Dragoniyen kanunlara lâyık 
görüyor, sonra da demokrasi var diyorsunuz. O zaman vereceğimiz cevap 
var mı arkadaşlar? (Var, var sesleri). 

Bu tasarı, evvelâ bir Anayasa tadilidir. Sarahaten budur. Sonra bir 
Ceza Kanunu tadili, sonra bir Seçim Kanunu tadilidir, sonra bir Cemiye t 
ler Kanunu tadilidir. 

Bu dört kanun gayet parlak!.. Kurnaz bir metotla, ka rma yapı lmış , 
Zihni Be t i l in de burada teferruatlı ve teknik olarak belirttiği gibi, a m a 
hukuki o lmıyan bir metotla karşınıza getirilmiştir; ve tasarı evvelâ Ana 
yasaya aykırıdır. Anayasanın 70 ve 75 inci maddeler ine aykırıl ığını Sayın 
Adale t Bakanı da hissetmiş olduğu içindir ki; evvelâ o maddeler in müda
faası ile takdimi beyana başladı. Evvelâ Anayasaya aykırıdır, sonra Ce
miyet ler Kanununa; bu kanun Fransa'dan alındığı zaman te rcüme edil-
miyen sonradan tuluatla ilâve edilen hükümlerini teşdit ederek ve endi-
rekt olarak, Cemiyet ler Kanununun tadili yolu ile de tekrar A n a y a s a y a 
aykırıdır. Bu kanun el imizde mevcut Seçim Kanununa aykırıdır ve mil
letvekilleri seçimi esnasında, kadirşinas olarak söyl iyeyim Halk Partisi
nin k ısmen iyi niyetle koyduğu Seçim Kanununun tâbi bu hususlara ait 
maddeler ini ağır tahditlere tutmaktadır. Arkadaşlar bu kanun köy bekçi 
ve korucusunu hâkim kılmaktadır. Korucular, köy bekçileri , partili muh
tarın emr inde bulunan köy bekçisi her hangi bir toplantının hâkimidir . 
O , sövdün, sükûneti ihlâl ettin, hakaret ve tecavüz ettin diye hatibin ko
lundan tutup atmak salâhiyetini gayri kabili temyiz olmak üzere haiz ola
caktır. Bu suretle bir siyasi toplantıyı bozmak hakkını hâizdir. 

J anda rma belki biraz okumuş, polis ondan fazla okumuştur . Fakat 
köyler imizin yüzde sekseninde Köy Kanunu ile tâyin edilen köy bekçileri 
ve korucuları maalesef tahsilsizdir. 

Arkadaşlar inşallah memleket imiz birgün o seviyeye de gelecektir . 
K ö y bekçileri dahi asgari ilkokul veya ortaokul mezunu olacaktır, hukuk 
kurslar ından geçirilecektir, takdir hakkı alacaktır. 

Esasen asl ında Napolyon devrinden kalma ve a lma olan İçt imaatı 
U m u m i y e Kanununu dahi geride bırakan bu hükümler i bir köy korucu
sunun eline vermek ne devlet hukukuna ne de cemiyet imize ve mil let imi
ze lâyik değildir. Bunun teyidini yüksek takdirinize terkederim. 

Arkadaşlar , bu kanun temenni ederim ki, her şeyden evvel silâhlı top
lantıları düşünsün. Vatandaşların toplantılarda silâhlı bu lunmamalar ın ı , 
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silâh kul lanmamalar ını mutazammın müeyyideler getirsin.. . Sözlerden 
bu kadar korkmayınız . Sözle kazandınız, büyük sözler söylediniz. Bizim 
bölgemizde meydan kürsülerinde polemik kullanılarak neler söylendiğini 
bi l iyorum. Arkadaşlar, burada intakı hak olarak tasrih edeyim: Ari f Nihat 
A s y a arkadaşımız tarafından yazı lmış, güzel bir m a n z u m e vardır. Bu 
m a n z u m e A d a n a meydanlar ında okundu; onunla beraber bütün halk ta
rafından zikredildi. Meali, özü şöyledir: 

"İktidarda bulunanlar 

Mostradır mostra, 

Lostradır lostra... 

Gittikleri yol , 

Moskova 'd ı r Moskova. . . 

Diye gidiyordu. Bu gök kubbe altında seçim savaşı için söylenmiştir . 
Ar i f Nihat Asya arkadaşım sizinle beraber bu tasarıya imza koyacaktır . 
Nasıl , ne maksatla, ne hakla? Milletimiz o kadar büyük, imanı o kadar 
derin bir millettir ki, yıllar boyu içerden ve dışardan yapı lan her türlü 
tahriklere rağmen imanla, ahlâkla, salâbetle ayakta durmaktadır . Haka
ret, sövme, ağır konuşmaları umumi seçimlerde ve ara seçimler inde de 
bölge bölge dolaşırken gördüm. Zehirhandle, acı bir tebessümle karşılan
makta o lduğunu sizler de gördünüz. 

Yine müşahhas bir misal vereceğim, mahkeme Millet Partisini kapa
dı. Bu partilileri Adana 'ya gider İnönü Meydanında mitingler yaparlardı . 
Ben Millet Partisinin Adana 'nın her kazasında mit ing yapmas ın ı temen
ni eder im. Bunu geçen seçimden evvel de yapmışlardı , temenni eder im 
yine yapsınlar. Çünkü tuttukları yol yanlıştır, halk da bunu anlamıştır. 
Üç provadan sonra anlamamışlar, dördüncü provayı da yapmışlardır . 
(Gülüşmeler). Bunun hükmünü halk vermektedir . Yine son toplantıların
dan birinde General Sadık Aldoğan konuşurken evvelâ Anayasadan filân 
bahsett ikten sonra "İktidar kuyruk sokumundan konuşuyor." lâfını sar-
feder etmez, meydan boşalmıştır. Halkımız bunu takdir etmektedir . Hal
kımızın kültür seviyesi, irfanı terbiyesi böyledir. O k u m u ş efendileri da
ima efendi görmek ister. Nutuklara ayetlerle başlamak. Ara seçimler inde 
Sayın Behzat Bilgin, İzmir Radyosundaki nutkuna bir ayetle başlamışt ı . 
A m a ayetle başlamanın dahi bir tesiri olmıyacağını arzedeyim. Bir kaza
mızda bir C u m a namazından sonra bir mit ing yapmak istedik. En muta
assıp zannedi len bir kazamızda 1950 seçiminde gittik. C u m a namazı za
manındaydı . Bütün halk camide toplanıyorlardı. Böyle C u m a namazla
r ından sonra halk topluluğundan istifade etmeyi bizler de, bütün partili-
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ler de yaptık. Pazar günleri, köylüler panayıra geldikleri için, bir, C u m a 
namazı günleri iki. Bu mitinglerde bu günlerden faydalanamıyorduk. Ya
rın da böyle faydalanacaksınız. Büyük vatandaş topluluğunu bir arada 
görmek için C u m a namazlar ından sonra açık hava toplantıları yapacak
sınız. Geldiler, dediler ki, Cuma namazı vakti, camiye gidecek inisiniz? 
Biz, namaz kılmak ve hele bunu herkese göstermek mûtadımız değildir, 
dedik. Şimdi namaz kılmak için camiye gi tmeye kalkarsak bizim da ima 
namaz kı lmadığımız efalü harekâtımızdan belli olur, bu da aksi bir tesir 
yaratır, dedik. Millet Partili arakdaşlarımız gittiler, abdest aldılar, biz de 
uzaktan seyir ettik. Fakat abdest alırken, acemilikleri hal ve hareketle
r inden belli o lmakta idi. (Gülüşmeler). Camiden çıkıldı, orada herkes gör
dü, içinizde de bu vakanın şahitleri vardır. Millet Partililerin mit ingine hiç 
k imse gitmedi, bütün cami halkı bizi dinlemeye geldi. Millet imiz işte bu 
millettir arkadaşlar. 

Arkadaşlar , kasabalarda, şehirlerde bâzı din esnafı vardır. Bir taraf
tan tefecilikle % 60 faizle para verirler, diğer taraftan da teşbih elden, din 
di lden ayrı lmaz. Bunlar gibi muhtelif partilerin ocak, bucak, ilçe başkan
lığını yapan, kongrelerde iki yüzlü konuşan partizan dinci tiplere aldanıp 
böyle kanunlar ç ıkarmaya kalkmayınız. 

Size bir vaka daha arzedeyim: 

Bir milletvekili arkadaşımla bir cuma günü bir köye gittim. Hürmet l i 
bir hoca efendi ile köydeki yuvasında konuştuk, yemek yedik. Ben ve ar
kadaş ım o kadar daldık ki, Cuma namazını, kazasını, edasını düşüneme
dik, saat 3,5'a yakın çıktık. T a m arabaya bineceğimiz zaman hat ı r ıma 
geldi, özür diledik, sizin cuma namazını aldık, dedik. Hoca efendi bize üç 
misli özür beyan eden bir eda ile dedi ki: Cuma namazını her z aman eda 
ve kaza edebiliriz. Buna vaktimiz müsaade eder. Fakat bu köy ş imdiye 
kadar bir milletvekili görmedi . Bir milletvekili görmek, oturup onunla ko
nuşmaya dert leşmeye, sonra da, namazı kaza e tmeye razıyız. İşte arka
daşlar; her gördüğümüz din adamı da beyni kefenli değildir. Açık fikirli 
ve açık kalplidir. 

Mil let imizin millî ve içtimai bünyesini iyice bi lmeden, masa baş ında 
h ü k ü m şerheden bâzı eski kürsü şeyhleri ve softaları gibi milletin dinî ve 
içt imai bünyesini alâkadar eden ters bir teklif get ir i lmemelidir arkadaş
lar. Y ü c e dinimizi iyice bilenler kimler? Bu, en müteass ıp devrimiz olan 
İmparatorluk zamanında dahi ekseriyetle iyi b i l inmiyordu. 

Dün din esnafı taassubu köye, böyle girmiş, bugün de polit ika vol iy
le y ine bu esnaf ve softa girmeye çalışmaktadır. Bunu önlemenin yolları 
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bu tasarı değildir, bu yolları ve vasıtaları bütün bir millete nasıl teşmil 
edersiniz arkadaşlar? Din üzerinde, bizim memleket imiz kadar az korku
lu olması lâzımgelen başka bir memleket yoktur. İçtimai bünyemiz mey
dandadır. En basiti, rakam vereyim arkadaşlar, 1945 rakamı elimizdedir, 
50 rakamı henüz elimize gelmedi . Bu milletin 18,5 milyonu islâm, 200 
bini hristiyan, 75 bini musevi , 565 kişi de dinsizdir arkadaşlar ım. (Gülüş
meler). Bu millet kadar insicamlı bir millet yoktur. Avrupa 'da insicamlı bir 
millet yoktur. Bu memleket te ondokuz dil konuşulur ama, onal t ıbuçuk-
milyonu Türkçe konuşur, birbuçukmilyonu Kürtçe konuşur, ikiyüzell ibi-
ni Arapça , geri kalanı da ikibin ile altmışbin arasında muhtel i f dillerdir. 
Onun için dil bakımından da en insicamlı bir memlekett ir . A v r u p a m e m 
leketlerinin hiçbirinde bu yoktur arkadaşlarım. İngiltere'yi alınız dil ve 
din bakımından, Fransa'yı alınız din ve dil bakımından, İtalya'yı alınız dil 
bak ımından hiçbirisinde böyle bir insicam yoktur. 

Bu kadar homogene , bu kadar sağlam bir millet içerden, dışardan, 
karşısında, gelen her tahrik ile ve bu tahrik sonundaki heyecanla, veh im
lerle telkini binefsihi yeni hükümler ç ıkarmak olmaz arkadaşlar. Dün 
ötekiler bu hataya düştüler, sizler bu hataya düşmemelis iniz arkadaşlar. 
Bu millet öyle bir millet ki, hiçbirine benzemez. Fransa 'da Bri tanya istik
lali iddia ediyorlardı. Onların şenliklerine gittim gördüm. Ne diyorlar bi
liyor musunuz? Birinci Büyük Harbde Mareşal F o s u n zaferini kazanan 
biziz. A l m a n cephesinde en çok Bretonlar ölmüştür. Künyeler ini çıkartı
yorlar. A m a buna karşı kanunla tedbir almıyor. Hükümet , bunlar millî 
kıyafetleriyle raksedip bayram yapıyorlar. Fakat Fransa için bir tehlike 
olduğu zaman beraber oluyorlar, Fransa için ölüyorlar. 

Belçika 'da Flaman ve Valon'lar. Dilleri de dinleri de ayrı. A y n ı vaziyet
tedirler. Fakat onlar için kanun ç ıkarmaya lüzum görmüyorlar . Art ık so
kaklarda heykellerin dibinde konuşan hatipler, kendi cemiyet ler i içinde 
misyonerl ik edenler, her şey var. Mezheplere g i rmiyorum ama, bizde ha-
nefi ve alevî mezhebinin sâlikleri en çok olanıdır. O bak ımdan da temel
ler sağlamdır. Bu kadar derin ve sağlam bir temele dayanan bir memle 
keti başka yerde bulamazsınız. Çeşitli, rengârenk katolik mezhebi , Pro
testan mezhepler i ve Or todoks mezhepleri vardır. Ondan sonra felsefî ce
miyetler, içtihat diye kurulmuşların türlüsü vardır. Yalnız türlü yolları 
tutan misyonerlerin bizim memleket imizdeki faaliyetlerine bakınız size 
bir fikir ve rmek için yeter. Şimdi bu kanunla onları da menedeceks in iz . 
Onlar ın bastırdıkları kitabı mukaddesler i , kendi akidelerine göre kitap 
bast ı ran cemiyetleri , kütüphaneleri kapatacaksınız. Misyoner ler in bâzı 
fikirleri telkin için açtıkları mektepleri kapatacaksınız, çünkü onlar da 
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bu suretle nüfuz kullanıyor ve kendi cephelerinden menfaat temin e tmek 
istiyorlar. 

Muhte rem arkadaşlarım; misyonerlik bu memlekete 1856'da Nastu-
riler'in içerisinden girmedi, fakat bir asırda büyük bir şey yapamamışt ı r . 
Bu memleke t içinde dışarıdan gelme, kara, beyaz, kızıl tahrikler o lmuş
tur, şark vilâyetlerimizi köy köy gezdim, oradaki vatandaşlar ımızla yakın
dan temas ettim, bu tahriklerin kimlerden geldiğini hep biliyoruz, fakat 
muvaffak olamadılar. Nihayet 1933'te gelip elimizi sıktılar, a m a y a p m a k 
istedikleri kursaklarında kaldı, muvaffak olamadılar. 

Arkadaşlar bu memleket te kızıllar da 1920'den beri çalışırlar, bu 
memleke t te onların türlü eserleri vazT sahne edilmiştir. Kızılların 3 üncü 
Enternasyonal i Türkçe marşlar halinde çalınmış, okunmuştur . Bu m e m 
lekette çok şey yapılmıştır, fakat bu memleket in içtimai bünyesi bütün 
bu propagandalara anadan doğma muaftır. Bunları dine iş lemenin imkâ
nı yoktur. Beyazların dün beyaz, bugün Kızıl Rusya, diğer beyaz emper
yalistleri saymıyorum, dünkü düşmanlarımız bugünkü büyük dostları
mız Şimalden, Canuptan, Garptan, Şarktan girerek içimizde kökleşmiş 
aileler yetiştirerek çok şeyler yapmışlardır. A m a bu fakir, fakat asıl içti
mai ve millî bünyeye bir şey yapamadılar ve yapamazlar . 

(Reise hi taben) : Toplantı hürriyetine kısaca temas edeceğim, müsa
ade eder misiniz? 

REİS - Buyurun efendim, buyurun. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Yakından iki misal a lacağım. Yunanis tan; 
Anayasan ın 10 uncu maddesi: "Elenler istedikleri zaman silâhsız olarak 
toplanma hakkına haizdir. Polis ancak âmme toplantı larında bulunur ve 
â m m e emniyet ine tehlike teşkil etmedikçe açık hava toplantıları menedi -
lemez." 

İtalya'da 17 nci madde: Vatandaşlar silahsız ve sükûnla top lanma 
hakkını haizdirler. Toplantı açık yerde dahi olsa önceden haber v e r m e 
mecburiyet i yoktur. Ancak; âmmeye ait bir mahalde toplanmak için sa
l a h i y e t l i makamlara daha önceden haber verilir. Onlar da; â m m e emni
yet veya herhangi bir sıhhi sebep mevzuubahis o lmadıkça bu toplantıla
rı menedemez . Meselâ grip salgını olursa tabiatiyle Hükümet bu toplan
tıyı menedebil ir . Yahut bir yerde iğtişaş çıkarsa, buna tabiatiyle mâni ola
caktır. Onun için mutlaka Napolyon Kanunu ile hareket e tmeye lüzum 
yoktur. Şimdi, siz bütün bunlara karşı icra hâkimliğini köy korucusuna 
ver iyorsunuz. Öyle bir hatip farzediniz ki benim gibi değil, dinliyenleri ko
layca tehyiç edebiliyor. Bu bir sosyal psikoloji mevzuudur . Eskiden olu-
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yordu , ş imdi oluyor mu bi lmiyorum, Menderes Parti Grubunu teshir eder 
ve neticeyi kolayca elde ederdi. Benden daha kuvvetl i bir hatip çıkar, köy 
halkını teshir eder, o sırada köy korucusu bu adamı falana hakarat etti 
diye gidip indirecektir, derhal dayak yiyecektir. Vukuat çıkacaktır. Jan
darmalar ve şimdi motorlu kuvvetler de var, haydi oraya köyde hâdise çı
kacaktır. Yeni yeni As lanköy hâdiseleri çıkabilir. 

Arkadaşlar , ateşpare bir hatibi dinliyen mâşer, hatibini, k imseye ver
mez arkadaşlar. Siz bu vaziyette mücadelede bulundunuz arkadaşlar. 
Polis çok yerde sizi halkın elinden alamıyacağı için üs tünüze varmadı , 
onun için almadı, a lmaya teşebbüs ettiğinde kan çıkacağını bildiği için 
yaklaşmadı . Böyle günler geçirdiniz, geçirdiğiniz bu mücadeleyi ne çabuk 
unuttunuz. Hatibini severek, istiyerek dinliyen vatandaşın karşıs ında o 
hatibi hangi kuvvet onun karşısından alacaktır. Benim arslan köylüle
rim, tekrar buna mı duçar olacaklardır? Ve Recep Peker Hükümet ine aziz 
hükümet mi diyeceklerdir. Birçok vakalar: Ezalar, cefalar, sürünmeler, 
mahkemeler , hapisler. 

Arkadaşlar , kanunu koyarken tatbikatı düşünmek lâzımdır. Bu, be
n im memleke t imin şimalinde, cenubunda, şarkında, garbında, dağında 
ovas ında nasıl tatbik edilir, bizim geçirdiğimiz seçim şartları içinde nasıl 
tatbik edilir? Falancada nasıl olur, falancada nasıl olur diye biraz bunla
rı düşünmek lâzımdır. 

Arkadaşlar , bu kanundaki , 163 üncü madde hükmü zaten var. Tari
kat memnudur . Mânevi nüfuz tesisi zaten şeyhlerde ve tarikatlardadır. 
Bu hususta mevzuat varken ve Bektaşilikten Biberiliğe, Ticani l ikten T e -
ber iyeye kadar tarikatlar da vardır. Bu her memleket te de var. 

Geçen gün gazetelerde okudum, gördünüz. İngiltere'de prenseslerden 
biri boşanmış bir subayla evlenemiyor. Çünkü kilise müsaade etmiyor. 
Kanunlar müsaade ettiği halde, kilise etmiyor. Şimdi İngiltere'de demok
rasi tehlikede midir? 

Amer ika 'da öyle yer vardır ki, haçsız dolaşamazsınız, haç ç ıkarmadan 
giremezsiniz . Buna mukabil öyleleri var ki, 28 kadın alır, mezhep diye, 28 
kadınla oturur. Amerika 'da din yok mudur, demokrasi yok mudur? A m e 
rika'da irtica mı vardır? 

Burada size bir müşahhas misal daha vereceğim. Lâyis izmin beşiği 
olan Fransa'da, Val de Grace da popotta oturduk. Asistanı , doktoru ye
mek y iyordu. Bugün (Vendredie saint) dediler, et yemediler . Bir hekim, 
Legendre isminde bir çocuk et yemeği istedi. Etrafındaki doktorlar tehev
vürle kalktılar. Bu dinî günümüzde et y iyemezsin dediler. Çanağını aldı-
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lar. Sen kiliseye devam ediyor görünüyorsun demek ki iki yüzlü hareket 
ediyorsun diye haykırdılar, bağırdılar. Çocuk bir tabak eti y iyemedi . Biz 
vaktiyle zorla camiye de gittik, aptessiz namaz kılanlarımız da çok oldu. 
Deve hesapları okuduk, su hesapları okuduk; o zaman dahi oruç bozan 
bir arkadaşımızı dövüp sövmek aklımıza gelmedi . Biz böyle bir millet in 
çocuklarıyız ki, girdiğimiz yere müsamahayı götürdük. Tar ihe müsama
ha ile girdik. Zaptettiğimiz memleket te katliâm yapmadık . Huzur ve sü
kûnu medenil iği beraber götürdük. Bugün oraları müstakil birer memle 
ket oldu ve hattâ bizden ileridir. Biz öyle bir dinin sahipleriyiz ki, girdiği
miz yerleri müsamaha ile en ileriye götürmüşüzdür. En mukaddes yeri 
fetheden Fatih dahi aldığı yerde ilk lâyisizm örneğini vermiştir . Ben böy
le bir Fransız taassubunu görünce ürperdim. Doktorları dahi mutaass ıp 
olan Fransa 'da böyle bir kanun çıkarılmıyor. Fransa 'da orduda büyük 
rütbe alabilmek için kilise erkanı ile temas etmek ve onların sevgisini ka
zanmak lâzımdır. Profesör olacak agrejeler de buna dikkat ederler. Ben 
zanneder im ki, hiç biriniz seçilebilmek için Diyanet İşleri Reisine kur 
yapmazsın ız . Buna katiyen tenezzül edeceğinizi zanne tmiyorum. Yalnız 
burada bir noktayı arzedeyim ki, Seyhan Mebusu olarak, buna tenezzül 
edip propaganda yapsaydık, seçilemezdik. Bizim bütün konuşmalar ımız
da tek gösterdiğimiz sembol şudur: Nasıl Atatürk 19 Mayıs ta bir inkılâ
ba başladı, muvaffak oldu. Sonradan bozuldu ya, 14 Mayıs ta ikinci bir 
19 Mayıstır diyorduk. Bu millet de 19 Mayısta olduğu gibi 14 Mayıs ta da 
bir güneş doğacağına ve memleket i nurlu yollara götüreceğine inanıyor
du. Neden arkadaşlar, memleket te lâyüad iktisadî, içtimai ve hele mil le
timizin çok sevdiği tarihî ve millî mevzular varken dinî mevzulara g i rmek, 
neden böyle görünmeye lüzum görüyoruz? Bunu yapanlar bilsinler ki, 
millet kendilerine rey vermişse, onun için vermedi . Halk Partisini devir
mek için verdi . Bundan sonra da ben yine dinî kurlar yapar ım, şeyhler, 
mürit lerle hoş geçinir, onlardan rey alırım. Belki pek mahdut bölgeler 
müstesna, buna imkân göremiyorum arkadaşlar. Lâyisizmi programına 
alan Demokra t Partiyi din düşmanı telâkki e tmiyorum arkadaşlar. Ancak 
bu millete bu muameleyi de lâyık görmüyorum arkadaşlar. Pek buhran
lı bir devrede, büyük bir mücadeleden sonra iktidara geldiniz. İçerden, 
dışardan türlü tahriklerle karşılaştınız. Muhalefet, ilk gününden it ibaren 
size çok şiddetli hücumlarda bulundu. Onun için iktidarınız grup olarak 
biraz yıprandı ve yoruldunuz arkadaşlar. 

Bir demokrat ik idareyi idame güçtür. Daima toleransı ve sinir harbi
ni icabettirir. Siz de buna ancak iki sene dayanabildiniz, buraya gelen 
bâzı kanunları üç defa geri çevirdiniz, ondan sonra kabul e tmeye başla-
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diniz. İradeniz yoruldu. Heyecanlanmayınız , bu tarihî ve asil milletin 
içerde ve dışarda düşmanları çoktur. Türlü türlü, renk renk, gizli, açık 
tahrikçiler çalışmaktadır. 50 yıldır bunların çeşidini gördük, öğrendik. 
Kızıl tahrik, beyaz tahrik, kara tahrik ve maalesef söylemel iyim ki, bun
lara son yı l larda ilâve olunan emniyetçi lerimiz de vardır. Her memleke t 
te emniye t suçları takip eder, suçları tahrik ve tekemmül et t i rmez. 

20 kişinin 20 senede iş lemeye muvaffak olamıyacakları bir suçu on
ların kendi içerisine girerek, onlara imkânlar temin ederek onları o suçu 
işliyecek duruma getirmek bu memlekete yapı lacak en büyük fenalıktır, 
en büyük suçtur. Hükümetler türlü tahrikçileri önleyim derken onların 
suçlarının tekemmülüne vesile olmak doğru değildir, emniyetçi ler in işle
rine de dikkatli olmaları lâzımdır. Bu memleket te partizanlığı kendileri 
için bir menfaat sayanlar, politika üzerine müessir o lmıya çalışan büyük 
malî mahfii l lerde mevcuttur. Fakat ben onlardan korkmuyorum. Fakat 
memleke t emniyeti içindir diye cemiyetlerin içine girip onları suç işle
mekte vasıtalar temin edenlerderf korkuyorum. Bu yoldan vazgeçmel idi r 
arkadaşlar. Çaptan düşmüş bu eski istibdat silâhlarını kul lanmaktan çe
k i n d i m arkadaşlar. 

Arkadaşlar , bütün bunları önliyecek şey demokras iye ve onun büyük 
kudret ine temelden inanmaktadır, sağlam imandır, karakterdir arkadaş
lar. Sağ lam iman, sağlam zekâ, sağlam irade, bunların üçü de grubu
muzda vardır arkadaşlar. Sizleri içinizden de gördüm. İki senedir dışınız
dan da görüyorum arkadaşlar, karakterinize güveniniz, kendinize güve
niniz, zekânıza güveniniz arkadaşlar. Siz bu memleket i daha uzun za
man, böyle zararlı silâhlara müracaat e tmeden idare edebilecek bir grup
sunuz arkadaşlar. Bu arada içeriden gelecek tahriklerle, dışar ıdan gele
cek türlü tahriklerle; bu kabîl hareketlere yol vermeyiniz arkadaşlar. De
min burada bir arkadaşımız bir kehanet açıklar gibi, grupları dahi feshe
di lmiş bir partinin iç yüzü hakkında yaptığı beyanatta ahlâk, karakter ve 
namus kelimelerinden bahsettiler. Onun için söylemeliyim. Bu arkadaşı
mız bize de geldiler, beraber konuştuk, beraber parti kuruyorduk arka
daşlar. Hattâ hukuki maddeler imiz üzerinde de bir ay kadar derin, güzel 
misaller verdiler, fikirler irat ettiler. Kendileriyle mutabakat hal inde ol
madık. T a m karşılıklı bir nokta; Anayasada öyle prensipler olmalıdır ki, 
rej imimiz referandumla değiştirilebilir, dediler. 

A R İ F H İ K M E T P A M U K O Ğ L U (Giresun) - Şimdi cevabını alacaksınız. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Biz kendilerine dedik ki, Cumhur iye t üze
rinde hiçbir münakaşa kabul edemeyiz . Anayasamız ın değişmez temel 
maddes i Cumhuriyett ir . Referandumla dahi değişt ir i lemez. (Bravo sesleri). 
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Arkadaş ım programımızda hukuk maddelerini tekrar gözden geçir ip 
tafsilen tenkid etmek için bir nüshasını alıp gitti bir daha avdet e tmedi
ler. (Gülüşmeler). İki gün sonra haber aldım. Halbuki Menderes ' in dağa çık 
dediği meşhur nutuklarını içerde gazinoda bendenize okumuşlardır . İki 
gün sonra bize haber gönderdi . Ben Millet Partisi adına içlerine girip bir 
şeyler öğrenmek istemiştim. 

Arkadaşlar ; ispiyonlar olur. Kurulmakta olan bir parti veya mevcu t 
bir parti adına gelip öğrenmek istiyenler olur; diğer partilerle ilgili m e 
murlar gelirler, içinize karışırlar fikir alırlar, bunlar bizde normal şeyler
dir, hattâ emniyet adamları gelirler, daima temas ederler, partilerin içine 
girerler, hattâ kongre yaparlar, bunlar olağan şeylerdir, b iz im memleke 
t imizde olur. A m a bir milletvekili arkadaş gelir, içimize girer, başka bir 
part ide mukayyettir , henüz çıkmamıştır, sonradan filân parti namına gel
d im der, fakat tarih bir gün getirir, o parti adına da gelmediğini , o parti
den olmadığını , başka bir parti adına olduğunu gösterir ve onları burada 
söylerse, mukabeleten söylemek mecburiyet indeyim ki; bu gibi tahrikle
re bakmayınız , bu memleket in bünyesi sağlamdır, böyle şeylere müta-
hammildir . İsterseniz bu kanunu da reddediniz, 25 senelik bir iktidar si
ze huzur ve sükûn içinde mukadderdir , eğer maksadınız bu ise, matlu
bunuz bu ise. Ne isterseniz onu yapınız arkadaşlar. Çünkü ekseriyet ve 
iktidar elinizdedir. 

REİS - (Arif Hikmet Pamukoğlu 'na hitaben) söz hakkınız mahfuzdur. 

Oturum açıyorum. 

A R İ F H İ K M E T P A M U K O Ğ L U (Giresun) - Söz ist iyorum, çatıkmıştır , 
cevap vereceğim. 

REİS - Buyurun! 

A R İ F H İ K M E T P A M U K O Ğ L U (Giresun) - Muhte rem arkadaşlar, rejimi 
birinci derecede ilgilendiren bir kanun müzakeres inde Seyhan Mil le tve
kili, b i lmiyorum, şimdi kısaca temas edeceğim, bu konuyu bir tarafa bı
rakarak sanki ben bu kanunun bütün madde ve hükümlerini ben imse
miş ve müdafaasını üzerine almış veyahut parti, pırtı namına çal ışmış ve 
hareket e tmişim gibi hayali birtakım istifhamlar ç izmek istedi. Bunları 
sırasiyle cevaplandıracağım. 

Bakınız söze başlarken neler söylüyor. 

Seyhan Mebusu "dün dağa çıkmış iken Menderes ' in tabiriyle bugün 
avdet ettiği anlaşılan sayın bir arkadaşımıza da tasarıyı sevinçle karşıla
dığını ve hattâ alkışladığını ifade etti, bâzı maddeler i üzerinde de tadiller 
istedi ve dördüncü maddenin geri alınmasını istedi." diyor ve bir muha-
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lif grubu adına ve bir müstakil vatandaş olarak vâki bu beyanlardan son
ra kendi muhalefet grubu adına konuşmanın müşkülât ını ifade ediyor. 
Beni dinlemiş , fakat belki de haklı olarak bir hukukçu olmadığı için an-
l ıyamamış mazurdur. Ben her maddeyi tenkid ettim, fakat bir şeyi övme
dim. 

Partiler elinden siyasi bir silâh alınarak demokras i dâvasına hizmet 
e tmek teşebbüsü arzettiğim tadillerle bu teşebbüsü yine de alkışlıyor ve 
sevinçle karşı l ıyorum. Çünkü bu görüş ve kavrayışta, bu kanaatte, parti 
pırtı mülâhazasından uzak olarak sadece objektivitenin ta kendisi vardır. 
Onu Seyhan Mebusu elbet anlıyamaz ve kavrıyamaz, şu kürsüde bir bar
dağı bile doğru dürüst kavrıyamadığı gibi. (Gülüşmeler). 

Seyhan Milletvekili bir parti grubu adına ve bir müstakil namına vâ
ki konuşmalardan sonra bir muhalefet grubu adına konuşanın müşkü
lât ından bahsediyor. Arkadaşlar; doğru olan ve doğruluğuna inanılan bir 
tez üzer inde iki kişi değil, bir milyon kişi konuşsa hakikatin galebe çala
cağı yüzde yüz aşikâr bir realitedir. Demek ki sözlerinin hakikatla bağda-
şamıyacağını bizzat kendi hissi ve ifadesi ile itiraf ediyor. Kendisini baş-
l ıbaşma bırakıyorum. Bunda da haklıdır. Çünkü orta yerde rejimle birin
ci derecede alâkalı bir tasarı varken söyledikleri nevi şahsına münhasır 
büyük bir hukuk âlimine mahsus bir eda ile doğumdan, ahvâli şahsiye-
den, nakli mekândan, dereden, tepeden, dağdan, bağdan ve nihayet ikti
dar partisine ve Hükümetine, ölü doğan bir çocuktan a lamamış ve diğer 
bir partiyi Seçim Kanunu vaz'etti diye medhetmiş ve onun başkanını 
A t o m Gazetesinde neşriyatını tenkiden h imayeye yeltenmiştir . 

Bu tezat, mantık ve fikir perişanlığını sadece bel ir tmekle yet inir im. 
Daha birkaç ay evvel bir kanun tasarısındaki hatayı meydana çıkardığım 
için el imi sıkarak beni tebrik eden ve fakat bir müddet sonra 180 dere
celik bir dönüşle ve hem de sonradan söylendiğine göre g rubunun dahi 
haberi o lmadan, bu tasarıyı müdafaa eden bir zata cevap ve rmek mecbu
riyetinde kaldığım için cidden üzgünüm. 

Hukukun "H" sinden bihaber olan bu zat Atatürk Kanununun ilk 
şekli ile en uzun müdafaasını yapmak üzere bizim karşımıza ç ıkmamış 
mıydı? Ben bunu başkanlarına söyledim ve böyle bir zatla kurucular ara
sında bulunamıyacağımı hazmedemediği ve aylardır kendisi ile selâmı 
dahi kest iğim için, hazmedemediğ i bu hareketler karşısında içini döktü; 
hüviyet ve karakterini ispat etti. 

Daha birkaç gün evvel partilerine gi rmek üzere bulunan bir arkadaş 
ben im de aynı partiye g i rmemi söyledi, güldüm. 
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Dün bile aynı partinin iki mensubu ile bu hususta konuştuk ve sa
dece şunu söyledim; 

Partiniz taazzuv edebilmek için asgari onbeş sene ister. 

İşte şimdi hiddetin, kin ve gayzın hakiki sebeplerini herhalde daha iyi 
anl ıyorsunuz sanırım. 

Dağa çık. kel imesine gelince: Evet onu söyliyen hak ettiği cevabı aldı. 
Fakat bir gün şu köşede oturan Seyhan Milletvekiline aynı zatın bu kür
süden en ağır ithamı karşısında kendisi ne yaptı? Kulaklarına kadar kıp
kırmızı olarak soluğu dışarıda aldı. 

Partilerine girmek efsanesine gelince: Ben prensip olarak Millet Par
tisine g i rmeye karar vermiş t im. Bu arada tanınmış bir zevatın bir parti 
kuracakları , elele verecekleri mevzuubahis idi. Bir gün bundan bahis le 
başkanları beni evine davet etti. Mühim bir siyasi şahsiyetin de kurucu
lar arasında olduğunu söyledi. Gittim, bekledim. Gelen, giden yoktu . Bü
yük bir şüpheye girdim. Boş oturulmasın diye, tüzüklerini ka leme al
makla meşgul olduklarını söylediler ve bâzı kısımlarını okumaya başla
dılar ve benim mütalâamı öğrenmek istediler. Ben birinci derecedeki si
yasi şahsiyetin neden gelmediğini düşünmekle meşgul iken berayı neza
ket dinler gibi göründüm. Metin uzun imiş, bir nüshasını bana veriniz 
okurum, dedim ve böylece peki dediler. Giderken verdikleri nüshayı bile 
a lmadım, başkanlarının evinde bıraktım. 

Son defa başkanlarını gördüğüm zaman; yan ımda A h m e t Tahtakı-
lıç'da vardır. Beni Tahtakılıç davet etti, gidelim Remzi Beyle görüşel im, 
dedi. Gittik. Gece, başkanlarının evinden ayrılırken, size verdiğimiz kıs
mını burada bırakmışsınız. Hukuki bakımdan mütalâalarınızı öğrenmek 
isterdim, dedi. Ben de cevaben; veriniz okuyayım, dedim. Vermek istedi, 
fakat uyuyan çocuğunun odasındaki çantada imiş, sonra verir im, dedi . 
Bir daha da başkalarının evine gidemediğim için o met inden bile habe
r im yoktur. Ertesi gün bahsettikleri birinci sınıf siyasi şahsiyetin, kendi 
partisi içinde yakın arkadaşlariyle neşeli bir grup içinde fotoğrafisini gör
d ü m ve diğer arkadaşlarımla da görüşerek, Millet Partisine gi r iyorum, 
ded im ve bu partiye girdim. 

İşte hakikatin ta kendisi budur. 

Şimdi karakterin kimde olduğunun takdirini umumi efkâra bırakı
rım. 

Şu noktayı bilhassa belirtmek isterim ki ben Adale t Komisyonunda 
konuşmayı reddett im: Fakat matbuata yanlış aksettirildiği için tashih 
mecbur iyet inde bırakıldım. Sorarım: Adalet huzurunda doğruyu söyle-
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memel i mi idim? Dürüst karakter bunu mu icabettirir? Hangi sahada 
olursa Seyhan Mebusu ile bağdaşmama imkân olmadığı için baht iyar ım. 

Merak etmesin Pamukoğlu tükürdüğü tükürüğü yal ıyacak değildir. 
Çıktığı bir partiye g i rmeye hiçbir zaman teşebbüs etmiyecektir . Kendi 
partisine (Köylü) asla ve k a t a arkadaşlar. 

REİS - Server Somuncuoğlu . 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Muhterem arkadaşlar ım, huzu
runuza getirilen kanun tasarısı, hiç şüphe yok ki bugüne kadar buraya 
getirilip konuşulan kanun tasarılarının en mühimmidir . Fikr imce, hem 
Meclis in bugünkü kadrosu, hem de Adliye Vekilinin kanunun ilk görü
şülmesinde bir beyanda bulunmak lüzumunu hissetmesi c idden bu ka
nunun önemini teyit eder mahiyettedir. Bendeniz şahsen bu tasarı hak
kında müta lâamı arzetmeden evvel bir görüş zaviyesini yüksek huzuru
nuzda bel ir tmek isterim. 

Sayın arkadaşlar; iktidar ve muhalefet partilerinde yer a lmış arka
daşların bu memleket in selâmeti, bu milletin refahı uğrunda her türlü 
part izan telâkkilerin üstüne çıkarak meseleler üstünde bir leşeceklerine 
ve bu meselelerde aynı üzüntüyü duyacaklar ına hiç şüphe yoktur. A n 
cak, siyasî ve teşriî teşekküllerin bünyesinde yer almış bulunan iktidar 
ve muhalefet diye ikiye ayrılan kuvvetler ister istemez aldıkları yerlere gö
re kendi bünyeler inden doğan hususi ışıklarla önlerine gelen işleri tetkik 
edecekler ve bu yönden kendi telâkkilerini söyliyeceklerdir. Memleke t in 
maddi ve mânevi mesuliyetini üzerine almış iktidar içinde yaşadığ ımız 
günler in şartlarına bakarak yeni tedbirler almak icabettiriyorsa, onları 
idrak ederek tedbir istiyecektir. Birtakım hâdiselerin kendisine hak ver
direcek mahiyet te olması mümkündür . Bu şartlar içinde olan ve salâhi
yet istiyen bir iktidar ve o iktidara dayanan bir hükümet elbette en meş
ru hakkını kullanmış olur. Bunun karşısında, gelen tasarıları âli bir takım 
hedefler güttüğünü kabul etmekle beraber demokratik hayatın tabiî bir 
unsuru olan muhalefet emniyetine dokunulmaması bakımından bu kay
gının ışığı altında, kılı kırk yararak, düşündüklerini ifade edeceklerdir. 

Aziz arkadaşlar, nasıl iktidar idaredeki mesuliyetini kavr ıyabi lmek 
için, yürütebi lmek için, elinde bulunduğu kuvvetten fedâkârlık e tmek is
temezse, demokrasinin tabiî nizamı içinde rejimin esaslı şart larından bi
ri olan muhalefet de emniyet inden feragat edemez. Vaziyet böyle olunca, 
hukuk kaidelerini, siyasî realiteleri objektif olarak ele a lmak ve karşı kar
şıya get i rmek icabeder. Bendeniz bu zarureti belirttikten sonra bir mu
halefet partisi mebusu olarak şimdi kanun tasarısı üzerindeki fikirlerimi 
izaha çal ışacağım. 
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Sayın arkadaşlar; kanun tasarısı esas itibariyle iki ana prensip üze
rine dayanmaktadır . Bunlardan bir tanesi, dini siyasete, pol i t ikaya alet 
e tmek istiyenlere mâni olmaktır. İkincisi ise, kapalı veya açık toplantılar
da ağzına gelenleri söyliyen, şeref ve haysiyet kırıcı hareket lerden çekin-
miyen mütecasir lerin bir müeyyide ile haddini hududunu çizmektir . 

Şimdi , bu iki noktayı ayrı ayrı mütalâa e tmeme müsaadeniz i rica ede
rim. 

Memleket te dinî hisleri polit ikaya âlet etmek istiyen bu köprüden ge
çerek Büyük Millet Meclisi sandalyalarında ve ekseriyete dayanarak ikti
darda yer a lmış insanların mevcudiyeti inkâr edilemez bir hakikattir. Bu 
hakikati ne kadar reddederseniz ediniz realite, en mantıki konuşan hati
bin yüzüne en sonunda getirip çarpacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, demokrasi rejimi bu memleket te ad ım adım te
essüs ederken, tıpkı Nisanın bereketli yağmurundan faydalanan bir tar
la içindeki mahsul gibi bu hürriyetler inkişaf ederken onun içinde muzır 
otlar da, muzır tohumlar da neşvünema bulabilir. Ni tekim 1945'ten bu 
y a n a başl ıyan hareket içinde hürriyet havasından faydalanarak sadece 
dinî hisleri poli t ikaya âlet ederek iktidara geçmek için yapı lan mitingler
de, toplantı larda konuştukları birer hakikattir. (Bravo sesleri). 

1950den bu yana gittikçe temposunu artıran ve bu yüzden boy at
madan büyük tehlike iras edecek hale ge lmeden bu tehlikeyi ber taraf et
menin tedbirlerini a lmak hususundaki muhalefetin sesi maalesef zama
nında, vakt inde kaale al ınmadı. Bu tarihî hakikati da ifade e tmek lâzım
dır. (Sağdan, bravo sesleri). 

Bugün bizzat Hükümet böyle bir tasarıyı get i rmek suretiyle hâdisele
rin inkişafının sonunda yeni bir tedbir a lmak ihtiyacını d u y m u ş o lduğu
nu belirtmektedir. Geriye dönerek, niçin bu zamana kadar tedbirlerini al
madın diye bir muhasebe yapmak, öyle zannediyorum ki, karar ve hare
ket zamanında bu lunduğumuz bu gün için yer inde değildir. Olaylara, cü
retlere müsamaha göstermiş bir iktidar ve Hükümet in in bu yoldaki ha
reketlerinin muhasebesini seçmenler ve Türk efkârı umumiyes i yapacak
tır. Biz muhal i f veya iktidar milletvekili olarak bugün düşen vazife önü
m ü z e serilen şartlara bakmaktır . 

Sayın arkadaşlar ım, dini siyasete âlet etmek istiyen insanlar karşı
sında bir takım hususi kanunla tedbir almak ihtiyacı var mıdır? Demok
rasi ai lesine girmiş dünya yüzündeki memleket lerde belki de bu m e v z u a 
hususi bir önem atfetmek lüzumu bugüne kadar doğmamışt ı r . A m a bu 
Türkiye 'nin hususiyetlerine göre aynı derecede kabul edilecek bir haki-
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kat değildir. Nasıl insanlar birbirine benzemez ve başka başka iseler, na
sıl dünya muhtel if iklimler ve muhtel if hususiyetler arzediyorsa Türki
ye 'nin de kendisine mahsus bir hususiyeti vardır. Türkiye 'de irtica en 
korkunç ve en kara düşmandır. Buna karşı tedbirler alınırken diğer de
mokrasi ler i ele alarak kıyaslar yapmak yanlış ve nazari bir yol olur. (Bra
vo sesleri) . 

Sunulan tasarı suçun mahiyeti bakımından büyük bir yenil ik getir
memiş olmasına rağmen Hükümet in bu mevzua hususi bir ehemmiye t 
atfettiği için psikolojikman desteklenmeye değer. (Bravo sesleri). Bu ba
k ımdan birinci maddenin istihdaf ettiği gayeyi bütün g ü c ü m ü n yettiği 
kadar ve Atatürk devrinde yet işmiş C.H.P. mensubu olarak inkılâpçı bir 
genç olarak bütün kuvvet imle ve oyumla destekl iyeceğim. (Alkışlar). 

Sayın arkadaşlar, kanunun umumi hükümleri ve esasları arasında 
ikinci bir prensibi de ortaya koymuştur. Suç işliyen bir cemiyet mensu
bu olduğu takdirde, kendisi ile cemiyet arasında bir irtibat tesis e tmek 
için bir takım hükümler vazedi lmişt i r . İkinci madde baştan aşağı bu hü
kümleri ihtiva etmektedir. Fakat birinci maddenin hükmüne ne kadar 
gönülden katı l ıyorsam ve onun bu memleket için ne kadar zaruri oldu
ğuna inanıyorsam; ikinci maddeden nevama usule taallûk eden hüküm
leri bu memleket in siyasî hayatı için o kadar korkunç ve faydasız telâk
ki ed iyorum. Müsaade buyurursanız fikirlerimi açıkça izah edeceğ im. 

Şimdi sayın arkadaşlar; birinci maddede tarif edilen suç işleniyor, 
eğer bir cemiyet mensubu işlemişse, buradaki cemiyet mensubu hiç şüp
hesiz ki, siyasî partilerin üyeleridir, asıl ehemmiyet oradadır. Suçu işle
mişse evvelâ o şahsın kendi partisi ile olan münasebet ler in halli mesele
si vardır. Bu noktada komisyonda yapılan konuşmalar ı dikkatle dinle
dim. Hükümet in beyanı o yoldaydı ki, bir suç işliyenin suçu genel mer
kezde, genel başkana veya mümessi l ine tebliğ edildiği zaman, (Bizden de
ğildir) diye ifade edilirse mesele kalmaz. Kanunun maddesinin bu şekil
de anlaşı lması mümkündür , fakat başka türlü anlaşı lmasına da imkân 
vardır. 

Şimdi arkadaşlar, Türkiye 'deki partilerin ve parti üyelerinin durumu
nu lütfen nazarı itibara alınız. D.P.'nin Van'da, Trabzon 'da, Adana 'da , İz
mir 'deki azalarını birer birer merkezden bilmesine imkân tasavvur eder 
misiniz? Ben kendi partinin içinde, ocakların kayıt salâhiyeti oldukça, o 
kadar uzaktaki vatandaşın hakikaten parti safında olup olmadığını bil
m e m . Hele arkadaşlar bir de seçimle iktidar değişti mi değil vatandaşı , 
seçi lmiş olan milletvekillerinin partisini bile tâyin etmek güçleşiyor. (Gü
lüşmeler). Tatbikatta gördük. Bu vaziyet karşısında (Bu üye ben im parti-
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me dâhil değildir demek) bir partinin yakasını kurtaramaz. Mukabi l de
liller ve rmek suretiyle belki de başka bir cepheden o suçlu ile part inin 
münasebet in in tesis edilmesi istenir. 

Sonra arkadaşlarım, nihayet siyasî hayat hakikaten partiler üzerinde 
durur ve partilerin faaliyetine dayanır. Partiler bâzı vatandaşlar ın bir fi
kir etrafında toplanmasından teşekkül eder. Buralara nifakın g i rmemes i 
icabeder. Sayılan hükümler aynı partinin adaylarının tesbit inden sonra 
birbirleriyle ihtilâfa düşer düşmez birbirlerini jurnal e tmeye vesi le olur, 
sebep olur. Partide dirlik düzenliğin tesisine imkân kalmaz. O itibarla 
baştan sonuna kadar ikinci maddenin tamamen tasarıdan çıkarı lması 
lâzımdır. 

Faydasız olduğunu iddia ettim. Müsaade ederseniz hakikaten fayda
sız o lduğunu izah edeyim. Farzedeniz ki, bir suç işlenmiştir. Hakikaten 
suç vâkıdır ve suçlunun asıl partiyi idare edenlerle irtibatını ispat edecek 
deliller yoktur. Partiye bir tezkere yazacaksınız, (bu k imse ile alâkanız var 
mı, ona bu hareketini veya sözünü tasvip ediyor musunuz?) diyeceksiniz . 
Tasv ip e tmiyorum deyip kurtulacak. 

Diğer taraftan irtibat vardır, kararlıdır, merkezle bu propagandayı ya
pan insanlar kendi kellelerinin pahasına dahi haber ve rmemek iddiasın
da olabilirler. 

O zat hakkındaki takibattan dolayı (merkez tasvip e tmiyor) cümlesi 
ile karşı laşacaksınız. Bunun hiçbir faydası yoktur. Buna mukabi l parti
leri mütemadiyen teyakkuz altında tutacaksınız. Belki de aralarında şu-
riş yaratacaktır . Bu kanunun hedefini ikinci maddenin mahiyet ve hü
kümler i ile telif kabul eder farzetmiyorum. 

Sayın arkadaşlar, topluluklarda işlenmiş suçlara karşı al ınacak ted
bire ait dördüncü maddeye gelince; Zihni Betil arkadaşımın dedikleri gi
bi, İçtimaatı Umumiye Kanunu ile Milletvekilleri Seçimi Kanununda 
muhtel i f toplantılarına nasıl olacağı tâyin ve tesbit edilmiştir. Bununla 
dördüncü maddenin katiyen alâkası yoktur. Dördüncü maddenin hede
fi, bu nevi toplantı larda suç işliyen, yani hakaret ve tecavüzlerde bulu
nan insanlarla toplantının huzurunu kaçıracak kimselerdir. 

Demek oluyor ki, topluluğun bünyesiyle doğrudan doğruya ilgili de
ğildir. Sadece konuşurken, dinlerken dinliyecinin yapacağı suçları ihtiva 
etmektedir . Böyle bir hükmün sevkedilmesine saik olan hâdiseler neler
den ibarettir? Arkadaşlar, bunu uzun uzadıya aramaya, teşrih e tmeye, 
zannediyorum, lüzum yoktur. Bendeniz 1950'de politika hayat ına atı lmış 
ve ondan sonra bu hâdiseleri yakından ve çok iyi bir şekilde tetkik etmiş 
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bir arkadaşınızım. O tarihten bu yana gördüm ki, siyasette bu lunmuş ve
ya halen bulunan şahsiyetler çok insafsız birtakım iftiralara mâruz bu
lunmaktadır . Bugün halk da, onun efkârının aynası olan matbuat da 
bundan duyduğu nefreti muhtel i f şekillerle izhar ve ifade etmektedir . 

Arkadaşlar , o hale geldik ki, tedbir almazsanız bu memleket te siyase
te kendini verecek, â m m e işleride çalışacak adam bulabi lmek için haka
ret ve sövmelere en fazla tahammül edilebilecek bir imtiyaza sahip olanı 
a ramak lâzımgelecektir . Şerefli, haysiyetli ve namuslu insanların bilgi ve 
tecrübeler inden faydalanarak bu memlekete hizmet e tmek imkânları , 
tedbir al ınmazsa, yavaş yavaş azalacaktır. Bu memleket in bekası , bu ce
miyet in terakkisi için bu şekilde müeyyideler in getirilmesi elbette lazım
dır, muhakkak ki bir zarurettir. 

Ancak , vatandaşın haysiyet şerefinin korunması ne kadar mukaddes 
bir vazife ise hür bir cemiyette hürriyet ve hakları sebepsiz tahdit e tme
mek de hür cemiyetin geçi lmez bir esasıdır. Bu tasarı, kabul ettiği pren
siple zabı taya doğrudan doğruya müdahale e tmek salâhiyetini ve rmek 
suretiyle hakikatta hürriyetlere tecavüze kapı açmakta hattâ bilvasıta 
top lanma hürriyetini selbetmektedir arkadaşlar. 

Tasavvur buyurunuz, İstanbul'da bir kaza merkezinde , yahut , Cezmi 
Türk 'ün verdiği misalde bir dağ başında yapılan toplantıda söz söyliyen 
hatibe, orada zabıta vazifesini gören köy korucusu, j a n d a r m a eri veya bir 
polis, takdir ile hareket ederek müdahale edecek ve onu kürsüden indi
recektir. Bu topluluğa alet ve vasıta olan hatip ortadan kalkarsa o toplu
luğun mevcudiyet inin devam edeceği yolunda bir mütalâa serde tmeye 
imkân bulunur mu? Bu sebepledir ki bağımsız mahkemele rde tetkik edi
lerek karara bağlanmasını istediğimiz suçların hakikaten suç olup olma
dığının belli olmadığı bir zamanda zabıtanın emrine işi terketmekle top
l anma hürriyeti tahdit edilmiş olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, bu kanun tasarısı vicdan hürriyetini ve toplan
m a hürriyetinin korunması hakkında bir kanundur. Kabul buyurursu
nuz ki bir kanunun adı bu hükmün tatbikatı hakkında kâfi teminat sa
y ı lamaz . Bendeniz başka bir memleket ten size misal vereceğim: 

28 Şubat 1933'te Almanya 'n ın Halk ve Memleket i K o r u m a Kanunu, 
top lanma hürriyetini, şahsi hürriyeti ve matbuat hürriyetini boğan bir 
kanun olarak tatbik edi lmiş bu salâhiyetleri Hitlerin eline vermiştir . Ar 
tık kapı açılmıştır, onun alt ından Hitler gibi diktatörlük tasl ıyan bir 
adam çıkmış , ondan sonra da etrafındakiler bizim Anayasamız Führer ' in 
emridir. Vaymar Kanunu Esasisini meriyetten kaldırmadık, muvakka ten 
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hükümler ini talik ettik diyerek ve ilmi ayaklar altına alarak führerlerine 
ya ranmak istemişlerdir. Ne Hükümete , ne de iktidar partisine böyle ya
pacaksınız demekte beni şu anda haklı gösterecek bir sebep mevcut de
ğildir. Ancak , mevzuat ımıza veri lmesi istenen ist ikamet ferahlatıcı ve iç 
açıcı değildir. Kötüye kul lanma yolu açıktır. Aziz arkadaşlar ım; Sayın 
Başbakan burada yoklar, eğer olsalardı yine o tatlı tebessümleriyle din-
liyecekler ve cevaplarını hazırlıyacaklardı. Ve benden sonra çıkıp bu su
allerimizi, diğer kanunlarda olduğu gibi, cevaplandıracaklardı . Konuşur
ken o çok edibane hitabeti ve sempatisiyle nevema baskı yapan Başba
kana ben daha evvel davranarak cevaplarımı vereceğim. Sayın Başbakan 
gelecekler ve diyeceklerdir ki, arkadaşlar bugüne kadar ver i lmiş ola sa
lâhiyetleri suiistimal ettik mi? Bugüne kadar yapt ığımız suiist imaller 
karşıs ında murakabe hakkını kullanan Yüksek Mecl is bir an bu hakkı 
kul lanmaktan fariğ oldu mu? 

Sayın arkadaşlar, cevaplarım şunlardır; kanun objektif ve şâmil bir 
hukukî tasarruftur, hiçbir zaman şahısla sübjektif alâkası o lamaz. Son
ra bu kanun meriyette kaldığı müddetçe Sayın Başbakanın partisi ikti
darda kalacak mıdır ve iktidarda kalsa dahi Sayın Başbakanın mesuli
yet te da ima birinci mevkii işgal edeceği teminatı verilebilir mi? Ve sonra 
nasıl zamanla bütün ahkâm değişir, yeni hükümler konursa, zaman la 
A d n a n Menderes ' in fikri değişerek yeni tedbirlerin ahnmıyacağmı k im 
kabul eder? Bir devletin bekası, içinde bulunduğu nizamın kendis ine ta
allûk eden mevzuat ı şahsın teminatına bağlamak en sakat yoldur. Bu se
beple kanundaki bu açıklığın behemehal kapatı lması l üzumuna kani im. 

Arkadaşlar ; murakabe İçtüzük hükümlerine göre çok uzun zamanlar
dan beri Mecliste iddia edilemez. Otomot ikman bir takrir silsilesini hatır
larsınız. Ade ta okunmaz varakı mihri vefa haline gelen sözlü soruların 
mütemadiyen biriktiğini de hesaba katarsanız bu şartlar içinde muraka
benin mevcut olduğu iddia edilemez. Ben kaani olmak için her türlü hüs
nüniyete sahibim ve sizin yanınızda yer a lmaya hazır ım. (Senin yerin her 
zaman hazır, yerin var sesleri, gülüşmeler). 

Sayın arkadaşlar; bu kanunun çıkması için g rubumuzun bir kararı 
o lduğunu bi l iyorum. A m a bu kararın kanunun metnine taallûk ett iğine 
dair bu âna kadar bir işaret almış değilim. 

Arkadaşlarda, Demokrat Parti Grubunun bu yo lda bir karar mevcu
diyeti hakkında ne bir şey söylemişler, ne de gazeteciler buna dair umu
mi efkâra malûmat vermişlerdir. 
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Şimdi, bu ince siyasi noktadan hareket ederek d iyeceğim ki, bende
niz ara sıra, Cezmi Türk arkadaşımın fikirlerini tercihe bir ves ika olarak 
bırakması için yaptığı gibi burada hasbi ve filhal netice ge t i rmeyen birta
kım talepler yapmak is temiyorum. Bendeniz Demokra t Parti saflarında 
olan arkadaşlar ıma bugün bir yanlışlığı tashih etmek imkânını ve rmek 
için bu harekete geçebilmeleri için hitabetmek maksadiyle söz a ldım ve 
konuşuyorum. Ne pahasına olursa olsun müdafaa e tmeye kararlı oldu
ğumuz inkılâplar için tedbir a lmaya gelince : Burada sizi yalnız b ı rakmak 
istemeyiz. (Bravo seslen) İrticaa karşı alınacak cephe, zaten biz im dâvamız 
olduğu için sizinle beraberiz. O takdirde verdiğimiz tadil tekliflerini naza
rı dikkate alınız. Medeni insanlar olarak kendinizi nasıl bâzı haklar kar
şısında nasıl tahdit ediyorsanız. Teşkilâtı Esasiyeyi değişt irebilecek bir 
ekseriyete sahip olduğumuz şu sırada memleket şartlarını, memleke t 
emniyet in in zaruretlerini bir araya toplayarak bu kuvvetinizi , ikt idarımı
zı kendi kendinize tahdit ediniz arkadaşlar (Bravo sesleri) Çünkü sayın ar
kadaşlar, yaptığımız bir kanundur. Kanun, sadece vâzıı kanunun emri 
olduğu için değil, halkın o kanunun ruhuna ve şekline bütün gönlü ve 
şuuru ile iltihak ettiği için huzur ile tatbik edilir. Şimdi arzet t iğim nokta-
lariyle bu tasarı hakikaten Türk â m m e efkârının benimseyeceği bir hu
kuk manzumes i değildir. Lütfen verdiğimiz tadil teklifini nazarı dikkate 
alın, onu m ü k e m m e l hale getirin, takip ettiğimiz hedefi kaç ı rmadan, ted
birlerde maksatlar dışına taşmadan bunu taknin ediniz. 

Benim şahsi ricam bu tadil tekliflerini kabul etmeııizdir. (Brovo sesleri, 
alkışlar) 

REİS — Osman Bölükbaşı . 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; evvelâ va
tan, sonra parti mülâhazasının hepinizin kalbinde hâkim olduğuna inan
mak isterim. Bu memleket te demokrat ik nizamı hakiki mânas iy le kur
mak gibi tarihî bir vazife ile toplanmış olan Dokuzuncu Büyük Millet 
Meclisi elbetteki bu mesuliyetin ağırlığını her zaman hissetmektedir . Bu 
düşünce ve bu görüşle bu tasarı üzerindeki fikirlerimi a rzedeceğim. Di
ğer arkadaşlar ımıza tanıdığınız geniş konuşma imkânlarını ve müsaha-
mahayı benden de esirgemeyeceğinizi ümit e tmek isterim. (O senin elinde 
sesleri) Böyle bir tasarının bu Meclise getiri lmesini icabett irecek şartlar 
mevcu t mudur, değil midir?. Bu nokta üzerinde esaslı bir şekilde durma
dıkça isabetli bir karar ve rmeye imkân olmadığını hepiniz takdir edersi
niz. Bil iyorsunuz ki, bu memleket te daima siyasi hayatta kullanılan ha
zır damgalar vardır. Havayı bulandırmak isteyenler, siyasi emel ler ine na
il o lmak isteyenler sık sık bu damgalar ı kullanırlar, bir takım mefhumla
rı vatanın selâmeti namına ortaya atarlar. 
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Bu memleket in siyasi tarihini bilenler çok iyi hatırlarlar ki, irtica ve 
elinin siyasete âlet edilmesi, da ima siyasi maksatlar uğruna ist ismar edil
miş mefhumlardır . Bunun acısını bu memleket te çekmiş birçok arkadaş
lar vardır. Sayın Başbakanın Kayseri nutkunda da çok güzel tebarüz et
tirdiği üzere milletin siyasi haklarına kasdetmek isteyenler da ima dinî ir
ticai bir bahane olarak kullanmışlardır. Bu sabıkalı mefhumun geçmiş 
teki tecellileri üzerinde durmadıkça bugünkü vereceğiniz kararın isabet
li o lmayacağı kanaatiyle konuşacağım. Bir binayı inşa edecek olan mi
mar, her şeyden evvel zemini ve sathı yoklamak mecburiyet ini hisseder. 
Memleket imiz in şartları nedir, evvelâ bunları tesbit edel im ondan sonra 
ihtiyaca cevap veren bir kanun tasarısı ile karşı karşıya olup o lmadığ ımı
zı takdir edel im. Bendeniz fikirlerimi, kimden sâdır olursa olsun isabetli 
fikirlerle takviye etmek itiyadında olan bir arkadaşınızım. Müsaade bu
yurursanız irtica ve inkılâp teraneleri karşısında bugün bu tasarının al
tında imzası bulunan Sayın Başbakanın dün neler söylemiş o lduğunu 
burada tekrar edeceğim. 

21 Kas ım 1952 tarihinde Kayseri 'de inkılâp ve irtica teranelerine kar
şı cephe alan Sayın Adnan Menderes , Türk Milletine hitaben şu sözleri 
söylemiştir. "Yine ortalarda iktidarımızın müspet işlerini gölgelemek, dik
kat nazarlarını başka sahalara çekmek için koparılan gürültüler arasın
da dinî irtica ve inkılâp teranelerini de saymak lâzımdır. Muhal i f ağızlar
da da ima çiğnenen bir çürük sakız haline getirilmiş olan bu iki mevzua 
da kısaca temas etmek isterim. Bu memlekette irtica vardır demek sizle
rin kitle halinde geri fikirde, mutaassıp ve kara cehaletin pençesi al t ında 
bulunduğunuzu , ileriye doğru değil, bilâkis ortaçağ karanlıklarına müte
veccih o lduğunuzu iddia etmektir. Muhalefet çevrelerinin zihinlere sal
mak istediği korkuya bakılacak olursa Türk cemiyeti , her an dinî bir ir
tica hareket ine derhal geçmeye müheyya bulunan, fakat silâh ve süngü 
tehdidi altında ancak zaptolunabilen geri bir cemiyettir. Bu, Türk cemi
yet ine hakaret etmektir. Sizleri müdafaa ederek sizler adına haykır ıyo-
rum, Türk milleti mutaassıp değildir. Korkmayınız , Türk milletinin siya
si haklarını gaspetmek için daima dinî irtica tehlikesi ileri sürüle ge lmiş
tir. Onlara göre bu memleket te bir avuç insan vardır. Bu münevver ler ile
ri hamleler taraftarı, inkılâpçı insanlardır. Buna mukabi l bütün sizler 
mutaassıpsınız, ileri hamle ve hareketlerin, düşmanısınız , irtica peşinde
siniz, ileriye doğru ne yapılmışsa, hepsini koparıp atacaksınız. Bu, Türk 
milletine iftira etmektir." 

Muhte rem arkadaşlar; Sayın Başbakanın bu görüşler ine b i lmiyorum 
kendileri halen aynı görüşü muhafaza ediyorlar mı? . Ben bütün mevcu
diyet imle iştirak ediyorum. İrtica bu memleket te bir bahane olarak da ima 
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kullanılmıştır. Bugün dahi aynı şekilde kullanıldığı kanaatini taşımakta
yız. Sayın Başbakan, dinî irtica tehlikesinin mevcut olmadığını eski iti
yatlarının zebunu olarak siyasi irticai memlekete get i rmek isteyenlerin 
mevcut o lduğunu aynı nutuklarında söylemişlerdir. Bendeniz buna da il
tihak ediyorum. İrtica muayyen maksatlarla bu memleket te ortaya atıl
mıştır. Dinî irticayla, dinî siyasete âlet e tmekle i tham edi lmemiş parti, it
ham edi lmemiş , siyaset adamı hemen hemen kalmamıştır . Bugün bu ta
sarının altına imza etmiş bulunan Sayın Başbakan bu nev'i i thamlara en 
çok mâruz kalmış bir adamdır. Ve bugün memleket te irtica vardır diye 
sisli ve karanlık bir hava yara tmaya çalışan kendisinin yardımcı lar ı da
ha düne kadar kendisine aynı silâhı tevcih ederek sen irticaın hamişis in 
demişlerdir . 

Eğer ithamlar, eğer ithamlar gibi delil olarak, bir hakikat olarak ka
bul ediliyorsa, bu memleket te irticai okşamaktan dolayı mesul edilmesi 
icabeden tek şahsın Adnan Menderes olması icabeder. 

Günün birinde Malatya hâdisesi zuhur ediyor. Bu hâdisede fikirlerin
den dolayı bir zata kurşun sıkılıyor. Bütün Türk milleti, temayülü ne 
olursa olsun, bu menfur hâdisenin karşısında cephe almıştır. 

Fikre silahla, fikre zorbalıkla mukabele edenleri tel'in etmiştir. 

Bu hâdiseden sonra da bu tasarının altında imzası bulunan Sayın 
Başbakan, gerek İzmir gerek Gazianteb nutuklarında irtica iddialarını 
reddetmiş ve birkaç bedbahtın hareketlerine bakarak Türk milletini irti
caın pençesinde addetmek, Türk milletine iftira etmektir, demiştir. 

Görülüyor ki arkadaşlar; Türk milletinin bünyesini irticaa karşı kuv
vetli ve mücehhez telâkki eden bir iktidar sanki bugün, ayni bünyede fev
kalâde bir tahavvül vukubulmuş gibi büyük bir telâş içinde Meclis in da
ğılacağı bir sırada bir gecede karar vererek fevkalâde kanunlar la karşı
mıza gelmektedir . Bu tahavvül nedir, bu sır nedir? A tom sırrı gibi sır ol
ması icabeden bu sır nedir? Bu cihet anlaşı lmadıkça kanun lâyihasının 
esbabı mucibesi , muallakta kalmaya mahkûmdur . 

Arkadaşlar ; her cemiyet içerisinde geri fikirli insanlar bulunabilir . 
150 seneden fazla bir zamandan beri Fransa Cumhur iye te kavuştuğu 
halde hâlâ Fransa'da Kıralcıyım diyen insanlar vardır. A m a hiçbir zaman 
Fransız Hükümeti , bunların mevcudiyet inden dehşete düşerek meclis le
rine böyle dragoryen kanunlar getirmeyi aklından geçirmemişt ir . Bu ce
miyet in içinde ne kadar ilerlersek ilerleyelim, geri düşünen insanlar mev
cut olacaktır. Yalnız mühim olan nokta bunların mevcudiyet i değildir. Bu 
nevi insanlar bu cemiyetin hayatına istikamet verecek bir kudrete sahip 
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midir, değil midir? Asıl ehemmiyetl i olan nokta budur. Eğer bu memle 
kette, yine Sayın Başbakan 'm 1951'de Babıali 'de yapı lan bir nümayiş 
üzerine gazetelere verdiği beyanatta çok isabetli olarak belirttiği üzere, 
dört tane mutaassıbın tahriki ile bu milletin onların peşinden sürüklene
ceğini kabul edecek olursak bu taktirde milletin siyasi rüştten m a h r u m 
ve vesayete muhtaç bir kitle olduğunu kabul etmek mantıki bir zaruret 
olur. Şahsi kanaatimiz şudur ki : Bu milletin dinî hisleri okşanmak su
retiyle bir partinin iktidara gelmesine imkân yoktur. 

Bu milletin ihtiyacının ne olduğunu biraz sonra tebarüz et t i receğim. 

Arkadaşlar ; 1951 Bütçesinin bu kürsüde tenkidi esnasında demiş t im 
ki, "hakiki mânasiyle lâik olan bir devlette din bir devlet işi değil bir ce
maat işi olarak telâkki edilir, siyasi partiler içerisinde kendi parti lerinin 
programlar ını ve hedeflerini kavramayarak günlük menfaat peşinde ko
şan insanlar bulunabilir. Bunların, bu faaliyetlerini ortadan kald ı rmanın 
bir yolu vardır. O da cemiyetin duyduğu ihtiyaca lâyıkı veçhile cevap ver
mektir. Bu da ancak vicdan ve din hürriyetini bütün icaplariyle bir kere
de tesis edip siyasi partilerin ağzından mukaddesat mefhumunu almak
la mümkündür ." Benim bu görüşüme mukabil bu kürsüde beni tenkid 
eden, mecel lenin hasretini çeken, islâmiyet â lemşümul bir medeniyett ir . 
Onun usulü fıkhı vardır, ona nazaran ecanibin hukuku, çürük binaya 
benzer diyen demokrat milletvekilleri de çıkmıştır. Bu sözlerden dolayı 
biz ne dehşete düştük, ne telâş ettik, olabilir dedik. 400 milletvekil i içe
risinde sakat düşünen birkaç kişi çıkabilir, ama neticeye müessir midir? 

Asla . . . Her partide geri düşünceli insanlar görülüyor. 

Şimdi arkadaşlar, yine o konuşmamda tebarrüz ett irdiğim gibi bir 
noktayı bir kere daha ifade etmek ıstırarındayım. Bizler siyasi parti ku
rarak milletin karşısına çıkmış insanlarız. Siyasi parti kurmanın tazam-
mun ettiği bir taahhüt vardır. O da kitlenin, milletin rüşdüne ve olgun
luğuna inanmaktır. Bir taraftan parti kurup milletin karşısına ç ıkmak, 
Türk Milleti reşittir, kendini idare eder, olgun, medeni bir millettir de
mek, ondan sonra da bu milleti irticaın pençesine düşer diye endişe et
mek açık bir tezattır, bu tezadın arkasında da açık bir samiyetsizl ik var
dır. 

Arkadaşlar , uzun müddet tek parti hayatı yaşamış bir memleket te ge
riliklerle mücadele etmiş ve inkılâplar yapmış bir memleket iz . Bu m e m 
leket bugüne kadar mevcut kanunlarla idare ediliyor, hiçbir irticai hare
ket bahsi mevzu olmuyor. Acaba irtica endişesi milletin o lgunluğuna ina
narak 14 Mayısta bayram yaptığımız zaman mı başlamıştır. Ondan son-
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ra bu millet geriye mi gitmiştir. Ben, bu milletin manen geriye gittiğine 
asla kani değil im. İrtica denilen bir tehlike yoktur. Arkadaşlar söyleyeyim 
belki birçok milletvekili arkadaşlarımız da duymuşlardır . Ben son seya
hat ler imde 20'ye yakın yerde birçok vilâyetlerde irticai fikirleri teker te
ker ele aldım. Meydanlarda yerin dibine soktum. Hiçbir yerde benim bu 
sözler imden dolayı kimse müteessir olmadı. Müsaade buyurursanız bir 
hâdiseyi nakil edeyim : Sivas'ta konuşuyordum. Bil iyorsunuz; bu mem
lekette bazı insanlar kadının iş hayatına girmesine taraftar değildir. Ka
dın iş hayat ına girerse ahlâkı bozulur gibi bir zehaba hücum ettim ve de
dim ki, "yanıbaşımızda 220 milyon nüfusa sahip bir Rusya var, kader bi
zi bununla komşu yapmış . Rusya atom bombası yapar, mig uçağı yapar. 
Biz birçok sahalarda geri kalmışız. Böyle bir tehlikenin karşıs ında ayak
ta du rmaya mecbur olan bir milletin 21 milyon nüfusu vardır. 11 milyo
nu kadındır. Ayaklarını bağlayıp kümese tavuk hapis eder gibi bunları 
evlerine bağladığımız zaman 21 milyon 10 milyona iner. Böyle bir şeyi 
düşünenler, arzu edenler ya akıldan mahrumdurlar , ya bu va tana bağlı 
değildirler." Kimse sözlerimden dolayı müteessir olmadı arkadaşlar. 

Sivas ' ta bir hoca var, ismini ben bi lmiyorum, belki Sivas milletvekili 
arkadaşlar ım için tahkik mümkündür . A k ş a m partiye geldi "Evlâdım 
haklısın" dedi. İki kadın isteyen varsa, benim mensup bu lunduğum par
tiden çıksınlar, Padişah ve halife isteyenler var ise çıksınlar diye meydan
larda bağ ı rd ığ ım zaman par t imden bir tek kişi istifa e tmedi . Herkes bu 
f ikir lerden dolayı memnuniye t in i izhar etti. Demek ki, kurunu vusta i 
müessese le re hasret çeken, bunlara kucağını açan bir millet yok tur ar
kadaşlar . 

Arkadaşlar , siyasi parti, tâbir caizse, hastanın ihtiyacına göre reçete 
yazan doktorlara benzerler. Bunların programları , cemiyet in bünyes in in 
hissettiği ihtiyaçları, ifade için kaleme alınmıştır. Muhit in ihtiyaçlarını 
tesbit eden parti elbette vicdan ve din hürriyeti üzerinde duracaktır. Bu
na ait hükümler i programına koyacaktır. Bu itibarla din ile siyasetin te
masa gelmesi zaruri olan bir saha vardır ki, bundan içtinap e tmeye im
kân yoktur. O da vicdan hürriyeti sahasıdır. Siyasi partiler memleket imi
zin mevzuat ına göre dinlerin ve mezheplerin muhtevası ile meşgul ola
mazlar. Sadece din, vicdan hürriyeti için lüzumlu olan kaideleri tesis et
mekle iktifa ederler. 

Lâik bir devlette hiçbir meclis hiçbir hükümet dinî mevzularda karar 
alamaz, v icdan hürriyetinin icaplarını yerine get i rmek için meclisler ka
nun çıkarabilirler. Takdir edersiniz ki, hürriyet prensiplerinin her saha
da hâkim olmasını isteyen bir milletin mümessi l i olarak vicdan hürriye-
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tinin icabı olan kaideleri tesis etmek de bize düşen bir vazifedir. Her par
tinin programında vicdan hürriyetine yer verilmiştir. Bir parti vicdan 
hürriyeti prensibini programında tesbit ettikten sonra tesbit e tmiş oldu
ğu esasları, halk önünde müdafaa edecektir. Neden böyle bir esası kabul 
ettiğini izah ederken bazan vicdan hürriyetinin mazideki tecelli lerine de 
temas edecektir. 

Bunu yalnız bugün muhalefette bulunan partiler mi yapıyor? Hayır, 
arkadaşlar, bizzat sizler de yapmaktasınız. Demokra t Partinin programı
nı açıp bakınız ilk zamanlarda lâikliği tarif ederken demokra t parti şöyle 
söylüyordu : "Lâikliği kanunların tanziminde hiçbir dinî düşünceye yer 
v e r m e m e k mânasında anlıyoruz." Sonradan Demokrak Parti, ihtiyaçların 
tazyiki ile, umumi efkârın tazyiki ile bu lâyiklik telâkkisini geniş le tmek 
zaruret inde kaldı. Hattâ programına mazi hakkında hüküm veren bir fık
ra ilâve e tmek mecburiyet inde kaldı ve dedi ki : "Lâikliğin din aleyhtarlı
ğı şeklindeki yanlış tefsirini reddederiz." Bunun mânası nedir arkadaş
lar? Demek ki bu memleket te lâikliğin din aleyhtarlığı telâkki edildiği bir 
devir yaşanmış . Demokra t Parti Programına bu fıkrayı ilâve e tmekle ma
zi hakkında hüküm vermektedir . Böyle bir hükmün, muhalefet te bulu
nan Halk Partisinin aleyhinde olacaktır. Demokrat Partiye de sempati te
min edecektir. O halde Demokrat Parti memleket te dinî siyasete alet edi
yor diye hüküm vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü programının izahı 
kendisine siyasi menfaat temin etmektedir. Hattâ Demokra t Parti daha 
ileri g i tmekte ve Devlete dinî vazifeler yüklemektedir . Lâik bir Devlet te 
Hükümet in dinî vazifeleri olamaz. Hükümetin dinî vazifeleri üzerine al
ması, sadece bir intikal devrinin zarureti olarak mütalâa edilebilir. Diğer 
part i lerde olduğu gibi mensup olduğum Millet Partisi de vicdan hürr iye
ti hakkındaki görüşünü programiyle tesbit etmiştir. Onun tesbit e tmiş ol
duğu esaslar, bugün medeni memleket lerde cari olan esaslardır ve İnsan 
Hakları Beyannamesinin 18'nci maddesinde yer almış olan hükümlere 
uygundur. Bir parti, Millet Partisi veya Demokrat Parti, onun bir hatibi, 
kendi vicdan hürriyeti görüşünü halka izah ederken, bunun mazideki te
cell i lerinden bahsederken, bir siyasi menfaat takip ediyor demek pekâlâ 
mümkündür . Zaten programı halka anlatmak demek, kendi maksat ve 
gayesine taraftar kazanmak demektir. Şimdi bu gibi şeylerin izahı ve söy
lenmesi , yasak edilecek olursa, bu takdirde Türkiye 'de vicdan hürriyetin
den bahse tmek tamamiyle abes bir keyfiyet olur. Biraz evvel konuşan ar
kadaşımız Cezmi Türk, başka memleketlerdeki vicdan hürriyetinin Tür
kiye ile mukayese edi lemeyecek kadar geniş olduğunu da izah ettiler. Biz 
ç ıkaracağımız bu kanunla mevcutları da ortadan kaldıracak bir yol tut-
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muş bulunuyoruz. Bizde garip bir telâkki hâkimdir. Halkın v icdanına ka
r ışmıyoruz, kul ile Allah arasına girmiyoruz, denilir. Sanki Devletin jan-
darmasiy le polisi vicdanların kapısını zorlayabil i rmiş gibi. Vicdan hürri
yeti dendiği zaman yalnız inanma telkin ve tedriste bu lunma cemaat in 
din işleri için teşkilât kurma hürriyeti akla gelmez, inanma, ibadet e tme, 
telkin ve tedriste bu lunma cemaatin din işleri için teşkilât ku rma hürri
yetleri akla gelir. Bunlar mevcut değilse Allah ile kul arasına g i rmiyoruz 
sözü tamamiyle demagojik boş bir sözden ibaret kalır. Vurun abal ıya ka
bil inden, herkesin hücum ettiği bir devirde. Millet Partisine mensup bir 
milletvekili olarak, bu kürsüde ona ait şeyler üzerinde fazla durmayaca
ğım. M a d e m ki bu kanun buraya getirilmiştir, onunla alâkalı olarak şu
nu söyleyeceğim. Biz hiçbir zaman kanunların tanziminde dinî düşünce
lere yer veri lmesini istemedik. Bilâkis böyle şeylerin lâik bir Devlet te ile
ri sü rü lmeyeceğ im kongrelerimize arzettiğimiz genel kurul raporlar ında 
belirttik. Hattâ o kadar ileri gittik ki, bâzı yerlerde fatiha okuyal ım diyen
leri genel kurul olarak kongreye sunduğumuz, raporda takbih ettik, dinî 
tezahürleri andıracak şeyler siyasi toplantılarda asla yer a lamaz, dedik. 
Fakat şairin dediği gibi : 

Ehibba şivei yağmada mephut eyler âdâyı Hûda, göstermesin âsari iz
mihlal bir yerde . 

Bizden ayrılan bâzı zevat iftirada o derece ileri gittiler ki, kendilerinin 
resmî beyanlariyle, imzaları tahtındaki yazılariyle tezat haline düşmek
ten çekinmediler . Bunu da hoş görüyoruz. Çünkü bir zamanlar Halk Par
tisini alkışlıya alkışlıya elleri nasırlananlar, ondan ayrılınca, onun aley
hinde çok şeyler söylemişlerdir. Bunları gördüğümüz için, tarihin teker
rür ettiğini kaydetmekle iktifa ediyoruz. (Sağdan gülüşmeler) 

Arkadaşlar , bizim telâkkimize kanunu bu tarzda çıkaracak yerde bir 
madde halinde çıkarmak çok daha dürüst bir hareket olurdu ve vatan
daşın emniyet ini daha az ihlâl etmiş bulunurdu. Demeli ki : "Siyasi par
tiler dinden, imandan, vicdan hürriyetinden bahsedemez." Bunu söyle
mek daha kest irme olur arkadaşlar. Türk milletinin hissettiği ve tatmin 
edi lmemiş büyük bir ihtiyacın şurada, burada bâzı anormal tezahürleri
ni ele alarak, bu memleket te irtica vardır diye yaygara koparanlar emin 
olunuz ki, samimî değildirler. Size, bence tarihî kıymet taşıyan bir maka
leden birkaç satır okuyacağım; göreceksiniz ki, bugün bize ta'nedenler, 
bizim fikirlerimizi üç sene evvel müdafaa ediyorlardı. 1 Mayıs 1950 tarih
li bir makale okuyacağım, gazetesini imzasını sonra söyleyeceğim. Maka
lenin adı ; "Dini bir inkılâba doğru" Dinde inkılâp nasıl olur orasını an
lamak güçse de makaleyi okuyal ım. Sayın muharrir diyor ki : "İstiklâl 
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Mücadeles i esnasında bu milletin düşmanları memleket in kovmak için 
yaptığı hamleleri; dinî bahanelerle arkadan vurmak isteyen bir takım din 
yobazlar ı çıkmıştır." Bil iyorsunuz Atatürk 'ün idamı için fetva da vermiş 
lerdir. "İşte bu gibi hareketlerin yarattığı aksülâmel olarak inkılâp muhit
lerinde dine karşı bir soğukluk hasıl oldu." Ondan sonra devam ediyor : 
"Bunun aksülâmeli olarak, inkılâp muhitlerinde dinin asıl kendisiyle bu
nun yobazl ık tarafından suiistimal edilmiş şeklini birbirine karış t ı rmış 
şeklinde bir istidat peydah olmuştur. Sovyet Rusya 'dan memleke t imize 
türlü türlü mecralardan gelen tesirler de; dinî, gerilikle alâkalı gös te rmek 
yo lunda yarı bilgili ve anlayışsız insanlar arasında da ima tesadüf edilen 
meyilleri ısrarla dekteklemiş ve dine karşı yıkıcı bir zihniyet yaratmıştır . 
Üçüncü olarak da tek parti muhit lerinde gelişen hulûskârlık itiyatlarını 
z ikretmek icabeder. Taassup yobazlarının bir aralık boş kalan yeri , der
hal inkılâp yobazları tarafından doldurulmuş, bunlar dini istihfaf e tmeyi 
bir nüfuz ve menfaat vasıtası haline koymuşlardır. Son 28 yıl içinde iba
det hürriyetine tecavüz edi lmemiş olmakla beraber Türkiye 'de yaşayan 
müs lüman vatandaşlar için vicdan hürriyeti başka sahalarda tecavüze ve 
tatile uğramış , en iyi ve hayırlı maksatlarla da olsa dinî mevzular ı mü
nakaşa e tmek ve dinî bir gaye etrafında topluluk kurmak yasak edi lmiş
tir. İş, bu kadarla da kalmamış, lâiklik esası çiğnenerek dinî mevzulara 
bir takım müdahaleler yapılmıştır. Başvekâlete tâbi bir Diyanet İşleri kur
mak suretiyle bir intikâl devri için kendi üzerine dinî vazifeler alan Hü
kümet , dinî esasların gelecek nesillere geçmesi imkânlarını yakın zaman
lara kadar temin edemediği gibi vatandaşların bunu yapmalar ına da 
meydan vermemiştir ." 

Bu makalenin sayın muharririnin müdafaa ettiği fikirlere göre dinî 
maksat lar uğruna cemiyet kurmak tabiî bir şeydir. Bunu yasak eden o 
devri , sayın muharrir takbih etmektedir. "Müslümanız derler, fakat müs-
lümanl ığın müstakbel nesillere geçmesi için tedbir almazlar. İht iyacım 
var diyen bir milletin ne ihtiyacına cevap verirler, ne de milletin çare bul
mas ına imkân bırakırlar" Muharririn, söylemek istediği budur arkadaş
lar. Şimdi söyledim : gazetenin adı Vatan, muharrir i A h m e t Emin Yal
man. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar , ben muayyen bir devri mahkûm etmek, kimseyi rencide 
e tmek için konuşmuyorum. Sayın Ahmet Emin Ya lman 'm tasvir ettiği şu 
manzara karşısında ıstırap duyan bir milletin ihtiyacına cevap ve rmek 
bizim vazifemiz değil midir? Senelerce bir millet dinî terbiyeden m a h r u m 
kalırsa, dinin ahlâkla olan sıkı alâkasını da göz önüne getirecek olursa
nız, o cemiyet in bünyesinde türlü hastalıklar peydah olmaz mı? Doktoru 
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göndermediğin iz köyde, doktor bulundurmadığınız kasabada üfürükçü
nün peyda olmasını neden çok görürsünüz? Dişçileri kovarsanız, mekte
bini kaparsanız dişi ağrıyanlar ister istemez berberin kerpetenine gider. 
Binaenaleyh şurada burada gördüğümüz ve hepimizin takbih e tmekte 
bir leşeceğimiz meseleler tamamiyle bu dinî ihtiyacın karş ı lanmamış ol
mas ından çıkmıştır. Ortada ne irtica var, ne geriliğin hasretini çeken bir 
millet var. Kağnı arabası olan köylü, bir traktör alayım diye düşünüyor. 
Parayı bulursa köylü, hanımına naylon çorap alıyor. Parası olursa hasta
sını kasabaya da göndermiyor . doğru İstanbul'a gönderiyor. Kasabadaki 
doktorlar iyi değil, diyor. Şu zihniyette olan, gözü ileriye olan bir milletin 
karşısında irtica vardır, aman sıkı tedbirler alalım diye sanki Türkiye ya-
n ıyormuş da Meclisten tulumba kanunu çıkarı lacakmış gibi bir gecede 
kanun get i rmek, anlaşılır hikmet değildir arkadaşlar. 

Arkadaşlar , benim telâkkime göre, âcizane telâkkime göre, memleke t 
için en büyük tehlike, açıkça ifade ediyorum, polit ika adamlar ının fiil ha
reketlerindeki tenakuzlar ve bunların delâlet ettikleri samimiyetsizl ikler
dir. Filân yerde adamın çıkıp da muska yazmasiyle , falan yerde birisinin 
çıkıp da din namına mânâsız sözler söylemesiyle yüzü Garba doğru dön
müş , bugünden ya rma daha iyi olmak isteyen bir millet asla geriye git
mez. Bu yaygaraları koparanların ne kadar samimiyetsiz o lduğunu size 
ispat edecek imkânlar ım var. Fakat ben kimseyi incitmek is temediğim 
için bu mevzular üzerinde fazla durmayacağım. Öyle partiler gördük ki, 
bir taraftan inkılâbın birinci sınıf müdafii görünürken diğer taraftan aya
ğının kirli suyunu mürit lerine içiren şeyhleri, aday olarak listelerine al
mışlardır. (Sağdan, soldan gülüşmeler; Pilvoğlu sesleri) 

Vallahi lâflarım ortayadır, rütbe gibi kimin üzerine yakış ıyorsa o ka
bullensin. (Gülüşmeler) 

Muhte rem arkadaşlar, günlerden beri haysiyet ve şerefi payımal edil
mek istenen, hattâ katledilmek istenen bir partinin m e n s u b u y u m . Ve 
onun müessisi ve son günlere kadar idarecisi olarak bu lunmuş bir ada
mım. Binaenaleyh benim bu mevzu üzerindeki hassasiyetimi ve verece
ğim izahatı insafla karşılayacağınızı ümit ediyorum. Dini siyasete alet et
mek i thamlarının, Başbakan en ağırına hedef olmuştur. Halk Partisi bile 
bu i thamlara hedef olmuştur. Biz de olduk. Hazır bir damga, k im kızar
sa karşısındakinin alnına bu damgayı vuruyor. Kim sıkışırsa kendini 
kur tarmak için, vaktiyle padişahım çok yaşa diyenler gibi, inkılâp ve ir
tica diye feryadediyor. Biliyorsunuz, Cumhur iye t Halk Partisi iktidarı 
1949 Haziranında bu Meclisten Sağcılık ve Solculukla Mücade le Kanunu 
adiyle bir kanun geçirdi. Bu kanunun 3 üncü maddesinin 2'nci fıkrası 
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aşağı yukarı bu tasarıda yer almıştır. Dinin siyasete alet edi lmesi esasen 
memleket imizde yasaktır. Dinin siyasete alet edildiği yo lunda i thamlar 
senelerden beri yağmur gibi yağdığı halde bu memleket in savcıları, bu 
memleket in zabıtası, bu memleket in Hükümeti ş imdiye kadar nerede idi? 
Arkadaşlar . Bugün karşımıza öyle şeylerle geliyorlar ki insan hayretler 
içinde kalıyor. Filân filân yerde ayet okumuş! E, kıyamet mi, kopmuş? 
Başvekil de bu kürsüde ayet okudu "Leküm diniküm ve liye din" dedi. 
Bunun için gırtlağını mı sıkayım Başbakanın? (Gürültüler) (Gülüşmeler). Bi
raz evvel Cezmi Türk' ten öğrendiğimize göre ara seçimlerinde propagan
da vazifesi almış olan Behzat Bilgin arkadaşımız da işi tatlıya bağ lamak 
için radyo konuşmasına ayeti kerime ile başlamış. Vatan ba t ıyormuş , ge
mi beş yer inden torpil yemiş gibi bir telâş gösteriyoruz ve bu kanun ta
sarısı için mucip sebep olarak ileri sürdüğümüz şeylerin hepsinin eskiye 
ait şeyler olduğunu unutuyoruz. Görülüyor ki, bir kişinin ayet okuması , 
bir kişinin fikrini Hadisle desteklemesi, bu memleket i bat ı rmamaktadır . 

Üçüncü basın toplantısı oluyor. Sayın Başbakan efkârı umumiyen in 
mümessi l i telâkki ettiği gazeteci arkadaşlariyle başbaşa oturuyorlar. So
run, sorabildiğiniz sualleri, diyorlar. Din siyasete alet ediliyor, yaygaras ı 
bu toplantıda da devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisine mensup Ce
mil Said Barlas arkadaşımız, Başbakana şunu soruyor? Benim okuyaca
ğım vesika Vatan gazetesi olduğuna göre bu şahadeti Menderes her hal
de makbul telâkki eder. (Gülüşmeler) Cemil Said Barlas soruyor; (Millet 
Partisini çağırıp ne yapmak istediğini sorunuz. Dini siyasete alet e tmeyi 
menet t iğ ine göre Ceza Kanunu tatbik kâfi gelmez mi?) Bu suali şu ba
k ımdan soruyor; yeni bir kanun getirmekten bahsediyordu sayın Mende 
res o günlerde. . . O da diyor ki : "Dini siyasete alet e tmeyi kanun zaten 
yasak etmiştir." 

(Neden yeni bir kanun getirmek lüzumunu hissediyorsunuz?) Sayın 
A h m e t Emin Yalman hâdiseyi şöyle anlatıyor : Başbakan cevabında "Ce
za Kanunundaki müeyyideler in bâzı vaziyetlerde vazıh olmadığını , mese
lâ bunların lâiklik, diye Diyanet İşlerini Hükümet kont ro lünden almak, 
cemaat i is lâmiye teşkilâtı yapmak, vakıfları onlara bağ lamak âdeta bir 
nevi papalık yani devlet içinde devlet yaratmak istediklerini belirtti." Ne 
imiş dini siyasete âlet e tmemiz? Meğer hareketlerimiz deği lmiş , arkadaş
lar, p rogramımızmış . Beş seneden beri faaliyette bulunan bir part inin 
programına karşı bir hukuk devletinin Başbakanı en ufak bir tahlile mu
kavemet edemeyecek olan bu sözlerle cephe almaktadır. Ne d e m e k m i ş 
papalık ku rmak? Devlet içinde devlet kurmak? Siyasi partilerin yurdun 
her tarafında teşkilâtı var. Bunlar devlet içinde devlet midir? Lâik bir dev-
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lette her din ve mezhebe müsavi muamele yapılır. Hrist iyanın cemaat teş
kilâtı var. Yahudinin cemaat teşkilâtı var. Müslümanlar ın da olsun, de
yince bunun adı papalık kurmak mıdır? Devlet içinde devlet ku rmak mı
dır arkadaşlar? 

Ş E V K İ E C E V İ T (Sivas) — Burası Yunanistan değildir. Burada cemaat 
kurulamaz. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — Sayın M u a m m e r Alakant arkada
şımız bütçe müzakereleri esnasında bu, cemaat mevzuuna temas ederek 
birçok memleket ler in bu merhaleye geldiklerini izah ettikten sonra m e m 
leket imizde bu yola gidilirse bâzı mahzurlar doğabilir dediler. 

Mahzuru kabul edip e tmemek herkesin içtihadına kalmış bir şeydir. 
Bu. bir partiyi suçlandırmak için bir sebep değildir. Kimse içt ihadından 
dolayı suçlandırı lamaz. Velevki, kanun onu suçlandırmış olmasın. 

Bir hâdiseyi daha zikredeceğim. Arkadaşlar, biz hayret içinde idik, bi
ze yapı lan bu ithamlar karşısında. Bir istizah takriri verd im. Başbakanın 
hakkımızdaki isnatlarını ispat etmesini istedim. Bil iyorsunuz, istizah 
takriri, ma lûm âkibete mâruz kaldı. Bundan evvel parti Genel Başkanı 
Enis Akaygen ile Fuat Arna. Muhterem A h m e t Emin YalmanT ziyarete 
gittiler. Nedir bize hücumlarınız? Biz dini siyasete âlet e tmiyoruz. Eğer di
ni siyasete âlet ediyor demek icabediyorsa bu sözler bizden ziyade Men
deres 'e müteveccih olmalıdır dediler. Verdiği cevap şudur arkadaşlar : 
"Sizin programınızda cemaati islâmiye teşkilâtı kurulmasına dair bir 
madde var, işte bu tehlikelidir," ondan bir müddet sonra basın toplantı
s ında Başbakan da aynı şeyi söylüyor. Demek dostlar kavilli. (Gürültüler) 

Görülüyor ki, bu sözlerin ortaya koyduğu endişe, aynı zamanda kor
kunç bir hakikati de ortaya koymaktadır. Bu memleket , milletin rüşdü-
ne ve olgunluğuna inanmayan liderlerin idaresindedir. 

A y e t okunmuş , ikinci büyük kongremizde Sayın Emin Yalman 'da bu
lundular. A y e t okunduğundan dolayı mütemadiyen zemmedi len Doktor 
Kentli , kongrede bir âyeti ker ime okudular ve dediler ki, Peygamber bir 
diktatör değildir. 

Allah 'a inanmayanın cezasını Allah verir. Bu sözler dini siyasete alet 
e tmek, rejimi sarsmak için söylenmiş sözler değildir. Bilâkis mümin in ve 
müs lümanın kalbinde bir endişe varsa bizim itikatlarımız dahi lâyiklikle 
kabili teliftir, kimsenin vicdan hürriyetine karışılmaz, demek suretiyle bu 
endişeyi izale etmek ve rejimi takviye etmek gayesine matuftur. Dil lerde 
dolaşıyor, ayeti kerime okunmuş! İşte okunan ayeti ker ime budur. Ben 
kendimi şimdi Adalet Bakanına ihbar ediyorum. Aralık ayının 21' inde 
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Bursa 'da diktafonla tesbit ettirdiğim nutkumda ben de bir ayeti ker ime 
okudum. Savcıyı haberdar etsinler. Ahmet Emin'e Malatya 'da kanaat in
den dolayı kurşun sıkanları, tel'in ettim ve dedim ki. bu gafiller din na
mına hareket ettiklerini söylüyorlarmış. Nasıl unutuyorlar ki, mensup ol
duğumuz din, (Lâ ikrahe Fiddin) diyor. Dinde cebir ve tazyik yok, diyor. 
Eğer bu suçsa, Adalet Bakanı harekete geçsin. 

Arkadaşlar , şimdi ben Hükümet ten bir cihetin aydınlat ı lmasını istiyo
rum. Doktor Kentli 'nin ayet okuduğunu encümende Adale t Bakanı ifade 
ettiler. A t o m sırrı imiş gibi bunu encümenin huzuruna getirdiler ve bu 
sırra yeni vâkıf olmuşlar da vatan endişesiyle hareket ediyor larmış gibi 
bir edâ takındılar. Bunun hilafı hakikat olduğunu bir vesika ile ispat ede
ceğim. (Okumuştur, sesleri) Hayır, hayır, yanlış anlamayın, ayetin okunma
dığını iddia e tmiyorum. Merak etmeyin, ne çıkar. Menderes de okumuş , 
fetvayı demokrat lar vermiş . (Gülüşmeler) Bu şahit de makbul , e l imdeki Za
fer Gazetesi . Tarihi 16 Mayıs 1952. Sayın Başbakan o zaman başka bir 
zihniyetin ve fikrin adamı olarak inkılâptan ve irticadan bahsedenlere 
hücum etmektedir. Bakınız neler söylemiş Balıkesir 'de. Altını ç izdiğim 
satırları okuyorum : "Atatürk inkılâbı Garba mütevecih bir inkılâptır. 
Kendiler i Atatürkçüyüz, diyorlar. Öte yandan biz Şarklıyız, Şarkta kala
cağız, diyen bir parti çıkıyor. Bugün bu parti ile kendileri iş birliği ve mu
vazaa halindedir." Gören Allah için söylesin. Hani şu muvazaa lâfını ele 
alıp da sizden kolay oy toplamak isteyen Menderes var ya. . . Bu sözü o 
söylüyor. Şimdi kendisi ile ödeştik. (Gülüşmeler, gürültüler) Kızmayın , tatlı 
konuşuyoruz . Menderes ' in sözlerini okumaya devam ediyorum : "Ayeti 
kerimeler okuyan bu parti karşısında susan insanlar, ben bunlar ın onda 
birini söylesem arkama düşerlerdi." Menderes ayeti ker ime okuyan Dr. 
Kentli partisi ile muvazaa halinde olan Halk Partisi vakt iyle ben bunun 
onda birini yapsam arkama düşerdi, diyor. Neden kendisi biz im arkamı
za düşmemiş? , Yakamızdan tutmamış, böyle dragoniyen kanunlar getir
memiş? Onu da izah edemiyor. Çünkü Menderes o zaman vicdan hürri
yeti müdafiidir. 

Menderes nutkuna devam ediyor "vicdan hürriyeti bahsindeki hare
ketlerinizin nasıl irticai körüklüyorlar diye istismar edildiği hatır ımızda-
dır. Hulusi niyetleri bugün saklıyız diyen parti taraftarlarının arkalarını 
okşamalar ı ile tecelli etmektedir." Nasıl arka okşarmış bu Halk Partisi ki, 
şu Meclis te onların sıralarında oturduğum zaman, yan ıma irili ufaklı k im 
gelirse hep onları tenkid ederim, darılmazsanız der im. Ben burada otu
ruyorum, ama bu oturuş müslümanın kilisede namaz kı lmasına benzer 
bu. der im. (Gülüşmeler) (Bir daha oturmazsın sesleri) Şimdi gördük ki, arka-

4425 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

daşlar ayeti kerime okumak hikâyesi bugünün hikâyesi deği lmiş , çok es
ki imiş. Memleket in kanunlarını ihlâl eden bir tarafı y o k m u ş ve bundan 
endişeye düşmeye mahal yokmuş . Ne oldu şimdi. A t o m sırrı mı keşfetti 
Hükümet? Millet Partisi kapandı, arkasından Meclis tatile gidiyor, birçok 
arkadaşlar seviniyor, tatile kavuşuyoruz, istirahat edeceğiz diye. Bir ge
cede ani bir toplantı, vatan tehlikede, yangın var, kanun çıkaral ım. İşte 
arkadaşlar, bu istifam bütün bir milletin vicdanında düğümlenmiş 
kalmıştır. Bu istifhamı vicdanları tatmin edecek şekilde çözemeyen in
sanlar kendilerini tarihin ve milletin mahkûm edeceğinden emin olsun
lar. (Gürültüler) 

Ne yapa l ım bu hüküm mantık icabıdır, arkadaşlar bu işin bu Mecl is 
te geçmiş bir mazisi vardır. Ne demiştim, irtica, dinin siyasete alet edil
mesi , bu kelimeler sabıkalıdır. Bu kelimeler yüz binlerce m a s u m a zu lüm 
yapmış kelimelerdir. Onun mazis inden bir parça bahsedel im. Cellâtları
na karşı "ey hürriyet senin namına ne cinayetler işleniyor" diye bağıran 
M a d a m RolanTn masum ruhu gibi, Demokrat Partinin vakt iyle bu kür
süden nasıl bağırdığını zabıt lardan okuyacağım ve sizi eski ruhumuza 
avdete davet edeceğim. (Muhalefette iken, o sesleri) Vallahi iyi şey olursa geri
ye de dönülür. Böyle mantık olmazsa, Rönesansta geriye dönüş değil mi? 

REİS — Osman Bey Heyeti Umumiyeye hitap ediniz lütfen. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — (Meclis zaptını açarak) 666 M u a m 
mer Alakant (gülüşmeler) Arkadaşlar, 1949 da sağcılık ve solculukla mü
cadele için bir kanun tasarısı getiriliyor. Alt ındaki imza, Sayın Şemset t in 
Günaltay ' ın, Başbakan : Demokrat Partinin ruhu şimdi BölükbaşTnın 
ruhu gibi isyan halinde. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, Şemsett in Günal tay da 
ağzından baklayı çıkarıyor. Ben o bakladan bahse tmeyeceğim. (Et, et ses
leri, söyle, sögle sesleri) Ne ise, ne ise müsaade edin. Demokra t Parti Gru-
pu adına Sayın Muammer Alakant sözcü tâyin edilmiş, 1951'de 163'üncü 
madden in tadilini ve teşdidini isteyen Hükümet tasarısı buraya geldiği 
z aman biraz sonra okuyacağım, o Muammer AlakantTn o zamanki ifade
sine göre, Sayın Celâl Bayar, Menderes ve bütün arkadaşları toplanmış
lar, böyle kanun olamaz demişler ve protestoya karar vermişler . M u a m 
mer Alakant , sözcü tâyin edilmiş. Kürsüde neler söylüyor; bunun hepsi
ni söylemeye imkân yok. Şairin dediği gibi nasıl methe tmeyeyim. Hûplar 
Hasını, yazarken vasfını kalem kan ağlar, bu kadar güzel şeylerin hepsi
ni söylemeye dilim dönmez bir iki satırını söyleyeceğim. 

Sahife 667 sol taraf, "mevcut olan metni tetkik buyurursanız dinî fi
kir ve telkinlerin yapılması gayet ağır suçlarla karşı karşıya bulundurul
maktadır." Ondan sonra devam ediyorlar. "Vatan ve millet duygusunu 
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yok e tmek isteyen, ecnebinin aleti olan komünist l ikle din fikirlerini yay
mayı aynı mahiyet te telâkki ederek bu kürsüye get i rmek, hatadır" diyor
lar. Asıl ruhlarının isyanı, biraz sonra başlıyor. Şemsett t in Günal tay da-
rılmasınlar, şimdi Menderes ' in dediği gibi vatanın selâmeti , demokras i 
nin selâmeti için biz bunu getirdik diyor. Muammer Alakan t tarihin te
kerrürüne hazin bir misaldir. Onun için arzediyorum, aynen şunu söylü
yor; teklif edilen bu maddeyi antidemokratik buluyoruz." Bu h ü k m ü ilim 
Komsiyonu verirse, onun mütalâasını istişaridir diye reddedilebil irsiniz. 
A m a patenti size ait olan bu antidemokratik teşhisini reddedemezsin iz . 
Alakant devam ediyor ve demokrat ik hak ve hürriyetlerin tatbikında biz 
baskı vasıtası olarak kullanılacağını telâkki ediyoruz." Biraz düşüklük 
var ya ifadede yine Muammer Alakant devam ediyor. "Sayın Başbakanın 
bunu biz demokrasiyi tersin etmek için, demokrasiyi korumak için teklif 
ediyoruz şeklindeki sözleri bir hayret uyandırmıştır." Tıpkı bugünkü gi
bi. "Bu sözler hürriyet uğruna giyontine gönderi len M a d a m Rola 'nın söz
lerini hatırlatıyor. Ey demokrasi , senin namına nasıl kanunlar teklif edi
liyor diyoruz." Öyle mi Muammer Alakant? (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar , Sayın Başbakan hafızamın kuvvetinden çok şikâyet eder. 
Yine bir şikâyet mevzuudur ama arzedeyim; Şemsett in Günal tay arkada
şımız nispî temsilin 1950'de aleyhinde bulunmuştu burada. Geçen se
nede kader yiğitin sırtını yere getirince, akıllar değişti. (Gülüşmeler) Yine 
a tom sırrının keşfi gibi bir tahavvül vâki oldu. O zaman nispî seçim bu 
milletin bünyesine uymaz, bir şuriş yaratır, Türk Milleti şurişi sevmez, 
disiplinli bir millet demişlerdir. Sonra, rücu ettiler, hatadan rücu e tmek 
fazilet olduğu için kendisine çattığımı zannetmeyiniz. Sayın Başkan ge
çen sene bu tenakuzu yakaladılar. A m a ben kendini bin kere yaka lad ım, 
hiç yo la gelmedi . (Gülüşmeler) 

Dediler ki, "bir insanın mazisi vardır, siyaset adamının bir mazisi var
dır. Mazis ine ve mazide müdafaa ettiği fikirlere bağlıdır. Dün müdafaa et
tiği fikrin bugün aksini müdafaa ederse kimse ona inanmaz. Kimse ona 
i t imat etmez." O zaman Şemsett in Günaltay arkadaşımız demişlerdir ki, 
belki bu kanun hiç tatbik edilmez. Hiç tatbik edi lmeyecek kanunu çıkar
manın mânasını anlamanın ne kadar güç olduğunu takdir edersiniz. 
Şimdi devir değişiyor, tarih hazin bir şekilde tekerrür ediyor. 1951 de 163 
üncü maddenin tadili için Menderes buraya geliyor. M u a m m e r Alâ-
kant'ın, baştan aşağı vecize olan sözlerinden bir iki cümleyi hisset t i rme
den kürsüden tekrar ediyorum, yeniden isyan ediyor Başbakan. "Din fi
kirlerinin yayı lması suç değildir" diyor. Halbuki okuduğum şeyin M u a m 
mer Alakant 'a ait olduğunu sonradan kendilerine ifade ett im. Evet din fi-
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kirlerini yayma, açıktan menedilmemiştir . A m a din fikirlerini y a y m a k öy
le ağır cezalarla karşı karşıya konmuş ki, hiç bir babayiğit böyle mayinl i 
böyle sahada dolaşmak istemez. 

Vaktiyle D. P. nin müdafaa ettiği hususları hatırlatınca Sayın Mende
res'te bir uyanıklık hâsıl oldu. Hatır ladığıma göre, dört senelik Hüküme t 
Başkanlığı zarfında ilk defa bir kusuru bu kürsüde itiraf etti. Ben müsa
ade ederseniz şu itiraf ettiği kusuru okuyayım. Meclis zaptı, sayfa 181, 
Menderes devam ediyor : "Sola karşı tedbir düşündüğümüz zaman tam 
ortada ka lma gayretkeşliği içinde mutlaka sağa doğru da bir tedbir a lmak 
zorundadır diye kafalarımızda öteden beri bence nabeca yer e tmiş bir dü
şünce ortaya atılmaktadır." Yani aylarca üzerinde durup, encümenle rde 
tasarıyı müdafaa eden Hükümet bir saniye içinde böyle düşünce nabeca-
dır, beni affedin, itiraf ediyorum, dedi ve fikrinden vazgeçti . Birçok mil
letvekilleri arkadaşlarımız da aynı fikri desteklediler. Dinle komünizmi 
nasıl yan yana getirdiniz, dediler? Bir tanesi; bunlardan bir tanesi Ki-
razoğlu, Kayseri Milletvekili arkadaşımız. Onun üzerine tasarı encümene 
gitti, Hükümet de encümenden bu tasarıyı geri aldı. Demokra t Parti her 
sahada ileri gittik, diyor, o günden bugüne memleket kurunu vustanın 
hasretini çeker bir hale mi geldi ki vaktiyle bu kadar teşdîd ettikleri, 
1951'de rücu edip geri aldıkları bu tasarıyı daha da teşdîd e tmek sure
tiyle Menderes ' in mâruf tâbiri ile seçim sathı mail ine girdiğimiz bir za
manda Meclis in huzuruna getiriyorlar. Sebep ve illetin takdiri ehli imana 
ait. Geçenlerde Halil Özyörük'ü eski fikirlerine bağlılık göstererek beni 
des tek lemeye davet ettim, başlarını eğdiler, M u a m m e r Alakant inşallah 
daha iyi çıkar. (Gülüşmeler) 1951'de Sayın M u a m m e r Alakant kürsüye çık
tılar ve 163 üncü maddenin tadilini isteyen Hükümet teklifinin aleyhin
de bulundular. O çok güzel sözlerden bâzı satırlar okuyacağım : "Bugün
kü Sayın Başbakanın ve birçok bakanlarımızın bugün çıkacak bu kanu
nu veto etmek hakkına malik olan Sayın Cumhurbaşkanımız ın bulundu
ğu bir toplantıda 163'üncü maddenin teşdid edilmesinin a leyhinde eli
mizde bulunan bütün imkânlarla mücadele etmek kararı verilmişti . Ben
deniz de bu 163 üncü madde hakkında konuşmaya memur edi lmişt im. 
Hakikaten ilk tasarı geldiği zaman bizim vaktiyle bu kadar şiddetle mü
cadele yapmış o lduğumuz bu teklifin bu tasarıda yer almış bulunması , 
bütün memleket tarafından kabul ve tasvip edilen ve 14 Mayıs seçimle
riyle bir defa daha teyidedilen Demokrat Partinin kendi umdeler ini , ken
di prensiplerini nehiy ve inkâr etmek mahiyet inde görülmüştür." Ala-
kant ' ın beyanatının son cümlesini okuyayım : "Bu 163'üncü madde gel
diği z aman bunu reddedel im" dedi. Meclis zaptına göre bir kişi bravo çek-
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miş, O s m a n Bölükbaşı . O da yazılı. Ne hazindir ki, o günden bugüne si
yasi maksatlarla yaratılan sisli hava hariç, memleket i endişeye düşüre
cek hiçbir fevkalâdelik olmadığı halde bu tasarı siyasi partilerin emniye
tini tamamiyle yokedecek karakterde karşımıza gelmiş bulunuyor. Birçok 
hukukçu arkadaşlarım üzerinde durdular. Müasaade ederseniz bendeniz 
de duracağım. 

Arkadaşlar ; bir kimse yumurta çalmış. Bunu idam etmek de m ü m 
kün, elini kesmek de mümkün, üç gün hapis cezası vermek de m ü m k ü n . 
Bunun hangisi yapı lacak? Cemiyetin telâkkisine, anlayışına göre suçla 
ceza arasında bir muvazene ve bir nispet kurulacaktır. Herkes din fikir
lerini yaymak ta serbesttir deniyor. Çok güzel bir formül. Arkas ında bu fi
kirleri yayarken şahsi menfaat, şahsi nüfuz takip etmişse beş seneye ka
dar ağır hapis cezası verilir deniyor. Kim tâyin edecek bunu? ( M a h k e m e 
sesleri) . Kolay değil arkadaşlar. Bakınız mahkeme tâyin edecek diyorsu
nuz. Eskiden de bu memleket te mahkeme vardı. Müsaadeniz le şunu söy
leyeyim ki, sizlerin buraya gelmeniz o mahkemeler in gösterdiği celâdetin 
bir neticesidir. O zaman da bakınız mahkemeler vardı. Fakat seyyal suç 
unsurları karşısında ağır cezaların bulunmasının fikir hürriyetini, v icdan 
hürriyetini nasıl öldüreceğini, benim dilimin hiçbir zaman ulaşamayaca
ğı bir belâgatle aynı Menderes bu kürsüden o zaman ifade etmişlerdi , 
okuyay ım : 13 Eylül 1946 tarihli Meclis zabtının 294'üncü sayfa. Matbu
at Kanununun 30'uncu maddesini Halk Partisi iktidarı değiş t i rmek ve 
teşdit e tmek istiyor. Sayın Menderes seyyal ve parlak zekâsiyle püf nok
talarını yakalıyor ve şöyle söylüyor : "30'uncu maddede zikredilen suçlar 
o kadar çok işlendi ve kanundaki cezalar tatbik edildiği halde ön leneme
diği gibi, bir durum karşısında mıyız?" 

Şimdi aynı suali Bölükbaşı Menderes 'e sormaktadır. 163'üncü mad
dedeki suç çok işlendi, kanunu tatbik ettiniz, hapishaneler doldu taştı da 
önleyemediniz mi? Hayır. Böyle bir şey yok. Yalnız polit ika çok garip şey, 
vehimler şahit olarak ikame ediliyor, ihtiraslar da hâkim mevki ine otur
tuluyor. Artık alacağımız hükmü bir düşünün. Menderes beyanat ına de
v a m ediyor : "Hayır. O halde yazı yazarken her vatandaş beş seneye ka
dar hapis olmanın dehşeti içinde tenkidin semtine uğramamaya , tehlike
li noktalardan çok uzaklarda kalmaya mecbur olacaktır. Burada ağır ce
za vasfından vaz' ından maksat açıktır. Tenkidi korkutarak asgariye in
dirmek." 30'uncu maddede doğru dürüst tenkid yapan k imseye tecavüz, 
taarruz etmeyenlere ceza mı vardı. Hayır taarruz edenlere ceza vardı . Bu 
taarruzun haddini tâyin etmek o kadar güçtü ki, bu kanun, muvacehe
sinde yazı yazmak 21 milyonun değil, bu mahareti gösterebilecek bir 
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avuç insanın imtiyazı haline getirilmişti. Bu gün aynı durum karşısında
yız. Bir sohbette "Hazreti Peygamber şöyle söylemiştir, ayeti ker ime şöy
le söylüyor." dediniz ve sizin sözlerinizi orada bulunanlar hayran hayran 
dinlediler ve size büyük bir hürmet gösterdiler. Denemez mi ki, "Siz bu 
sözleri bu cemaatin teveccühünü kazanmak için söylediniz." Haydi baka
lım mahkemeye . Hâkim pirincin taşını ayıklayacak ama tilki tilkiliğini 
bi ldir inceye kadar post elden gidecek. Menderes nutkuna devamla şöyle 
söylüyor : "Suç unsurlarının böyle seyyal olması, bunların karşı l ığında 
gayet ağır cezalar konulması ortada başka mâkul sebep göster i lmediğine 
göre, tamamiyle korkutmak ve tenkidi asgariye indirmek maksad ına ma
tuftur." Adale t Bakanının izahat vermesi lâzım. Ayet i ker ime hikâyesini 
bir tarafa bıraksın, 163'üncü madde ile bu memleket te kaç yüz kişi mah
k û m edi lmiş , hapishaneler inde yer ka lmamış mı? Bunlar ı söyles in . 
Böyle bir vaz iye t yok arkadaşlar . Konulan hüküme bakınız arkadaşlar . 
-Cumhur iye t müddeiumumis i her hangi bir ihbar üzerine veyahut doğ
rudan doğruya kendi müşahedesi üzerine harekete geçecek, bir k imse 
hakkında takibata tevessül edecek. Mesele hazırlık tahkikatı safhasında. 
Tutacak partiye mektup yazacak. Senin mensuplar ından falan, filân yer
de dini siyasete alet etmiştir, diyecektir. Partiye nasıl bir mecbur iye t ko
yuyorsunuz? Ya mensubunu takbih etmek veya inzibat divanına verip 
hakkında muamele yapmak. Bir iddia daima ortaya atılabilir. Onun isba-
tı meseledir . Bir şeyin hukuki hakikat telâkki edilmesi, hukukçular da 
bilir, her aklıselim sahibi olan da bilir, o mesele hakkında veri len h ü k ü m 
kaziyei m u h k e m e haline geldikten sonra iddia bir hukuki hakikat telâk
ki edilir. Hukuki hakikat haline gelmedikçe herkes masum telâkki edilir. 
Kabul ett iğimiz insan hakları beyannamesi de aynı şeyi söylemiyor mu? 
Parti mensubunu takbih edecek. Yarın filân yerden iki kişilik bir jurnal 
tert iplenecek. Jurnalların bu memleket te neler yaptığının ıstırabını çek
meyen arkadaş ne iktidarda kalmıştır ve ne de muhalefette. Bu jurnal 
üzerine parti kendi başkanı hakkında. "Bizim Başkan dini siyasete alet 
etmiştir, takbih ediyorum" diyecek. Bu haber gazetelere veri lecek. O par
tinin hali ne olur arkadaşlar? Bir de bakarsınız ki, altı ay sonra takbih 
edilen zâtın masum olduğu mahkeme ilâmiyle anlaşılacaktır. Atı alan Üs
küdar'ı geçtikten sonra eyvah para etmez. Mücerret bir i thamı bir parti
nin iç düzenini bozmak ve itibarını sarsmak için vesile yapmak hukuki 
zihniyetle siyasi emniyeti düşüncesiyle asla kabili telif değildir. Bu görüş 
bir kastin mahsûlü değilse affı kabil o lmayan bir ihmalin mahsulüdür . 

S U A T B A Ş O L (Zonguldak) — Dört bardak su içtiniz... 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — Fazla yaktığınız için... Belki şöyle 
bir h ü k ü m sevkedilebilirdi : "Dini siyasete âlet ettiği kaziyei m u h k e m e 
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haline gelmiş bir i lâmla sabit olanın parti ile ilişiği kesilir." Bu dahi abes 
olurdu. Çünkü birinci maddedeki cezalar ağır cezalardır. Bir seneden beş 
seneye kadar ağır hapis. 

Cemiyet ler Kanununa göre ağır hapis cezasına m a h k û m olan bir 
a d a m ne bir siyasi cemiyete girebilir, ne de bir başka cemiyete girebilir. 

Binaenaleyh; bu bakımdan da böyle bir hüküm düşünülemez . Hu
kukçu arkadaşımız Zihni Betil'in, kifayetle, kudretle üzerinde durduğu 
bir nokta daha var. Tasarıdaki cemiyet idare heyetleri , cemiyet mensup
larının birinci maddede yazılı cürmü işlemlerine mâni olacak şekilde lü
zumlu tedbirleri a lmakla mükelleftir" denmektedir . Bu, tarihî bir hikâye
yi hatırlatır arkadaşlar : Birisini bir vilâyete defterdar göndermişler , haş
metli bir valinin yanına. "Bu vali geçimsizdir ama sen idare et" demişler. 
A d a m da idareci imiş, "ben onu idare ederim" demiş . Bir gün Hüküme t 
konağına girerken baksa ki, müftüyü asmışlar. Valiye sormuş; "paşa haz
retleri bu adam niçin asıldı?" Vali : "Kerata, dün gece rüyama girdi, beni 
korkuttu" demiş . A d a m eşyasını toplayınca İstanbul 'un yolunu tutmuş. 
Orada demişler ; Niye geldin, niçin geçinemedin? Sana söylemişt ik. 

Birader, her şeyi yapmak el imde ama, herifin rüyasına g i rmemek de 
mi e l imde, demiş . Bu tasarıya göre galiba partilere de aynı şeyi y a p m a k 
düşüyor. 

Şimdi , bir siyasi parti düşünün; bir milyon, iki milyon âzası var. Bun
ların suç iş lemesine mâni olacakmış. Hiçbir kudrete, kuvvete sahip ol
mayan partiye böyle bir yükü yükleyen Hükümete soruyorum; kendisi 
suç iş lenmesine mâni olabiliyor mu bu memleket te? Eğer suç i ş lemeye 
mâni o lmak kudreti olsa idi böyle kanunlar get i rmezdi . Görülüyor ki ar
kadaşlar; siyasi emniyet, demokrasinin şartı olan siyasi emniyet bu ta
sarı ile ister kasdan ister ihmal tarikiyle maalesef katledilmektedir . Bir 
parti lâyiklik esasını kabul etmişse dinin siyasete alet edilmesini reddet
miş demektir . Onun programında bu esaslar yazılmıştır. Eeee, buna rağ
men adam suç işlerse elin ağzı torba değil ki parti büzsün. M a h k û m ol
duktan sonra parti onu takbih etsin, diyorsunuz. Takbih etsin, yazs ın , 
â leme teşhir etsin, buna aklım erer. 

Sonra, üçüncü maddede fiile iştirakten bahsediliyor, neden böyle bir 
hususi hüküm getirdiklerini anlayamadım. Ceza Kanununun 64 ve 65 
inci maddes inde buna ait hükümler vardır. Acaba bu hükümler in tatbi
ki siyasi hayatımızın ihtiyacını temin edemedi de bir zaruret net ic isende 
mi Hükümet bunu getirdi? Hayır arkadaşlar; m a d e m ki, bir kere düğün 
oluyor, bütün saltanat tamam olsun, demişler. Hele bir dördüncü mad-
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de var arkadaşlar; Hakikaten hazin bir madde. Sayın Başbakan her za
man bu kürsüde tekrar etmişlerdir; bilhassa muhalefet yıl larında, "de
mokrasi teminatlar rejimidir" demişlerdir. Sayın Başbakan bize hak tanı
nıyor amma. bizim hakkımız pamuk ipliğine bağlı. Siyasi toplantı larda 
hakaret ve tecavüzde bulunanlar çıkarsa zabıta bunları menedecektir . 
Kimdir bu zabıta? Hâkim midir, müddeiumumi midir? Hayır; köy bekçi
si, kır bekçisi , ilk mektep mezunu olmayan jandarma. İçinizde hukukçu
lar var arkadaşlar. Birçok hukukçu arkadaşlarımdan mütaaddit defalar 
duydum ki, hazırlık tahkikatını j andarmaya yapt ı rmak adaleti işgal et
mekten başka bir netice vermiyor. 

Bunların elinden bu işi almalı, çünkü bunların kifayeti bu işi yapma
ya müsai t değildir, demişlerdir. Şimdi memleket in siyasi hayatiyle alâka
lı bir emniyet meselesini jandarmanın takdirine ve kontrolüne bırakıyo
ruz. Hiç bir vatandaşı hakir görmüyorum ama cahile âlim demek mecbu
riyeti de yoktur. 

Arkadaşlar , siyasi toplantılarda hâdise ç ıkarmak meselesine gelince; 
ben 1946'nın Şubat ayından itibaren siyasi mücadeleye atı lmış bir arka
daşınızım. Memleket in her tarafında konuştum. Hamdolsun hiçbir yerde 
suç işledin diye beni mahkemeye vermediler arkadaşlar... Bütün teşeb
büslere rağmen ve her yerde gördüm ki bu millet çok olgun, filezof bir 
millet. Asırlar, maddeten her şeyini götürmüş fakat selin gidip de dibin
de tortu bıraktığı gibi bir filezofluk, bir efendilik bu millete kalmış, hiçbir 
hâdise çıkmıyor, arkadaşlar. Hâdise istenilirse çıkarılıyor, fakat çıkarıldı
ğı z amanda büyük kitle bunu takbih ediyor, bu mühim işi polisin, jan
darmanın takdirine bırakıyorsunuz. İstikbali aydınlatan hakiki projektör 
mazidir arkadaşlar. Ben bu maziden bir iki misal vereyim : 

Neler o lmuş bu memleket te , dün olmuş, bugün olabilir, yarın olabilir. 
Şahsımızı da teminat olarak gösteremeyiz. Çünkü hepimiz fâniyiz. Bir-
gün Bartın 'dayız, işte hâdisenin şahidi olan Zonguldak MV. Hüseyin Ba
lık buradadır. Partide konuşma yapıyoruz, üç saate yakın konuştum, ar
kadaşlar, yerden yere vurdum Halk Partisini ve Hükümetini , Hükümet 
komiseri olan polis ne zaman müdahale etti bilir misiniz? Hani Polis Va
zife ve Salâhiyet Kanunu vardı ya, valilere şu veya bu ahvalde vatandaşı 
tevkif salâhiyeti veriyordu. Öyle bir salâhiyet ki. müddeti yok, hududu 
yok. Böyle hudutsuz salâhiyetler tanıyan bir kanun bir memleket te va
tandaşın hürriyeti için büyük bir tehlikedir dedim. Sanki büyük bir laf 
söylemiş im gibi tenkidlerimin hapsini bir tarafa bıraktı, son cümlenin 
içinde polis kelimesi var diye toplantıyı dağı t ıyorum dedi. (Gülüşmeler) 
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Ne ise; o gün bizi yolcu ettikten sonra Hüseyin Balık epey gitti, geldi . 
Arkadaş lar ımızdan bâzılarını da zannederim mahkemeye verdiler. Öyle 
bir şeyler oldu, kaymakama gittik, bu ne hal dedik? Bir kere cahillik yap
mış dedi. Sekip isminde bir kaymakamdı , SivasTı. Köylerde konuşma ya
pacaksınız arkadaşlar, partizanlık bir hastalık halindedir; bu memleke t 
te. Bunu söylerken yalnız D. P. yi mi kasdediyorum? Kendi par t im için
de de partizan ruh taşıyanlardan çok muztarıp bir arkadaşınız ım. Her 
partide ham sofular var. Köylerde muhtarlar partilere mensup , kimisi 
Halkçı, kimisi Demokrat , kimisi Millet Partili. Konuşma yapıyorsunuz , 
hoşuna gi tmedi mi muhtarın, haydi diyecek bekçiye hakaret etti, sustur 
şunu. 

Arkadaşlar , ne çabuk unutuyorsunuz, darı lmayın ne çabuk unutu
yorsunuz, siyasette en hakiki mürşit bence hafızadır;? D. P. ye İlim he
yeti sordu, Seçim Kanununda hangi esaslar yer alsın diye. D. P. nin ver
diği cevap dosyamdadır . Dedi ki; "İdare cihazı menfi bir imtihan geç i rmiş
tir, ona i t imadımız yoktur, bunun sebep ve hikmeti, idare c ihazında çalı
şanlar münhasıran kötü insanlar değil, onların kaderine iktidarın ağzın
dan çıkacak iki kel imenin hâkim olmasıdır. Bu itibarla bunlara i t imat 
edemeyiz . Siz seçim işlerini hâkimlere bırakınız" dediler. Arkadaşlar , pro-
pagandasız seçim olur mu? Vatandaş rey verecek, ne zaman, siyasi ruzu 
mahşerde . Yani seçim gününde herkesin kaderi, hatası, günahı o gün tâ
yin edilecek. Reyini verecek olan vatandaş o gün hâkim mevkiindedir . 
Hâdiselerle temasa gelmeden, reyini nasıl verecektir? Nasıl h ü k ü m vere
cektir? Muvafıkı dinleyecek, muhalifi dinleyecek, müstakil i d inleyecek ve 
böyle bir karar ve kanaat sahibi olacaktır. Hür olarak konuşulamıyorsa , 
hür olarak yazı lamıyorsa seçim bir dalâveraden ibarettir, gözü kapalı bir 
oyundan ibarettir. Vatandaş konuşacak, karşısına kim çıkacak, köy bek
çisi çıkacak, muhtar efendiden emir almış, neyi tâyin edecek, konuşma
da hakaret var mı, tecavüz var mı? Haydi hakaret için bâzı kelimeler var
dır, onları anlayacağını kabul ediniz, Temyiz Mahkemes i bile işin içinden 
ç ıkamıyor da Ceza Heyeti Umumiyes ine gidiyor bâzı meseleler, şu cümle
yi hakaret olarak alırsınız ama bir de heyeti umumiyesini tetkik ediniz di
yorlar, net icede heyeti umumiyede tetkik edildiği zaman o sivri gözüken 
cümlenin hakaret kasdı ile değil, tenkid kasdı ile söylendiği anlaşılıyor. 
Böyle nazik bir işi, tâbiri caizse elmas terazisi ile tartılacak bir işi k imle
re emane t ediyorsunuz? Köy bekçisi ile jandarmaya, onbaşıya. Ben size 
bir hâdise anlatayım müsaade buyurursanız. Matbuata geçtiği için Halil 
Sezai de bilir. Kaman' ın bir nahiyesinde nutuk söylüyorum, 1950 seçim
lerinde. Mehmet Ali Çavuş isminde Kayserili bir vatandaş sandalyenin 
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üzerine o turmuş dinliyor, hiç not aldığı yok. Aradan üç gün geçti, Kar
gı 'nın Yenice Köyünde nutuk söylüyorum, bu sefer bir masa. bir sandal
ye koymuş yazıyor. Maksat halkın üzerinde korkutucu bir tesir yarat
mak, dedim ki, "Kaymakam parti propagandası yap ıyormuş , eğer Halk 
Partisine inanıyorsa Devletin arabasından insin, Bizim gibi va tandaş ola
rak, piyade olarak particilik yapsın. Devlet arabasında particilik yapma
sın." Bu sözler bir suçmuş gibi bir zabıt mevzuu oldu arkadaşlar. Bugün 
isterse Dahil iye Vekili dosyalarında bulabilir. Odaya gittik, konuşmadan 
sonra zaptı getirdiler imza etmek için. Bunu imza ettim, çavuşun el inde 
ayrıca 15-20 sayfa daktilo ile yazı lmış bir yazı var. Bunu da imza buyu
run dedi. Bu nedir Mehmet Ali Çavuş dedim, "Savcılı bucağında söyledi
ğiniz nutuk dedi." Yahu dedim, sen orada not almadın, karş ımda otur-
dun, bunu nasıl üç gün sonra 15 sayfa yazdın getirdin deyince, ne der
se beğenirsiniz, "Hafızam kuvvetlidir" dedi (Gülüşmeler) peki senin hafıza
nın kuvvetl i olduğunu kabul edelim, bu hafızası kuvvetli otuz şahidi na
sıl buldun? 

Onların hafızaları kuvvetli imiş. Kaman 'da söylediğim bir nutukta bu 
garip hâdiseye temas ettim. Öğrendiğime göre Mehmet Ali Çavuş dört ev
li imiş, 19 çocuğu varmış , bu zamanda bir avrat insanda hafıza bırakmı
yor, dört avratla, 19 çocukla bunda nasıl hafıza bırakmış dedim. (Gülüş
meler) 

İşte Türkiye 'de demokrasinin en hassas tarafı, toplantı hürriyetini 
emanet e tmek istediğiniz kadronun fikrî seviyesi budur arkadaşlar. Yal
nız fikrî seviyesi mi? Bu kanunu yarın kimler tatbik edecek? Nerede Nu
ri Özsan arkadaşımız? Buradan 1949'da Demokrat Parti sözcüsü olarak 
bağır ıyordu, İller Kanunu konuşulurken, bu kanun "karşısında valiler 
iktidarın kuludur, memurlar da valiye bağlıdır, bir sütsüz Dahil iye Veki
li çıkarsa, memleket i altüst eder, böyle kanun çıkmaz" diyordu. İstikbale 
matuftur kanun. Menderes mi tatbik edecek? Ecel ile pazarlığı yok ya. 
Herkes fânidir. Bilmeyiz. (O tatbik edecek, o çok yaşayacak sesleri.) Başka 
efendim, herkes bin sene yaşasın. Biz Menderes ' in bin sene yaşamasın ı 
isteriz. İktidara geldiğimiz zaman karşımızda görmek isteriz. (Gülüşmeler) 

Yani böylelerini muhal if olarak görmekten zevk aldığımızı söylüyoruz. 
Geliriz, gelmeyiz , o Allah'ın bileceği ve milletin bileceği bir iştir, sizin bi
leceğiniz değil . Yeter söz milletindir demiyor mu idiniz? Bir gün de millet 
size yeter der. Bu idare cihazı neler yapmaz, neler yapmamışt ı r . Yaptığı
na bakarak yapacağını anlamak mümkündür . İşte Suat Başol , Hüseyin 
Balık buradalar. Zonguldak ' ta siyasi bir toplantı yapıyoruz. O toplantı öy
le bir hava içinde yapılıyor ki, endişe ve korku memleket te hâkim, Recep 
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Peker Başvekil , 1947'nin Mayıs ayı. Ben toplantı yapı lmasını i s temedim 
arkadaşlar. Bir hâdise çıkması ihtimalini düşünerek, Sayın Hüseyin Ba
lık, Celâl BayarTa konuştu. Bayar bana arkadaşların arzusunu k ı rma 
dedi ve yapt ım. Ne yapmak istediler, bilir misiniz? Sivil polisleri amele kı
yafetine sokup hâdise ç ıkarmak istediler. Tedbir aldık. Savcıya bildirdik. 
Vilâyete bildirdik. Savcı orada bulundu, Emniyet Müdürü de bulundu ar
kadaşlar, bakınız sonra ne oluyor? Nutuk bitti. Bizim Dayıoğlu 'nun d a y a 
oğludur ya yeğenidir savcı. Mithat Dayıoğlu 'nun. Aradan günler geçiyor. 
Bir mektup Zonguldak' tan, savcılığa verildiniz. Ne imiş? Savcı dinliyor, 
emniyet müdürü dinliyor, âlemin huzurunda konuşuyoruz, bir şey yok , 
kürsüden inmeden savcıyı vazifeye davet ediyoruz. Sesini ç ıkarmıyor . 
O n d a n sonra ne oluyor bilir misiniz? Bir gazeteci varmış , onu tazyik edi
yorlar. O, güya not tutmuş. Ben Hükümete sövmüşüm. Mecl ise sövmü
şüm. Yani Ceza Kanununda siyasi maksatlarla kullanılan damgalar ın 
hepsi aleyhimize harekete geçiri lmiş. Fakat toplantıda savcı bu lunduğu 
için Adale t Bakanlığı akıllılık etmiş. Savcının huzuru ile olan bir toplan
tı da böyle şeylerle dâva açılmaz demiş de yakayı böyle kurtardık. (Banlar 
Halk Partisi zamanına ait şeyler, bunlardan bahsetmeyin sesleri) 

Hayır, hayır hepsinden bahsedecek değilim, merak etmeyin. Ne bun
ları H. P.'yi vurmak, ne de iktidarı okşamak için söylüyorum. Herkes his
sesini alsın arkadaşlar, İçtimaatı Umumiye Kanunu ne diyor, mahal l inde 
ikametgâh sahibi, siyasi haklara sahip iki vatandaşın vereceği bir dilek
çe ile yapacağı bir ihbarla toplantı yapılır. Hükümete bir hak tanımıyor 
kanun. Sen hiçbir şey yapamazsın . Vatandaş suç işlerse ondan sonra va
zifeni gör diyor. Kanun toplanma hürriyetini o kadar ehemmiyet l i telâkki 
ediyor ki, Hükümet in her türlü mülâhazasını bir hükümde reddediyor. 

Bu kanunun altında padişahların mührü var. Sonradan arkadaşlar, 
bir kanun çıkarılıyor, deniliyor ki; açıkta yapılacak toplantıları vali ve 
kaymakamla r memleket in asayişi mülâhazasiyle menedilebilir . Yani öyle 
l a s t i k l i bir kapı ki valilere, kaymakamlara bunu verdiniz mi? Partizan bir 
Dahil iye Vekilini de makamına oturttunuz mu? Azrai lden ziyade seçim
den korkan bir bakanı oturttunuz mu hürriyet ölmüştür. Halk Partisi, 
bakınız ş imdiye kadar vurduğum Halk Partisi bile 1946'da çok partili ha
yat başlayınca böyle kanun olamaz diye bu kanunu kaldırmıştır . Arka
daşlar, İçtimaatı U m u m i y e Kanununa ek 1328 tarihli kanun. Günün bi
r inde bu kanun başımıza belâ oldu. Gazianteb'e gittik. Hasan Polatkan 
burada mı bi lmiyorum ve Ahmet İhsan Gürsoy ile birlikte toplantı yap 
mak için müracaat ettik. Vali bir tezkere göndermiş . "Asayiş memleke t 
mülâhazasiyle açıkta toplanma yapı lmasına vilâyetçe müsaade edi lme-
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mistir." Asayiş i memleket i muhafaza değil arkadaşlar. Maksa t söylenecek 
sözleri on bin kişi duymasın da kapalı salonda elli kişi duysun. Sebep? 
diye sormuş bu iki milletvekili . Şimdi birisi Bakan. Valinin cevabı : "Ga-
zianteb'de çok rakı içilir, sarhoş çoktur, hâdise çıkar." Biz d inlemedik bu
nu arkadaşlar, Ekrem Cenani burada ise bilir, d inlemedik bunu bu m e m 
lekette valilerin emri değil kanunların hükmü geçer, dedik ve toplantıyı 
yaptık. Vali de ricat etti. Ne hâdise oldu, ne sarhoşa rastladık. Valiler böy
le bahanelerle siyasi hürriyetlere darbe vururlarsa siz köy muhtar lar ının 
emrindeki bekçiyi bizim haklarımız üzerinde tasarrufta bu lunmak salâ
hiyeti ile teçhiz ederseniz nasıl demokratız dersiniz, nasıl bu memleket te 
demokras i vardır dersiniz arkadaşlar? Sonra arkadaşlar, h iddet lenme
meniz şartiyle bir noktayı hatırlatayım. İnsanlar Devlet arabasının yük
sek yer inde söz söylerken, konuşurken, h a m a m d a Türkü söyleyenler gi
bi seslerini çok beğeniyorlar. Fakat o arabadan düştükleri zamanda , eğer 
yüksek mevki lerde bulundukları zaman dürüst hareket e tmemişlerse , 
prensip sahibi adamlar olarak hareket e tmemişlerse öyle şeylere mâruz 
kalıyorlar ki, haysiyetli bir insan için bunlar ö lümden daha beterdir ar
kadaşlar. Ne olacak, bugün siz iktidardaysanız, biz muhalefet teyiz. Halk 
Partisi muhalefette. Günün birinde bu iktidar değişecektir. K imse ebedî 
değildir. Niçin bu memleket te Hukuk Devletinin hakiki icaplarını yer ine 
getirerek bunun temin ettiği mânevi zevkin saadetine e rmeye l im arka
daşlar? Partiler farklı olabilir, akideler farklı olabilir. Eğer sadece çarpı
şan kitaplarsa, yani kitap deyince âyet falan anlamayın, (Gülüşmeler) 
programlarsa , programların çarpışması insanları düşman etmez. Bu 
memleke t te hakikaten düşmanlık doğuyor. Sebep, programlar ın çarpış
ması değildir. O programların birtakım şahsi ve küçük emellerin maske
si o lmas ından doğuyor. Bu vatanın evlâtları, bir geminin yolcular ı gibiyiz. 
Gemi batarsa lüks kamarada oturan iktidar mensuplar ı da batacak. Bi
rinci mevkide oturan Halk Partisi de batacak. Bizim gibi güver tede otu
ranlar da batacak. (Gülüşmeler) 

Şu gemiyi bat ı rmayacak usulleri getirelim. Nesillere intikal edecek 
kin ve int ikam tohumları ekmeyel im arkadaşlar. Bu nevi usulleri or tadan 
kaldıral ım arkadaşlar. (Sağdan : Bravo sesleri) Diyecekler ki Bölükbaşı bu
gün yumuşak konuşuyorsun, her gün sert konuşulmaz ya! (Gülüşmeler, 
bâzı sözler). Yok, o sizin halinize bağlı. İktidara mensup birisi, neden bu 
kadar ves ika ile geliyorsun, dedi. Günahınız arttıkça hamal la ge leceğim 
ben de, taş ıyamayacağım, dedim. (Gülüşmeler) Arkadaşlar, sakin bir hava 
içinde karşılıklı olarak içlerimizi dökemediğimiz için birbir imize karşı çok 
menfi hisler hâsıl oluyor. Bunda hiç şüphe etmeyin. Karşı karş ıya gelin 
kiminle konuşsam, yüzde doksan dokuz mutabık kal ıyorum. İktidarın 
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mensuplar iyle , fakat öyle olmazsa herkes düşman nazariyle bakıyor bir
birine. Bu, memleket i nereye götürür arkadaşlar? Muhasebes in i yapamı 
yoruz hâdiselerin ki, mutabık kalalım, anlaşalım. Muhasebes i yapı lmı
yor, yalnız bir taraf mütemadiyen i tham ediyor. 

1946'dan bu tarafa benim bildiğim teşvik ve tahrik o lmadan u m u m i 
toplantı larda bir hâdise cereyan etmemiştir. Bir tanesi bağırmıştır , işte o 
kadar. Toplantıyı ihlâl etmemiştir. Fakat maksadi mahsusa ile haraket 
edildiği zaman çok şeyler olmuştur. Öyle şeyler olmuştur ki, zavallı millî 
v icdan iftiraya uğramıştır. Balıkesir 'de Manisa 'da. Dar ı lmayın, bak püf 
noktas ına geldik. Bâzı hâdiseler olmuş, bu hâdiselerle Millî v icdan gale
yana gelmiştir diye izah edilmek istenmiştir. Niye Millî Vicdan galeyana 
gelmiş? C. H. P. Genel başkanı "bir siyasi parti hakkında hususi kanun 
çıkarmak, zulüm yolunu açmaktır, böyle olursa zulüm vardır" diyor. Bir 
insan kendi sözü ile ya yükselir, ya alçalır. İyi ise kalbleri kazanır, kötü 
ise herkes dudağını büker, geçer gider. Hiç millî v icdanın galeyana ge lme
sini icabett irecek hâdise değildir. Doğru veya yanlış . Ben 15 Haziran da 
Manisal ı lara dedim ki : "Manisalılar İzmir'de konuşuyor bu zat. al tmış 
bin tane hararetli İzmirli dinliyor, hiçbirisinin vicdanı galeyana ge lmiyor 
da 48 saat sonra ıslak barut gibi siz mi ateş aldınız" dedim. (Gülüşmeler, 
sağdan bravo sesleri) 

S U A T B A Ş O L (Zonguldak) — Konuştuğun kâfi artık in. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — Bak Allah seçimlerde SuadT jan
da rma yapmasın , bakınız in diyor, aşağıya. Arkadaşlar ; hakaret gibi, te
cavüz gibi takdirini mahkemeler in dahi güç yaptığı bu işlerde j anda rma
yı, bekçiyi hâkim yapmak yoluna gittiğimiz zaman siyasi toplantıya veda 
e tmek lâzımdır. Cezmi Türk arkadaşımızın belirttiği gibi, sayın "Mende
res'in arkadaşlarını teshir etmesi gibi" kitleyi teshir eden, ga leyana geti
ren bir hatibi bir bekçi yakasından tutup da indirmeye kalkışırsa bunun 
ne gibi hâdiselere sebebiyet vereceğini tahmin e tmeye imkân var mı? 
Haydi hakareti anladık, bildiğimiz alelade kelimelerle hakaret ediliyor. Ya 
şu tecavüz ne oluyor? 

Çıkar bir adam da, hükümeti yerden yere vurursa hükümet in muh
telif beyanlarını mukayese eder, bu beyanların ortaya koyduğu tenakuz
ları, samimiyetsizl ikleri söyler de böyle hükümete bu memleke t nasıl 
emane t edilir, derse; ömründe hükümet lâfını çok ağzına a lmamış , hükü
met deyince dudağı çatlayan bir bekçi bundan dehşete düşer de, bunu 
tecavüz telâkki eder de hatibin yakasına yapışırsa, o zaman ne olur ha
l imiz? 
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Arkadaşlar , şimdi son kanaatimi söyleyeyim; k ızmamak şartiyle, bu 
kanunda şu yaptığım tahlillere göre cemiyetin menfaatini emrett iği bir 
zaruretin ifadesi olarak buraya getirilmemiştir. Adına Millî selâmet kanu
nu demişler ama müsaade ederlerse ben ona başka bir ad takayım; "san
dalyenin selâmetini temin kanunu". 

REİS — Efendim Heyeti Aliyenin yorulduğunu müşahede ediyorum. 
15 dakika ara ver iyorum. 

REİS — Oturumu açıyorum. 

Söz Adale t Komisyonu Sözcüsü Şemi Erginindir . 

A D A L E T K O M İ S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü ŞEMİ E R G İ N (Manisa) — Muhte rem 
arkadaşlar ım, vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması hakkındaki 
kanun lâyihasının komisyonumuzca hazırlanan raporu Yüksek Huzuru
nuzda daha etraflı bir şekilde açıklamak ve arkadaşlar ımızın gerek ko
misyonda ve gerekse Yüksek huzurunuzda bu tasarı hakkındaki tenkid 
ve tereddütlerini Adalet Komisyonu adına cevaplandırmak üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. Fakat tenkidleri cevaplamadan evvel bu lâyi
hanın getir i lmesinde ve komisyonumuzca kabul edi lmesindeki mucip se
bepleri kısaca arzetmek isterim. 

Memleket te yer yer vukua gelen hâdiseler bize göstermiş bulunuyor 
ki, Anayasan ın ikinci maddesinde kabul edilmiş bulunan lâyiklik prensi
bine, kökü malûm olmayan cereyanlar vasıtasiyle, aykırı bir hareket ya
rat ı lmak istenildiği ve Anayasanın teminatı altında bulunan fikir ve vic
dan hürriyeti ve demokrat ik hürriyetler aleyhinde yine demokras in in lû-
tufkâr ve müsamahakâr zihniyetinden istifade edilerek memleket te hu
zur ve sükûnun ortadan kalkması ve din maskesi altında, hattâ dinle 
alâkası o lmayan insanların yer yer faaliyette bulunduklar ı inkâr kabul 
etmez bir hakikat olarak karşımızdadır. Zaman oluyor, bir insan çıkıyor, 
gerek şahsının ve gerekse mensup olduğu cemiyetin nüfuzunu sağlamak 
ve muvaffakiyet temin etmek gayesiyle toplantıdan toplantıya gidiyor ve 
bu toplantı larda hadis ve ayetler okumak suretiyle şahsi veya mensup 
bulunduğu cemiyet namına siyasi nüfuz temin edebilmek için vatandaş
ların din duygu ve düşüncelerini ve bu mukaddes varlık ve mefhumu po
litika mücadeles ine alet e tmeye çalışıyor. 

Bir hatip çıkıyor, bir yerde yine aynı maksat ve gayelerle, Alevî ler in 
kestiği hayvanın eti yenmez diyor ve vatandaşların din ve taassup duy
guları arasında bir bütün olan cemiyetimiz içerisinde din ve taassup me
seleleri yüzünden bu milletin çocukları arasında bir nifak ve husumet to
humlar ı yaymaya çalışıyor. 
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Bir insan çıkıyor, yine topluluklara hitap ederek "Müslüman vatan
daşlar; niçin demokrat ik rejimlere bağlı bu lunduğumuz halde din muva
cehesinde en az akalliyetler kadar bir hakka sahip o lamıyorsunuz. Neden 
din ve mezheplerinizin âyinlerini serbestçe icra edemiyorsunuz , neden 
bu müs lüman memleket te tekkeler ve zaviyeler açık olmasın diye müslü-
manlar ın dinî hislerini, siyasi sahada bir muvaffakiyet kazanmak emeliy-
le harekete get i rmeye çalışılıyor. Diğer taraftan birisi çıkıyor, biz, bu 
memleket te kanun korkusuna değil, Allah korkusunu vicdanlara koya
cağız, diyor ve bu memleket evlâtlarını sükûn ve nizam içerisinde her an 
hızlı ve büyük adımlarla yetiştirip sahai medeniyet te tekâmül merhalele
ri kateden bir memleket i geriye, şeriata ve bunun neticesi olarak medeni 
dünya camiasından ayı rmaya teşvik ediyor. Yine görüyoruz ki, bir insan, 
böğründeki torbanın içerisinde birçok dinî kitaplar taşıyor, Kuranı Ker im 
dağıt ıyor ve hattâ satıyor. Aradan zaman geçiyor ve bu Kuranı Kerimleri 
elde ettiğimiz zaman görüyoruz ki, içlerinde KuranTn hakiki yazı lar ından 
tefrik edi lmesine imkân olmayan, birçok sayfalarında aynı yazı lar la yazıl
mış ve fakat Kuranı Kerim'in yazılarından başka siyasi, politik ve birçok 
cemiyet ler in ve şahısların propagandasını istihdaf eden yazılar sokuştu
rulmuş. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) — Allah Al lah, biz hiç 
görmedik . 

K O M İ S Y O N S Ö Z C Ü S Ü ŞEMİ E R G İ N (Devamla) — Allah, Al lah, tabiî. 
Ve y ine birtakım neşriyat, mütemadiyen ve ısrarlı olarak yeşil nikap al
t ında yazılar yazmak suretiyle memleket in hukuki ve içtimai temel ni
zamlarını sarsmaya çalışıyor ve âdeta bir maksat al t ında dinin siyaset ve 
devlet işlerine müdahalesini temine uğraşıyor ve netice olarak, C u m h u 
riyetten evvelki devirlerde olduğu gibi, Hükümet in şeriat adamlar ından 
izin ve fetva a lmadan hareket imkânlarına mâlik o lmaması yo lunda pro
pagandalar yapmaktan çekinmiyor. Ve yine son zamanlarda, memleke t in 
muhte l i f köşelerinde yapı lan toplantılarda fikirlerin fikirle müdafaası de
ğil, cemiyet ler in ana programlarının izahı ile değil ve fakat toplu luğumu
zun bütün varlıklarına küfretmek, tecavüz etmek, şahısların şeref ve 
haysiyetini topluluklar muvacehesinde çiğnemek. 

Hürriyet ve demokrasinin müsamahakâr himayesine sığınılarak hür
riyet ve demokras i vaveylası ile hürriyet ve demokrasinin ba l ta lanmakta 
olduğu, hürriyet rejiminde, hürriyetten faydalanılarak hürriyetlerin yok 
edi lmeye çalışıldığı ve bu topluluklarda küfür, hakaret ve tecavüzlerle va
tandaşlar arasında bir husumet havası esdirmeye yeltenil i rken namuslu 
ve şerefli insanların âdeta ürkek bir hale getirilerek, demokras i ve hürri-
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yet in sanki yalnız mütecasir ve mütecaviz insanları h imaye ettiği hissini 

yara tan bir havanın memleket te hâkim olmaya başlağını gö rmüş olmak. 

İşte bu kanun lâyihasının Yüksek Huzurunuza getir i lmesi için en 
m ü h i m sebeb teşkil etmektedir. Bâzı arkadaşların temas ettiği gibi bu ka
nun lâyihası, ne şu cemiyet , ne bu cemiyet , ne şu şahıs ve ne de bu şa
hıs için değil , bu kanun; dini siyasete alet ederek memleket te irticai kö
rükleyerek bundan memleket zararına faydalar sağlamak niyet ve dü
şünceleri olan kötü, menfi ruhlu cemiyet ve şahısları ist ihdaf ey lemekte
dir. Bu kanunda, kendi program ve gayelerinden ayr ı lmayan cemiyet le
rin ve y ine memleket in selâmetinden başka bir fikir bes lemeyen namus
lu vatandaşlar ın endişe edeceği hiçbir cihet mevcut değildir. Bu kanun, 
ancak memleket in ana nizamlarını yok e tmeye açık veya gizli olarak ça
lışan, mensuplar ının çal ışmasına göz yuman cemiyetlere ve şahıslara şâ
mildir. Fikirleri iyi olan insanlar için endişe edilecek bir kanun olarak 
mülâhaza edilemez. Şimdi birer birer komisyonumuz adına arkadaşları
mın tasarı üzerindeki tenkidlerine cevap ve rmeye çal ışacağım : 

Bu tenkidlerden bir tanesi, lâyihanın hürriyet rejimini ve toplantı 
hürriyetini biraz daha kısmak ve seçim arifesinde siyasi teşekküllerin fa
aliyetini daral tmaktan başka bir mânası yoktur, demektedirler . 

Yine bir arkadaşımız, eğer kanun çıkarsa muhal i f partiler artık top
lantı yapamayacak , iktidar partisi merkez ve teşkilâtı zabıta üzer inde 
mûtat baskısını yaparak - son kısım bugünkü Ulus Gazetesinin başlığı
dır- zabıtayı harekete geçirerek tenkidcileri hakaret etti diye susturacak
tır. (Sağdan doğru sesleri) Doğru diyen arkadaşlarımın bir itiyadı mevcut 
tur. Mevcu t olan kanunlar muvacehesinde hürriyetleri hakikaten kırma
ya al ışmış olan bir zihniyetin ifadesi, bundan başka bir şekilde mânalan-
dır ı lamaz. 

Fikir hürriyetlerinin mevcut olduğu, kanunun tatbik edildiği devirler
de kanunu bir tarafa bırakarak bu memleket te neler yapıldığını ifade et
menin bence artık sırası ve zamanı geçmiş bulunmaktadır . Çünkü bu, 
hepinizce açık ve katî olarak ma lûm bulunmaktadır . 

Fikir hürriyetini baskı altında bulundurmak isteyen bir zihniyetin, 
dünkü iktidarları zamanında mevcut olan bir usulle matbuata mensup 
insanların yedisinin, sekizinin birden hapisanelere götürüldüğü bu 
memleke t te bugün bu kanun muvacehesinde. . . 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) — Onlar geride kaldı. 

Ş E M İ E R G İ N (Devamla) — Evet geride kaldı, sizi arıyor yine . 

REİS — Cemal Reşit Bey, rica ederim, hatibin sözünü kesmeyiniz . 
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Ş E M İ E R G İ N (Devamla) — Bu zihniyetteki insanların bugün hürriyet
ler tahdit ediliyor, fikir hürriyetleri yok edilmek isteniyor diye yapı lan va
veyladan bir mâna çıkarmak mümkün olamamaktadır . Hürriyet , n izam
ları sağlayan kanunların çerçevesi içerisinde başkasının hürriyet hudut-
lariyle tahdit edilmiş bulunmaktadır. Toplantı hürriyeti dediğimiz şey, 
nedir? Binlerce, on binlerce vatandaşın huzurunda hattâ zabıta ve ka
nunların himayesinde memleket in bütün varlıklarına, memleket i idare 
edenlere küfretmek ve şahıslara tecavüz ve hakaret demek midir? Art ık 
bu mânada vatandaşın huzurunu kaçıran, vatandaşı birbirine düşüren, 
hasım yapan ve memleket te nizam tanımayan hudutsuz bir hürriyete 
mâni olmak için bir çare aramak ve bulmak zamanı gelmiştir. Bu kanun
la toplantı larda varlıkların şerefi korunacak, vatandaşlar ın izzetinefsi ve 
şerefleri korunacak, nihayet bu memleket te toplantıların edep ve nezahet 
kaideleri içerisinde yapılması temin edilecektir. Yani hakiki toplantı hür
riyeti, fikir hürriyeti, asıl mânasiyle işte bu müeyyideler le teminat ve ga
ranti altına alınmış bulunacaktır. 

Arkadaşlar ım; kanunun 4'üncü maddesinde bahsedi len hürriyetle
rin, toplantı hürriyetinin bu madde ile tahdit edi lmek istenildiğini ve ni
hayet bir zabıta memurunun bu toplantıya kendi görüş ve anlayışı nis
pet inde müdahale edecek konuşmalardan hakaret ve tecavüz mânas ın ı 
çıkardığı anda o toplantıyı dağıtabileceğini veyahut vatandaşı , hatibi kür
süden indirebileceğini söyleyerek, bu kanun metni muvacehes inde artık 
toplantı yapmanın imkânı olmadığını ifade buyurdular. Bu arada mevcu t 
kanun hükümler i ile sevkedilmek istenilen 4'üncü madde arasında kısa
ca bir mukayese yapmanın faydalı olacağı kanaat indeyim. İçtimatı Umu
miye Kanununun 9'uncu maddesi mucibince yapı lan açık yer toplantıla
r ında bu toplantıyı idare etmek üzere iki, üç kişilik bir heyet kurulur ve 
bu heyet toplantının müsaadesini alır. Ve toplantının devamı müddet in-
ce toplantının sükûn ve nizamını ve konuşan hatiplerin edep ve n izam
lara aykırı hareket e tmemesini temine çalışır. Şöyle der : 

"İçtimalara tarafı Hükümet ten memurini mülkiye veya adliye m e m u r 
edilebilir. Bu memur tensip veya intihap edeceği mahall i mahsus ta bulu
nur ve heyeti idarenin talebi halinde veyahut mahall î inzibatı ihlâl ede
cek şekilde münazaa ve mücadele vukuunda içtimai fesheder." Görülü
yor ki, İçtimaatı Umumiye Kanununa göre buraya gidecek memura , ma
hallî inzibat hal vukuunda, içtimai ve toplantıyı feshetmek salâhiyetini 
ve rmiş bulunuyoruz. 

Bunun mütenazırı olarak Seçim Kanununun 44'üncü maddes inde 
ise "yapılan kapalı yer toplantısında da yine üç kişilik bir heyet toplantı-
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l an idare eder ve bu toplantılarda kanuna aykırı hareket o lmamas ın ı te
min eder" der. 

Her iki halde de bu heyetler eğer kanuna riayet e tmeyen hatibin ka
nunsuz sözleri, tecavüz ve hakaretleri karşısında kanuna aykırı fiiller-
karşıs ında eğer kendi kendine bu işi halletmek imkanını bu lamazsa za
bıtayı davet eder ve zabıta bu gayrikanuni hareketlerde bulunan, edebe 
mugayir söz söyleyen kimseyi konuşmamaktan meneder. Ş imdi burada 
sevkedi lmiş bulunan 4'üncü madde ile bu heyetlere ait birinci vazife de 
zabıtanın üzerine veri lmiş bulunuyor. Yani nasıl ki, bu üç kişilik heyet, 
hakaret, tecavüz, edebe aykırı haller vukuunda konuşan hatibe kanun 
çerçevesi içerisinde dönmesini , edebe aykırı konuşmamas ın ı ihtar ede
cek, bunda muvaffak olmazsa zabıtaya haber verecek idiyse burada bu 
heyetin vazifesini de zabıtaya vermiş bulunuyor. Bâzı arkadaşlar ımızın 
anladığı gibi dördüncü madde de : Zabıta, toplantılarda her ne suretle 
olursa olsun kavlen veya fiilen hakaret veya tecavüzde bulunanların, top
lantının huzur ve sükûnunu ihlâl edenlerin bu hareketleri zabı taca der
hal menedilir . Burada zabıta tarafından derhal menedil ir tâbirine, bâzı 
arkadaşlar ımız zabıta tarafından hatibin her hangi bir ihtar yapı lmaksı 
zın derhal ayağından tutularak kürsüden aşağıya indirileceği yo lunda bir 
mâna vermektedirler . Daha doğrusu kanunun metninden bu mâna dahi 
anlaşıl ıyor şeklinde ifadede bulunmuşlardır . Burada zabıtanın yapacağı 
vazife evvelâ, bu heyetler, toplantıyı idare eden heyetlerin birinci vazifesi 
olan hatibin kanuni konuşması bakımından ihtarı yapacak, edeple ko
nuşmasını temin edecektir. Bunda muvaffak o lmazsa elbette o zaman 
hakaret ve küfür ve kanuna aykırı olan sözlerin temadisine imkân ola
mayacağ ından hatibin sözünü kesmiş olacaktır. Komisyonunuz olarak 
maddenin içerisinde, maddeden yarın tatbikatta her hangi bir şekilde 
yanl ış anlaşı lmaması ve yanlış tatbik edi lmemesi bakımından arkadaşla
r ımızın hakikaten hassasiyetle üzerinde durdukları bu noktayı ilâve et
mek m ü m k ü n olabilecektir. Yani zabıta, kanuna aykırı, edebe aykırı ha
karet ve tecavüz vukuunda bu üç kişilik toplantıyı idare eden heyete baş 
vuracak, diyecektir ki, mesuliyetini üzerine aldığın bu toplantının niza
mını , nezahatini ve necabetini temin et; hatip her tarafa hakaret ediyor, 
hatip edebe aykırı konuşuyor, hatip kanuna aykırı ifade kullanıyor diye, 
bu heyeti harekete geçirerek ve heyet de hatibe lâzımgelen ihtarı yapa
caktır. İkinci olarak, eğer heyet zabıtanın ihtarı karşısında vazifesini yap
mazsa veya heyetin bu ihtarına rağmen hatip edebe avdet etmez, teşeb
büs ve faaliyetlerinden vazgeçmezse , ondan sonra zabıta, kanunun ken
disine vermiş olduğu vazifesini yapacak ve bu hareketlerin devamına el
bette ki mâni olmak gibi vazifesini yapmış bulunacaktır . 
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ZİHNİ BETİL (Tokad) — Dördüncü maddede böyle şey yoktur. 

REİS — Rica ederim hatibin sözünü kesmeyin. 

A D A L E T K O M İ S Y O N S Ö Z C Ü S Ü ŞEMİ E R G İ N (Devamla) — Dördüncü 
maddeyi , komisyonumuz olarak anladığım mânada izah e tmeye çalışt ım 
ve ded im ki, zabıtanın vazifesi, burada iki oluyor, birinci vazifesi bu top
lantıları idare eden o üç kişilik heyetin vazifesidir, bu üç kişilik heyetin 
vazifesini yapacaktır. İkinci olarak, nasıl ki, bu heyetler vazifesini yapma
dıkları takdirde zabıtanın müdahalesini davet edeceklerdir, ikinci vazife
si olarak da zabıtanın bu şekilde bir müdahalesi olacaktır. Eğer arkadaş
lar kanunun maddesinden bu manayı çıkaramıyorlarsa kanunun tedvi
nindeki maksadın bu olduğunu bir iki kelime ile tavzih ediyorum, b ü şe
kilde bir netice ç ıkarmak her halde mümkün olabilecektir. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) — 4 uncü maddeyi ge
ri mi al ıyorsunuz? 

A D A L E T K O M İ S Y O N U A D I N A ŞEMİ E R G İ N (Manisa) — Biraz kulak 
verirseniz 4'üncü maddenin geri mi alındığını yoksa izahını mı yapt ığ ımı 
anlarsınız. 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyin. Sonra söz alıp sual sorarsınız. 

A D A L E T K O M İ S Y O N U A D I N A ŞEMİ E R G İ N (Devamla) — Muhte rem 
arkadaşlar ım, vatandaş hak ve hürriyetlerinin, vatandaşın şeref ve hay
siyetine tecavüzü önleyici ve vatan evlâtlarının birbirine girmesini önleyi
ci tedbirlerin alınması ve memleket te nifak tohumu y a y m a k is teyenlere 
mâni o lunması ve nihayet mukaddes varlık olarak tanıdığımız dinin po
li t ikaya alet edilerek sokak sokak, meydan meydan dolaşılarak propa
ganda yapı lmasını önlemek maksadiyle kanunun çıkarı lması , hiçbir za
man hürriyeti tahdit değildir. Tarihlerde görüyoruz ki demokras i ler in za
m a n zaman türlü safhalar arzetmesinin yegâne sebebi, demokrat ik reji
mi tatbik eden muhtelif memleket ler çok çabuk bu hürriyet bol luğu için
de bir anarşiye bir inhidama gitmişler ve bu rej imden faydalanan yaban
cı ideolojiler o memleket te millet bünyesini yıkıcı faaliyetler göstermişler
dir, bunlar, tarih kitaplarında açık olarak yer almış bulunmaktadır . 

Devlet iktidarının tahdidi ve hürriyetlerin hudutsuzluğu m e v z u u n d a 
bakınız fransız hukukçular ından Düguit ne diyor? 

ZİHNİ BETİL (Tokad) — Onlar geçti, yenileri çıktı ş imdi. 

Ş E M İ E R G İ N (Devamla) — Evet efendim, dinleyel im. Ferdî tabiî hak
ların Devlet iktidarlarının aşılması imkânsız hudutlarını teşkil eylemesi 
keyfiyetinden biri anarşi ve diğeri de keyfîlik gibi iki önemli sonucun zu
huru m ü m k ü n bulunmaktadır . Böyle bir anarşi kabulü hal inde aşağıda-
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ki iki hal şeklinden birinin tercihi gerekecektir. Evvelâ ya ferdiyetçi telâk
kinin icaplarını çok sıkı bir şekilde yerine getirerek, ihlâli imkânsız görü
len ferdî tabiî haklara mutlak surette riayet temin olunacaktır ki, bu 
tarzda bir şıkkın tercih edilmesi keyfiyeti Devlet iktidarının or tadan kalk
ması yani anarşinin zuhuruna müncer olacak düzenli ve medeni bir ce
miyet i imkânsız kılacaktır. Yahut da ikinci hal şekli olarak mevzuubah i s 
telkinin icaplarının mevcudiyet i karşısında sosyal nizamın muhafazasiy-
le telife çalışılacaktır. A m a bâzı arkadaşlarımız toplantılarda, mit inglerde 
arzu etmektedirler ki, bırakınız bizi, istediğimiz şekilde konuşal ım, iste
diğimiz şekilde Hükümet mensuplarına, vatandaşlara, müessese lere ya
pabi ldiğimiz kadar hakaret ve tecavüzü yapal ım, bize kimse ilişmesin, 
eğer böyle yaparsanız memlekette hürriyet vardır, eğer mâni olursanız hür
riyeti tahdit ediyor Demokrat Parti, diye avaz avaz bağıracaklardır. 

Sayın Bölükbaşı , Manisa 'yı misal getirdiler. Manisa 'daki beyanları , 
ş imdi yan ımda olsa da okuyabi lsem. Bu nutuk başından sonuna kadar 
küfürle doludur. 

İstenilen hürriyet, istenilen fikir hürriyeti bundan başka bir şey de
ğildir. Artık bu memleket te fikir hürriyeti diye şahısların izzetinefislerine 
tecavüz zamanı artık geçmiştir. Eğer partiler muvaffak o lmak istiyorlar
sa, eğer cemiyetler muvaffak olmak istiyorlarsa, eğer cemiyetler, yürü
dükleri yo lda kazanç temin etmek istiyorlarsa, istikbali sağlam istiyorlar
sa, bu istikballeri için şu veya bunun izzetinefsini, şahsını basamak ya
parak, ona hakaret ederek istikbal sağlamanın zamanı gelmiş olacağını 
hiçbir zaman arzulamayız. (Soldan bravo sesleri) 

Bu izahat ımızdan anlaşılacağı veçhile hürriyetleri tahdit değil ve fa
kat kanunen himaye altına alınmış hürriyetlerin ve şereflerin müdafaası 
ve sosyal nizamımızın bekası ve tekâmül yolundaki mâniler in izalesi bu 
tasarıda ön plâna alınmış bulunmaktadır . 

Arkadaşlar ımız , ikinci bir tenkid olarak Türk Ceza Kanununun 
163'üncü maddesi varken ve gene Cemiyetler Kanunu mevcu tken bu ka
nunu ge t i rmeye ne lüzum vardı ve nihayet bu kanunun birinci maddes i 
Türk Ceza Kanununun 163'üncü maddesinin son fıkrasından başka bir 
m â n a taşımamaktadır demektedirler. Türk Ceza Kanununun 163'üncü 
maddes i muhtel if fıkraları ve muhtelif hükümler i ihtiva etmektedir ve 
esas olarak halkın dinî hislerini alet edi lmek suretiyle Devlet in hukuki ve 
içt imai temel nizamlarının yok edi lmesine matuf propagandalar ı ihtiva 
etmektedir , birinci kısım yine bu maksatlarla cemiyetler kurmayı ist ihdaf 
etmektedir . 
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Getiri len kanunun birinci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 163'ün-
cü maddesinin birinci fıkrasındaki, temel nizamları y ıkmaya matuf hare
ketlere ait cezalar elbette ki mahfuz bulunmaktadır . A m a , temel n izam
ları y ıkmaya matuf olmasa dahi cemiyet içerisinde siyasi veya şahsi nü
fuz veya menfaat temin etmek maksadiyle din ve dinî hisleri yahut dince 
tanınan mukaddes şeyleri veya dinî kitapları alet ederek yapı lacak pro
pagandayı istihdaf etmektedir. Yine 163'üncü maddede mevcut bulun
mayan din kitaplarının alet edilmesi suretiyle yapı lan p ropagandada da 
bu madde içine al ınmış bulunmaktadır . Kanunun geüri l iş indeki muc ip 
sebep ve mânayı izah ederken anlatmaya çalıştığım gibi, dinin cemiyet-
lerce ve şahıslarca siyasete alet edildiği ve cemiyetlerin mesul şahısların
dan hariç veya mesul şahısları tarafından siyasi ve şahsi nüfuz için bir 
alet olarak kullanıldığı ve nihayet topluluklarda fert hürriyetlerine teca
vüzler yapılarak siyasi toplantı manzarasından ziyade başka mânala ra ve 
yönlere toplantıların tevci edildiği malumdur. İşte 163'üncü madden in 
son fıkrasından al ınmak suretiyle şahısların cemiyet le olan irtibatları ve 
programlar ı bakımından cemiyetlerin bizzat veya şahısları vasıta k ı lmak 
suretiyle dini siyasete alet e tmek hallerinin önlenmesi bak ımından fay
dası dokunacak bir kanun olup halkın haleti ruhiyyeninde yapacağı psi
kolojik tesirleri de nazarı itibara alarak müstakil hükümleri ihtiva eden bir 
kanun tasarısı olarak Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Arkadaş lar ım demektedir ki. T. Ceza Kanununda yapı lan hakaretleri 
cezalandıran bir sürü müiyyideler vardır. Şu halde dördüncü maddeye 
neden m e v h u m şahıslar ve müesseselere hakaret ve tecavüzleri ayrıca bu 
kanunla tecziye etmiş bulunuyorsunuz. Türk Ceza Kanununun 480, 
482, 268 ve mütaakıp maddeleri hakikaten hakareti mu tazammın fiille
ri cezalandırmış bulunmaktadır. A m a getirilen tasarının dördüncü mad
desinde şahısları istihdaf eden, şahıslara vâki hakareti tecziye eden bir 
gaye mevcut değildir. Şahısları h imeya eden bir gayesi yoktur; ancak ha
karet, tecavüz ve küfürlerle baştan sona dolmuş bulunan toplantının ne-
zahatini , âdabını ve necabetini temin maksadiyle konu lmuş bir müeyyi 
dedir. Türk Ceza Kanununun bu hususa ait maddeler i ile en ufak bir 
münasebet i mevcut değildir : 

Çok hürmet ettiğim arkadaşım Zihni Betil 'in Halk Partisi adına vâki 
konuşmas ı üzerinde de kısaca durmak isterim. 

Dedi ki, arkadaşım, C. H. Partisi, Cumhuriyet nizamını ve inkılâpları 
korumayı kurulduğu günden beri siyasi faaliyetinin birinci vazifesi say
mıştır : Faaliyetine bu vazife çerçevesi içinde devam etmektedir ve ede
cektir; hakikaten Halk Partisinin kurulduğu günden beri inkılâpları ko-
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ruma bakımından ne şekilde muamele yapmış olduğunu, nasıl bir hattı 
hareket takip etmiş olduğunu burada izaha imkân bulunuyorum. Tah
min ediyorum ki, yine burada muhterem arkadaşımı inkılâpları koruyan 
partinin, inkılâbı yaratan kimse hakkındaki, inkılâpları bizzat bu m e m 
lekette başarmış bulunan insan hakkındaki fikir ve düşünceleri onun 
hakkında reva gördüğü hattı hareketleri burada izaha lüzum g ö r m ü y o 
rum. (Sağdan ne demek sesleri) 

Anla tay ım. Sordunuz, izah edeyim. 

İnkılâpları koruyan parti, inkılâpları kurulduğu günden beri müdafaa 
ediyorum, bunda devam edeceğim, diyen partinin hakikaten inkılâpların 
banisi olan Atatürk 'ün ö lümünden sonra pullardan dahi resimlerinin çı
karı lmış olması , onun ö lümünden sonra namına yapı lan heykel in Köşk
te toprak üstüne bırakılmış olması. . . 

H Ü S A M E T T İ N T U G A Ç (Kars) — Size yakışmaz bunlar, ayıp. 

A T I F T O P A L O Ğ L U (Ordu) — İnkılâpla bunların alâkası ne? (Sağdan gü
rültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, hatibin sözünü kesmeyin. Söz isterseniz 
alırsınız. Buyurun Şemi bey devam edin. Heyeti Umumiyeye hi tabedin. 

A D A L E T K O M İ S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü ŞEMİ E R G İ N (Devamla) — İki C. H. 
Partisi irtica ile mücadele etmiştir, edecektir. 

Üç, inkılâpları korumak için elinden gelen tedbiri almakta, iktidara 
en büyük desteği yapmış bulunacaktır. Bu ifadeyi yaptıktan sonra bu ga
ye ve zihniyet içerisinde kanunun birinci maddes ine parti olarak tama-
miyle muvafakat ettiklerini ve birinci maddeyi kabul ettiklerini, üçüncü 
maddeyi de kabul ettiklerini, ikinci maddeyi kabul etmediklerini , dör
düncü maddenin tadilini istediklerini ifade etmiştir. Kanun mânasını , 
ikinci maddeden almaktadır. İkinci madde, dini siyasete alet eden şahıs
ların cemiyet le olan irtibatları bakımından cemiyetlerin dahi tecziyesine 
gi tmek neticesini sağlamaktadır. 

İkinci madde, dini siyasete alet eden şahısların, partilerin bünyesin
de bu lunmamas ın ı temin eden bir maddedir. İkinci madde , cemiyet ler in 
bünyeler inde dini siyasete alet edecek kimselerin memleket te irticai ha
rekete getirecek kimselerin bulunmaması hususunda partilerin ve onla
rın merkez heyetlerinin azamı ihtiyatı, âzami dikkati sarfetmiş olmaları
nı icabettiren bir maddedir. 

Birinci madde ile, bir vatandaş olarak elbette ki yaptığı suçun cezası
nı çekecektir . A m a bu vatandaş, bir cemiyete mensup ise ve fikirleri ta
m a m e n mensup olduğu cemiyet tarafından tasvip edil iyorsa veya diğer 
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mânas ında cemiyet tarafından bu fikirler teşvik ediliyorsa, elbette ki bu 
vatandaşın fikirleriyle cemiyetin fikirleri ve hattı hareketi arasında bir 
mutabakat olması lâzım gelecektir. Bu bakımdan kanunun ruh ve mâna
sının izahını yapan ikinci maddenin ademi kabulü, birinci maddedek i 
kabulü de beraber almış ve götürmüş bulunmaktadır . 

İkinci maddenin üçüncü fıkrası, Cemiyetler Kanununun birinci ve 
dokuzuncu maddeler ine göre, yine Cemiyetler Kanununun 33'üncü 
maddes inde bunlar hakkında ayrıca hüküm mevcuttur. Bu, kapa tma ve 
faaliyetten menetme hükümlerinin bu kanunda derpiş edi lmesinin mak
sadı, şahısların cemiyetlerle olan irtibatları ve fikirleri, cemiyet tarafın
dan tekabbül edilmiş bulunması bakımından müstakil kanun içinde ifa
de e tmenin mânasını taşımaktadır. 

Yine arkadaşım, bu üçüncü fıkra ile, Devlete yüklenmiş bu lunan asa
yiş ve nizamı koruma vazifesinin cemiyetlere tahmil edi lmiş olmasının 
hakiki hukuk prensiplerine uygun olmadığını ifade etmiş bulunmakta
dır. 

Devlet , birçok hâdiselerde asayiş ve inzibatı, nizamı muhafaza bakı
mından toplulukların ve cemiyetlerin yardımını bâzı yer lerde bulmuştur . 
Misal olarak biraz evvel arzettiğim gibi Seçim Kanununun 44'üncü mad
desinde ve İçtimaatı Umumiye Kanununun 9'uncu maddes inde topluluk
ları idare eden heyetlerin nizamı muhafaza bakımından Devlete ya rd ım
cı olması sağlanmış bulunmaktadır. Burada da ikinci maddenin üçüncü 
fıkrasiyle Devlet, bugünkü hâdiselerin vukuu karşısında gereken tedbir
leri a lmak bakımından cemiyetleri kendilerine yardımcı olarak çağı rmak
tadır ve alınan tedbir ile istemektedir ki cemiyetler, o cemiyet lerce de ar
zu edi lmeyen kötü ruhlu insanların gi rmemesini temin bakımından da
ima uyanık olmalarını ve teşkilâtlarını zaman zaman bu bak ımdan ikaz 
etmelerini temin yönünden konulmuş bir mâni tedbirden ibarettir. 

Bâzı arkadaşlar demektedirler ki, bir vatandaşın hatası yüzünden 
milyonlarca âzası bulunan bir parti kapanmalı mıdır? Ben filân part iye 
kayıt l ıyım derse bu nasıl ve ne şekilde tahkik edilecektir? Elbette ki siz
de takdir edersiniz böyle bir şey üzerinde düşünmek dahi m ü m k ü n de
ğildir. Bir vatandaşın, mücerret ben filân partiye kayıt l ıyım diye ifadede 
bulunması , onun o cemiyete kayıtlı olduğunu ispat e tmez. Cemiyet le re 
kaydolmanın , cemiyetle ilgili bulunmanın birçok hususiyetleri ve Cemi
yetler Kanununa göre formaliteleri vardır. Elbette ki bunlar tahkik ve tet
kik edildikten sonra o vatandaşın cemiyetle alâka ve rabıtası tesbit edil
miş bulunacaktır . 
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Şimdi arkadaşlarımın esas olarak üzerinde durduğu bir noktayı ko

misyonunuz olarak açıklamak mecburiyet indeyim. Bâzı arkadaşlar ım 

demektedir ler ki, birinci madde muvacehesinde artık bu memleket te hiç 

dinden bahsedi lmeyecek midir, din adamları vaazlarını vatandaşlara ya

pamayacaklar mıdır, partiler programlarındaki bu mevzua ait hususların 

münakaşas ını yapamayacaklar mıdır ve nihayet biraz evvel zanneder im 

ki, Pamukoğlu arkadaşım söyledi, bir köyde yıkık minare veya yıkık ca

mi görmüş , Evkaf İdaresine gitmiş, yapmayınca, yapmıyorlar , camiyi ta

mir etmiyorlar şeklindeki tenkid üzerine çekilecek bir telgraf suç olarak 

kabul edilecek mi, dediler. 

Muhte rem arkadaşlarım. Yüksek Huzurunuzda hemen şunu açıkla

mak isterim, elbette ki dün olduğu gibi bugün de din adamlar ının din

den bahsetmelerinin vatandaşlarının mensup oldukları din ile a lâka ve 

irtibatlarının kesilmesi mânasında an lamamak icabeder. Ve nihayet bir 

vaiz camis inde dinin icaplarını cemaate ifade edecek, dinin gereken na-

sihatlarını vatandaşa anlatacak, ama elbetteki hiçbir zaman bir cami ve 

mabet te vazede rken , nasihat verirken bu nasihati, ve hâdiseyi bir politi

kaya alet etmeyecektir . 

Yine Anayasanın ikinci maddesinde mevcut bulunan lâiklik prensibi
nin münakaşas ı , elbetteki ilmî, kritik mânada yapılabilecektir . Partilerin, 
programlar ında bu mevzua ait hükümleri bir program olarak Hükümete 
tevdi edip resmen açıkladıktan ve efkâri umumiyeye arzettikten sonra bu 
programlar ının izahını da yapmak imkânlarını bulabileceklerdir. A m a 
bunların izahı, lâikliğin münakaşası , takdir edersiniz ki, hiçbir zaman 
sözler imin başında ifade etmek istediğim gibi son zamanla rda vukua ge
len hâdiseler cümlesinden toplantılarda ya şahsına veyahut da mensup 
olduğu cemiyete nüfuz veya menfaat sağlamak bakımından hâdiseler 
okumak şeklinde -nebi ley im ben- dini polit ikaya âlet e tme şekl inde ol
mayacaktır . Kanunun kasdetmek istediği mâna bundan ibarettir. 

Muhte rem Cezmi Türk arkadaşım muhtel if memleket ler in Anayasa la

r ından okuyarak, fikir hürriyetinin bu anayasalar muvacehes inde garan

tiye bağlanmış olduğunu, bizde ise bu kanunlar karşısında fikir hürriyet

lerinin tahdit edildiğini ifade buyurdular. 

Okunan bu anayasalar karşısında, nihayet bizim kendi Anayasamı 
zın hükümler i de hiçbir zaman hürriyetleri h imaye hususunda diğer 
memleket le r anayasalarından aşağı hükümleri ihtiva e tmemekte olduğu 
görülmektedir . 
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Bu arada İtalyan Anayasasından bahsedildi. Karanlık günler geçir
dikten sonra İtalyan Anayasas ında geniş mânada hürriyetlerin yer aldı
ğından bahsedildi . Bu İtalyan Anayasasında geniş hürriyetler kabul edil
miş ve bugün İtalya'daki hürriyet bolluğunun, hürriyet keşmekeşl iğ inin 
içinde kötü cereyanların, kötü fikirlerin, yabancı ideolojilerin faaliyetleri
ni görmek ve bunların ne dereceye kadar muvaffak olduğunu nazardan 
uzak tu tmamak icabeder. Hürriyetlerin en bol olduğu birçok memleke t 
lerde ne gibi hâdiselerin cereyan etmekte olduğunu bu topluluk ve cemi
yetlerin bundan da ima ve da ima zarar gördüğünü de düşünmek icabe
der. 

Şimdi Pamukoğlu arkadaşım dediler ki; Demokrat Parti, kendi elin
den düşen bir silâhı seçimlerin arifesinde başka partinin eline v e r m e m e k 
için bu kanunu ç ıkarmaya teşebbüs etmiş bulunmaktadır . 

Gene Sayın O. Bölükbaşı arkadaşım, 1949 senesinde Türk Ceza Ka
nununun 163'üncü maddesinin münakaşası sırasında bir demokra t mil
letvekilinin Yüksek Meclisteki konuşmasından bahsetti ve bu konuşma
dan parçalar okudu. 

Şimdi o zaman Demokra t Partinin yüksek sevkü idaresini el inde bu
lunduran bir heyetin üyesi olan Sayın Fuad Köprülü 'nün 163'üncü mad
de hakkında ne konuştuğunu ve ne ifade ettiğini kısaca bâzı cümleler ini 
okumak suretiyle izaha çalışacağım. Şöyle demektedir : "Partimizin yal
nız Başkanı değil, bütün mensupları , muhtelif vesilelerle matbuatta, nu
tuklar ımızda ve Meclis kürsüsünde bu esas prensibimizi da ima tekrar 
edegelmişizdir . Çünkü bizim programımızda lâiklik esası şiddetle müda
faa ve muhafaza olunmaktadır. Dinin siyasete alet edilmesi memleke t 
için büyük felâketler doğurabileceğinden şiddetle takbih olunmaktadır . 
Gerek komünizm, gerek faşizm; nazizm gibi diktatörlük teşekküller ine 
karşı hürriyet hakkı veri lmeyecek, hürriyet düşmanı ideolojilere sahip 
olan bu mesleklerin hürriyeti y ıkmak, baltalamak için hürriyetten istifa
de e tmek imkânları o lmayacağı da partimizin Grupunda sarahaten ifade 
edi lmiş bulunmaktadır ." 

Muhte rem arkadaşlarım,şu parti veya bu parti elbette ki, kendiler ine 
düşen vazifeleri yapmış bulunacaktır ve yapacaklardır. Bunlardan kim
senin şüphesi yoktur. Muhalefet olarak, muhalefet vazifesini y a p m a k el
bette ki, icabedecektir. Ve bunu yapacaklardır. Ben tahmin e tmiyorum 
ki, hiçbir cemiyet mensubu, hiçbir cemiyet ana prensibi itibariyle hiçbir 
parti, arkadaşlarımız da burada izah ettikleri gibi memleket te irticai ha
reketlerin meydan bulmasına taraftar olsunlar ve partilerin içerisinde bu 
yoldaki kimselerin bar ınmasına fırsat versinler. 
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Dâva bu olduğuna göre ve bu esasta muvaffak ve muhalefet bir leşmiş 
o lduğuna göre hakikaten memleket in ufuklarında tehlikesi be l i rmek ih
timali olan kara bulutların uzaklaştır ı lmasında memleket bünyes inde 
yabancı ideolojilerden alınan ilhamla harekete geçmek istiyenlere fırsat 
ve imkân ve rmemek ve bu itibarla büyük topluluklarda ve bi lhassa de
v a m eden partilerin mücadele hayatlarında vatandaşları birbirine karşı 
ge t i rmemek, vatandaşların birbirine husumetini sağlamamak bakamın
dan mitinglerimizin, toplantılarımızın âdaba, nezahet kaidelerine, kanun 
hükümler ine uygun bir şekilde yapılmasının teminini sağlamak biz im ol
duğu gibi elbetteki muhtelif arkadaşlarımızın da vazife ve arzusu bulun
maktadır. Arzularda birleştiğimize göre, gayelerde birleşt iğimize göre, ka
nunun bu maksadını sağlamak bakımından hazır lanmış o lduğunu naza
rı dikkate alarak ve dördüncü maddede arkadaşlarının vâki tenkidlerin-
den i lham alarak dördüncü maddedeki o yanlış tefsire mahal bırakacak 
h ü k ü m üzerinde de oynamak kaydı ile maddeler in münakaşas ında bü
tün bunları yeni baştan tetkik imkânı olacaktır. Muvafık ve muhal i f ar
kadaşlar ımdan, bir fikirde ve bir gayede bir leşmiş arkadaş lar ımdan 
memleket in selâmeti bakımından hazırlanmış bulunan bu kanunun ka
bulünü komisyonumuz adına rica ediyorum. 

(Sağdan, sual soracağız sesleri). 

REİS — Konuşmalar bittikten sonra suallere geçeceğiz efendim. 

(Sağdan, sual soracağız sesleri). 

REİS — Konuşmalar bittikten sonra suallerinizi sorabilirsiniz. 

A D A L E T K O M İ S Y O N U B A Ş K A N I HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlar, Adalet Komisyonu Başkanı olarak bâzı hususları arzet-
mek maksadiyle Yüksek Huzurunuzu işgal etmiş bu lunuyorum. Fakat 
sözler ime başlamadan evvel Sayın Osman Bölükbaşı arkadaşımın şahsı
m a taallûk eden bir hususu cevaplandırmak isterim. 

O s m a n Bölükbaşı arkadaşımız evvelki gün komisyonda cereyan et
mekte olan müzakere sırasında benim bu kürsüden bir âyet okuduğum
dan bahsederek bir tenkidde bulunmuşlardı . Tabiî bu tenkide o sırada 
derhal cevap veremezdim. Mütaakiben komisyonu terkettikleri için bitta
bi ben im sonradan verdiğim cevaba muttali olamadılar Hâdise şu idi : 
Burada Ceza Kanununun 480'inci maddesi mevzuubahis olurken, mad-
deli olarak vâki olan hakaretlerde ispat iddiasının kabul edilip edi lmeye
ceği meselesi üzerinde konuşuldu 480'inci maddenin, ispat iddiasının 
asla kabul edi lmeyeceği hakkında koymuş olduğu hükmün esbabı muci-
besini izah sadedinde hiç kimsenin diğerini teşhire hakkı olmadığını , bu-
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nun ahlâkan ve dinen m e z m u m olduğunu söylemişt im. Dinen m e z m u m 
olduğunu ifade sadedinde reeyte âyetini söyledim ve dedim ki : ben bu
rada kürsü vaizliği yapacak değilim, mânasını öğrenmek isteyen tedkik 
eder dedim. Söylediğim söz bundan ibarettir. Bu kürsüde ben âyet oku
mad ım. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) — Okusun ne çıkar. 

HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (Devamla) — Ve başka bir söz de sarfe tmedim. Bu 
kürsüde ayet okudu diye bunu bir nevi propaganda vasıtası olarak kul
lanmalar ından dolayı bu zihabı tashih etmek isterim. 

Muhte rem arkadaşlar, yüksek huzurunuza sunulmuş bulunan tasa
rının sebebi tanzimi, son hâdiselerle açıkça anlaşı lmış olduğu üzere, soy-
suzlaşt ır ı lmak istenilen vicdan hürriyetini korumak için gereken tedbir
leri a lmak maksadına müstenittir. Tasarı bunun için tanzim edi lmiş ve 
koruyucu hükümler tedvin ve tesbit edilerek yüksek huzurunuza arze-
dilmiştir. Mâruf bir âl imimizin söylediklerini aynen tekrar ed iyorum. Ga
yesi kendisi olan tek şey yaşamaktır . Her şey onun içindir. Hürriyet de 
böyledir. Bir insan topluluğu hürriyet istiyorsa, bu arzu, yaşamaktan 
gayri ne olabilir? Bugün Türk milleti hür bir hava içinde yaşamaktadır . 
Hürriyet , hiçbir şeyle mukayesesi imkânı o lmayan bir cazibeye maliktir. 
Hiçbir kuvvet hürriyeti bizden çekip alamaz. Uğranılan aksamalar ne 
olursa olsun yol budur. Bu başarı ile herkes sevinebilir. Milletin seviyesi 
bu gel işmeye elverişli olmasa idi bir fert, hürriyet teşebbüsünü bu nis
pette gerçekleşt iremezdi . İnsan cemiyetlerinin yaşadıkları çevreleri bir fi
danın yetiştiği bir yere benzetmek mümkündür . Fidanın körpeliğini ko
rumak ve gelişmesini sağlayabilmek için onun üzerinde daimî bir itina 
sarfına mecburiyet vardır. Kendi başına terkedildiği zaman onu saran tu
feyliler hayatiyetini mahvedebilir . Fidanın neşvünemasını temin eden ilk 
hareketler ve temizlemeler inkılâp hareketleri demektir, bundan sonra 
görpe fidanı bürüyen otlardan kurtarmak gerekmektedir . Bugün fidanın 
gel işmesini temin için onu tufeylilerden temizlemeyi istihdaf eden her ha
reketi , hürriyete karşı bir darbe olarak telâkki edenler, fidanın hayat iye
tini düşünmeyenlerdir . Eğer hürriyeti kelâm olmasaydı bugün bu sözler 
söylenebilir mi idi? Görülüyor ki, hürriyeti korumak için yapı lan amele-
yeler ancak ve ancak onun yaşamasını ve istikrarını m ü m k ü n kılacaktır. 
Bugün bütün dünyanın şahidi olduğu millî gel işmeye mâni olan faaliyet
ler her zaman açıkça ortaya çıkamaz. Bunlar müsai t zaman ve imkân 
bekleyen muhterislerdir. Bunların zararlarını önlemek ve yoke tmek mec
buriyet indeyiz. 
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Memleket in emniyet ve selâmetini düşünmek ve temin e tmek vazife
siyle mükel lef bulunanlar, son zamanlarda tekevvün etmiş bu lunan hâ
diseler karşısında elbette lâkayıt kalamazdı. Halkın huzur ve sükûnu bir 
müddet ten beri devam eden vakalarla muhtel o lmak tehlikesine mâruz 
bulunmaktadır . Tasarının maksadı tanzimi bu olunca; yani bir takım 
menfaatperestlerin, vatandaşlarımızın dinî hislerini istismar ederek ken
dilerine şahsan veya mensup oldukları cemiyete nüfuz ve üstünlük veya 
sair menfaatler sağlamak maksadiyle vukua getir i lmekte bulunulan ha
reket ve faaliyetleri meni, zihniyet için müeyyideler koymak ve bu kabîl 
hâdiselerin cürmi mahiyetlerini eşkâli kanuniye dairesinde belir tmek 
olunca bu tasarının, lüzumsuz olduğunu iddiaya imkân var mıdır? 

Bâzı düşüncelerde Ceza Kanunundaki hükümler in kifayetinden bah
sedilerek tasarıdaki hükümlere lüzum olmadığını ileri sürmektedirler . Şu 
halde tasarının tanzimine hâkim olan prensiplerle 163'üncü maddedeki 
suç unsurlarını mukayese etmek icabediyor. Bu sebeple her iki mevzuu 
ayrı ayrı mütalâa etmeyi lüzumlu bulmaktayım. Ceza K a n u n u m u z u n 
163'üncü maddesi : Dinî veya dini hissiyatı veya dinen mukaddes tanı
nan şeyleri alet ederek her ne suret ve sıfatla olursa olsun Devlet in em
niyetini ihlâl edebilecek her harekete halkı teşvik veya bu bapta cemiyet 
teşkil edenleri tecziye etmektedir. Bu maddede istihdaf olunan, hususi 
veya suç sayılan esas fiil. Devletin emniyetini ihlâl etmektedir. Suç bu
dur. Bu gaye ister tahakkuk etsin, ister tahakkuk etmesin, fiil müstelzi-
mi cezadır. Halbuki bugün müzakere mevzuu olan tasarı, şunun bunun 
siyasi nüfuz ve menfaat temini veya her hangi bir şahsın yine bu maksat 
al t ında halkın dinî hislerini istismar ederek dinî hisleri, dince mukaddes 
tanılan şeyleri veya din kitaplarını alet e tmekten men'ini t a zammun et
mektedir. 

Suç işlemekten beklenen netice, bu hususta sarfedilen sây ve faali
yet ten maksut olan gaye. birinde, memleket in dahilî emniyet ini bozmak 
olduğu halde, diğerinde, siyasi veya şalisi nüfuz ve menfaat sağlamakta
dır. Binaenaleyh kıyas yoliyle meseleyi halle ve tasarı hükümler in i tadile 
imkân yoktur. 

Çünkü arada veçhi mukayese mevcut değildir. Sebepte ve illette işti
rak o lmayınca hükümde vahdet aramamıza da imkân bulunamaz. De
mek ki 163'üncü madde, muhtevi olduğu suç unsurları bak ımından bu
gün üzerinde durulan bir ihtiyacı tamamen karşılayacak durumda değil
dir. Karşıs ında bulunduğumuz hâdiselerin mahiyet ve tekevvün sebeple
rini izaha elbette lüzum yoktur. Zira bu hâdiseleri vücuda get iren mak
sat ve esbabın saikleri herkesçe bilinen, açık hakikatlardır. 
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Aziz arkadaşlar, dini istismar etmek hususunda bazıları tarafından 
sepkedilen faaliyetler, endişe verici bir hal ve şekil a lmak istidadını gös
termektedir . Bizler kanun vâzıı olarak içtimai nizamı bozacak ve memle 
ketin u m u m i hayatı üzerinde menfi tesirler yapacak bu hareketler muva
cehesinde kayıtsız kalabilir miyiz? İlk vazife, umumi siyasetten ilk mer
hale de mesul olan Hükümete müteveccih olmakla beraber, her birimiz 
mebus olarak bunlardan teami edebilir miyiz? Gayet tabiî olarak hem 
hükümet ve hem de bizler derhal gereken tedbiri a lmakla vazifeten ve vic
danen mükel lef bulunuyoruz. İlk teşebbüs Hükümet tarafından ele alın
mış ve Yüksek Meclise sunulan tasarı Büyük Meclisin bir cüzü olan Ada 
let Komisyonunuza gelerek tetkik ve kabul olunduktan sonra yüksek hu
zurunuza arzedilmiştir. 

Tasar ının lüzumsuzluğuna ve ihtiva ettiği hükümler in mevcut mev
zuattaki hükümler le temin edilmiş bulunan terhipkâr müeyyideler i kar
şısında tedvinindeki faydasızlığına veya lüzumsuzluğuna taallûk eden 
düşünceler in yerinde olmadığını biraz evvelki sözlerimle açıklamış bu
lunduğumu zannediyorum. 

Bu kıs ım düşünce ve mütalâlara bu veçhile kısaca arzı cevap ettikten 
sonra maddeler hakkında tasarının umumi ahkâmı üzerinde yap ı lmakta 
bulunan tenkidlerde dermeyan olunan hususları gözden geçi rmek fayda
dan hâli olmayacaktır . 

Diyorlar ki; birinci maddenin ilk cümlesindeki suç unsurları bâzı ilti
baslar ve tatbikatta zorluklar yaratacak mahiyettedir. Cümleyi ve tasarının 
tanzimine saik olan sebebi daha vazıh bir şekilde ifade etmek icabeder. 

Her fikir gibi bu fikir ve düşünceler de şayanı hürmett ir ve münaka
şaya değer kıymettedir. Ancak bir maksat ifade edilirken kullanılan keli
meler veya cümleler eğer kâfi gelmiyorsa fikrin daha vuzuhla beyanına 
yetecek kelimeler elbette bulunabilir. 

Tasar ının tanzimi sebebine göre, menedi lmek istenen fiiller nelerdir? 
Bugün yurdumuzda birtakım muhterisler, müs lüman vatandaşlar ımızın 
dinî hissiyat ve kanaatlerinden istifade etmek için kendilerine hoş görün
mek ve maddi hayat ile dahi telâfisi mümkün olamayacak değer ve kıy
mette bulunan dini, dinî hisleri ve dince mukaddes tanılan şeyleri ve hat
tâ din kitaplarını alet ederek onların samimî ve vicdanî olan kanaatlerini 
istismar e tmek üzere vukua getiri lmekte olan hareket ve faaliyetler değil 
midir? Bunları imal ile meşgul olanların temin e tmek istedikleri nüfuz ve 
menfaatin önlenmesi bahis mevzuu olunca, maddede kul lanı lmış bulu
nan beyanın buna kâfi geleceğini zannetmekteyim. Fakat her beyan ve 
ifadenin başka şekilleri de ortaya konabilir. Maksat , tumtıraklı kel imeler 
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veya terkibi izafiler gibi cümleye zinet verici bir üslûbu müzeyyen istima
li değil, vuzuhla maksadı anlatacak bir beyan şeklidir. Eğer muaraza 
eden muhte rem arkadaşlarımız birinci maddenin daha vazıh ve itirazsız 
kabule elverişli bir hukuk lisaniyle bunu ifadeye imkân bulunuyor larsa 
kabul e tmemek için hiçbir sebep tasavvur edi lemez. Fakat bâzı zehap ve 
düşünceler gibi şahsi nüfuz ve menfaati bir cer hocasının veya bir Kuran 
kitabı satan adamın yaptığı alış veriş veya bir hizmet akdinin de bu mev
zu içine girebileceğini zan ve tahmin buyuranlar var ise elbette ki; bu iti
razlar, maddedeki hükmün sevk ve tedvini sebebine asla tevaffuk etmez. 

Madde , siyasi veya şahsi nüfuz ve menfaat için dinî p ropagandadan 
bahsetmektedir . Bir Kuran kitabı satan adam bir satış akdi yapmaktadır . 
Kezalik bir Ramazan ayı için namaz kıldırmak, v a z e t m e k gibi muayyen 
hizmet mukabi l inde belli bir ücret alan cer hocasının vaziyeti , bir hizmet 
akdinden başka bir şey olamaz. Maddenin ihtiva eylediği m e m n u fiil ile 
bu misaller arasında bir iltibas ve münasebet tasavvuru b i lmem ne de
receye kadar iltifat ve mukayese şayan olabilir? 

Tasar ının ismi (Vicdan Hürriyetini Koruma Kanunudur. Vicdan hür
riyetini, şunun bunun bazicei menfaati olmaktan kur tarmak istiyoruz. 
Vicdan hürriyetini korumak için alınacak tedbirler de, bu hareketleri şid
detli ve ağır müeyyidelerle meni ve terhip e tmekten başka ne olabilir? 

Binaenaleyh 163'üncü madde ile bu tasarı arasında bir münasebe t ve 
alâka bulunmadığı gibi, tasarının birinci maddesindeki hüküm de mak
sadı ve tedvin sebebini izaha kâfidir. 

Tasarı , bu ilk hükümden sonra cemiyetleri şaibeden kur tarmak mak-
sadiyle ikinci maddede bâzı tedbirler tesbit eylemekte ve bunları terhip 
edici hükümler koymaktadır . Kesretle vâki olduğu üzere, cemiyet ler doğ
rudan doğruya harekete geçmekten ziyade, kendi mensuplar ı vası tasiyle 
p ropaganda yapmayı daha zararsız bulmaktadırlar. Bunun için de men
suplarına verilen talimatla onları tahrik etmektedirler. Eğer cemiyet bu 
propaganda faaliyetinde medhaldar değilse, bunu derhal menetmes i ve 
bir suç vâki olmuş ise mensubunun hareketini takbih etmesi ve onun fa
aliyetine iştirak etmediğini bildirmesi lâzımdır. Aksi halde, hele bir siya
si cemiyet in din propagandası yapmasında halk efkârını kendi lehine 
imale ve onun sempatisini kazanmak maksatları mündemiç olacağı için, 
mensuplar ından birinin tek başına hareket etmesi ihtimalinin çok zayıf 
olması karşısında hemen töhmeti selbetmesi ve din propagandası yapmış 
bulunan mensubunu cezalandırması ve kendisini bu suretle tenzih et
mes i iktiza eder. Teşebbüssüz kalan cemiyet tasvipkâr demektir . Tasvip 
ise iştirakin en mukni delilidir. Şaibesiz olan veya şaibeden kur tu lmak 
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isteyen bir cemiyet için Cumhuriyet müddeiumumil iğ ine beyanda bulun
mayı lüzumsuz bir külfet saymaya da imkân yoktur. Zira maYiz i hacet te 
sükût ikrardır. Dördüncü maddedeki hükmün toplantı hürriyetine aykı
rı o lduğu beyanına müntehi olan bâzı düşüncelere de muttal i olduk. 

Adale t Komisyonunuz bu hükümler üzerinde de ehemmiyet le durdu 
ve uzun münakaşalardan sonra tasvip edici kanaat ve net iceye vardı . 

Bu madde; belli maksatlarla açık veya kapalı yer lerde yap ı lmakta 
olan toplantı larda her ne suretle olursa olsun kavlen veya fiilen hakaret
te veya tecavüzde bulunanların, toplantılarının huzur ve sükûnunu ihlâl 
edenlerin bu hareketlerinin zabıtaca derhal menedileceklerini ve fiileri 
daha ağır bir cezayı icabett irmiyorsa kendilerinden bir para cezası alına
cağını âmir bulunmaktadır . Siyasi hayatımızın münakaşa adabı maale
sef zaiflemiştir. Siyasi münakaşaların, politika mevzuu dışındaki tartış
malardan daha nezih olması, müeddep bir lisan kullanılarak yapı lması 
icabeder. Zira gaye; şahısların birbirlerini kötülemesi değil, memleke t 
meseleler i üzerinde durmak, iktidar mevki inde bulunanlar ın icraatını, 
y ine memleket te hizmet bakımından, tenkidden ibarettir. Şahısların bir
birlerini tahkir ve tezlil etmesi, memleket dâvalarını hal letmez. Bilâkis, 
memleket te partiler ve partililer arasında husumet ve kin yaratır. İleri de
mokras i ise, vatandaşların birbirlerine düşman olması demek olmadığı 
gibi, demokrat ik hürriyetlerde kimseye tecavüz ve hakaret hakkını ver
mez. 

Tenkidler, velev şiddetli olsun, mutlaka küfür ve hakareti icabettir-
mez. Eğer böyle münakaşalar frensiz bırakılır ve buna bir hudut da tâ
yin edi lmezse, neticede facialar meydana gelir. Siyasi münakaşalar ın bir
takım toplantılarda nasıl yapıldığını ve buna terbiyeli bir insanın asla ce
saret edemeyeceğini ne kadar ağır kelimeler kullanılmak suretiyle revaç 
verildiğini esefle görmekteyiz . Bir toplantıda usul olan, orada bulunanla
rın huzur ve sükûnunun ihlâl edilmemesi , edep ve terbiye hududu teca
vüz edi lmeyerek söz söylenmesidir. 

Toplant ı hangi maksatla olursa olsun bu esası kaideye riayet e tmeye 
herkes mecburdur. Terbiye ve nezaket hududu aşılır ve şahıslara tecavüz 
edilirse, elbette bunun vazifeli olanlar tarafından menedi lmes i icabeder. 
Yoksa toplantının devamına ve sükûn içinde konuşularak söz söyleyen
lerin maksadını anlamaya imkân bulunamaz.Mütecaviz bir adamı me
netmek ve tecavüze mâruz kalanları korumak, zabıtanın vazifesidir. 
U m u m i istirahat ve huzuru selbedenlerin hareket ve tecavüzler ine seyir
ci ka lmayı düşenen bir kanun vâzıı tasavvur edilebilir mi? Ceza Kanunu
muzun bâzı maddeler indeki hükümler cümlenin malûmudur . İçtimaatı 
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U m u m i y e Kanununun toplantıyı feshe kadar salâhiyet veren hükümler i 
ne mukabi l bu madde, yalnızca umumun huzurunu bozan hareketi me
ne tmeye yarıyacaktır. Meselâ toplantının köylerde yapıldığını farzedelim. 
Büyük hâdiseleri bir j anda rma erinin tuttuğu zabıtla indelhace mahke
meler huzurunda isbat imkânı var mıdır sualine arzı cevap ediyorum : 

Böyle bir toplantıda kavlen veya fiilen vâki olan tecavüz ve hakaret in 
mahiyet ini idrak e tmeyecek kadar şuurdan mahrum bir j a n d a r m a eri ta
savvur edebilir misiniz? Kavlen veya fiilen tecavüz ve hakaret ten bahse
diyor. Kavlen hakaretin ne gibi elfaz kullanmak suretiyle vukuunu bi lme
yen insan olmadığı gibi fiilî tecavüzün de müşahede edilen mahiyet i iti
bariyle bir j andarma erinin ona müdahalesi evleviyetle vazifesi icabıdır. 
Bir j a n d a r m a eri nerede bulunursa bulunsun bir suçun vukuna muttali 
olduğu takdirde o suçu önlemek, bir zabıtai mania olarak vazifesidir. Bu 
toplantının nezahetini, huzurunu, selameti cereyanını ihlal eden fiilü ha
reketlerin vukua geldiği hakkında j anda rma eri bunu idrakten ve anla
maktan âciz midir? Niçin daima bunun üzerinde duruyorlar. Arze t t iğ im 
gibi, bir j anda rma erinin en mühim bir hâdisei cinayeyi dahi takip ede
rek tuttuğu zabıt varakası indelhace orada ifadeleri al ınan kimseler in 
hükme medar olması dolayisiyle çok mühim roller oynamaktadır . Bir jan
d a r m a erini bu kadar hakir görmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bir sar
hoş u m u m i bir yerde rezalet çıkartacak vaziyette bulunduğu veya buna 
müstai t bulunduğu müşahede edilirse derhal zabıtanın müdaheles ine 
mâruz kalır ve hemen gönderildiği meşhut suç mahkemes inde muhake
m e edilerek tecziye edilir. Ortada tecavüz edilmiş bir k imse yoktur, haka
rete mâruz kalmış şahıs malûm değildir. Ancak u m u m u n huzuru ihlâl 
edi lmiş olmasından dolayı zabıta derhal işe vaziyed etmekte ve suçluyu 
yakalayıp mahkeme huzuruna sevketmektedir, bu, vazifesi icabıdır. 

Bir toplantıda ağzına gelen küfrü savuran, hedefli hedefsiz l isanen te
cavüzlerde bulunan adam, kendi haline serbest bırakı lamaz. Oraya gelen 
insanlar hezeyan ve hakaretleri ve sövmeleri dinlemek için gelmemişt ir . 
Vatandaşları , istemedikleri halde, küfür edenleri d in lemeye cebreden bir 
kanun vâzıı tasavvur etmek çok güçtür. Burada toplanma hürriyetine te
cavüz ve hürriyetin ihlâl edileceğinden bahsedilmektedir . Yani şu demek 
oluyor : Toplant ıda sövmek, hakaret etmek herkesin hakkıdır, çünkü bu, 
toplantı hürriyetinin icabıdır ve halkı bu terbiyesiz ve mütecaviz adam
dan kur tarmaya Hükümet in hakkı yoktur. Zira bu, hürriyeti tahdit edici 
bir harekettir, deniyor. Bu mantıki Yüksek Takdir inize arz ederek kürsü
den ayrı l ıyorum. 

REİS . — Başvekil . 
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B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Sevgili arkadaşlar ım; 
konuşma ve dinlemeden çok yorulmuş o lduğumuz bir z amanda huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. Fakat ne çare ki, mevzuata ver i lmek isteni
len büyük ehemmiyet Hükümet olarak bâzı sözler söylememi ve zihinler
de bu lunması muhtemel olan tereddütleri bertaraf e tmeye ça l ı şmamı ica-
bett irmektedir . 

Arkadaşlar vicdan ve toplanma hürriyetlerinin teyidedilmesi ve ko
runması hususunda bir kanun tasarısının hazır lanmakta olduğu haberi 
çıkal ıdan beri, hattâ daha evvel siyasi part i lerimizden birisinin dini siya
sete alet e tmek ve müesses içtimai ve siyasi nizamı bozma suçunun maz
nunu olarak hakkında ihtiyati tedbir ittihaz edilmiş olduğu günden baş
lamak üzere, Demokrat Parti iktidarının aleyhinde görü lmemiş şiddette 
bir kampanya açılmış bulunuyor. Gazeteler bu partinin u m u m i kongre
sinde, kendi içinde vukua gelen hadiseler üzerinde, derhal, mûtat oldu
ğu üzere, Demokra t Parti iktidarını suçlamaya başlamışlardır. Meselenin 
m a h k e m e y e intikal etmiş olduğunu ve ihtiyat tedbirinin ma hke me c e ve 
rilmiş o lduğunu tamamiyle unutarak meseleyi Demokra t Partinin rakibi 
olan bir partiyi kapatmak teşebbüsüne geçmiş olması şeklinde u m u m î 
efkâra kabul et t irmek ve Demokrat Partiyi hilafı hakikat, hilafı vâki olan 
böyle bir töhmetin altında bulundurmak gafletinden şu ana kadar bir an 
dahi fariğ o lmuş değillerdir. 

İşte bu tasarının müzakeresi böyle bir zehir lenmiş hava içinde başla
dı. Hattâ daha buna gelmeden önce evvelki gün, müzakere ve kabul et
miş bulunduğunuz bir tasarı da ele al ınmak suretiyle y ine dünyanın gü
rültüsü koparıldı ve memleket efkârını tağlit etmek için elden gelen gay
ret diriğ olunmadı . 

Profesörlerin nasıl hareket edip nasıl hareket e tmeyecekler i hakkın
daki bir maddelik kanun tasarısı görüşülürken müzakerenin nasıl baş
ladığını ve neticede hakikatin nasıl tecelli ettiğini hepiniz gördünüz . He
piniz ve umumi efkâr bir bardak suda koskoca bir fırtınanın nasıl kopa
rı lmak istendiğine şahit oldunuz. Tıpkı onun gibi, ş imdi bu vesile ile de 
günler ve haftalardan beri memleket te ve bu sabahtan beri de burada 
"hürriyet elden gidiyor, din elden gidiyor" vaveylâlariyle yalnız Meclis in 
çatısının değil memleket afakinin nasıl sarsılmak istendiğinin y ine şahi
di o luyorsunuz. 

Sevgili arkadaşlar ım huzurunuza altı maddelik bir tasarı get i rmiş bu
lunuyoruz. Bu tasarı hakikatta iki mevzuu ihtiva etmektedir. Bunlardan 
biri dini siyasete alet etmek suçunu daha bariz surette ele alarak sarih 
kıstaslara, ve müeyyidelere bağlamak mevzuu, 
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Diğeri de, siyasi toplantılarda, senelerden beri ve hassaten son za
manlarda kesretle görülmekte olan ve çok teessüfe şayan had ve derece
lere kadar götürülmüş olan tecavüz ve hakaret fiillerinin önlenmesi mev
zuu. 

Burada bu iki mevzuun müzekeresinde fikirlerin hattâ muhalefet in fi
kirlerinin ne suretle mütebayin olarak tecelli ettiğini gördünüz. İçtimai ve 
siyasi vakıaların ve hakikatların ne derecelere kadar seyyal o lduğunu, 
sabahtan beri cereyan etmekte olan müzekereler in mânas ından anlamış 
bulunuyorsunuz. 

Mevzular ın birincisinde, dini siyasete alet e tme bahsinde, muhte rem 
H. Partisi bizim fikrimize iştirak ediyor ve "lâyiklik prensibine, v icdan 
hürriyetine uygundur, sizinle beraberiz yerden göğe kadar hakkınız var
dır" diyor. Halk Partili arkadaşları ve onlara iştirak eden arkadaşları din
lediniz, bunun yerinde olduğunu ifade ettiler. Diğer başka muhalifler ise, 
get i rmiş o lduğumuz metin ile dinin, imanın elden gittiğini, bundan son
ra Allah adının ağızlara al ınamayacağını iddia e tmek suretiyle memleke
te kaygılar salmak istiyorlar. 

Siyasi toplantılarda zabıta tedbir ve kaidelerin tarsin ve teyidi hakkın
daki madde için de, tenkidcilerin bâzıları bunun siyasi hürriyeti tama-
miyle ilga e tmek olduğunu ve bu tasarı kanunlaştıktan sonra artık siya
si toplantılar yapmanın tamamiyle imkânsız bir hale geleceğini iddia et
tiler. Muhalefete mensup diğer bâzı arkadaşlarımız da. bunun varit ola
mayacağını , yalnız maddenin yazıl ışında bâzı değişiklikler yapı lması lâ
zım geldiğini ileri sürdüler. 

Görüyorsunuz ki, Demokra t Parti iktidarı hürriyeti or tadan kaldır
mak, istibdadı tesis etmek için teşebbüslere girişmiştir, yo lundaki vavey
la, burada bu sabah başlayan müzakereler neticesinde, şu anda sabun 
köpüğü gibi eriyip ortadan kalkmış bulunuyor. Halbuki ne vatanpervera-
ne nutuklar çekildi, bunları burada gördünüz ve işittiniz. Bütün mesele
nin esası şudur : 

Dini siyasete alet e tmekte devam edecek miyiz, e tmeyecek miyiz? Si
yasi toplantı larda hiç bir mesuliyet hissi ve kaygısı tanımadan mefhum
lara, müesseselere, Hükümete ve Devlet adamlar ına hakiki ve hükmi şa
hıslara ağza geldiği gibi sövüp saymakta devam edecek miyiz, e tmeyecek 
miyiz? 

İnsanlar ve teşekküller var ki, bunlar bugün bulunduklar ı mevkiden 
kolayca iktidara gelebilmek için sadece ve sadeci dini siyasete alet e tme
yi, sabah akşam memleket te tahrikat yapmayı , müesses nizamı her tara-
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fından zayıflayacak surette çalışmayı, küfür ve tahkir ile y ıpra tmayı tek 
yol olarak telâkki etmektedirler. 

İktidara gelmenin tek vasıta ve yolunu, dini siyasete alet e tmekte , 
haysiyetl i ve şerefli insanları, asgari ve muayyen bir prestije sahip olma
sı lâzımgelen otoriteleri, şehirlerde ve köylerde, sokaklarda ve köşe baş
larında ayaklar altında mütemadiyen çiğnemekte ve bu suçlar ından do
layı hiçbir ceza görmemekte bulunanlar, bu tasarının kanuniyet kesbet-
mes inden korksunlar. Bu kötü maksatları takip edenlerden başka hiçbir 
kimsenin, bu tasarının kanuniyet kesbetmesinden zerre kadar üzülme
sini mucip bir hal bulunmadığını bütün Türk vatandaşlarına, bütün 
dünyaya ilân etmek, vicdan huzuru içinde iş gören bizler için en şerefli 
bir vazife teşkil eder. Mevzu ile alâkası olsun olmasın, yapılan perakende 
tenkidlerin, tenkid ve tahliline geçmeden önce, Halk Partisinin derli toplu 
ve tam bir tenkid vasfını haiz bulunan sözlerine kısaca temas edeceğim. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki : Halk Partisi arkadaşlar ıma tereddütlerini
zi ve endişelerinizi kolayca bertaraf etmek kabildir, sözlerini söyleyebi le
cek mevkide bu lunduğumu zannediyorum. Çünkü maddeler in müzake
resine geçtikten sonra görülecektir ki, getirdiğimiz tekliflerin zekâ, izan 
ve insaf sahipleri için hiçbir aykırılığı yoktur ve bugünkü rejimi sıkıştı
ran ve hürriyeti tahdit eden mahiyet ve hüviyetleri asla mevcut değildir. 
Halk Partisi Meclis Grubuna derli toplu, şayanı hürmet bir tenkid getir
miş o lmas ından ve bu tenkidde, bâzı ana prensiplerde bizimle beraber ol
mayı kabul etmiş bulunmasından dolayı teşekkür e tmek yer inde olur. 
Ben burada bu teşekkürü çok zevkli bir vazife olarak ifa e tmekteyim. Ken
dilerini bir adım daha ileriye giderek tasarının tümü üzerinde bizimle be
raber o lmaya davet etmeyi de yine kendime bir vazife telâkki e tmekteyim. 

Hâdiseler geçtikten sonra mahiyetleri daha iyi anlaşılıyor. Fakat dira
yet ve kiyaset odur ki, tedbirler ve kararlar tam vakt inde alınsın. Mese lâ 
usul meselesini bahis mevzuu eden Muhterem Halk Partisinin Kore ka
ra rma iştirak etmemesini , zannediyorum ki, hâdiseler uzakta kaldıktan 
sonra bugün, kendileri de bir hatalı hareket ve karar olarak kabul eder
ler. Burada millet ve vicdan huzurunda karşılıklı bir hasbihal içinde doğ
ru konuşan insanlar olarak birbirimizi incitmek, hatalı gö rmek ve göster
mek kaygıs ından uzak bir şekilde rahatça konuşmak mümkündür . Bu 
arada yine yapılan hataların mahiyetini belir tmek bak ımından eğer Muh
terem H. Partisi müsaade ederse, belki kendilerini biraz üzecek bir mev
zua temas etmek mecburiyet inde kalacağım. 

Bir parti hakkında ihtiyati tedbir alınması, m a h k e m e c e karargir ol
duktan sonra H. Partisi bir beyanname neşretti. Bu beyannamenin muh-
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tevasının neşrine takaddüm eden hâdiseler ve bugünün siyasi icaplariy-
le ne dereceye kadar kabili telif olduğunu huzurunuzda tetkik ve tahlil 
edecek değil im. 

Yalnız şu noktaya işaret edeceğim ki, Halk Partisi bu beyannames in
de, hâdiseyi yalnız bir partiler teminatı meselesi olarak ele a lmış ve bir 
inkılâp mevzuu olarak taşıdığı büyük ehemmiyet i t amamiyle gözden 
uzak tutmuştur. Hâdiselerin içinde yaşamakta olmanın, uzun yıllar Dev
let idaresinde bulunmanın ve tecrübeleri edinmenin kendiler ine verdiği 
seziş kabiliyeti ile meselenin bugün için ele alınacak tarafının partiler te
minatı meselesi değil ve fakat bu partinin çal ışmalarında ve alınan ihti
yati tedbirin z ımnında ve maverasında cereyan etmekte olan büyük sos
yal meseleler olduğu anlaşılmalı idi. Halbuki bu nokta bir tarafa bırakıl
mış bulunuyordu. Hakkında ihtiyati tedbir al ınmış olan parti, başkası 
tarafından ele veri lmiş, Demokra t Parti tarafından ihbar edi lmiş hakkın
da Hükümet tarafından harekete geçilmiş değildir. Bunlar kendi kendile
rini ele vermiş , adaletin pençesine teslim etmiş bulunmaktadır lar . Hal 
böyle iken, bunu bir partiler teminatı meselesi olarak ele a lmak ve büyük 
sosyal ve siyasi dâvayı ihmal etmek, zannediyorum ki, doğru olmazdı . 

Bugün ben eminim ki, Halk Partisi, hiçbir zaman mevcut kanunlar ın 
gösterdiği yolun dışına ç ıkmayı tasavvur dahi e tmeyeceği memleke t men
faatlerine şiddetle aykırı yol larda yürümeyi hiçbir zaman hedef gü tmeye
ceği için kendisinin herhangi bir tehlike altında bulunmadığını , böyle bir 
şeyin asla bahis mevzuu olmadığını kendileri bizden çok daha iyi b i lmek
tedir. Ayn ı zamanda vatan ihanetine kadar giden hareketler için partiler 
teminatı diye partileri serbest bırakmanın asla m ü m k ü n olmadığını da 
yine kendileri bilirler. Bu meyanda kendilerini üzecek bir hât ıraya da te
mas etmek mecburiyet indeyim : Demokrat Parti kurulduğu zaman han
gi teminata istinat e tmekte idi? Ben size söyleyeyim. Demokra t Parti ku
rulduğu zaman bütün antidemokratik kanunlar ayakta idi, ant idemok
ratik kanunların tatbikatı bütün şiddetiyle devam etmekte idi. Memleke 
tin birçok bölgelerinde örfi idare hâkimdi. Örfi idare bu parti kurulduk
tan sonra birkaç sene daha devam etti ve bilâhara kaldırıldı. Ayn ı zaman
da İstiklâl Mahkemeler i Kanunu da meriyette bulunuyordu. Bir siyasi 
parti için, Demokrat Parti için, mevzuat bakımından teminat işte böyle 
bir manzara arzediyordu. 

Tatbikat bakımından ise, açılan her ocak beş defa kapatı lmıştı . 1946 
seçimlerinin nasıl cereyan ettiğini de hepiniz bilirsiniz. Demokra t Parti 
bü tün mücadeles inde hiçbir teminata sahip değildi. Haklı dâvas ına inan
mış olmaktan, haklı dâvasına Türk milletinin büyük ekseriyetini inandır-

4460 



VİCDAN VE T O P L A N M A HÜRRİYETİ 

mış o lmaktan başka teminatı yoktu. Ama , Demokra t Partinin üstüne ge
l inmedi . Kanun maddesi vardır diye gel inmedi değil, ge l inemezdi de onun 
için gel inmedi . Bugün de Halk Partisinin üzerine gidi lemez. Fakat kaptı
kaçtı politikacılar için memleket menfaatlerini t amamen ihmal ederek, 
dil ve el hüneriyle, koparıp iktidara geleceğini kafasına yerleşt iren için 
her türlü kanuni mevzuatı bir tarafa bırakarak, memleke t menfaatlerini 
ayaklar altına alıp çiğnemek pahasına da olsa, mut laka iktidara gelece
ğ im diyenler için, kanunun kahredici pençesi her zaman vazife y a p m a y a 
amade bulunacaktır. 

Ş imdi sizlere görüşülmekte olan tasariyle huzurunuza get i rdiğimiz 

mevzular ın birincisinden bahsedeyim : 

"Din elden gidiyor" diye haykırıyorlar. Hayır Türk milleti müs lüman-
dır, müs lüman kalacaktır. Müslümanl ık muhteremdir . Ve kimse ona te
cavüz edemeyecektir . Her müs lüman ibadetini, taatını yerine get i rmekte 
tamamiyle serbesttir. Bu mevzuda eğer eksik varsa, Demokra t Parti Mec
lis Grubu ve Büyük Millet Meclisi bunu t amamlamaya amadedir . Ancak 
bir takım siyaset vurguncularının, dini siyasete alet e tmek ve dini siyaset
te istismar etmek heves ve peşinde olan kimselerin tar ihimizde bu mil le
te pek pahal ıya mal o lmuş şeni hareketlerini artık durdurmak kararın
dayız. Bunların din ile, müslümanl ıkla en küçük bir alâkaları dahi mev
cut değildir. Bunlar, sadece dini, dinin mübeccel mefhumunu, Allah ' ın 
kutsi adını, en âdi ihtiraslarına alet etmekten çekinmeyen, bu suretle 
dince günah işleyen kimselerden ibarettir. Bunların, bu gibi bir takım tu
feylilerin, dinî tahrik ile, vatandaşlarımızın vicdanlarmdaki hürriyetlerini 
rahatsız etmelerine kaygısız kalmayacağız. 

Bize, muhtelif memleket ler in anayasalarından bahsettiler. Ne memle 
ketler birbirine benzer standart memleketlerdir, ne de anayasalar birbi
rine benzer standart anayasalardır. 

İsviçre'yi, diğer bâzı memleketleri misal getirdiler. Bunların anayasa

larında elbetteki koruyucu tedbirler vardır. Eğer bunlara benzemek isti

yorsak, bunlara benzeyen her tedbiri a lmamız lâzımgelir. Bu memleke t 

lerde komünis t partileri de kurulabilir, rejim değiştiri lmesi idamı mucip 

bir harekettir diye bir kayıt mevcut değildir. 

Fransa'da, Anayasaya göre, klerikal partilerin, komünis t parti lerinin, 

kralcı partilerin kurulması mubahtır. Biz ise Anayasamız la bunları kabul 

e tmemekteyiz . Bir tarafta benzerlik, diğer tarafta büsbütün aykırılık ol

maz. Ölçü bir olmak lâzımgelir. 
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Fransa 'da ve İsviçre'de teokratik bir devlet kurmak teşebüsünün ne 
derecelerde muvaffak olabileceğini takdirlerinize havale ed iyorum. Fakat 
bu memleket te halifeliği ihya. saltanatı iade etmek hülya ve tasavvurları 
hâlâ bir takım hayalperestlerin, maceraperest lerin kafalarında, kavak yel
leri gibi, esmektedir. 

Muhte rem arkadaşım Server Somuncuoğlu , demin, dinin siyasete 
alet edi lmesini daha belirli hale getiren teklifimiz münasebet iyle konu
şurken, vaktiyle muhalefetin bizi çok ikaz etmesine rağmen o zaman ir
tica yoktur cevabını verdiğimizi ileri sürerek küçük ve dostane bir tariz
de bulundu. 

Bugün hâdise tamamiyle olgun ve iltihaplı bir hale gelmiş olduğu bir 
z amanda dahi neşterin vurulmasına teşebbüs edilirken, ne dereceye ka
dar vaveyla koparı lmakta olduğunu görmektesiniz . 

Eğer, biz geçen sene. evvelki sene irticaın ve mürtecilerin bir partinin 
saflarında yer almakta olduklarını ve irticaın bir siyasi parti hal inde teş
kilât landırı lması gayretinin mevcut bulunduğunu, hâdise bariz ve olgun
laşmış bir hale gelmeden söylemiş olsa idik, bir siyasi rakibi or tadan kal
d ı rmak için bühtan etmekte olduğumuz isnadı, o günlerin hudutsuz 
hürriyetinin âşıkları tarafından gırtlaklar parçalanarak surat ımıza hay-
kırılacak ve memleket âfakı bunun avazasiyle çınlatılacaktı. Bugün, işler 
bu derece olgun hale gelmişken dahi uğramakta o lduğumuz taarruz ve 
tecavüzleri , kanunun tecziye ettiği bir fiil ve hareketin tasrihini, istibda
dın kurulmasının bir delili olarak göstermek gayretlerini gördükten son
ra, bize böyle bir itabın yapı lmasının ne dereceye kadar yer inde olmadı
ğını kolayca takdir edebilirsiniz. O zamanlar irtica yok mürteci vardır, de
dim. 

Sözler imi iyi hatırl ıyorum. Hakikaten, irtica vardır denildiği zaman, 
bu memleket in , bir baştan öbür başa kolayca irticai hareketlere sürük
lenebi leceğim iddia ve kabul etmek veya böyle bir iddiayı serdetmek olur. 
Böyle bir şey, katiyen bahis mevzuu olamaz. Halbuki, bu memleket te el
bette mürteci vardır. Kazancını , şahsi menfaatini ona bağlamış , bunu 
mûtat meslek haline get irmiş olanlar ve bunların yanında da bir takım 
gafiller mevcuttur. Bunlar, Türk milletinin küçücük bir dinî tahrikle par
ça parça oluvereceğini zannederler. Bu ümitle yaşar ve çalışırlar. M e m 
lekette henüz siyasi hayat tam salâbetiyle teessüs e tmemiş iken, bir kı
sım vatandaşlar vardır ki, bunlar, bu tahrikçilerin şikârı olabilirler. Öyle 
insanlar, öyle teşekküller vardır ki, Türk Milletinin müs lümanl ığa ve ana
nelerine bağlı olmasını esas ittihaz ederek, bir defa müs lümanc ı o lduğu
muzu onların kulaklarına kaçırdıktan sonra, seçimlerde derhal kahir bir 
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ekseriyetle iktidara gelmek bizim için mümkündür faraziyesine yakalar ı
nı kapt ı rmış bir halde çalışmaktadırlar; başka istinat edecekler i hiçbir 
şey üzer inde konuşabilecekleri hiçbir mevzu yoktur. Bu memleke t in bu
gün tek ihtiyacı, tek ıstırabı sanki din bakımından mâruz kaldığı büyük 
acılar, büyük baskılarmış, bu cemiyetin içinde en bariz dert, hattâ tek 
baş ına dert bundan ibaretmiş gibi bunların parti faaliyetlerini ona ayar
lamış olmaları , arzettiğim hakikatin en açık delilini teşkil eder. 

Burada bir defa daha tekrar edeyim ki; vicdan hürriyetine tam olarak 
kavuş turmak bakımından eğer bir eksik varsa, Büyük Millet Meclis inin 
muhte rem âzası. Demokrat Parti Grubunun muhte rem âzası, bunları ka
nun teklifi olarak getirirler; her meseleyi konuş tuğumuz gibi bunu da 
karşılıklı konuşuruz ve ekseriyetin karariyle neticeye varırız. 

Ş imdi Halk Partisi adına yapılan tenkidlere tekrar avdet e tmeme mü
saade buyurmanız ı rica ederim. 

Birinci madde üzerinde bizimle mutabıktırlar. İkinci madde şahsiyeti 
mâneviyenin suçlu olabilmesi halini derpiş e tmekte ve şahsiyeti mânevi-
yeyi de suçlandırabilecek haller mevcut ise bunların tebyini usulünü tes
bit eylemektedir, buna hacet yoktur, diyorlar. Biz, buna hacet bulundu
ğu kanaatindeyiz. Hacet olmadığını ispat için ileri sürdükleri delil şudur 
: Herhangi bir partinin mensubu birinci maddeye muhal i f hareket ettiği 
takdirde hakkında ya inzibati bir tedbir alarak tatbik edecek ve yahut da 
müdde iumumi l iğ in yazılı tebliğine karşı, ben bunu tasvip e tmiyorum, ce
vabını verdikten sonra hiçbir mükellefiyeti kalmadığı için, başka yollar
dan suça iştiraki tesbit edilmediği takdirde, hiçbir suç ve töhmet al t ında 
bu lunmayacak . Bu sebeple maddenin abes bir madde o lduğunu ileri sü
rüyorlar ve kaldırı lmasını teklif ediyorlar. Biz meselenin o kadar basit ol
madığı kanaatindeyiz ve bu kanaatledir ki maddeyi huzurunuza şevket
tik. Fazla derine gi tmeden sadece ilk akla gelen sebebi ileri süreyim. Si
yasi partilerin, hükmi şahıs olarak hakiki şahıslar gibi, suç iş leyebilecek
leri aşikârdır. Kanunlar ımız hakiki şahsa tanıdığı tasarrufların pek çoğu
nu hükmi şahıslara da tanımış, hakiki şahıs gibi, hükmi şahısı d a m ü -
cazata ehil telâkki etmiştir. Demek oluyor ki hükmi şahıslar da suç iş
leyebilirler. Bu nasıl tesbit edilecektir? Bu ikinci maddede bir küçük nok
ta var : Bir parti, ben koca part iyim der, iki yüz bin, bir mi lyon, dilin ke
miği yok ya, şu kadar milyon âzam var. 800 bin ki lometreye yaklaşan 
sathı va tanda bu kadar nüfus topluluğunun, bunlar arasında, Ahmet ' in , 
Mehmet ' in . Ali 'nin, Veli 'nin ne yaptığını ve bi leyim, partinin nasıl işliyor, 
nasıl çalışıyor olduğu, el altından bu gibi hareketleri teşvik ediyor mu, et
miyor mu bulunduğu noktalarında, ikinci madde ile karinelerin teşekkü-
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lü m ü m k ü n olacaktır. Siyasi partilerin bu sahalara gi tmemeler i lazımdır. 
O halde, şahsiyeti hükmiye olarak bunların ne tarzda vazife gördükler i
ni murakabe etmek faydalı olacaktır. Vatanın dört bir tarafında vukua 
gelen bu gibi hâdiseler müddeiumumil ik lerce merkeze yazılacaktır , onlar 
sadece, bunu tasvip etmiyoruz, diyeceklerdir. A m a nerelerde, ne gibi va
kalar ne şekilde tahaddüs ediyor ve bir partinin kendi mensuplar ı ne 
tarzda hareket ediyor, bütün bunlar müddeiumumil iğ in haber vermes iy
le partilerin umumi merkezleri tarafından da ma lûm olacaktır. Diğer fiil
ler meyan ında fiilî iştirak mevcut ise bunu tesbit ve değer lendi rmenin 
ehemmiyet i aşikârdır. Diğer taraftan bu ihbarlar, böyle çalışı lmasını ar
zu e tmeyen parti umumi merkezleri için de bir ikaz, bir tenbih teşkil ede
cek ve tedbir a lma vazifesini yerine get i rmeye medar olacaktır. Sadece bu 
sebepten dolayı dahi ikinci maddenin abes bir madde olmadığını kabul 
e tmek lâzımgelir. 

Üçüncü maddeye gelince; bunu, maddelerin müzakeres inde cevap
landı rmak daha yerinde olur. Şimdi müsaade ederseniz dördüncü mad
deye intikal edeyim. Dördüncü madde aynen şöyle demektedir : 

"Belli maksat lar la açık veya kapalı yerlerde yapı lmakta olan toplantı
larda her ne suretle olursa olsun kavlen veya fiilen hakaret veya tecavüz
de bulunanların, toplantının huzur ve sükûnunu ihlâl edenlerin bu ha
reketleri zabı taca derhal menedi lmekle beraber fiil daha ağır cezayı müs-
telzim bulunmadığı takdirde bunlar yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır." 

Şimdi burada derhal ileri sürülen itiraz, bunun toplantı hürriyetini 
menedeceği , partilerin serbest çalışmasının bundan sonra artık m ü m 
kün olmayacağıdır . 

Halbuki , hal ve keyfiyet katiyen böyle değildir. Çünkü mevcu t hü
kümler yalnız bu fiilleri irtikâp edenleri sus turmak değil, toplantıyı fes
he tmek imkânını dahi zabıta ve adliye memuruna vermektedir . Size İçti
maat ı U m u m i y e ve Seçim kanunlarındaki hükümleri okuyacağ ım. Göre
ceksiniz ki, bu tasarı ile daha ağır, daha tahdit edici bir h ü k ü m get i rme
mekteyiz . Burada yazılış ile düşünüş arasında bir fark mevcut olabi lece
ğini kabul edel im. Komisyon adına konuşan arkadaşım, madden in mü
zakeresi esnasında bu noktanın nazarı itibara alınabileceğini söyledi . O 
da şudur : Mevcut İçtimaatı Umumiye Kanunu gereğince toplant ıda za
bıta ve adliye memuru ile toplantının tertip heyeti de bulunacaktır . Ka
nuna aykırı , tecavüzü tazammun eden fiil ve hareketler vukubulursa , 
idare heyeti harekete geçecek, idare heyeti vazifesini görmediğ i takdirde, 
zabı ta veya adliye memuru , idare heyetine vazifesini ihtar edecek, yap-
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madiği takdirde de toplantıyı feshedecektir. Şimdi toplant ı lar ımızda ida
re heyet ler imiz bulunacağına göre, maddeye zabıta m e m u r u n u n isterse
niz mülkiye memurunun idare heyetine keyfiyeti hatır latması ve idare 
heyeti vazifesini yapmadığı takdirde toplantıyı re'sen feshetmesi şeklini 
ve rmek mümkündür . Bu takdirde, bugün mevcut olan hükümle bir te
nazur teinin edilmiş olur. Bunda bir aykırılık görmemektey iz . Maddey i bu 
hale getirdiğimiz takdirde tahmin ediyorum ki, Halk Partili a rkadaşlar ım, 
tasarının tümüne iştirak etmek noktasından biraz daha kolaylığa e rmiş 
olacaklardır. 

Hepinizin ve Halk Partili arkadaşlarımızın endişelerini eğer mevcu t 
ise. biraz daha bertaraf etmek için maruzat ıma devam edeyim : 

Bir j a n d a r m a neferi, bir köy koruyucusu gelecek, toplantıyı feshede
cek.. . Bütün tenkidlerin mihverini teşkil eden bu oldu. Hükümet in mut
laka j a n d a r m a neferini göndereceğini ne biliyorlar. İsterse mülk iye veya 
adliye memuru gönderir. 

A T İ F T O P A L O Ğ L U (Ordu) — Cürmümeşhut la r için Hükümet m e m u r 
bulamıyor, memurlar yetişemiyor, nerede kaldı ki. dağ başlarına yet işe
cekler. 

REİS — Atıf Bey Müdahale etmeyiniz lütfen. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) — Sonra muhte rem arka
daşlarım; Heyetiniz tasarıyı kabul ettiği takdirde bunun tatbik imkânla
rını temin etmeyi yüksek huzurunuzda derhal taahhüt... 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I VE A B D U R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R — Pazar
lık ediyorlar. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) — İçtimaatı U m u m i y e Ka
nunu ile bir tenazur tesis ederek mevcut kanunun nesi var ki, yeni bir 
madde koyuyorsunuz, dendi. Burada bunun bir iki sebebine temas eden 
arkadaşlar oldu. Bu arkadaşlar bir hususi kanun ç ıkarmak psikolojik te
sirler yapar ve ele alınan mevzuu ehemmiyetlendirir , dediler. Fi lhakika 
bir yeni ve ayrı kanun çıkarılmasının böyle bir tesiri haiz olduğu ve bu 
tesirden feragat e tmek için bir sebep mevcut bulunmadığı aşikârdır. Fa
kat bu maddenin ayrıca getirdiği bir yenilik vardır. Bu yeniliği küçümse
mek yer inde olmaz. Biraz gizli kalan bu yenilik şudur : Mevcut İçtimaatı 
U m u m i y e Kanununda, toplantı feshedilir der. O kadar. Eğer hakaret in, 
tecavüz veya hücumun mağduru varsa, o şahıs dilerse m a h k e m e y e mü
racaat eder. 

Şimdi bu kanun lâyihası ile getirdiğiniz 3/eni hüküm, fiilin men' idir ve 
fiilin men'i âdeta bir â m m e dâvasının açılmasını da temin etmektedir . Y e 
nilik buradadır. 
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Gerekçede okuyacaksınız, orada der ki, fiilin mağduru ekseriya bun
dan haberdar olamaz, çünkü bu toplantılar memleket in her tarafında ya
pılıyor, onun için de dâva açma imkânı yoktur. Bu gibi tecavüzleri sabah
tan akşama yapanlar ise bu ümitle cesaretlerini artırarak ortada dolaşırlar. 

Yeni tasarıya göre ise, susturma veya toplantıyı feshetme hâdisesinin 
vukuu ile beraber ceza da tâyin etmekte olduğu için hâdise m a h k e m e y e 
gidecektir. Yani mağduru dâva açsın açmasın, şikâyet etsin etmesin, oto
matik olarak fiil mahkemeye intikal etmiş olacaktır. Bu, toplantı larımız
da namuslu , dürüst, haysiyetli ve haysiyetlere riayetkar insanlar gibi ko
nuşmak için mühim bir müeyyide teşkil eder zannediyorum. Bundan da 
feragat e tmek kolay değildir. 

Kanunlar içtimai zaruretlerden doğar. Kanunlar aynı zamanda ide
al izmin de mahsulü olabilir. Bu memleket te içtimai bir zaruret olarak sö
vüp sayma edebiyatının ve bununla alâkalı sahte kahramanl ık devrinin 
artık nihayete ermesi lâzımgeliyor. (Soldan alkışlar, bravo sesleri) Eskiden 
halkın hâtırasında, Hükümete karşı söz söylemenin ne dereceye kadar 
ağır bir hal olduğu hakikati yaşamakta olmasından istifade ederek, bugün 
hiçbir cezaya çarpılmayacağından emin bir halde, bak ben sövüyorum, ne 
kahraman adamım, diye çalım satmanın ve böylelikle içtimai ve siyasi 
bünyeyi mütemadiyen sarsmanın artık bir sonu gelmesi elzemdir. 

Halk Partili bir arkadaşın dediği gibi, siyasi parti lerde Devlet ve Hü
kümet te çalışmak, asgari haysiyet sahibi olan, veyahut da serden geçti 
huyu taşıyan insanların sanatı o lmamak lâzımgelir. Bu makamla rda va
zife deruhde etmekten başka hiçbir kusuru olmayan vatandaşlar ın sade
ce millet hizmetinde ve Hükümet mevkiler inde oldukları için sabah ak
şam küfre, sövüp saymaya mâruz kalmaları beca değildir. Bunu şayet 
Demokra t Parti veya Hükümet yapıyorsa o da suçlu olmak lâzımdır. Kim 
yapıyorsa yapsın, artık buna bir son vermek lâzımdır. Bu içtimai zaruret 
kendisini çoktan göstermiştir. 

Fakat bir hürriyet dervişliği hattâ bir hürriyet sarhoşluğu içinde, hür
riyeti hudutsuz telâkki edilen revaçta bir devirde bu sarhoşluğun geçme
sini, bu telâkkinin sona ermesini bu mazaratların bariz olarak ortaya 
çıkmasını da beklemek lâzımgeliyordu; beklendi. Şimdiye kadar yapı lan 
bu hareketler in içtimai bünyemizde tahribat yapmadığın ı iddia e tmeye 
imkân yoktur. Bunun failleri bu tahribatın yapı lmış o lduğunu görmekle 
övünebilir . Kanunlar yalnız içtimai zaruretlerin değil, fakat ideal izmin de 
mahsulü olabilir, dedim. Demokrat Parti programının birinci maddes i bu 
idealist görüşü tesbit etmiş bulunmaktadır . Bu idealist görüş siyasi par
tilerin karşılıklı hürmet hisleri beslemelerini âmirdir. Bugün Demokra t 
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Parti iktidarı ile Halk Partisi muhalefeti beraberce bu memleke t te bu söv
m e ve saymaya bir nihayet vermeyi ve yeni kurulmakta olan demokra t ik 
nizamı, nezih esaslar üzerine istinat ett irmeyi münas ip görebilirler ve 
böylece bu dördüncü madde üzerinde ittifak edip birleşebilirler. 

Tasarı hiçbir yeni tahdit getirmemektedir . Din elden gidiyor vaveyla
ları t amamen bulanık suda balık avlamak isteyenlerin kopardıklar ı gü
rültülerden ibarettir. Dördüncü maddenin kanuniyet kesbetmesi siyasi 
partilerin faaliyetlerini sona erdirecek bir kanun maddesi olarak telâkki 
edi lemez. Müsaade ederseniz bu son mevzu üzerinde son iddiamı delil-
lendi rmek için mevcut kanunları okuyayım : 

(Madde 8. — İçtimalar lâakal üç kişiden ibaret bir heyet vası tasiyle 
idare olunur. Bu heyet intizamın muhafazasına, hilafı kanun ahvali 
men 'e ve beyannamede tâyin olunan mevzu haricine ç ık ı lmamasına ve 
asayişi memleket i ve âdabı umumiyeyi ihlâl edecek nutuklar irat edi lme
mesine ve ikaı ceraime teşvik misillû ahvalde bu lunu lmamas ına dikkat 
edecektir. Azay ı heyet, beyannameyi imza edenler tarafından tâyin ve irae 
edi lmiş ise içt imada bulunanlar tarafından intihap olunur. Yedinci mad
de ile işbu sekizinci maddede münderiç ahkâma muhal i f hareket ten he
yeti idare ve bu heyetin teşekkülüne kadar beyannamede imzası bulu
nanlar mesuldür.) 

İşte çok hürriyetperver olduğu söylenen, alt ında sultanın damgasını , 
imzasını havi 1327 tarihli İçtimaatı Umumiye Kanunu bu hükümler i ih
tiva ediyor. Okumaya devam ediyorum ve zannetmeyiniz ki, bunu, getir
miş o lduğumuz tasarıdan okuyorum : 

(Madde 9. — İçtimalara tarafı Hükümetten memur in i mülkiye veya 
adl iyeden biri memur edilebilir. Bu memur tensip ve intihap edeceği ma
halli mahsus ta bulunur ve heyeti idarenin talebi halinde veyahut muhil 
li inzibat münazaa ve mücadele vukuunda içtimai fesheder.) 

Size şimdi 1327 değil, 1950 tarihinde neşredilmiş olan ve hepimizin 

çok beğendiğimiz Seçim Kanununda, seçim esnasındaki toplantıların bu

na mütenazır bir hükme bağlandığını gsötermek de benim için m ü m k ü n 

dür. Madde şöyledir : Kapalı yer toplantıları yapanlar, toplantıdan evvel 

üç kişilik bir heyet kurarlar ve en yakın zabıta âmir ve memur la r ına ha

ber verirler. Bu heyetin görevleri toplantının nizamını sağlamak, kanun

lara karşı hareketleri önlemek, -görülüyor ki, toplantı başıboş değildir-

kamu tüzelerine ve edep türelerine aykırı suç iş leme, kışkırtıcı mahiye t 

taşıyan söz, nutuk ve hareketleri menetmeye çalışmaktır. 
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Bunun İçtimaatı Umumiye Kanunundaki maddenin bugünkü dile 
te rcüme edilmiş hükümler olduğunu görüyoruz : 

"Heyet mensuplar ı bir hal hususunda bunları mene tmeye çalışır." 
Demek ki zabıtayı çağıracaktır. Çağırmadığı takdirde sorumludur. Zabı
tayı davet e tmediği takdirde sorumludur. 

"Heyet mensuplarının görevlerini yapmalar ı hususunda gerekli ted
birleri alır." 

Muhte rem arkadaşlar; görüyorsunuz ki, bugünkü mevzuat ta bunla

rın hepsi mevcut . 

ZİHNİ BETİL (Tokad) — Heyet talep ederse. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) — Ne olur heyet talep et
mezse? 

Eğer bugün adliye veya zabıta memuru açık ve sarih olarak hakare
ti, tecavüzü görür de toplantıyı idare eden ve harekete geçmeyen heyeti 
zaptu raptı temin et diye vazifeye davet ederse bu bir suç mu, bir günah 
mı olur? Maksat , zaptu raptı, kanun dışı hareketleri ve hakareti menet
mek o lduğuna göre, bundaki fark nerede kalır? 

Görüyorsunuz ki, hal ve keyfiyet açık olarak meydandadır . Hüküme
te ne gibi salâhiyetler veriyorsunuz. Kontrolsüz ve murakabesiz rasgele 
toplantıları menedecek bir kanun mu ver iyorsunuz? Şu noktaya dikkat 
etmenizi , bi lhassa halk partili arkadaşlarımın dikkat etmelerini rica ede
rim. Hükümete verdiğiniz salâhiyet istimal olunduğu takdirde mut laka 
m a h k e m e y e gidecektir. Çünkü ceza müeyyideleri konulmuştur. Bunun 
faydası nedir diyeceksiniz? Bu salâhiyetin iyi kullanılıp kul lanı lmadığı
nın tahkik ve murakabesi bakımından fevkalâde mühimdir . Hâdiseler in 
hepsi mahkemeye gideceğine göre Hükümet bunu korucu ile mi, jandar
ma neferi ile mi, Adliye memuru ile mi yaptı, baskı yapmak maksadiy le 
mi hareket etti. Başka bir kasıt var mıdır, anlaşılacaktır. Vakaların mah
kemeye intikali neticesinde alınacak kararlar ve bu kararlar da mahkû
miyet ler in nispeti bu salâhiyetlerin ne veçhile kul lanı lmakta o lduğunu 
derhal meydana çıkaracaktır. 

Bu kanun bugün kanuniyet kesbettikten sonra, faraza bu yaz muh
terem muarızlarımız birçok yerlerde toplantı yapacaklardır . Bu toplantı
larda biz 50 kişiyi indirmiş veya susturmuşuz, bunlar m a h k e m e y e inti
kal etmiş, mahkeme 45'ini beraet ettirmiş, 5'ine mahkûmiye t vermiş . Sa
yın muhalefet bir yazılı takrir verir, şöyle bir kanun çıkmıştı , 4 'üncü 
madden in tatbikatı ne oldu, der. Bizden rakam ister. Aldığı r akama göre 
gelir ve haklı olarak, ne biçim hükümetsiniz, 45 beraet 5 mahkûmiye t var, 
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demek ki ya vazifede bulundurduğun memurlar meseleyi iyice anlama
mışlar veyahut da sen kanunu kasdı mahsusla kötüye kullanmışsın der. 

SIRRI A T A L A Y (Kars) — 165... 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim, gelir konuşursunuz. 

Şimdi bugünden siz böyle kullanacaksınız diyerek v e h m e itibar et
mektense bunun yerinde bir tedbir olduğunu ve murakabenin her gün 
m ü m k ü n bulunduğunu kabul ederek neticede vehme değil, ihsai malû
mata dayanarak, Hükümet bu salâhiyeti doğru kul lanmıyor diye icradan 
haklı olarak hesap isteyebilirsiniz. 

Sözler imi hulâsa etmek icabederse, diyebilirim ki biz buraya iki mev
zu ile geldik. Bu iki mevzuun ne olduğunu yüksek huzurunuzda tebarüz 
et t irmiş bulunuyorum. 

Görüyorsunuz ki, yine, dağ doğura doğura, fare doğurdu oluyor. Ne
rede vaveylalar, nerede feryadu figanlar, nerede din elden gidiyor avaze-
leri? Ortada bunların hiçbirisi kalmadı. 

Hürriyetlerin korunmasına gelince : Bu bir mecburiyett ir . Hürr iyet bir 
taraflı da değildir. Mağdurun da bir hürriyeti vardır. Bir adam çıkacak, 
bir saat küfredecek. Onun mağduru da belki oradadır. Küfredeni dinle
yecek, ondan sonra mahkemeye gidecek. Böyle şey olmaz. Sokakta elleri 
sopa ile kavga edilirken zabıta gelir, ayrılın der; şikâyet edi lmesini bekle
mez. İçtimai nizamı da bu gibi zabıtalarla takviye e tmeyecek olursak ya
rın toptan her hangi bir sarsıntı karşısında nizamın toptan yıkıldığını 
gö rmek mukadder olur. 

Evet acaba eski iktidar daha hürriyetperverdi de onun için mi? İçti
maat ı U m u m i y e Kanununa hayatiyat vermedi . Demokra t Parti, başka 
partiler kurulduğu zaman, bunun tatbikına çalışıldı. Fakat şu sebepten 
üzerine fazla varı lmadı. Baskı ve tahakküm yolunda o derece ileri gidil
mişti ki, memleket te âdeta bir Millî kıyım mevcut tu . Bunun yan ında 
1946 seçimleriyle iş başına gelen Büyük Millet Meclisinin ve onun Hükü
metinin millî v icdanda meşruiyeti şüphelidir. 

Bunun doğurduğu muazzam bir aksi i lâmel vardı . Bunun üzer inde 
yü rümek çok zordur. Şimdi de o günlerin ve o şartların mücade le metot
larını, bunun kaynaklarını bir tarafa bırakarak, o zamanki gayr imeşru 
bir mecl ise ve Hükümete takip edilmiş yollardan, bugün meşru olarak 
kurulan bir Meclise ve onun Hükümet ine karşı hâlâ kel imesi ke l imesine 
tatbika yeltenenler var. Onlarca hiçbir şey değişmemiştir . Güya bugün de 
gayr imeşru bir Meclis , onun bir Hükümet i ve millî bir k ıyam vardır. Ka-
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falarında hâlâ mevcut olan budur. Halbuki, onları d imağlarmdaki yelku-
van ta 1947'de durmuş, siyasi hayatları bir takvim yaprağı gibi koparıl
mıştır. Bu sebeple bugün de aynı teraneler içindeler. 

Eski iktidar, demin arzettiğim sebeplerden dolayı hükümler üzerine 
va rmadı , bunları kullanamadı. Biz vazife başına geldik. Allah gös te rme
sin eğer biz bunları kullanacak olsaydık, derhal k ıyam edeceklerdi : Biz 
kul lanmadık, bizim zamanımızda bir tarafa bırakılmış olan bu hükmü siz 
ku l lanmaya başladınız diyeceklerdi . Ve işte o zaman hürriyet elden gitti 
teraneleri ayyuka çıkacaktı. Fakat hâdiseler buraya geldikten sonra, 
mevcu t olan hükümlere bir hayatiyet vermek bir ahlâki kaideyi, yani si
yas i mücadeleler in nezahet dairesinde sövüşmeden yapı lması lâzimesini 
teyit e tmek ve bunu bütün vatandaşlara duyurmak için, böyle bir kanu
nun çıkması bugün bir zarureti içtimaiye haline gelmiş bulunmaktadır . 
(Soldan bravo sesleri) 

Burada, demin modası geçmiş patetik eda ile mevzu ile alâkadar ol
sun olmasın, birçok sözler söylendi. Bu şekilde konuşmanın ve ondan 
sonra bu dâvayı gayet güzel müdafaa ett im zehabiyle kurula kurula bu
radan ç ıkmanın zamanı çoktan geçmiştir. 

Biz hukuk adesesini kullanarak, hakikat larm ve maddeler in üzerine 
iyice eği lmek mecburiyet indeyiz. 

Demokras i teminatlar rejimidir. Küfür savurma nizamını teminat al
tına a lmayı meneden rejim değildir. Hukuk Devleti , Hukuk Devlet i . . . 

Her devrin bir modası bâzı moda cümleleri vardır. Bugün de m o d a 
olan hukuk devleti tâbiridir. Herkes, ölçüsü bizzat kendinde olarak bu
nu ve ant idemokrat ik tâbirini, şahsan beğenmediği herşey hakkında kul
lanmaktadır , cevap yok. Fransa kanunundan bahsediliyor. İsviçre 'den 
maddeler getiriliyor. Türk Anayasasının hangi maddesiyle irtibatı vardır? 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) — Maddelerini de zikrett im. 

A D N A N M E N D E R E S (Devamla) — O maddelerle bu maddeler in irtiba
tını tesis edebilecek olan hukuk hünerverini çok takdir e tmek lâzım gelir. 

Kanunlar ın birbirlerini sarahaten ve z ımnen ilga etmeleri , bâzı hü
kümler i değiştirmeleri mümkündür . İlganın sarih olmadığı hususlarda 
iki h ü k ü m karşılaştırılır, hangisinin daha sarih, muahhar daha hususi 
o lduğuna bakılır ve ona göre bir karara varılır. Yoksa bunları tesbit e tme
den bu kanun İçtimaatı Umumiye , Ceza ve Seçim kanunlarını tadil veya 
ilga ediyor demek ve bunu bir hukuk felâketi gibi gös termek caiz değil
dir. Esasen ortada da böyle bir şey yoktur. Burada söylenen bir nutukta 
da Meşrut iyet in ilânı ve bunun arkasından 31 Mart vakası , Cumhur iye t -
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ten sonra aynı kâbus, 1950'den sonra da aynı kâbus hikâyelerini dinle
diniz. Mut laka kâbus içerisinde yaşayacağım diyen bir arkadaşı bu kâ
bustan kurtarmanın imkânı yoktur. (Alkışlar) 

Memleket te türlü türlü, bir yığın düşman var. Din sahtekârları , ko
münistler, milliyetçilik düşmanları . Bunlara bir tane de kendisi i lâve edi
yor : emniyetçiler. Bu emniyetgirizlik hissi acaba bunu söyleyene nere
den geliyor? Bir eski itiyat mıdır, yoksa yeni mi edindi? Yoksa Emniye t 
memurlar ın ı iyi kullanamadık da kendilerini taciz mi ediyor? Partilerin 
içine sokmuşuz. Ben bunu h i l a f ı vâki telâkki eder im. İhbar ve ispat et
tikleri takdirde bunu takip etmek benim borcumdur. 

Fakat bunu yapmadığı ve misal vermediği takdirde kendisinin h i l a f 
beyanda bulunduğunu da ifade etmek mecburiyet indeyim. 

Her şeyden evvel silâhlı toplantılara mâni olunuz, diyorlar. Bu kel ime
lerin alt ında neler var, b i lmiyorum. Silâhlı toplantılar oluyor da biz mâni 
o lmuyor muyuz? Evleviyetle mâni olacağız. Yine tezatlar içinde şöyle de
niyor. 

Bu kanun çıktıktan sonra radyoda Kuran okunmayacak, Al lah adı 
ağza al ınmayacak, radyoda dinî mevizalar ver i lmeyecek, Diyanet İşleri 
Bütçesi Devlet bütçesinden ayrılacak, imam ve hatiplerin kadroları ço
ğal t ı lmayacak, maaşlarının artırılması artık bahis mevzuu o lmayacak
mış . Bütün bunların hepsi bu tasarının kesbi kanuniyet e tmemesi için 
vicdanlar üzerinde yapı lmakta olan baskıların neticesidir. 

Muhte rem arkadaşlar, baskı dedikten sonra bir baskıya daha işaret 
e tmek ist iyorum : Küfürbazlıkta ileriye gitmek suretiyle insanları baskı 
alt ında bulundurmak da bir sanatı mûtade haline gelmiştir. Evvel yok idi 
işbu rivayet yeni çıktı. 

Siyasi mücadele sahasını bu gibi başıboş külhanbeylerinin, bu gibi 
siyaset derebeyliklerinin taarruzundan kurtarmak lâzımgelir. Bu bir za
rureti içt imaiye haline gelmiştir. Sadece küfretmek, tecavüz ve taarruzda 
bu lunmak hürriyetini tahdit etmek istiyoruz. Sadece Al lanın kutsi adını 
ve mukaddes din mefhumunu zavallı ihtiraslarına alet e tmek isteyen be
zirgan karaborsalarını kapatmak istiyoruz. 

Maksadımız bundan ibarettir. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

REİS — Söz Hâmid Şevket İnce'nindir. (Gürültüler), (Yarın devam ederiz 
sesleri). 

Müsaade buyurun, Başvekilden sonra yalnız Hâmid Şevket İnce 'ye 
söz ver iyorum. Kifayeti müzakere takrirleri var, onları okuyacağız . (Devam 
için karar yok sesleri) 
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Meclisin kararı bidayet saati ifade eder. Nihai saat için bir karar mev
cut değildir. Bu itibarla müzakereye devam ediyoruz efendim. 

H Â M İ D Ş E V K E T İNCE (Ankara) — Efendim, huzurunuza hiç ç ıkmak 
is temiyordum. Şahsan dinlemekten çok yoruldum, itiraf edeyim. Dinle
mek söylemekten daha zor bir keyfiyet; ben parti namına bu kanunun 
sebebi şevkini izah ile mükel lef o lmamış olsaydım, huzurunuza katiyen 
ç ıkmayacakt ım. Fakat bir vazife verildi. (Devam, devam sesleri) 

Arkadaşlar , son hâdiseler, Hükümeti idare etmek sorumluluğunu 
üzerine alan kimselere, yeni bir tedbir almak, ciddî ve esaslı bir seferber
liğe koyulmak mecburiyetini tahmil etmiştir. Hâdiseleri burada tadat et
meye l im. Hep söylendi neler olduğu onun için biz, konferans ve hitabet 
sahalarını küfür ve sövme yerleri halinden çıkaracak ve küfürbaz hatip
leri nezih olması lâzımgelen o meydanlardan kanunla kovacağız . (Bravo 
sesleri) Orası bir nezahet, bir edep, bir fikir teatisi, bir tebliğ yeridir. Ora
sı bu maksadın haricinde, din basamağı üzerinde, milletin, bi lhassa hal
kın maneviyat ını gıcıklayarak, siyasi sandalyalara s ıçramak isteyenlere 
tahsis edi lmiş bir yer değildir. Dinî hissiyatı ve duyguları g ıd ıklamak su
retiyle resmî sandalyeleri : iktidar sandalyesine yükselmek, bundan son
ra, artık ve Demokrat Parti ayakta bulunduğu müddetçe imkânsız ola
caktır. (Soldan bravo sesleri). 

Arkadaşlar , bizim partimiz vicdan hürriyetini ve toplanma kudret ve 
yetkisini bertaraf edecek bir parti değildir. Biz zaten, toplanma salâhiye
t inden kuvvet alarak iktidarı elde ettik. Muvaffakiyet anahtarımız elimiz
de iken o salâhiyeti bertaraf e tmeye nasıl çalışırız? Acaba iktidara geçtik
ten sonra, bundan sonra başkası bizim yerimize gelmesin diye mi yapa
cağız? Böyle bir düşünce, memleket in irfaniyatına, idrakine bir taarruz 
teşkil eder. Demokrat Partinin ve onun dayandığı millet ekseriyetin, bu 
memleket te istibdada taallûk eden bir hüküm sevkedeceğini tevehhüm 
etmek azîm bir bühtandır ve ancak bir hırsın ifadesidir. Bu memlekete 
istibdat gelemez ve bu vatanda hürriyet ortadan kaldırı lamaz. Demokra t 
Parti, bu memleket in irfanına, mânevi varlığına böyle bir şamar vuramaz . 
Ve bu hiçbirimizin aklından geçmez. Onun kudret ve takati ahlâki ve aki
desi böyle menfur bir harekete geçmeye müsait değildir. Demokra t Parti 
v icdan hürriyetini, kendisine mihrak ve mabut yapmıştır . Prensip olarak 
söylüyorum ki, Demokrat Parti muhaliflerin korktukları kâbusu hiçbir 
zaman yaratacak değildir. Buna emin olsunlar. 

Mâruzâ t ım bundan ibarettir. 

REİS — Yeterlik takrirleri var. 

4472 



VİCDAN VE T O P L A N M A HÜRRİYETİ 

Z İHNİ BETİL (Tokad) — Grup namına söz is t iyorum. 

SIRRI A T A L A Y (Kars) — Aleyhinde konuşacağım. 

REİS — Yalnız bir kişiye aleyhte söz vereceğim. 

T. B. M . M . Sayın Başkanlığına 

Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması hakkındaki kanun lâyi
hasının tümü üzerinde, muhalefet partileri ile muvafık ve müstaki l m e 
buslar ariz ve amik konuşma yapmışlar, konu t amamen aydınlanmıştır . 
Lâyihanın tümü üzerindeki konuşmaların kifayetinin oya konulmasını ve 
maddelere geçilmesinin sağlanmasını arz ve teklif ederim. 

23. VI I . 1953 
Sivas Mebusu 

Ercüment Damalı 

Yüksek Reisliğe 

Kanunun tümü üzerinde kâfi miktar konuşuldu. Müzakeren in kifa-
yet iyle müddelere geçi lmesinin oya konulmasını arz ve teklif eyleriz. 

Ayd ın Mebusu İstanbul Mebusu 

Şevki Hasırcı Hüsnü Yaman 

İzmir Mebusu 

Cihad Baban 

23. VI I . 1953 

Başkanlığa 

Müzakere kâfi o lduğundan maddelere geçilmesini teklif eder im. 

Erzurum 
Enver Karan 

SIRRI A T A L A Y (Kars) — Aziz arkadaşlarım, gelecek nesillerin, siyasi 
tarihlerin ve hukuk tarihinin üzerinde ibretle duracakları bir kanun ta
sarısı üzerinde konuşuyoruz. Bu sebeple daha dünden. . . 

M Ü K E R R E M S A R O L (İstanbul) — Arkadaşlar ın öyle söylemedi . 

SIRRI A T A L A Y (Devamla) — Müsaade buyurun, ben im kanaa t ime ka
r ışamazsınız, burada bir milletvekili sıfatiyle konuşuyorum. 

Binaenaleyh dünden söz almış, sıraya girmiş arkadaşlar vardır; bun
ların konuşmasına imkân verin. Burada Başbakan, komisyon başkanı , 
komisyon sözcüsü, komisyondan bir arkadaş söz aldılar. C. H . P. Muha
lefet Grupundan arkadaşımız söz istedi, kendisine söz ver i lmedi , bu im
kânı da kendisine verin. 
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Aziz arkadaşlarım, 20 T e m m u z 1953 tarihli Başvekâlet tezkeresi ile 
Adale t Komisyonuna gelen tasarı aynı gün saat 15'te görüşü lmeye baş
landı, saat 23'e doğru bittiği zaman imza edildi. İmzada meşruhat ımızı , 
muhalefet şerhimizi yazacağımızı bildirdik. Ertesi gün saat dokuzda göz
ler imizde hazır bulduk. Muhalefet şerhini yazmaya imkân dahi ver i lme
miştir. 

REİS — Sırrı Bey siz tasarının tümü üzerinde konuşuyorsunuz . Ben 
size yalnız müzakerenin kifayeti aleyhinde konuşmak için söz verd im. 

SIRRI A T A L A Y (Devamla) — Bunları anlatmaktan maksad ım, bu me
sele üzerinde konuşmak imkânının veri lmesi ve sağlanmasıdır . Tarihî bir 
dönem noktasındasınız. Bu tasarı üzerinde konuşmak imkânını verin. 

REİS — Kifayet takrirlerini oyunuza arzetmekle beraber Sırrı Beyin 
ifade ettikleri bir hususu tasrih etmek ist iyorum. Grup adına söz isten
di, ver i lmedi , diyor. Meclis imizde mevcut Gruplardan C. H. P. adına Zih
ni Betil, Köylü Partisi adına Cezmi Türk ve Demokra t Parti Grupu adına 
Hâmid Şevket konuştular. Binaenaleyh Gruplara söz ver i lmedi , iddiaları 
yer inde değildir. Bu noktaya işaretle iktifa ediyorum. 

ZİHNİ BETİL (Tokad) — Usul hakkında söz is t iyorum. 

REİS — Kifayeti müzakere takrirlerini oyunuza arzediyorum. Müza
kerenin yeterliğini kabul edenler... Etmeyenler. . . Müzakeren in yeterl iği 
kabul edilmiştir. Tasarının komisyonlara havalesi hakkında iki takrir var. 
Oku tuyorum : 

T. B. M . M. Y. Başkanl ığına 

Hükümet tarafından getirilen vicdan ve toplanma hürriyetinin korun
ması hakkındaki kanun lâyihası Anayasaya muhaliftir. Zira kanun lâyi
hası top lanma hürriyetini tahdit ve fiilen ilga eden bir karakteri haizdir. 

Bu itibarla lâyihanın bu noktadan tetkik ve tezekkürünü sağlamak 
üzere Anayasa Komisyonuna havalesini arz ve teklif eder im. 

Zonguldak M . 
A. Boyacıgiller 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte bulunan kanun tasarısı Anayasamız ın 70 ve 75'inci 
maddeler indeki tabiî hakları sarih şekilde takyit etmektedir. Bu bakım
dan tasarının her şeye takdimen Anayasa Komisyonuna havalesini arz ve 
teklif ederiz. 

Türkiye Köylü Partisi Mecl is 
Grupu Sözcüsü Seyhan Mebusu 

Cezmi Türk 
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REİS — Her iki takrir de her şeye takdimen tasarının Anayasa Komis 
yonuna havalesi mahiyetindedir, bu takrirleri oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. . Etmeyenler. . . Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. . E tme
yenler. . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda ivedilik teklifi de mevcuttur. İvedilikle görüşül
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . İvedilikle gö
rüşülmesi teklifi kabul edilmiştir. 

V i c d a n ve Toplanma Hürriyet inin K o r u n m a s ı H a k k ı n d a 
K a n u n Tasarısı 

M A D D E 1. — Siyasi veya şahsi nüfuz veya menfaat temin e tmek mak-
sadiyle din veya dinî hisleri yahut dince mukaddes tanılan şeyleri veya 
dinî kitapları alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapan 
veya telkinde bulunan kimse bir seneden beş seneye kadar ağır hapis ce
zasiyle cezalandırılır. 

Fiil, neşren işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. 

REİS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına Zihni Betil . 

Z İHNİ BETİL (Tokad) — Muhterem arkadaşlarım, tasarının birinci 
maddes in in her iki fıkrası hakkındaki mülâhaza ve mütalâalar ımızı sa
bahki o turumda Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına yapt ığ ımız ko
nuşmada arzetmiş ve maddenin her iki fıkrasına da taraftar o lduğumu
zu bildirmiştik. 

Tasar ının bu maddesinin Adalet Komisyonunda müzakeres i sırasın
da bahis konusu olan iki noktanın da Komisyon Sözcüsü tarafından ce
vaplandır ı lmasını rica etmiştik. Kendileri bunu da cevaplandı rmış bulu
nuyorlar. Bu itibarla Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu bu madde
nin kabulü lehinde oylar kullanacaklardır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Osman Bölükbaşı . (Yok sesleri), Reşad Güçlü (Yok sesleri), Feh
mi Açıksöz , [Yok sesleri), Sırrı Atalay. [Yok sesleri), (Heyeti umumiyesi hakkın
da söz almışlar, bunlar, sesleri.) 

REİS — Birinci madde hakkında söz alanları sıra ile çağır ıyorum. 

Abdür rahman Boyacıgiller. [Yok, sesleri), Hasan Ali Vural . (Vazgeçti ses
leri). 

Efendim; rica ederim, müsaade buyurun. Söz hakkından vazgeçip 
geçmemek hususu bizzat söz alan arkadaşa aittir. 
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H A S A N A L İ V U R A L (Çorum) — Muhterem arkadaşlar; ben gayet kısa 
konuşacağ ım. Bir hususu arzedeceğim, tensip buyurursanız , muhakkak 
ki, faideli olacaktır. 

Arkadaşlar ; bu maddedeki din kelimesi mücerre t ve müfret bir mef
humdur. Şimdi , bu mücerret ve müfret olan mefhumun yalnız ve mün
hasıran Müslümanlara , İslâm dinine sâlik olanlara ait o lduğu kanaati 
bende tahassul etti. (Umuma şâmil, sesleri) Müsaade buyurun efendim. 

REİS — Rica ederim hatibin sözünü kesmeyin . 

H A S A N A L İ V U R A L (Devamla) — Memleket imizde başka dinlere sâlik 
vatandaşlar ımızda mevcuttur. Onların da bu mevzu üzerinde propagan
da ve telkin yapmalar ı ihtimali kuvvetlidir. Binaenaleyh arkadaşlar, bu 
maddedek i "Din" kelimesinin, şu verdiğim takrirde olduğu gibi "siyasi ve 
ya şahsi nüfuz veya menfaat temin etmek maksadiyle dinleri veya dinî 
hisleri yahut dinlerce mukaddes tanınmış şeyleri veya dinlere ait kitap
ları alet ederek" şeklinde olduğu gibi yani "1er" edatının i lâvesiyle kabu
lünü teklif ediyorum, ve bunun için de bir takrir ver iyorum. 

REİS — Necip Bilge. 

N E C İ P B İ L G E (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, bendeniz in mûruza-
tım çok kısa ve ifadeye münhasır olacaktır. 

Burada "Din" kelimesi sadece isim olarak kullanılıyor. Meful olarak 
kullanılmıyor. Halbuki diğer kelimeler meful halinde bulunmaktadır . Bu 
bak ımdan (maksadiyle) kel imesinden sonra "dini" veya "dinî hisleri" de
mek lâzımdır. 

REİS — Tadil tekliflerini okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 

Birinci maddeden "her ne suretle olursa olsun" ibaresinin tayyedil-
mesini , arz ve teklif ederim. 

22. VI I . 1953 
Giresun 

A. H. Pamukoğlu 

T. B. M . M . Başkanl ığına 

Kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıda yazılı o lduğu üzere ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekil i 
Boyacıgiller 
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M a d d e 1. — Siyasi veya şahsi nüfuz veya seçimlerde rey temini mak
sad iyi e ve menfaat temin etmek gayesiyle Hükümet in veya Devlet organ
larının dini veya dince mukaddes tanılan şeyleri veya dinî kitapları âlet 
ederek, her ne suretle olursa olsun propaganda yapanlarla, yap ı lmas ına 
vası ta olarak kullananlar hakkında altı aydan baş lamak üzere ve teker
rürü hal inde bir seneden beş seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

Fiil, radyo ve sair neşir vasıtalariyle işlenirse ceza bir misli artırılır. 

23. VI I . 1953 

Başkanlığa 

1 inci maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadilini teklif eder im. 

Ç o r u m 
H. Ali Vural 

Siyasi veya şahsi nüfuz veya menfaat temin e tmek maksadiyle dinle
ri v e y a dinî hisleri yahut dinlerle mukaddes tanılan şeyleri veya dinlere 
ait kitapları âlet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapan 
k imse bir seneden beş seneye kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

REİS — Komisyonun önergeler hakkında bir sözü var mı? 

K O M İ S Y O N S Ö Z C Ü S Ü ŞEMİ ERGİN (Manisa) — İştirak e tmiyoruz. 
Yalnız Necip B i lgen in kelime tashihi var. onu kabul ediyoruz. 

REİS — O tashihi yapıyoruz, maddeyi ona göre okuyacağız . 

Bir önerge daha geldi, onu da okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 

Birinci maddenin başına "'toplantılarda" kelimesinin ilâvesini ve aynı 
maddedek i "her ne suretle olursa olsun" cümlesinin çıkart ı lmasını teklif 
eder im. 27. VI I . 1953 

Zonguldak Milletvekil i 
Fehmi Açıksöz 

REİS — Değiştirgeleri tekrar okutup ayrı ayrı reyinize arzedeceğim. 

(Abdür rahman Boyacıgiller (Zonguldak) ın takriri tekrar okundu . ) 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar işaret versin. . . Almayanlar . . . De
ğiştirge reddedilmiştir . 

(Hasan Al i Vural (Çorum) un takriri tekrar okundu. ) 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar işaret versinler.. . Almayanlar . . . 
Değişt i rge reddedilmiştir . 

(Fehmi Açıksöz (Zonguldak) ın takriri okundu.) 
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REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar işaret etsinler... Almayanlar . . . 
Değişt i rge reddedilmiştir. 

(Arif Hikmet Pamukoğlu (Giresun) un takriri tekrar okundu. ) 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar işaret versinler.. . Almayanlar . . . 
Değişt irge reddedilmiştir. 

Maddeyi tadil edilen şekilde okutuyorum. 

V i c d a n ve Toplanma Hürriyetinin Korunmas ı H a k k ı n d a 
K a n u n Tasarısı 

M A D D E 1. — Siyasi veya şahsi nüfuz veya menfaat temin e tmek mak-
sadiyle dini veya dinî hisleri yahut dince mukaddes tanılan şeyleri veya 
dinî kitapları alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapan 
veya telkinde bulunan kimse bir seneden beş seneye kadar ağır hapis ce-
zasiyle cezalandırılır. 

Fiil, neşren işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. — Yukarıki maddede yazılı fiili bir cemiyet mensubu işle
diğinde, keyfiyet cürmün işlendiği yer Cumhur iyet Müddeiumumi l iğ ince , 
cemiyet in umumi merkez reisine veya kanuni mümessi l ine tebliğ olunur. 

Cumhur iye t Müddeiumumil iğ ince yapılan tebliğden veya cemiyet in 
u m u m i idare heyetinin fiile her ne suretle olursa olsun ıttılaı tar ihinden 
it ibaren bir ay içinde o şahıs hakkında cemiyetçe inzibati muame le tat
bik edilir veya bu müddet zarfında fiilin tasvip edi lmemiş olduğu yazıl ı 
olarak cü rmün işlendiği yer Cumhuriyet Müddeiumumil iğ ine bildirilir. 

Cemiye t idare heyetleri, cemiyet mensuplar ının birinci maddede yazı
lı cü rmü işlemelerine mâni olacak şekilde lüzumlu tedbirleri a lmakla 
mükelleftirler. 

İkinci ve üçüncü fıkralar hükümlerine muhalif hareket edilmesi halinde 
cemiyeti idare edenler hakkında aynı mahkemece 500 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur ve ayrıca cemiyetin feshine veya hü
kümden önce dahi cemiyetin faaliyetinin men' ine karar verilebilir. 

REİS — C. H. P. Grupu adına Zihni Betil. 

Z İ H N İ BETİL (Tokad) — Muhterem arkadaşlar, sabahki o tu rumda C. 
H. P. si Mecl is Grupu adına, bu maddeye taraftar olmadığımızı mucip se
bepler iyle arzetmiştik. Bu mütalâalar ımıza yeni bir şey ilave edecek deği
liz ve vaktinizi a lmamak için de tekrarlamaktan içtinap edeceğiz . Bu 
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madde hakkındaki mülâhazalar ımıza komisyon sözcüsü, komisyon baş
kanı ve Başbakan tarafından verilmiş olan cevapları kısaca karş ı lamak
la iktifa edeceğiz. 

Arkadaşlar ; bu maddenin kabul ettiği suçlardan birisi, birinci mad
dede yazılı suçun cemiyet üyeleri tarafından işlenmesi ve keyfiyetin C u m 
huriyet savcısı tarafından cemiyete bildirilmesi üzerine, cemiyet in , tasvip 
etmediğini bi ldirmek veya inzibati muamele yapmak mükellefiyet ine tâbi 
tutulmasıdır. 

Arkadaşlar , Cemiyetler Kanununun 3 uncü maddesi , medenî hakları 
istimal e tme ehliyetinden mahrum bulunan bir k imsenin hiç bir cemiye
te üye olamayacağı âmir hükmünü ihtiva etmektedir. Birinci maddede 
bahis mevzuu suçun müstelzim olduğu ceza bir yı ldan 5 yı la kadar ağır 
hapistir. Medenî Kanunun 357'nci maddesine göre bir yıl veya daha ziya
de hürriyeti tahdit eden bir ceza ile mahkûmiyet , m a h k û m olan şahsın, 
medeni haklarını istimal ehliyetini kaybetmesini icabett irmektedir . Bina
enaleyh, cemiyetin üyesi, bu suçu işlediği için m a h k û m olursa cemiyet 
le ilgisi kendil iğinden kesilecektir. Binaenaleyh kendisi ile ilgisi kendili
ğ inden kesilmiş bulunan bir kimseye cemiyetin bir muamele tâyinine 
kalkışmasına imkân tasavvur e tmek kabil deği ldi r . Şah ı s be rae t eder
se daha önce, hareketinin cemiyet tarafından tasvibedi lmemesi veya in
zibati muameleye konu yapılması , yersiz, haksız bir muamele olacaktır. 
Bu noktaya ne komisyon sözcüsü, ne komisyon başkanı , ne de Başba
kan cevap vermiştir. Cevapsız bırakılan bu mühim noktaya dikkatinizi 
bir kere daha çekmeyi vazife biliriz. 

İkinci suça gelince; muhterem arkadaşlar, aynı madde , üyelerinin bi
rinci maddede yazılı suçu işlememelerini temin için tedbir a lmayı cemi
yet lere bir mükellefiyet olarak vermekte ve buna muhalefeti de suç say
maktadır . Üyelerinin birinci maddedeki suçu işlemeleri halinde şayet ce
miyet bu suça iştirak etmiş ise ceza görecek ve fesholunacaktır . İştirak 
e tmemiş ise, ceza görmeyecektir . 

Arkadaşlar , suç işlenilmesinin meni ve bu konuda tedbir a lma vazife
si Devletindir, Hükümetindir . Mevzuat ımızda bir yığın ve daha ağır ceza-
yi müste lz im suçlar varken hepsini bir tarafa bırakarak sadece bir suç 
için cemiyete tedbir a lma vazifesinin verilmesi kabul edi lemez. Mâkul se
bebi o lmayan teklif üzerinde ısrar edildiği zaman (acaba aç ık lanı lmayan 
bir maksat mı var?) suali hatıra gelmektedir. 

Cemiye t üyelerinin suç iş lememesi için tedbir a lma cemiyete bir vazi
fe olarak veril iyorsa bunu prensibe bağlamak ve en hafifinden en ağırına 
kadar bütün suçlara teşmil etmek gerekir. Buna imkân o lmadığ ına göre 
tek suç için tedbir a lmada ısrarın sebebi nedir? 
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Biz; mülâhazalarımızı , son derece samimî, son derece objektif ve ya
pıcı olarak bildiriyoruz, buna rağmen mâkul, tatmin edici bir cevap ala
mıyoruz. Bu, bizde haklı olarak, acaba aç ık lanmamış bir maksat , açık
lanmasından çekinilen bir maksat mı var? Şüphesini uyandırmaktadır . 

Hulâsa, doğru olduğuna inandığımız ve cevapsız bırakıldığını gördü
ğümüz müta lâamızda ısrar ediyoruz. Bu maddenin tasarıdan tayyını is
tiyoruz." 

REİS — Osman Bölükbaşı. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar, Benden ev
vel konuşan arkadaşım da mevzu üzerinde kâfi derecede durdu. Ben faz
la bir şey söyleyecek değil im. Yalnız bir noktanın aç ık lanmasında fayda 
mülâhaza ediyorum. Deniyor ki, cemiyet idare heyetleri, cemiyet men
suplarının birinci maddede yazılı cürmü işlemlerine mâni olacak şekilde 
lüzumlu tedbirleri almakla mükelleftirler. Heyeti umumiye üzer indeki gö
rüşmelerde de arzettiğim gibi üyeleri milyonu bulan bir part inin kendi 
mensuplar ın ın suç işlemesine ne suretle mâni olacağını biz tasavvur ve 
tahayyül edemiyoruz. Bu nevi tedbirlerden neyi kasdettiğini misal ver
mek suretiyle Hükümet in açıklamasını istiyoruz. Bu madde doğrudan 
doğruya siyasi emniyetle alâkalı bir maddedir. Bir cemiyete , bir siyasi 
part iye tahmil edilen külfetin hududu, şümulü ve muhtevası m a l û m de
ğilse, keyfî takdirde müsait bir hüküm konmuşsa, bu takdirde siyasi em
niyetten bahse tmeye imkân yoktur. Siyasi emniyet bu derecede pamuk 
ipliğine bağlanmış olursa bu takdirde siyasi partilerin mevcudiyet in in bir 
mânası kalmaz arkadaşlar. Müsaade buyurursanız bu teminat mevzu
una bugün iktidarda bulunan Demokra t Partinin vaktiyle nasıl k ıymet 
izafe ettiğini, y ine kendi sözlerinden birkaç satır okumak suretiyle sizle
re anla tmak isterim. (Gürültüler) Müsaade buyurun arkadaşlar.. . 

REİS — Devam ediniz, devam ediniz. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — Sayın Celâl BayarTn Ö d e m i ş nut
ku elimdedir. İnönü siz iktidara geldiğiniz zaman muhalefete ne teminat 
vereceksiniz diye bir nutuk söylemişti . O zaman Demokrat Parti kendisi
ne şu cevabı vermişti . Bugün de bu cevabın taşıdığı ruha iktidarın sada
kat göstermesini istiyorum. "Bugün Demokrat Parti hakiki teminatı , mil
letin kalbinde kazanmış olduğu sevgi ve itimatta bulmaktadır . Yoksa ka
nunlar y ine eski kanunlardır. -Tıpkı bugün olduğu gibi . . . - Ve Halk Parti
si dilediği anda ve dilediği şekilde kanunlar ç ıkarmak mevkiindedir . -Bu
gün de öyledir.- Bunlar istibdada götüren kanunlar dahi olsa teessürle 
ifade ediyim ki, ne Anayasada demokrat ik hükümleri , ne de millî hâkimi
yet esaslar ından ayr ı lmamayı temin edecek bahis mevzuu edi lmek iste-
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nen kuvvette müeyyideler olamamıştır. Teminat ın elde edi lebi lmesi an
cak evvelâ tek parti zihniyetinin tamamiyle tasfiyesine, sonra da muha
lefete katî teminat teşkil edecek kanuni hükümlerin kabulüne bağlıdır." 

Demek ki evvelâ zihniyet değişmeli imiş. Zihniyet değiştiği andan iti
baren de o zihniyetin akislerini ihtiva eden ve muhalefet için teminat teş
kil edecek olan kanunlar çıkarılmalı imiş. Zihniyet değişti mi, değ işmedi 
mi? Bu husus da münakaşa edilebilir. Fakat kanunların değişmediği , 
muhalefete teminat teşkil edecek bir kanunun getir i lmediği bugüne ka
dar bi lenen bir hakikattir. "Şayet muhalefete reva göregeldikleri acı mu
ameleler akıllarına geliyor da, muhalefete geçmeye mecbur oldukları za
m a n mukabeleye mâruz kalacaklarından endişe ediliyorsa, söyleyeyim 
ki, muhalefete teminat meselesini halletmek henüz kendi ellerindedir." 
Yani İnönü'nün veya Başvekilinin Meclis kürsüsünde söyleyeceği tatlı 
sözler teminat değilmiş. Madem ki, ekseriyet elindedir. İnönü, kanunlar ı 
çıkar, işi sağlama bağla diyor, Demokrat Parti. Biz de şimdi aynı şeyi De
mokra t Partiye söylüyoruz : "Bahis açılmışken bize düşen, iktidara geldi
ğimiz zaman, bugün muhalefet için istediğimiz hakların m u h k e m temi
nat altında bulunacağı bir sistemi kurma azminde o luduğumuzu söyle
mekten ibarettir." Demek ki, muhkem bir sistem getireceği t aahhüdünde 
bulunuyor Demokrat Parti. Muhalefetin hakları kimse tarafından tehdit 
edi lmeyecek. Öyle kanunlar getireceğiz, diyorlar. "Demokrat Partinin ana 
gayesi budur ve partimiz kendini inkâr ve hattâ mahve tmeden başka tür
lü bir harekete muktedir değildir." Bu vaitlerden bir tanesi, şu ifadeye gö 
re tahakkuk etmediğine göre kendilerinin vermiş olduğu demokrat ik fet
va icabı kendilerini mahvetmiş bulunuyorlar. Bir siyasi parti, bir sulh hâ
kiminin karariyle kapatılıyor, bir diğer parti de bunun, meselenin ehem-
miyet iyle mütenasip bir hareket olmadığını söylüyor, daha teminatlı bir 
merci in karar vermesini istiyor... 

REİS — Osman Bey, madde ile alâkası yok rica eder im bunlar ın. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — Müsaade buyurun Reis Bey, Baş
bakan burada bu meseleye dair konuştu, bu madde ile alâkalı mı idi? 

REİS — T ü m ü üzerinde konuştu. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — Tümü ile alâkalı bir şey, maddes iy
le de alâkalıdır pekâlâ. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, 24 saatte kanun getiren ve onu ç ıkarmak 
için bütün bir gayreti sarfeden bir Hükümet , muhalefetin teminatı namü 
hesabına bir tek adım atmıyor, bunda ısrar ediyor, başka bir part inin 
teklifi encümenlerde unutuluyor. Hükümet hüsnüniyet ini ispat e tmek 
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için, Demokra t Parti hüsnüniyetini ispat e tmek için Halk Partisinin yap
mış olduğu bu teklifi de bu kanun gibi süratle Meclis ten çıkarmalıdır . 
Aks i takdirde tarih sizleri mahkûm edecektir. 

C A H İ D Z A M A N G İ L (Trabzon) — Muhterem arkadaşlar ım, bu saatte 
konuşmak zannolunduğu gibi bir talihsizlik değildir. Müzakereye devam 
buyurmak kararını ittihaz ettiğinize göre onun gerektirdiği mukavemet l e 
de elbette mücehhezsiniz . Onun için bu noktada kelâmımı taksir e tmeye 
ça l ı şmayacağım, fakat elbette ki, zait şeyler söylemekten tevakki edece
ğim. 

Bizim grupumuz adına konuşan arkadaşların ifadesinden teruşşuh 
eden ruh şu oldu : Bu kanun tasarısı demokrat ik hayatımız için önemli 
neticeler tevlidine müstaittir. Böyle bir tasarı üzerinde m ü m k ü n olduğu 
kadar beraberliğin temini lâzımdır. M ü m k ü n olduğu kadar iktidar parti
leri memleket in müşterek ideallerine ve rejimine taallûk eden hususlar
daki kanunları tek başına s ır t lamamaya çalışmalıdır. Bu, nasıl olur? Mu
halefette bulunan arkadaşlarımızın size neler düşündükler ini söylemesi , 
ikna e tmeye çalışması, yapıcı olması ile kaimdir. Birinci madde geçti, gör
dük ki ihtilâfımız olmadı. İkinci maddenin şiddetle aleyhinde bulunduk. 
Elbette içimizi yakan bir sebep var. Bir kere de bendeniz a rze tmeye mec
bur görüyorum kendimi. Bu ikinci maddede şöyle iki mesele var; birisi, 
birinci maddede zikri geçen bir suçun işlenmesi halinde savcının yapa
cağı tebliğ üzerine partinin vaziyet alması; 

İkincisi; savcının tebliği dahi olmaksızın siyasi parti idarecilerinin ıt
tılaına böyle bir hâdise vâsıl olmakla gene partinin bu hâdise karşıs ında 
vaziyet alması istenmektedir. 

Ş imdi nazari konuşmaktan ziyade şu madde nasıl tatbik edilir, neler 
olabilir bunu beraberce gözden geçirel im. 

Bir genel idare kurul üyesisiniz, Cumhur iyet savcısı falan köyde, fa
lan kasabada veya falan şehirde partinize mensup bir k imsenin dinî si
yasete âlet eder tarzda konuştuğunu tesbit ederek partiye tebligatta bu
lunuyor. Tabiî heyet toplanacak, tetkik edecektir. Neyi tetkik edecektir? 
Bu arkadaş partili midir; evet, partili imiş. Sorulacak, öğrenilecektir . Bu 
arkadaş bunu söyledi mi? Söylemedi mi? Tabiatiyle hüküm v e r m e y e da
vet edilen vicdan sahibi her heyet gibi araştıracaksınız. Söyledi , deniyor. 
Bunun delili nedir? İki şey olabilir. Birisi Cumhur iyet savcısının iddiası, 
diğeri sizin yapacağınız, bu heyetin yapacağı tahkikattır. Heyet in; parti 
idare kurulunun yapabi lecek olduğu tahkikat neler olabilir? Mahal l ine 
yazacaktır , bu arkadaş kimdir, ne söyledi, nasıl söyledi, nerede söyledi 
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diye soruşturacaktır. Partilerin emrinde Hükümet in emrindeki gibi tah
kikat vasıtaları yoktur. M ü m k ü n mertebe bir tahkikat yapılacaktır . Hak
sız olarak bir vatandaşı tecrim etmeyelim, teyakkuz gös termek icabeder, 
aksi takdirde vicdanımızı rencide eder diye düşünen parti genel idare ku
rullarının cevapları üzerinde duracağında iştibah yoktur. Gelen cevapla
ra göre iddia bir değildir, bin türlü olabilir. Evet söyledim ama böyle de
ğil de şöyle söyledim diyebilir. Cumhuriyet savcısı böyle söylediğinize da
ir şahit ikame ediyor, dersiniz. Benim de öyle söylemediğime dair şahit
lerim var, diyebilir. Arkadaşlar, bunun karşısında ne karar vereceksiniz? 
Siz tahkikatı bırakınız da Cumhuriyet savcısının sözünü kabul ediniz di
ye l im. Cumhur iyet savcısının sözü ciddî bir sözdür. Şaka veya mizah va
ziyet inde olmayan bir insandır. Fakat bir hukuki mefhum da var ki, 
Cumhur iye t savcısının beyanı da sadece bir iddiadan ibarettir. M a h k e m e 
tarafından kabul ve hükme bağlanmcaya kadar o da bir iddia hal inde ka
lır. Binaenaleyh mahkemenin karar vermemiş bulunduğu bir anda, sa
dece Cumhur iye t savcısı böyle diyor, o halde ben de tecrim ediyorum di
ye karar veri lemez. Çok iyi bilirsiniz ki, bir fiil, kanunen m e m n u olan bir 
fiil mevcut olur, bunun nihai surette suç o lduğunun tesbiti hâk im kara-
riyle mümkündür . Cumhuriyet savcısının ihbarı anında o kimse sadece 
sanık mevkiindedir , idare kurulu böyle bir sanık hakkında hüküm ver
mek durumundadır . Karar verecek, hangi şart içinde? Kanun emrediyor , 
tahkik edersiniz etmezsiniz, onu bi lmem, Cumhur iye t savcısı size tebli
gat yapmıştır . Burada karar vermek mevkiindesiniz. Vicdanını tatmin et
mek isteyen şerefli bir insan olarak, teker teker her vatandaşı m a h k û m 
oluncaya kadar namuslu ve şerefli sayan bir insan olarak düşünürsü
nüz. Ya tecrim edeceksiniz yahut 500 liradan 5 000 liraya kadar para ce
zasını göze alacaksınız. Yani ya tasvip etmediğinizi söyleyeceksiniz , ya 
para cezası var. Hattâ partinizin kapanmasını dahi göze alacaksınız. 

Arkadaşlar ; böyle bir vaziyet medeni bir memleket te cereyan edecek 
bir sahnenin manzarası mıdır? Sormak isterim. Bana öyle geliyor ki, böy
le bir du rumda kalsaydım şöyle hareket ederdim : Savcının söyledikleri
ni dikkatle, iltihak ettiğimiz birinci maddenin ruhu dahil inde, tehlike 
saydığımız o hâdiseleri müdrik olarak tetkik ederim. Tahkikat yapar ım. 
Burada iki şık var; kanaati vicdaniyem teessüs etti veya etmedi . Etmedi
ğine göre, kanunun emridir diye vatandaşı, daha mahkemede iken tec
rim edemem. Bu vatandaşı, kanaatimin hilâfına olarak tecrim etmek, 
tasvibetmiyorum demektense beş bin liralık cezayı a lmayı tercih eder im. 

Partinin kapanması ihtimalini maddenin sonlarına doğru söylemek 
isterim. 
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Şimdi arkadaşlar, başka bir noktayı daha size arzedeyim : Bakınız bir 
parti içinde vatandaşlar arasında nasıl yekdiğerine karşı gözcü o lmak va
ziyeti hadis oluyor. 

Parti genel idare kurulu karar verdi, tetkik etti, tasvibetmiyorum, de
di. Bir ay sonra sanık mahkemede beraet etti. Ne olacak? Berhava olur 
böyle bir idare kurulu. Bu vaziyette genel idare kuruluna üye dayandır
mak m ü m k ü n olmaz. Bahsett iğim kendi part im değildir, bütün partilerin 
hayatı bakımından konuşuyorum. Ben tecrim edeceğim, tasvibetmiyo
rum, diyeceğim, mahkemeye gidecek, beraet edebilir, bu imkânlar da ima 
mevcuttur . (Partinin kararı hâkimin hükmünden sonradır, diyen Müker-
rem Sarol 'a cevaben) hayır, kanunla cemiyete veri len vazife hükümden 
sonra değildir, hükümden öncedir. Bu fiil ve hareket bir zabıt la tesbit 
edilmiştir. Savcının beyanı ile ancak bir iddia haline gelmiştir. Hâkimin 
kararı ve rme vaziyeti vardır. Kanun böyle diyor. Hâkimin h ü k m ü n d e n 
önce partiler karar vermek mükellefiyeti altındadırlar. 

Şimdi arkadaşlar, başka bir noktaya gel iyorum; bu kanunun şu mad
desinde hepimizin, istisnasız hepimizin üzerinde titrediğimiz adalete hür
met mefhumu sarsılıyor. Nasıl?. . Demokrat ik hayatta i lerlemiş olan 
memleket le rde bir milletvekilinin ve Hükümet adamının mahkemedek i 
bir iş üzerinde ufak bir beyanda bulunması onun bütün siyasi hayatını 
mahva kâfi geliyor. Bizde böyle bir anlayışa teveccüh ettiğine göre bu 
noktadan meseleyi tetkik etmek lâzımdır. Kanun bize ne söylüyor? Ada 
let cihazı tam işlediği zamanda partiler sanık hakkında müta lâa beyanı
na zorlanıyorlar. Adalete bundan büyük hürmetsizl ik olamaz, bunu asla 
yapamayız arkadaşlar. 

Bir savcının tebliği üzerine geçebilecek hâdiseler hakkındaki mülâha
zadır. Bir de buna şimdi (ıttıla) kelimesi ilâve ediyorsunuz. Ittıla ne de
mekti r? Üç kişi bir aradasınız, biriniz diyor ki; falan hakkında şöyle şöy
le diyorlar, siz neredesiniz, haberiniz yok mu? İşte ıttılaınıza gelmiştir. 
H e m e n idare kuruluna intikal ettirecek ve diyeceksiniz : Falan yerde , fi
lân kahvede söylendi, kulağımı t ıkıyamazdım, arkadaşlar karar verel im. 

Veyahut ayda, yılda bir çıkan, kimsenin pek de okumadığı bir gazete
nin bir kenar ında buna benzer, bir adam hakkında bir yazı çıkmıştır, te
sadüfen okumuşsunuzdur , muttalisiniz, karar vereceksiniz. Bu kadar 
gayriciddî bir haber üzerine tahkikatı kim yapacak? Ne vası ta ile? Hangi 
vicdani kanaat le tecrim edeceksiniz. 

Arkadaşlar , bu kanun, partilere adalet cihazı işlerken müta lâa beyan 
e tme vazifesi yüklerse, hele ıttıla dolayısiyle bir ademitasvip kararı vere-
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çeksiniz diye bir ceza tehdidi altına alırsa, parti hayatına, partileri idare 
edenlere zu lüm olur, parti lerde huzur kalmaz. Genel idare kuruluna üye 
seçmenin bundan sonra kolay iş olacağını tahmin e tmem. 

Şimdi arkadaşlar, bu madde ayrıca faydalı da olamaz demişt i . Aziz 
Somuncuoğ lu arkadaşımız. Bu tasarı, arzu buyurduğunuz faydayı istih
sale medar olacak mıdır? Bir misal ile izah edeyim. 

Vicdan sahibi her insan bu heyetlerde mümkün olduğu kadar kana
at tesisine çalışacaktır. İmkan bulamadı, kanun tehdidi var. Ne yapacak? 
Bence iki yol vardır : Ya cezayı kabul edecek, göze alacak veyahut da şöy
le cevap verecek : 

(Bahsedi len sözleri bu zat aynen söylemiş ise tasvip e tmiyorum. ) 

Fakat arkadaşlar elde etmek istediğiniz fayda bu mudur? Halbuki Sa
yın Başbakan partilerin alacakları pozisyona kıymet veriyor, mesul iyet 
alsın diyor. Buna kıymet atfediyor. Bu atfedilen kıymet ben im verd iğ im 
cevapta yoktur. (Söylemişse tasvip e tmiyorum.) Arkadaşlar , müsaade bu
yurunuz, nazik bir konu üzerindeyim. Birinci maddenin ehemmiyet in i 
müdr ik im, partilerin mesuliyetini müdrikim. A m a partilerin kapatı lması , 
tecrim edilmesi 3 'üncü maddede zikredilmiştir. 3'üncü maddede , eğer ce
miyet bu fiilin iş lenmesine iştirak etmişse veya bizzat onu teşkilâtlandır-
mışsa en ağır cezaya çarptırılacağı gibi, takdir kul lanı lmaksızın da kapa
tılacaktır. Binaenaleyh böyle yavan bir cevap veri lebi lmesini rica eder im, 
birinci maddedeki suçların vehametini idrak e tmeden söylediğimi zan
netmeyiniz . Sadece bir vicdan haleti karşısında kalarak, iki şeyden biri
sini seçmeye , inanamadığı , vesaik noksanı dolayisiyle vicdanını tatmin 
etmediği bir anda karar verecek bir insanın çekeceği sıkıntıdan dolayı ve 
receği cevap diye söylüyorum. (Eğer suçu işlemişse tasvip ed iyorum.) Bu 
sizi tatmin eder mi? Ben böylece madde bunun için mi yapı ldı diye sor
mak ist iyorum. İşte ikinci madde böyle bir maddedir. 

Şimdi arkadaşlar, cevap verirken ekseriya konuşan arkadaşlar ın siz
lere atfeden şöyle böyle yapmak niyetinde olduğunuz tarzında anlaşı lmış 
sözleri bulunduğu görülüyor. Benim dâvamı lütfedip an lamaya çalışınız. 
Ben Demokra t Partinin bu kanunu get irmekle bir takım niyetler besle
mekte olduğu hakkında bir beyanda bulunmadım. Ben ne sizi i tham et
mekle meşgu lüm ve ne de kendi partimi aman müdafaa ile meşgu lüm. 
Bu sıkıntı sizin de üzerinizdedir, partiniz var. Ben çok partili hayat ın mü
dafaası uğrunda konuşmaktayım. Kendi part ime ve ne de sizin niyetleri
nize her hangi bir gölge düşürmek benim konuşma tarzım değildir. Be
n im arzetmek istediğim şeyler bütün partilerin hayat ına taalluk ediyor. 
Bir de tezviratçıları hesaba katacak olursak, Genel idare kurulu günde-
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mi sabahtan akşama kadar bu gibi tezvirlerle dolacak ve artık işi gücü 
bırakıp hâkimlik yapmak mecburiyet inde kalacaktır. 

Arkadaş lar ım bir tehlike var, hâkimin karar ından önce böyle siyasi 
işler için bir heyet halinde karar vermek bu heyetleri âdeta siyasi mah
kemeler haJine getirebilir. 

M Ü K E R R E M S A R O L (İstanbul) — Cahit Bey mahkemele rden önce 
böyle bir şey yok maddede. . . 

C A H İ T Z A M A N G İ L (Devamla) — Arkadaşlar ım yok diyorlar, mahke
menin hükmünden sonra diyorlar ama Şemi Bey arkadaşımız eğer mah
kemenin hükmünden sonra derse o zaman konuşuruz. Müsaade buyu
rursanız.. . (Kâfi sesleri). 

M Ü K E R R E M S A R O L (İstanbul) — Yarım saat oldu. 

C A H İ D Z A M A N G İ L (Devamla) — Saat sekiz buçukta müzakerenin de
vamına karar verdikten sonra yar ım saat çok görülür mü? Sizin kadar 
ben de rahatsız oluyorum. Benim en hassas o lduğum nokta, partiler ida
re kurullarının siyasi mahkemelere benzeti lmesi noktasıdır. Eğer söyle
diğim endişeler varsa yani hâkimden önce o heyetlerin karar ve rmes i va
ziyeti varsa, bunu harici itibarımız bakımından da mütalâa e tmeye mec
buruz. Ben öyle zannediyorum ki, Birleşmiş Milletler toplantı larında de
legelerimiz bu ikinci maddenin sıkıntısını çekeceklerdir. 

İkinci noktaya gel iyorum, Sayın Başbakan ve Şemi Ergin bizi şahsen 
temin e tmeye büyük ehemmiyet ve kıymet verdiler. Devlet adamlar ının 
Mecl is huzurunda, â m m e huzurunda söylediği sözlerin, aldığı taahhütle
rin kıymeti kabul edilmelidir. Devlet idaresinde iki esas selâmete götürü
yor; birisi sistemin sağlamlığı, ötekisi de tatbik edenlerin hakiki demok
rat insanlar olması. 

REİS — İkinci maddede bunlar yok, Cahid Bey. 

C A H İ D Z A M A N G İ L (Devamla) — İkinci maddede cevap olarak Sayın 
Başbakan teminat verdiler. Bu teminatın sistem bakımından ne mânaya 
geldiğini tesbit ediyorum. Zaten sonuna gel iyorum. 

İngiltere gibi i lerlemiş, demokraside bize örnek olması lâz ımgelen 
memleket le rde sistemden ziyade, kanunların metinler inden ziyade in
sanların olgunluğu kâfi geliyor. İnşallah biz de o mertebeye geliriz. Ka
nunlarla demokratlaşt ıracağız; bu vahidir arkadaşlar. Fakat kendi m e m 
leket imizde ve bize benzer memleket lerde sisteme kıymet ve rmek lâzım
dır. Başbakan söz verdiler. A m a sistem zayıftır. Başbakan iyi söylüyorlar, 
teminat veriyorlar. A m a madde kötü. Bu itibarla Başbakanın sözlerini 
küçül tmek değil, bu maddenin kötülüğünü ifade e tmeye çal ış ıyorum. 
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Başbakanın sözü ile sistemin bu boşluğuna göz y u m m a k doğru mudur? 
Başbakanın bu sözleri dolayısiyle Server Somuncuoğlu arkadaşımız siz
den sonra gelecek bir Hükümet in kötü düşünmesi m ü m k ü n o lduğunu 
söylemişt i . Ben daha ileri gidiyorum. Sayın Başbakan sizin partiniz ikti
darı terkettikten sonra kimin geleceğini b i lemem. Gelecek Hükümet le r 
bu maddeyi ellerine geçirirlerse size neler yapacaklar ını ne siz ne de ben 
bilebil ir im. Cumhuriyet mevzuat ı içinde böyle kötü kul lanmaya müsait , 
her türlü fesat imkânı ihtiva eden bir maddenin elinizde bu lunmas ına 
gön lümüz razı olmuyor. Demokra t Parti de teminat altına alınmalıdır. 
Hükümet ler in bu madde ile neler yapacağını bi lemezsiniz. 

Bir noktayı daha arzedeyim : Mademki bugüne ait teminat mevzu-
ubahistir, bu teminatın bâzı noksanları vardır. Bu komisyonun sözcüsü 
inkılâpları koruyuculuk meselesinden bahsederken sağdan, soldan mi
saller vererek Atatürk.. . 

REİS — Cahid Bey; tümü üzerindeki konuşmalarda mevzuubahso l -
du. Bunun ikinci madde ile ilgisi yoktur. Lütfen ikinci madde üzer inde 
konuşun. . 

C A H İ D Z A M A N G İ L (Devamla) — Halk Partisinin inkılâpçıl ığından 
şüphe eder göründüler. Kendilerine iki türlü cevap ve rmek mümkündür : 
Biri lâtif, diğeri trajik olarak. Lâtife ile cevap ve rmek lâzımgelirse; Şemi 
Bey dostum, C. H. P. nin inkılâpçılığından şüphe ettiğinizi mi söylediniz? 
Bu sözünüze kargalar bile gülecektir. 

Trajik olarak cevap vermek lâzımgelirse, bu kanunun sözcüsü Halk 
Partisinin inkılâpçılığından şüphe ettiğini söylerse, az evvel verdiği iyi ni
yet teminatının kıymeti yokmuş demektir." (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Başvekil . 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Sevgili arkadaşlar ım, 
küçük bir lâtife ile söze baş lamama müsaade buyurmanız ı rica edeceğ im. 
Cahid Zamangi l arkadaşımı dinledikten sonra, Parlâmentolar tarihine ait 
bir hikâye akl ıma geldi. Zanneder im Parlâmentolar İçtüzüklerinin ve 
usul hükümler inin iyice tekemmül etmediği zamanlara ait olacak. Parti
lerden birisine mensup bir zat, zamanı izae etmek istiyor. Söylüyor, söy
lüyor, söylediklerini tekrarlıyor ve sonra da eline İncili alıyor saatler ve 
saatlerce İncil okumaya devam ediyor. Müsaade ederseniz Cahid Zaman
gil arkadaşımız da konuştular, tekrarladılar ve madde ile alâkası o lma
yan birçok sözler söylediler. 

Müsaade ederseniz şimdi asıl söylediklerine cevap arzedeyim. Bir de
fa Başbakan teminat verdi, dediler. Başbakanın verdiği teminat sureti 
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katiyete ne şahsına, ne Hükümete racidir. Böyle bir teminat mevzuuba
his değildir. Bir kanun maddesini izah ederken, bu endişe edilecek nok
taların bu maddeden çıkamayacağını anlatırken görüşümü izah etmiş 
o luyorum. Yoksa, ben, hiçbir zaman size şahsan bu kanunu böyle tatbik 
etmeyeceğim diyerek kötü tatbika müsait olan bu kanunu hatırım için lüt
fedip kabul buyurmanızı istirham cesaretiyle huzurunuza asla gelmedim. 

Şimdi , bu kadar kötü, bu kadar fena istimale müsai t olan bir hükmü 
nasıl getiriyorlar, aman bunu geri alsınlar denildi, felâket kelimesi kulla
nıldı. 

Sevgili arkadaşlarım; bir defa, birinci maddede hakiki şahsın mücri-
miyet ini kabul ediyorlar, ondan sonra da, çok daha vahim olan ve bir si
yasi hâdise mahiyetiyle karşımızda bulunan hakikati t amamen görme-
mezl ikten geliyorlar. Bugünkü mevzuat ımızda dahi mânevi şahsiyetlerin 
mücr im olabileceği prensibi mevcuttur. Delili, bir parti hakkında mahke
me tarafından tedbiri ihtiyati al ınmış olmasıdır. 

Şimdi bu kadar kötü olan hüküm nedir? Müdde iumumiye tezvirler 
bildiri lecek, diyorlar. Müsaade ederseniz müdde iumumi , tezvir üzerine 
yazı yazmaz . Â m m e davası açmak için deliler t ekemmül etmiş o lduğuna 
kanaat get i rmedikten evvel müddeiumumiler in harekete geçmesi bahis 
mevzuu değildir. Beraetle neticelenmesi ihtimali mevcut o lmakla beraber 
delillerin kâfi miktarda kuvvetli olduğuna hükmetmesi icabeder. 

Sonra, burada cemiyete yüklenen mükellefiyet nedir? Arkadaşlar , ce
miyete yüklenen mükellefiyet, mutlaka cezalandıracak değildir. Yani is
terse cezalandıracak veyahut da bu fiili tasvip e tmiyorum, diyecek. Bu fi
ili tasvip e tmiyorum, demesiyle mutlaka tecziye etmesi icabetmez. Böyle 
bir hükmü nereden çıkarıyorlar? 

C A H İ D Z A M A N G İ L (Trabzon) — Hüküm verilebilir, diyor. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) — Şimdi arkadaşlar, müd
de iumuminin dava açmasından sonra mahkemede bu zat beraet ederse 
bir m a s u m adam daha evvel tazip edilmiş olacaktır, diyorlar. Bir kere bu 
kanun tasarısı, partiye mutlaka tecziye edeceksin, diye bir mecbur iyet 
yüklemiyor . Bir adam mahkemede beraet edebilir. Fakat işlenen fiil dola
yısiyle o suçun hududuna kadar gelmiş olması dolayısiyle partisi adale-
ten kendisini beraet ettirmiş olmasına rağmen, onu tecziye edebilir. (Sağ
dan gürültüler). 

Muhte rem arkadaşlar, bizim buraya koyduğumuz hüküm son derece
de liberal bir hükümdür. Bir partiye yüklediği mükellefiyet en liberalidir 
ve asgari hafifliktedir. İsterse, lâyık görürse, parti bir suçun tekevvün et-
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tiği kanaatini getirirse, inzibati takibat yapar. Kanaat get i rmediği takdir
de, bu fiilin işlenmiş olduğu da sabit olursa, mükellefiyeti , böyle fiilleri 
tasvip e tmiyorum, programıma aykırıdır diye müdde iumumi l iğe bir tez
kere yazmaktan ibarettir. 

Şimdi hükmi şahısları mütemadiyen müddeiumumiler in tacizi altın
da bu lundurmak, kötü tatbikata yol açmak, kötü hükümler i böylece hu
zurunuzda müdafaa etmek gibi iddiaların, asla yeri o lmadığı bu izahla
rımla aşikâr olarak meydana çıkıyor. 

Şimdi diğer fıkraya geliyorum : Cemiyet idare heyetleri , cemiyet men
suplarının birinci maddede yazılı cürmü işlemlerine mâni olacak şekilde 
lüzumlu tedbirleri a lmakla mükelleftir. Bu tedbirlerin terifi lâzımgelir di
ye içinizde bir üzüntü ve bir endişe mevcut ise üçüncü bir fıkranın yeni
den tarzı tahririni huzurunuzda arz ve teklif eder im. O da şudur : Cemi 
yetin idare heyetleri cemiyet mensuplarının birinci maddede yazıl ı cü rmü 
iş lememeler ini temin maksadiyle gereken tebliğ veya tamimleri yapmak , 
teftiş ve murakabelerde bulunmak tedbirlerini a lmakla mükelleftir. (Bra
vo sesleri, güzel güzel sesleri). 

Şimdi arkadaşlar, birinci maddeyi kabul ettikten sonra çok daha va
h im olan ve şahsiyeti maneviyeye sirayet eden ikinci maddeyi kabul et
m e m e k yarı yoldan, cepheden firar etmek demektir. Y ü z d e yüz prensibe 
sadık kalmak lâzımdır. Biz bunu bir itirazla kabul ediyoruz, diyerek C. H. 
Partisinin inkılâpçılığı ile kabili telif olmayacak bir vaziyete düşmesin i 
c idden gönül arzu etmiyor. 

Muhte rem arkadaşlar, lâiklik maddesinde dinin siyasetle karıştırıl
ması bahsinde biz Halk Partisinin bugüne kadar yaptığı iddialara baka
rak bizden ileri gitmesini ve bizi daha ileri g i tmeye teşvik etmesini bek
lerdik. Fakat her nedense, bâzı hesaplar, anlaşılıyor ki, buna müsaade 
etmiyor. İşi buraya kadar getirip adım adım şu noktaya yaklaşt ıktan son
ra bir küçük gayretle bu noktada bizimle birleşmelerini kendi ler inden bir 
defa daha istirham ediyorum. 

(Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Fehmi Açıksöz. (Vazgeçti, sesleri) 

F E H M İ A Ç I K S Ö Z (Zonguldak) — Efendim, bu maddenin 3'üncü fıkra
sı, cemiyet idare heyetleri ile başlıyor. Faraza bir partinin ocak, bucak, il
çe, il idare heyetleri gibi. Bu idare heyetleri, kanuna aykırı fiillerden do
layı, 4 'üncü fıkra ile, 500 liradan 5 bin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırıl ıyor, ve ayrıca partinin kapanmasına kadar gidiliyor. 

REİS — Tadil teklifi verdiler, Fehmi Bey? 
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F E H M İ A Ç I K S Ö Z (Devamla) — Verildi. Ben onu da nazara alarak ko
nuşuyorum. Şayet bu cemiyet idare heyetleri tâbiri cemiyet ler in u m u m 
idare heyetleri ise hazırlamış bulunduğum tadil teklifimi ve rmeyeceğ im. 
Yok değilse tekliflerimi takdim edeceğim. 

REİS — Emrullah Nutku. 

E M R U L L A H N U T K U (Erzurum) — Arkadaşlar, eğer hüsnüniyet sahi
bi iseler, muhalefeti ikna edecek birkaç söz söyleyeceğim. (Gülüşmeler) 

Aziz arkadaşlarım, muhalefetin görüşüne nazaran konuşacağım için 
sözüme bu maddenin ikinci fıkrasından başlayacağım. 

Diyorlar ki; burada kanun anasırı itibariyle cemiyet lere iki külfet tah
mil ediyor : Bir tanesi, savcılığın -k i savcılık kendi buyurduklar ı gibi cid
dî bir müessesedir- kendilerine resmen yapacağı tebligata karşı, böyle bir 
suç vâki ise. buna iştirak etmeyiz, demekten ibarettir. 

Ittıla meselesine gelince; arkadaşlar, ıttıla keyfiyeti de kanunen tâyin 
edi lmiş ve delilleri müspet olması lâzımgelen bir vakıadır. Yoksa böyle de
min Zamangi l arkadaşımın dedikleri gibi, iki kişi yanyana konuşmuş , 
buna ıttıla hâsıl o lmuş gibi, bundan hükmi şahsiyetlere bir mesul iyet te
rettüp etmez. Hükmi şahısların ıttılaı ancak kendisine yazı lan bir resmî 
ihbarla olur. O itibarla (ıttıla) kelimesi üzerinde durmalar ına lüzum yok
tur. Bu maddeyi işleyecek olan ve cezayı verecek olan müessese adalet 
müessesesidir , mahkemedir ve tabiî ki ıttılaın delili olacaktır; tebliğin de 
delili olacaktır. Yalnız arkadaşlar, bu memleket te , arzetmek mecbur iye
t indeyim, cemiyetler, âzası hakkında bir inzibati ceza tatbik edebi lmek 
için n izamnameler inde muhtelif hükümler kabul etmişlerdir. Meselâ bir 
haysiyet divanı müessesesi vardır, şu vardır, bu vardır, o itibarla fiilin vu
kuundan itibaren bir ay zarfında inzibati ceza tatbik edilir, tarzında bir 
madde tedvin edilirse hakikaten bir parça güç tatbik edilir, güç ittiba edi
lir bir şey olur. O itibarla ben bir takrir verdim; bir değiştirge verdim ve 
orada maddenin o cümlesinin "inzibati muamele tatbikına tevessül edi
lir" diye değiştirilmesini teklif ediyorum ve bu doğrudur arkadaşlar. 

Cemiyet , böyle bir suç vukuunda eğer o azasını haysiyet divanına ver
mek gibi bir tatbikata tevessül etmiş ise, aşağı yukarı vazifesini yapmış 
olur ve kendi mesuliyeti ile, salâhiyeti ile mütenasip olarak fiilini ikmal 
etmiş olur. Onun için "tatbik edilir" kelimeleri yerine "tatbikına tevessül 
edilir" kelimelerinin konulmasını teklif ediyorum. 

Sonra arkadaşlar, ikinci bir nokta daha var : Bir cemiyet in idare he
yet ince alınacak tedbir hususunda sayın Başbakanın değiş t i rme teklifi 
üzer inde de konuşuyorum. O değiştirgeyi yerinde bu luyorum. (Tamam 
sesleri, alkışlar). 
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Arkadaşlar , müsaade ediniz, arzedeceğim bir nokta daha var : Bir ce
miyet azasının takayyüt ve mesuliyetini tâyin eden bir madde sebebi ile 
500 liradan 5 000 liraya kadar para cezasını kabul ettik. Doğru; ancak, 
bir fiil tekerrür ettiği takdirde bu son fıkranın, yani kapa tma fıkrasının 
tatbiki mümkün olabilir. Fakat üçüncü maddede kapatma hükmü mev
cut bu lunduğuna göre bu son fıkranın biraz ağır o lduğuna kani im. Onun 
için bu fıkranın tamamen ikinci maddeden çıkarılmasını teklif ed iyorum. 

REİS — Ferid Melen. 

F E R İ D M E L E N (Van) — Efendim, belki yersiz bulacaksınız, a m a zih
n ime takılan bir noktayı arzetmekte kendimi mükel lef addediyorum. Bu 
madde sadece siyasi cemiyetleri değil, hangi mahiyet te ne neviden bir ce
miyet olduğu tasrih edilmemiştir. Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve 
daha birçok cemiyetlere vatandaşlar üye olabilirler. Binaenaleyh böyle 
bir suç işlendiği takdirde savcı vatandaşın hangi cemiyet lere mensup ol
duğunu tahkik edecek ve bütün bu cemiyetleri harekete mi get i recek? 
Burada, tahmin ediyorum daha çok siyasi partiler kasdedilmiştir . A m a 
bu, telâffuz edilmemiştir, bir başka maksatla olsa gerek. Telâffuz edi lme
yince bütün bu cemiyetleri harekete getirmek zarureti hâsıl olacaktır. Ar-
zediyor, d iyorum ki, madde metninde tasrih edilmemiştir . Maddeler , hü
kümler evvelâ lâfız ve metinleri ile tatbik edilir. Bu, bir hukuk kaidesidir. 
Binaenaleyh bunu tasrih etmek, tâyin etmek lâzımdır. Eğer maksat bu 
memleket te sadece siyasi cemiyetleri süründürmek ise onu da açıkça ifa
de edin. Eğer memleket te cemiyetler hayatını toptan kaldırmak istiyorsa
nız onu da tasrih ediniz. (Soldan gürültüler. Melen öyle konuşma sesleri). 

REİS — Halil Sezai Erkut. 

HALİL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; hakikaten 
maddenin üzerinde duruldukça aksaklıkları meydana daha iyi çıkıyor. Bu 
madde üzerinde günlerce konuşsak bir çıkar yol bulmak mümkün değildir. 

Sayın Başvekil izahlarında, hükümden sonra partisi tecziye edebilir. 
Hükümden sonra olursa ne olacak? Müdde iumumi biraz kanaat edindik
ten sonra partisine yazacak. Bir suç işlenmiş olduğu, adlî bir mercie tet
kik ile anlaşıldıktan sonra partinin idare heyetine sormuş o lmanın mâ
nasını an layamadım. Savcı tahkikatını yapıyor, idare heyetine de soru
yor. Adlî bir merci olan savcı ile idarî bir merci olan partilerin idare ku
rullarını iki zümreyi tutturmak, hakikaten tezvir makinesini iş letmekten 
ileriye g idemez. Onun için lütfedin bu maddenin mâkul ve samimî şekil
de tanzimi için zaman bırakın. Bir çıkmaza g i rmeyel im. 

Bir noktayı daha arzedeyim : Çok yakında Ankara 'da bir parti kong
resi oldu. Bu kongrede hem Halk Partisine, hem de Demokra t Partiye ka-
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yıtlı şahıslar çıktı. Partiler arasında öyle meseleler çıkacaktır ki, bunları 
hal letmek çok güç olacaktır. Bir adam menfaat saikasiyle her iki partiye 
de yazıl ırsa ne olacaktır? Kanun vâzıının gayesi işleri karış t ı rmak değil, 
bilâkis n izama sokmaktır. Onun için bu maddenin geri alınarak bu hu
susun tanzim edilmesini daha doğrusu parti g rubumuzun teklifi veçhi le 
t amamen reddedilmesini rica ederim. 

REİS — Server Somuncuoğlu . 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) — Sayın arkadaşlarım, kanunun 
tümü üzerinde konuşurken bu madde üzerindeki şahsi müta lâamı arzet-
tim. Tekrar üzerinde durmayacağım. Zamangil arkadaşımız duyduğu
muz endişeleri birer birer ve en ince noktalarına kadar arzetti. Görüşme
ler sırasında Sarol'un oturduğu yerden yaptığı izahlarından da endişemi
zi haklı gösteren mütalâalara şahit olduk. Fakat üstünde tekrar durmak 
is temiyorum. Sayın Başbakan biraz evvel birinci maddeyi kabul ettiğimiz 
halde bu maddedeki ısrarımızı kapalı hesaplara sahip olmak mânas ına 
tefsir ettiler. C. H. P. Meclis Grubuna bir nevi imalar yaparak mevcut ol
mayan bir takım niyetleri izafe eder güründüler. Şahsan ben, rencide ol
dum. Sayın Köprülü karşımda, her zaman dış polit ikada açık kart oyna
dığını iftiharla söyler. Bendeniz de arzediyorum ki, kartlarımız açıktır, 
açık oynuyoruz . İkna ettiğiniz takdirde reyleriniz de açık olarak tasarı le
hine olacaktır. Muhalefetin emniyeti için dâva ve mütalâamızdaki ısrarı 
iyi karşı lamak icabederdi. Başbakandan bunu beklediğimi söylemek için 
huzurunuza çıktım. 

REİS — Kifayet takrirleri var, okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 

Madde üzerindeki müzakerelerin kifayetenin reye vazTnı arz ve teklif 
eder im. 

Rize 
Osman Kavrakoğlu 

Sayın Başkanlığa 

Müzakere kâfidir. Verilen tadil tekliflerinin reye konulmasını teklif 
ed iyorum. 

Tokad Mebusu 

Sıtkı Atanç 

REİS — Kifayet takrirlerini reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Et
meyenler . . . Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. Madde üzerine değişt irge
ler vardır, onları okutuyorum. 
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Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

C. H . P. Meclis Grubu adına yaptığım konuşmada arzettiğim mucip se
beplere binaen "Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması hakkındaki 
kanun tasarısı" nın 2'nci maddesinin reddedilmesini arz ve teklif eder im. 

23 T e m m u z 1953 
Tokad Mebusu 

Zihni Betil 

T. B. M . Meclisi Başkanlığına 

Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması hakkındaki kanun lâyi
hasının 2'nci maddesinin lağvını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
A . Boyacıgiller 

Yüksek Başkanlığa 

İkinci maddenin üçüncü fıkrasının tayyedilmesini şifahen arzet t iğim 
sebeplere binaen arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

2'nci maddenin 4'üncü fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini arz ve tek
lif eder im : 

"Bu kanunun şümulüne giren suçlara muttali oldukları halde onları 
tasvip eden genel yürütme kurulları hakkında 500 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Ayr ıca cemiyet in feshine veya hük
münden önce dahi faaliyetten men'ine Temyiz Mahkemes i Ceza Dairesin
ce karar verilebilir." 

Giresun 
A . H. Pamukoğlu 

T. B. M . Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. Tasar ının 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrasındaki (500 liradan 5 000 
liraya kadar) kısmının 100 liradan 500 ve ilâveten tekerrürü hal inde 500 
l iradan 5 000 liraya kadar şeklinde tadilini, 

2 . A y n ı fıkranın : Ve ayrıca cemiyetin muvakkaten veya daimî olarak 
feshine kısmının : (Cemiyetin feshine karar veri lmesinin icabedip e tme
diğini tâyin ve takdir Temyiz Mahkemesi l ' inci Ceza Dairesine aittir) şek
linde tadilini arz ve teklif eylerim. 

Zonguldak Milletvekili 
A . Boyacıgiller 
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Sayın Başkanlığa 

İkinci maddenin ikinci fıkrasındaki "inzibati muamele tatbik edilir" 
cümlesinin "inzibati muamele tatbikına tevessül edilir" şeklinde değişti
ri lmesini teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
E. Nutku 

Yüksek Reisliğe 

İkinci maddenin üçüncü fıkrasının başındaki (Cemiyet idare heyetle
ri) cümlesi yerine (Cemiyetlerin umumi idare heyetleri) cümlesinin kon
masını teklif ederim. 

23. VII . 1953 
Zonguldak 

Fehmi Açıksöz 

Sayın Başkanlığa 

İkinci maddenin : "ve ayrıca cemiyetin feshine" cümlesiyle başlayan 
son fıkrasının maddeden çıkarılmasını teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
E. Nutku 

REİS — Komisyon değiştirgelere iltihak etmemektedir . Fehmi Açık
söz'ün teklif ettiği husus Başvekil tarafından yapı lan şifahi tadil teklifin
de mündemiçt ir . 

(Tokad Mebusu Zihni Bet i l in takriri tekrar okundu) . 

(Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgiller ' in birinci takriri tek
rar okundu) . 

REİS - Her iki teklif aynı mahiyettedir. İkinci maddenin tasarıdan çı
karı lması teklif edilmektedir. Değiştirgeleri dikkate alanlar lütfen işaret 
buyursunlar. . . Dikkate almayanlar.. . Değiştirgeler reddolunmuştur . 

(Erzurum Mebusu Emrullah Nu tkunun birinci takriri tekrar okundu) . 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar. . . Ka
bul etmeyenler. . . Değiştirge reddedilmiştir. 

(Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu 'nun birinci takriri tekrar 
okundu) . 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar. . . Dik
kate almayanlar. . . Değiştirge reddedilmiştir. 

(Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu 'nun ikinci takriri tekrar 
okundu) . 
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REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar... Almayanlar . . . Değişt irge redde
dilmiştir. 

(Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgiller ' in ikinci takriri tekrar 

okundu) . 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar. . . Ka

bul edenler.. . Kabul etmeyenler.. . Değiştirge reddedilmiştir. 

(Erzurum Mebusu Emrullah Nutku'nun ikinci takriri tekrar okundu) . 

REİS — Takriri dikkate alanlar... Almayanlar. . . Takrir dikkate al ınma

mıştır. 

(Zonguldak Mebusu Fehmi AçıksözYın takriri tekrar okundu) . 

A D A L E T K O M İ S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü ŞEMİ E R G İ N (Manisa) — Efendim, 

komisyonumuz bu tâdile ve Başvekilin bununla alâkalı teklifine aynen 

iştirak etmektedir. 

REİS — Takriri dikkate alanlar... Almayanlar. . . Fehmi Açıksöz arka

daşımızın tadil teklifi dikkate alınmıştır. 

Komisyon filhal iltihak ettiğine göre, şimdi dikkate alınan tadil öner

gesi ve Başvekil tarafından teklif edilen şifahi tadil önergesi şeklinde 

maddeyi okuyorum. 

M A D D E 2. — Yukar ıdaki maddede yazılı fiili bir cemiye t m e n s u b u 

iş lediğinde, keyfiyet cü rmün işlendiği yer Cumhur iye t M ü d d e i u m u m i l i -

ğ ince , cemiyet in umumi merkez reisine veya kanuni mümess i l ine teb

liğ olunur. 

Cumhur iye t Müddeiumumil iğ ince yapılan tebliğden veya cemiyet in 

u m u m i idare heyetinin fiile her ne suretle olursa olsun ıttıla tarihinden 

itibaren bir ay içinde o şahsın hakkında cemiyetçe inzibati muamele tat

bik edilir veya bu müddet zarfında fiilin tasvip edi lmemiş olduğu yazılı 

olarak cü rmün işlendiği yer Cumhuriyet Müddeiumumil iğ ine bildirilir. 

Cemiyet ler in umumi idare heyetleri, cemiyet mensuplar ının birinci 

maddede yazılı cürmü işlememelerini temin maksadiyle gereken tebliğ 

veya tamimleri yapmak ve teftiş ve murakabelerde bulunmak gibi tedbir

leri a lmakla mükelleftirler. 

İkinci ve üçüncü fıkralar hükümlerine muhalif hareket edilmesi halin

de cemiyeti idare edenler hakkında aynı mahkemece 500 liradan 5 000 li

raya kadar ağır para cezası hükmolunur ve ayrıca cemiyet in feshine ve 

ya hükümden önce dahi cemiyetin faaliyetinin men' ine karar verilebilir. 
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REİS — Okunan şekliyle maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. — Cemiyetin fiile iştirak ettiğinin anlaşılması hallerinde 
ise idare edenler hakkında birinci maddede yazılı ceza aynen hükmolu-
nur ve herhalde cemiyetin feshine karar verilir. 

M a h k e m e , hükümden önce dahi cemiyetin faaliyetini men 'e karar ve 
rebilir. 

REİS — Zihni Betil. 

C. H. P. M E C L İ S G U R U B U A D İ N A ZİHNİ BETİL (Tokad) — Muhte rem 
arkadaşlar, sabahki Oturumda bu maddeye taraftar o lduğumuzu arzet-
miştik. tekrar ediyoruz. 

REİS — Osman Bölükbaşı. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) — Lüzumu yok beyefendi. 

REİS — Fehmi Açıksöz. 

F E H M İ A Ç I K S Ö Z (Zonguldak) — Vazgeçtim. 

REİS — Abdür rahman Boyacıgiller. (Yok sesleri.) 

Tadil tekliflerini okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

3 üncü maddeden; 

"ve her halde cemiyetin feshine karar verilir. Mahkeme hükmünden 
önce cemiyet in faaliyetini men'e karar verebilir" hükmünün, şifahen ar
zett iğim sebeplere binaen tayyını arz ve teklif ederim. 

Giresun 
A . H. Pamukoğlu 

T. B. M . Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3 üncü maddenin: 

Cemiyet in fiile iştirak ettiğinin anlaşılması hakkında 1 inci maddede
ki ceza aynen hükmolunur ve her halde cemiyetin tedbir olarak veya ne
t iceden daimî olarak kapatı lmasına Temyiz 1 inci Ceza Dairesi yetkil idir 
şeklinde tâdilini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekil i 
Abdürrahman Boyacıgiller 

(Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu'nun önergesi tekrar okundu) . 

REİS — Değiştirgeyi nazarı dikkate alanlar... Almayanlar . . . Değişt irge 

nazarı dikkate alınmamıştır. 



VİCDAN VE TOPLANMA HÜRRİYETİ 

(Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgiller ' in önergesi tekrar 
okundu) . 

REİS — Değiştirgeyi nazara, alanlar lütfen işaret buyursunlar. . . Alma
yanlar. . . Değiştirge reddedilmiştir. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Üçüncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

M A D D E 4. — Belli maksatlarla açık veya kapalı yer lerde yap ı lmakta 
olan toplantı larda her ne suretle olursa olsun kavlen veya fiilen hakaret 
veya tecavüzde bulunanların, toplantının huzur ve sükûnunu ihlâl eden
lerin bu hareketleri zabıtaca derhal menedi lmekle beraber fiil daha ağır 
cezayı müstelzim bulunmadığı takdirde bunlar yüz liradan beş yüz lira
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Toplantıyı idare etmekle kanunen vazifeli olan idare heyetinin yukar
da yazılı fiillerin işlenmesinde iştirakleri veya ihmal ve terahileri görüldü
ğünde bunlar hakkında da aynı ceza hükmolunur. 

REİS — Komisyon. 

A D A L E T K O M İ S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü ŞEMİ E R G İ N (Manisa) — Tasar ının 
u m u m i müzakeresinde arzettiğimiz veçhile, arkadaşların dördüncü mad
de üzerindeki fikir ve mütalâalarından i lham alarak komisyonumuz dör
düncü maddeyi şu şekilde takdim etmektedir. 

Madde 4. — Muayyen maksatlarla açık veya kapalı yerlerde yapı lan 
toplantılarda.. . 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) — Umumi toplantı o lduğunu tasrih 
edin. İdare heyetinin toplantısında da olmasın. 

Ş E M İ E R G İ N (Devamla) — Muayyen maksatlarla açık veya kapalı yer
lerde yapı lmakta olan toplantılarda, her ne suretle olursa olsun kavlen 
veya fiilen hakaret veya tecavüzde bulunulması veya toplantının huzur 
ve sükûnunun ihlâl edilmesi hallerinde bu fiil ve hareketlerin men'i için 
toplantıyı idare etmekle mükellef heyete zabıta tarafından ihtarda bulu
nulur. 

İhtira rağmen heyet vazifesini yapmaz veya hakaret veya tecavüze, 
toplantının huzur ve sükûnunun ihlâline devanı edilirse bu fiil ve hare
ketler zabıtaca derhal menedi lmekle beraber fiil daha ağır bir cezayı müs
telzim bulunmadığı takdirde failleri hakkında yüz liradan beş yüz l iraya 
kadar ağır cezası hükmolunur. Toplantıyı idare etmekle kanunen vazife
li olan idare heyetinin yukarda yazılı fiillerin iş lenmesinde iştirakleri ve 
ya ihmal ve terahileri görüldüğünde bunlar hakkında da aynı ceza hük
molunur. 
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Bu şekilde takdim ediyoruz efendim. 

REİS — Bir daha okuyalım, lütfen bize verin. 

Madde 4. — Muayyen maksatlarla açık veya kapalı yer lerde yapı lan 
toplantılarda, her ne suretle olursa olsun kavlen veya fiilen hakaret veya 
tecavüzde bulunulması veya toplantının huzur ve sükûnunun ihlâl edil
mesi hallerinde bu fiil ve hareketlerin men'i için toplantıyı idare e tmekle 
mükel le f heyete zabıta tarafından ihtarda bulunulur. 

İhtira rağmen heyet vazifesini yapmaz veya hakaret veya tecavüze, 
toplantının huzur ve sükûnunun ihlâline devam edilirse bu fiil ve hare
ketler zabıtaca derhal menedi lmekle beraber fiil daha ağır bir cezayı müs-
telzim bulunmadığı takdirde failleri hakkında 100 liradan 500 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. 

Toplant ıyı idare etmekle kanunen vazifeli olan idare heyetinin yukar
da yazılı fiillerin işlenmesinde iştirakleri veya ihmal ve terahileri görüldü
ğünde bunlar hakkında da aynı ceza hükmolunur. 

REİS — Zihni Betil, buyurun. 

ZİHNİ BETİL (Tokad) — Muhterem arkadaşlar, daha önceki konuş
malar ımı tekrar lamayacağım. Yalnız birkaç noktaya dikkatinizi çekece
ğim. Bir mevzuu karşı lamak veya bir ihtiyaca cevap ve rmek için kanun 
tedvin edilirken, önce. o mevzuu, o ihtiyacı karşı lamakta olan bir kanun 
var mıdır, yok mudur? Noktası üzerinde durulur. Yoksa kanun çıkarılır, 
var ve eksikse, sebepleri gösterilerek tamamlanır. İçtimaatı U m u m i y e Ka
nunu cemiyetlerin açık veya kapalı yerlerdeki toplantılarını tanzim et
mektedir. Ayn ı kanun siyasi partilerin seçim zamanı dışındaki açık veya 
kapalı yer toplantılarını da nizamlamaktadır . Milletvekilleri Seçimi Ka
nunu da siyasi partilerin seçim zamanındaki açık veya kapalı yer toplan
tıları hakkında hüküm ihtiva etmektedir. Eldeki bu kanunların, bu top
lantıları tanzim etmek bakımından, belirlemiş bulunan hangi iht iyaca ce
vap vermediğ i hakkında Hükümet gerekçesinde hiçbir kayıt yoktur. Ada
let Komisyonu gerekçesinde de hiçbir kayıt yoktur. Sözcü, başkan ve 
Başbakanın huzurunuzda vermiş oldukları izahatta da bu noktaya te
mas edilmemeşitir . Yürürlükte bulunan kanunların hükümler i bu top
lantıları tanzim ettiğine göre neden o kanunlardan bahsedi lmeksizin, ne
den o kanunların ihtiyaca cevap vermediği üzerinde durulmaksızın teklif 
yapılmaktadır , bilmiyoruz. Başbakanın konuşması sırasında : "Tasarı 
mer'i hükümlerden daha hafiftir" dedi. Tasarı mer'i hükümlerden daha 
hafif ise ağırını neden meydana getiriyoruz? Başbakan, ayrıca, "Tasarıda 
bugünkü rejimi sıkıştıran, hürriyeti kısan bir kayıt yoktur" dedi. Arka-
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daşlar, tatmin edici sebepleri ihtiva etmeyen umumi sözler medlul ler inin 
kabulünü temine kâfi gelebilir mi? 

Yine , Başbakanın, telâffuz ettiği cümleler arasında şunu da görmek
teyiz : "Partiler teminatı diye, partileri serbest b ı rakmanın caiz o lmadığı 
aşikârdır." Görüyorsunuz ki, aynen aldığım bu üç cümleden sonuncusu
nu ilk ikisiyle telif etmek imkânını bulmak güçtür. Biz tasarının dördün
cü maddesi hakkındaki mütalâalarımızı izah ederken, sizin iktidarda ol
duğunuzu, kendimizin muhalefette bulunduğumuzu nazara alarak değil, 
bu meselelerin, teklife uygun olarak hallinin hürriyetler bakımından doğ
ru olmadığına kaani olmuş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, hakaret ve tecavüz, halk dilinde hakaret için kullanılma
sı mûtat olan kelimelerle vâki ise zabıta memuru o hakaret ve tecavüzü 
kolaylıkla teşhis edebilir. Fakat konuşan, politika ile meşgul ise bâzı 
mevzular ı tenkid ediyorsa ve terbiyeli bir adam olup halk dilinde hakaret 
için kullanılması mûtat olan kelimeleri telâffuz etmiyorsa zabıta m e m u 
ru, söylenen sözün mahiyetini her zaman isabetle takdir ve tâyin edebi
lir mi? 

Arkadaşlar, vatandaş haysiyet ve şerefini korumak endişesiyle hare
ket ederken vatandaşın sahip bulunduğu hak ve hürriyetleri zede leme
mek de lâzımdır. Bilhassa siyasi partilerin konuşmaya, toplanarak ko
nuşmaya olan ihtiyaçları aşikârdır. Bu, birçok ahvalde onlar için vazife
dir. Bir takım hukuki mesnedi bulunmayan kıyıtlarla biz toplanmayı güç-
leştirirsek, toplanma ve konuşma hak ve hürriyetini takyit edersek, top
lanma ve konuşma arzu ve ihtiyacında olanları korkulara mâruz bırakır
sak bu arzu ve ihtiyaçlarından vazgeçirirsek memleket in durumu ne 
olur? Ayr ıca bu maddede hangi müessese veya tesislere matuf olduğu 
tasrih edi lmeyen hakaret ve tecavüzden bahsedilmektedir ki, bu, mevzu
atımızın hakiki ve hükmi şahıslara vâki her nevi hakareti tecziye edişi 
muvacehes inde , kanunsuz suç olmaz prensibine t amamen aykırı düş
mektedir . 

Arkadaşlar , Adalet Komisyonunun sözcüsü, bu tasarı hakkında Y ü k 
sek Heyetinize izahat verirken tek parti devrinin hâdiselerini, muamele 
lerini çok partili rejimin kıstasları ile mütalâa ve muhakeme e tmeye kal
kıştı. Bu, şüphesiz memnu değildir. Ancak yapanın hiçbir şey kazanma
yacağı da aşikârdır. İktidar mensuplarından bir kısmının bu sakat dü
şünceden hâlâ sıyrı lamamış olduklarını görmek cidden hüzün vermekte 
dir. Ayn ı sözcü; konuşması sırasında, "artık hudutsuz hürriyete mâni ol
mak zamanı gelmiştir" dedi. Bunu, hürriyetleri hudut landırmak zamanı
nın geldiğini ilân etmek için söylemiş ise, vazıh olsun, lütfetsin ve bizi 
beyhude yere yorulmaktan korusun. 
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REİS — Osman Bölükbaşı. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; kanunun 

tümü üzerinde mâruzâtta bulunurken dördüncü maddenin tevlit edece

ği mahzur lara temas etmiş ve endişelerimizi izhar etmiştik. Bu endişele

rimiz, bu memleket te herkese hakaret etmek, küfür e tmek hakkının ta

nınması ile asla alâkalı değildir. Hiç kimsenin diğerine hakaret e tmesini 

tecviz etmeyiz. Fakat hakareti, küfrü önlemek maksadiyle kanun getiri

yoruz diyen Hükümet , öyle bir hüküm getirmiştir ki, bu, hakikat ta ha

karetten ziyade hürriyeti önleyecektir, onu zedeleyecektir . Bilirsiniz mat

buatı hürriyete kavuşturalım diye 30 uncu maddeyi kaldırdınız. Matbu

at Kanununun 30'uncu maddesi , bu maddeden çok daha hafifti, c idden 

daha hafifti, şeref ve haysiyetine tecavüz edenler 30'uncu maddeye göre 

cezalandır ı l ıyordu. Şimdi ne oluyor? 4'üncü maddeye göre hareket ve te

cavüz edenler cezalandırılıyor. Kime hakaret ve tecavüzde bulunanlar? O 

m a l û m değil . Tecavüz nedir? O da malûm değil. Siyasi toplantılara Mat

buat Kanununun kaldırılan 30'uncu maddesini , daha da geniş le tmek 

suretiyle, tatbik etmek yoluna girmiş bulunuyorsunuz. Bizzat kendi ka

rarlarınızla tenakuz halindesiniz. 

Sonra; Adalet Komisyonunun Sayın Sözcüsü burada benim Manisa 
nu tkumdan bahsetmiş. Ve birtakım yersiz isnatlarda bulunmuştur . Bu
rada kimsenin nutkundan bahsetmek için konuşulmamıştır , umumi ma
hiyette konuşma yapılmıştır. M ü m k ü n olduğu kadar herkes hislerini 
zap te tmeye çalışmıştır. Fakat görüyoruz ki, konuşmalar ın seviyesini dü
şürüp demagoj ik bir hava ile çabuk muvaffakiyet temin etmek isteyenler, 
bâzı misallare baş vuruyorlar. Bu nevi şeyleri burada zikretmek icabedi-
yorsa bizim de Başbakan hakkında, iktidara mensup olanlar hakkında 
söyleyecek çok sözümüz vardır. (Hiç sözünüz yoktur, sesleri gürültüler) Çok 
sözümüz var ve vesikalarımız var. Binaenaleyh kendilerine meşhur ata
lar sözünü hatırlatırım; "Çalma başkasının kapısını, çalarlar kapını." Ha
karetten şikâyet eden Başbakan bu memleket in siyasi edebiyat ına millî 
münafık ve millî müzevvir. sözlerini hediye etmiş zattır. Hakaret ten şikâ
yet eden.. . 

REİS — Osman Bey; çok rica ederim, mevzu haricine çıkıyorsunuz. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — Müsaade buyurunuz. A y n ı madde 

üzerinde duruyorum. Başbakanın konuşmasına cevap ver iyorum. 

REİS — Elektriklendiriyorsunuz havayı. Rica ederim, dördüncü mad

de hakkında konuşun. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — Elektr iklendirmiyorum Beyefendi . 

4 5 0 0 



VİCDAN VE T O P L A N M A HÜRRİYETİ 

REİS — T ü m ü hakkında başka, dördüncü madde başka. Rica eder im, 
dördüncü madde hakkında konuşun efendim. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — Sayın Başkan; müsaade ederseniz 
bir noktayı arzedeyim. Her hangi bir konuşma, tümü üzerinde yapı lan 
bir konuşma, elbette o maddelerden biriyle ister istemez alâkalıdır. Baş
bakan hakaretlerden şikâyet ederek tümü üzerinde konuşma yaptıkları
na göre, bu, dördüncü madde ile ister istemez alâkalıdır. Haysiyet namı
na davacı gözüken Menderes , miralay maaşından başlayarak Karun ka
dar servet yapt ım diye şimdi Sayın Muhalefet Lideri , Sayın İnönü, dediği 
zatı hırsızlıkla i tham etmiştir. 

REİS — Rica ederim Osman Bey; ihtar ediyorum, O s m a n Bey. Birin
ci ihtarı yapmış bulunuyorum. İkincisinde sözünüzü keseceğim. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — Peki. Peki. Sayın Başbakan, biz 
hakaret yapıyorsak bizi de susturmalıdır zabıta, dedi. Bundan m e m n u 
niyet duyduk. İnşallah tatbik edilir. Artık bundan sonra Ayd ın meydan
larında bir partiye hırsız diyemez, radyo ile neşrett iremez. Hakaret t in şi
kâyet eden muhterem Başbakan, bakınız hangi tâbirleri kullandı; kapan
mış bir parti var. Kendisini müdafaa etmek imkânından hukukan mah
rum olan bir parti. Onun hakkında.. . 

REİS — Osman Bey. Sözünüzü kesiyorum. (Gürültüler) Dördüncü 
madde ile ilgisi olmayan. . . 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — Dur yahu, birinci ihtarı yaptınız. 

REİS — Şimdi de ikinci ihtarı yapıyorum. (Maddeye, maddeye sesleri) 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; Başbakan 
bizi, vatan ihanetiyle i tham ettiler. Ben, bütün hareketlerini Başbakana 
aynen iade ediyorum. (Soldan, şiddetli gürültüler) Pervasızlıklarının bir hâ
tırası olarak madalya gibi göğüslerinde taşısınlar. (Soldan, şiddetli gürültü
ler) (Gülüşmeler). 

Gülün bakal ım. Tarihte sizin gibi gülenler olmuştur, demokratlar . Bu 
millet ihanetinizi cezasız bırakmayacaktır . (Gürültüler) 

REİS — Susunuz. 

C A H İ D Z A M A N G İ L (Trabzon) — Dördüncü madde hakkında mütalâ
am : Memleket imizde süpürge bile pahalı, fakat şeref ucuzdur. Ne istiyor
sunuz? Memleket imizde şerefleri korumak ist iyorsunuz. Her şeref sahibi 
insan böyle bir gayrete iştirak eder. Memleket imizin hakiki dert ler inden 
biridir. Şereflerimiz masun değildir. Her yerde her çeşit konuşuluyor. Bu
nu korumakla mükellefiz. Müştereken bunu istiyoruz. A m a dördüncü 
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madde maksadınızı şu noktada aşıyor : Bu edepli, nezih konuşma zabı
ta, j andarma, polis marifetiyle temin edilmek isteniyor. Bu olmaz. Biz si
ze bunun daha medenisini teklif ediyoruz. Müsaade edersiniz arzediyim : 
Osmanl ı lar zamanında 1325 tarihli mevzuatı zabıta yerine bu vazifeyi üç 
kişilik bir heyete veriyor; heyeti toplantıda nezih konuşmak, Kanunlara 
aykırı hareket e tmemek, â m m e nizamını ihlâl e tmemek hususlariyle va
zifeli kılıyor. Bunlar ne yaparlar? Konuşan hatibi takip ederler, kanunla
ra aykırı sözlerde bulunurlarsa hatibi indirirler, kendileri bu işe mukte
dir değillerse polise haber verirler. Sayın Başbakanın son teklifini nazarı 
itibara alalım. Bugünkü mevzuata göre bu heyetler polise vazife veriyor
du şimdi ise heyete vazife versin deniyor : İşte Başbakanın teklifi budur: 

Şimdi bunların hangisi daha ehildir bu vazifeye. Heyet siyasi terbiye
miz için daha faydalıdır. 

Arkadaşlar , siyasi toplulukları, onun içinden seçilmiş üç kişi tarafın
dan idare etmek, onlara mesuliyet vermek, onları çalışt ırmak elbette ki, 
siyasi terbiyemize daha çok hizmet ifa eder. Şimdi bu işin polise tevdii 
teklif edildiğine göre, bu bakımdan 1909 Osmanlı lar ının mevzuat ı , siya
si olgunluk yolunda bulunan bir memleket in çalışmalarına, gayret lerine 
daha uygundur. Siyasi toplantının bizzat kendisi mesuldür. Heyeti icabe-
derse polisi çağırır. 

Şimdi, heyet, içtima sırasında polis kendisine baktığı vakit, fena ba
kıyor, kaldırın bunu diyecek. O halde heyetin kıymeti kalmıyor. Onun 
için dağın başında j andarmaya tebaiyetten başka çare yok. Biz, Hükü
met in otoritesinin lüzumuna sizler kadar kaniiz. Her memleket ten ziya
de Türkiye 'nin sağlam otoriteli Hükümetlere ihtiyacı vardır. Avrupa 'da 
zaman zaman dillerde dolaşır, Hükümet otoritesi temin edilemiyor, nasıl 
temin edilecek denir? Yalnız o memleket lerde Hükümet otoritesi noksanı 
başka noktalardan gelir. Bizim memleket te ise başka şeylerde aranır. 
J andarma ve polise hürmet etmek lâzımdır, Hükümet otoritesini temsil 
eder. Onu da rencide e tmemek lâzımdır. Eğer biz j anda rma ve polisimizi 
lâz ımgelen seviyeye getiremedi isek bu bizim günahımızdır . Bir polisimi
ze, bir belediye memurumuza bir ev adresi sorarsanız cevabını veremez . 
Cebinde şehrin plânı yoktur. A m a Londra veya Paris'te bir babacan poli
se böyle bir şey sorarsanız hemen cevabını verir. Benim polis im ondan 
aşağı değildir. Fakat henüz o seviyeye getiremedik. Ona intizardayız. El
bette ki yetişecek, mükemmel seviyeye ulaşacaktır. Konuştuklar ımız hep 
ona intizarendir. A m a bugünkü haliyle polisimizin bir siyasi toplantıdaki 
konuşmalar ın nereye kadar tenkid, nereye kadar kanun dışı o lduğunu 
nasıl takdir edecek ve bunun takdirini ona nasıl bırakacağız? 
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Benim arzedeceğim birisi toplantılar, diğeri polis, j anda rma cephesin
den olacaktır. 

Arkadaşlar , bilirsiniz zabıta tarafından bir kimsenin bir toplantıdan 
çıkarı lması nasıl nahoş tesir yapar. Böyle bir toplantının artık ne hürri
yeti ve ne de tadı kalır. Siz bunu iyi bilirdiniz ama nasıl oldu, b i lmem, 
şimdi unutmuş görünüyorsunuz. 

Sonra j andarma polis cephesinden menfi tesiri : Halk toplulukların
dan, haklı veya haksız, ve hele haksız olarak, bir iki hatibi susturduğu 
takdirde, jandarmanın , polisin kötü kişi olması tehlikesi vardır. Jandar
manın, polisin kötü kişi olması tehlikelidir, bunun ucu hükümet otorite
sine kadar gider. Bunu başka bakımlardan da mütalâa etmek lazımsa da 
İktidar partisine bunu öğretecek vaziyette değil im. Jandama ve polisin 
kötü kişi haline gelmesi tehlikesi ne gibi neticeler tevlit eder. Onu da siz 
düşününüz. 

Sayın Başbakan â m m e dâvası ikamesi imkânını ve rme bakımından, 
bu maddenin hususiyeti dikkatinizden kaçtı dediler. 

Ben bu kısmı da dikkatle okudum, dikkatimden kaçan tarafı yoktur. 
Bu maddenin iki tarafı vardır, birisi şahıs tasrih etmeksizin, hatibe hita-
bederek küfür ve saire ki, bunun ne olduğu malûm, tasrihe lüzum yok . 
İkinci hal : Şahıs tasrih edilmiş bulunması halinde â m m e dâvası ikame 
edilebileceği kesin olarak söylenemez. Şikâyeti esas olan, umumi hü
kümler tatbik edilecektir. Biz bir boşluk olduğunu zannediyoruz, böyle 
değildir, böyle anlamıyoruz demek isterseniz, kâfi görüyoruz demek ister
seniz, ona da diyeceğimiz yok. Çünkü biz maddenin esasını, polis rejimi
ni, reddediyoruz. Sayın Başbakan polis yerine mülkiye memuru ikame 
edebiliriz, demişlerdi, şimdi tadil teklifleri arasında böyle bir şey görmü
yoruz. 

Maddeye hangi şekil verilirse verilsin, henüz emekleme devres inde 
bulunan siyasi toplantılarımızın polis nezareti ve baskısı alt ına konması 
nı asla kabul etmeyeceğiz. Bizim mukabil teklifimiz, medeni bir anlayışın 
mahsulüdür. 

REİS — Fehmi Açıksöz. 

F E H M İ A Ç I K S Ö Z (Zonguldak) — Gerçi bir tek kel imeden bahsedece
ğim, ama bence mühimdir. Bu kelime, son fıkrada... "Toplantıyı idare et
mekle kanunen vazifeli olan" diye başlıyor. Kanunen vazifeli olan. Ka
nunlar ımızda yoktur ki, bir partinin, ocak, bucak idare edecek diye. . . (Gü
rültüler, boşuna konuşmasın sesleri). 

REİS — Siz bilirsiniz, karar sizindir, ne yapayım. 
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F E H M İ A Ç I K S Ö Z (Devamla) — Şunu arzedeyim ki, bu maddenin yu
karı fıkrasında idare etmekle mükellef, kanunen mükellef demediğ i hal
de bu madde kanunen vazifeli demektedir. Bu maddenin yukarı fıkrası 
ile aşağı fıkrası arasında tenakuz vardır. Bu bakımdan buradan "kanu
nen" kel imesinin çıkartılmasını teklif ediyorum. 

REİS — Şemsett in Günaltay. 

Ş E M S E T T İ N G Ü N A L T A Y (Erzincan) — Arkadaşlar, vakit geç oldu, yo 
ruldunuz. Söz söylemek is temezdim. Fakat mesele benim görüşüme gö
re çok önemlidir. Bu sebepten noktai nazarımı arzetmeyi zaruri gördüm. 
Bu madde hepimizin gelişmesini imanla arzu ettiğimiz çok partili rejim 
için tehlikeler yaratcak mahiyettedir. Maddenin sevkını icabettiren sebep 
hakkında Başbakanın verdiği izahatı yerinde görüyorum. Hakikaten bu 
memleket te demokrasi rejimi edep ve nezahet dairesinde inkişaf e tmek 
icabeder. Her vatandaşın şerefi, haysiyeti, diğer vatandaşlar için mukad
des olmalıdır. İktidar mevki inde bulunan arkadaşlar, birçok mesuliyet ler 
deruhde etmiş insanlardır. Bunları vazifeleri icabı o mevkide oturdukla
rı için haksız hücumlara mâruz bırakmak ve şahıslarına hakaret edi lme
sine imkân vermek hem millî terbiyemize, aykırı bir iştir, hem de o yük
sek mevkiler i işgal e tmeye namzet kıymetli ve haysiyetli vatandaşları o 
mevki lere gelmekten uzaklaştıracak bir sebep bırakmaktır . Bu itibarla 
hakaret ve tecavüzleri önlemek zaruridir. Fakat arkadaşlar bir fenalığı 
ön lemek için bir ana prensibi zedelemek doğru değildir. Bu fenalıkları 
izale edecek yolları arıyalım ve izale edelim yoksa rejimin istikbalini teh
l ikeye düşürecek bir adım atmış olmayalım. Bâzı memleket lerde demok
ratik hayatın inkişafı tetkik edilirse, görülür ki küçük adımlar at ı lmak 
yolu , rejimin sarsılması ile neticelenmiştir ve demokrasiyi korumak mak-
sadiyle bu adımlar atılırken farkında olmaksızın yavaş yavaş diktatörlü
ğe gidilmiştir. Bizde böyle bir hal olmamasını temenni ederiz. Çünkü de
mokrasiyi korumak hususunda milletin azmi kuvvetlidir. Fakat ufak te
fek adımları daha başlangıçta önlemek zarureti vardır. Çok partili rejimin 
inkişaf edebilmesi bir şeye mütevakkıftır. O da emniyet , çünkü partiler 
tam bir emniyet ve serbesti muhit inde inkişaf edebilirler. Parti deyince 
millî partileri kasdediyorum. Millî bir parti tabiî olarak inkişaf ederken 
da ima memleket in âli menfaatlerini göz önünde tutar. Her ne pahasına 
olursa olsun iktidara gelmek sevdasında bulunan bir parti millî bir par
ti o lamaz. İktidara gelmek sevdası arkasında koşan bir parti memleket 
için muzırdır. Nasıl ki, her ne pahasına olursa olsun eline geçen iktidarı 
muhafaza etmek sevdasında olan bir iktidar da muzırdır. 
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Millî parti sözü ile kasdettiğim, memlekette , iktidara ancak meşru 
yoldan gel ineceğine inanmış iktidarda ancak milletin meşru reyile duru-
labileceğine kaani bulunan partileri kasdediyorum. 

Böyle o lduğuna göre muhalefet partilerinin gelişmesini önleyecek ve 
ya ürküdecek her hangi bir adam iktidar için meşru olmaz ve iyi netice 
ve rmez . Hürriyet çok hassastır. En ufak bir tahdit ve sarsıntıdan müte
essir olur. Çünkü psikolojik duygular ile alâkalıdır. Düşünmek hürriyeti , 
söylemek hürriyeti, ana haklardandır. Bu iki hakkın tecelli edeceği yer 
ise serbest toplantılardır. Serbest toplantılarda terbiyeye, ahlâka, millî 
menfaatlere aykırı propagandalar yapan veya tecavüz edenler olursa ka
nun bunları cezalandırmalıdır. Burada hepimiz müttefikiz. Fakat bunla
rı cezalandırmak için bu nevi toplantıların başına bir zabıta kuvvet i ko
yacağ ım dediniz mi bu hürriyet temelinden sarsılır. Toplant ıyı icabettiren 
ruh gölgelenir, emniyet kalmaz. Her hatip kendisini her an kürsüden in
direcek bir zabıta kuvvetinin karşısında söz söyleyemez; bugün zabıta 
kuvvetleri bulunuyorlar. Her söylediğimiz sözü zaptediyorlar. Sayın A ğ a -
oğlu 'nun kulakları çınlasın. Kendi zamanlarında böyle şeyler o lmayaca
ğını söylerlerdi. Halbuki bugün sözleriniz üç, dört kişi tarafından zapte-
diliyor. Bunu bil iyorum. Fakat hoş görüyorum. Bu zabıtlara göre sövüp 
saymakla uğraşan bir hatip varsa o cezayı görür. A m a bu nevi toplantı 
bir zabıta nezaret ve tehdidi altında bulunmaz. Encümenin son yapt ığı 
İçtimaatı Umumiye Kanununda ve son Milletvekilleri Seçimi Kanunun
daki esasları altüst etmeseydi söz söylemek lüzumunu, görmeyecek t im. 
Eğer Seç im Kanunundaki esası kabul ederseniz muvafık bulurum. A r a 
yerde ince bir fark vardır, Seçim Kanunundaki heyet hâkimdir. Binaena
leyh toplantıda söz söyleyen hatip de, toplantıdaki dinleyicilere bir tazyik 
ve mânevi bir tesir altında bulunmak durumundan kendilerini azade gö
rürler, halbuki encümen teklifinde hâkim zabıtadır. Heyet onun emri ile 
hareket eder, yani toplantı zabıtanın tazyiki altında vukubulmaktadır . 
Bu hal psikolojikman Hükümete , ikidara karşı tedricî bir nefret uyandı
rır. İnzibatı temin etmeli. Fakat vatandaşı kahir bir kudret, hakikati söy
lemeye mâni bir kuvvet karşısında bulunduğu telâkkisine düşülmemel i -
dir. Bu, rejim itibariyle istikbal için tehlikelidir. Ne yapal ım? Seç im Ka
nunundaki esası kabul edelim. 

Oradaki heyet ihtar etsin, tecavüzde bulunan adama. Eğer kabul et
mezse , yahut bir hâdise çıkarsa ve heyet de önünü a lamazsa o vakit he
yet zabı taya müracaat etsin. 

İkinci bir nokta daha var. Bu gibi toplantılarda maşerî bir ruh hâkim
dir. Bu gibi toplantılarda herkes kendi varlığını, kendi iradesini, kendi 
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kudretini ve kendi muhakemesini kaybeder. Maşerî ruhun tesiri alt ında 
otomat bir hale gelir. Maşerî ruh baz an o kadar kuvvetli olur ki, söz söy
leyen de iradesini kaybeder. Böyle bir durum sırasında zabıta memuru 
gelecek, hatibe in aşağı, diyecek, arkadaşlar, bunun yapacağı tesir, ak-
sülâmeller çok kötü olur. Kendi elimizle çıkardığımız kanunla vatandaşı 
bazan Devlet kuvvetlerine karşı isyan edecek duruma sokarız. Maceralar 
çıkar. Bu yola gi tmeye lüzum yoktur. Ümit etmeliyiz ki, iktidar partisi, 
memleke te ait işlerde kendisini tenkid edecek hatipleri mene tmek iste
sin. Tahmin etmek is temem ki, bu kanun, sırf önümüzdeki seçimi ka
zanmak için çıkarılmış olsun. Eğer böyle ise bunun da yolu vardır, o za
man, erkekçe söylemek lazımdır; bu memleket te tek parti hâk im olacak
tır. Demokra t Parti bu memleket te demokrasiyi kurmak dâvasiyle ortaya 
atıldı. Kendi kendini inkâr edecek bir yola sapacağını düşünmek bile is
t emem. Ben, bu partinin bu gayeleri tahakkuk yolundan ayr ı lmayacağı
na hâlâ inanmak istiyorum. 

F U A D K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) — Bu konuşma abes. 

Ş E M S E T T İ N G Ü N A L T A Y (Devamla) — O halde doğru yola gidel im ve 
memleke t çocuklarında rejim hakkında şüphe uyandı rmak teşebbüsün
den kaçınınız. Ve bu rejimin istikbalini tehlikeye sokmayal ım. Maruza t ım 
budur. (Sağdan alkışlar). 

REİS — Kifayet takriri var, okutuyorum. 

T. B. M . M.Yüksek Riyasetine 

Müzaker inin kâfi görülmesi hususunu teklif ederim. 

Kocaeli Mebusu 
Etem Vassaf 

REİS — Söz alan 5-6 arkadaşımız mevcuttur. Karar Heyeti Âlinizin-
dir. Kifayeti müzakere takririni nazara, alanlar lütfen işaret buyursun
lar... Etmeyenler. . . Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. 

4 üncü madde hakkındaki önergeleri okutuyoruz : 

T. B. M . M . Yüksek Başkanlığına 

Tasar ının 4'üncü maddesi Anayasaya muhaliftir. Lağvı suretiyle red

dini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekil i 
Abdürrahman Boyacıgiller 
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Yüksek Başkanlığa 

Şihafen arzettiğim sebeplere binaen dördüncü maddenin , son fıkrası 
ipka edilerek, diğer hükümlerinin tayyedilmesini arz ve teklif eder im. 

22.7.1953 
Giresun 

A. H. Pamukoğlu 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

C. H. P. Meclis Grupu adına yaptığım konuşmada arzett iğim mucip 
sebeblere binaen (Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin korunması hakkın
daki kanun tasarısının 4'üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiri le
rek kabul edilmesini arz ve teklif ederim). 

Tokad Mebusu 
Zihni Betil 

Madde 4. — İçtimaatı Umumiye ve Milletvekilleri Seçimi kanunlar ına 
göre açık veya kapalı yerlerde yapılan toplantılarda her ne surette olur
sa olsun, kavlen veya fiilen hakaret veya tecavüzde bulunanlar ile, top
lantının huzur ve sükûnunu ihlâl edenler hakkındaki takibat yetkili me
murlar tarafından, usulüne uygun olarak tutulacak zabıt varakası üzeri
ne, Meşhut Suçların Muhakeme Usulüne dair olan Kanun hükümler ine 
göre yapılır. 

Bu toplantıları idare etmekle vazifeli olanların, yukardaki fıkrada sö
zü geçen kanunlar tarafından verilen vazifelerinden doğan suçlardan do
layı yapı lacak takibat da aynı usule tâbidir. 

Yüksek Başkanlığa 

(4) 'üncü maddenin aşağıda yazılı şekilde değiştiri lmesini arz ve teklif 
eder im. 

Manisa 
Muhlis Tümay 

Madde 4. — Belli maksatlarla açık veya kapalı yerlerde yapı lmakta 
olan toplantılarda her ne suretle olursa olsun kavlen veya fiilen hakaret 
veya tecavüzde bulunanların toplantının huzur ve sükununu ihlâl eden
lerin bu hareketleri toplantıyı idare edenler tarafından derhal men 'e te
vessül olunur. İcabı halinde zabıta bu hususta idare heyetlerine ya rd ım 
e tmeye veya doğrudan doğruya gerekli tedbirleri a lmaya mecburdur . 

Yukarda yazılı şekilde kavlen veya fiilen hakaret veya tecavüzde bu
lunanlarla toplantının huzur ve sükûnunu ihlal edenlerin hareketleri da
ha ağır cezayı müstelzim bulunmadığı takdirde (100) liradan (500) liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Toplant ıyı idare etmekle vazifeli bulunan heyetin veya heyeti teşkil 
edenlerden birisinin yukarda yazılı fiillerin iş lenmesine iştirakleri veya 
ihmal ve terahilleri görüldüğünde bunlar hakkında da aynı ceza hüküm 
olunur. 

Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim sebeplere binaen, vicdan ve toplanma Hürriyetinin 
korunması hakkındaki kanun lâyihasının 4'üncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştiri lmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas Milletvekili 
Ercüment Damalı 

Madde 4. — Belli maksatlara, açık veya kapalı yer lerde yapı lmakta 
olan toplantılarda, her ne suretle olursa olsun, kavlen veya fiilen haka
ret ve tecavüzde bulunan hatiplerin bu hareketleri, vazifeli idare heyetle
ri tarafından münasip bir surette yapılacak bir ihtarla önlenir. 

İhtarda bulunmayan idare heyetleri zabıta tarafından vazifeye davet 
edilir. 

Heyetin, ihtarda bulunmaktan imtina etmesi veya toplantıda vazifeli 
heyetin hazır bulunmaması hallerinde bu ihtar; zabıtaca yapılır. 

İhtara rağmen harekâtında devam eden hatibin fiiline, zabı taca der
hal son verilir. Daha ağır bir suç mevcut olmadığı ahvalde faile yüz lira
dan beşyüz liraya kadar ağır para cezası verilir. 

İhtar vazifesini ifa e tmeyen heyet üyelerine de aynı ceza hükmolunur . 

Kavlen veya fiilen toplantının huzur, nezahet veya sükûnunu ihlâl 
edenlerin bu hareketleri zabıta tarafından derhal önlenir. Fiil daha ağır 
bir cezayı mucip olmadığı ahvalde faile yukarda yazılı ceza verilir. 

T. B. M . Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tasar ının 4 üncü maddesinde : (Zabıtaca) tâbiri yerine; (Zabıtaca ih
tar edilir, devamı halinde tekrar ihtarda bulunulur ve yine devamı halin
de en yakın adlî âmire, savcıya ve adlî vazife gören en yüksek dereceli za
bıta amir ince sanık hakkında adlî takibata tevessül edilir ve bunlar hak
kında 25 liradan 100 liraya ve tekerrürü halinde 100 liradan 500 liraya 
kadar para cezası ile cezalandırıl ır) . 

Şekl inde ikamesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekil i 
A. Boyacıgiller 
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Yüksek Reisliğe 

4 'üncü maddenin son fıkrasında (Kanunen) kelimesinin çıkarı lması
nı teklif eder im. 

Zonguldak 
Fehmi Açıkgöz 

REİS — Takrirleri tekrar okutup reyinize arzedeceğim. 

(Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgiller ' in birinci takriri tek
rar okundu) . 

REİS — Değiştirgeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Değişt irge redde
dilmiştir. 

Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu 'nun takriri tekrar okundu) . 

REİS — Değiştirgeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Değişt irge redde
dilmiştir. 

(Boyacıgil lerin ikinci takriri tekrar okundu.) 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler. . . Reddedilmiştir . 

(Tokad Mebusu Zihni BeüTin takriri tekrar okundu) . 

REİS — Değiştirgeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Değişt irge redde
dilmiştir. 

(Manisa Mebusu Muhlis TümayTn takriri tekrar okundu) . 

REİS — Değiştirgeyi nazarı dikkate alanlar lütfen işaret versinler.. . 
Nazara almayanlar lütfen işaret versinler... Değiştirge reddedilmiştir . 

(Sivas Mebusu Ercüment Damalı 'm takriri tekrar okundu) . 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar... Almayanlar. . . Değişt irge redde
dilmiştir. 

(Zonguldak Mebusu Fehmi Açıksöz un takriri tekrar okundu) . 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar... Almayanlar . . . Reddedilmişt ir . 
Maddeyi yeniden okuyoruz efendim. 

REİS — Komisyonun hazırladığı 4'üncü maddeyi tekrar okutuyorum. 

M A D D E 4. — Muayyen maksatlarla açık veya kapalı yerlerde yapı lan 
toplantılarda, her ne suretle olursa olsun kavlen veya fiilen hakaret veya 
tecavüzde bulunulması veya toplantının huzur ve sükûnunun ihlâl edil
mesi hallerinde bu fiil ve hareketlerin men'i için toplantıyı idare e tmekle 
mükel lef heyete zabıta tarafından ihtarda bulunulur. 

İhtara rağmen heyet vazifesini yapmaz veya hakaret veya tecavüze, 
toplantının huzur ve sükûnunun ihlâline devam edilirse bu fiil ve hare-
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ketler zabıtaca derhal menedi lmekle beraber fiil daha ağır bir cezayı müs-
telzinı bulunmadığı takdirde failleri hakkında 100 liradan 500 l iraya ka
dar ağır para cezası hükınolunur. Toplantıyı idare etmekle kanunen va
zifeli olan idare heyetinin yukarda yazılı fiillerin iş lenmesinde iştirakleri 
veya ihmal ve terahileri görüldüğünde bunlar hakkında da aynı ceza 
hükınolunur. 

REİS — Komisyonun 4'üncü madde olarak hazırladığı yeni metini 
okuduk. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

M A D D E 5. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer idi r . 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 

M A D D E 6. — Bu kanunu icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur . 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok. Maddeyi reyinize arzediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında aleyhte söz Cezmi Türk 'ün. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) — Muhterem arkadaşlar, 23 T e m m u z u n son 
çeyrek saatlerini yaşıyoruz. 24 T e m m u z a tecavüz e tmeden bu donanma 
gecesini sona erdirmenize ben de gayret edeceğim. Gençlik hâtıralarım
dan ayr11 anııyorum. Bir donanma gecesi olan 23 T e m m u z u hatırlayarak 
bu saatte bunu böyle isimlendiriyorum. Temenni ederim ki, milletimiz 
için bundan sonra bu 23 Temmuzlar birer neşeli donanma gecesi olsun. 
T e m m u z u n demokrasi hayatımızda ve tarihimizde muhtel i f hâtıraları 
vardır. 21 T e m m u z acıklı bir hâtıra, 12 T e m m u z ferahlatıcı bir beyanna
m e tarihidir. Maalesef zamanla hürriyet donanmalar ı unutulduğu için, 
23 T e m m u z da sizin ve sizden sonra gelecek iktidar partilerinin donan
m a gecesi olacaktır. Sayın Menderes benim sabahki beyanat ıma temas 
eden muhtel i f beyanlarda bulundular. 19 madde halinde tesbit ett iğim 
bu hususlara, bu kanun kabul edildikten sonra, cevap vermekten müs
tağni kalacağım. Yalnız Sayın Menderes , k âb uslu devirlerden bahse tme
mi alaya aldılar. Siyasi serlerde yetişmiş, gençliğini t amam iyi e polit ika ile 
geçi rmiş vatandaşlar için geçirilmiş kâbuslar yoktur. Benim gibi şu gök 
kubbe altında, vatanın Şark ve Garbında, en kötü ve iptidai şartlar altın
da, en küçük vazifeden başlayarak tedricen merhale almış bir adamın 
hayat ında ise, Meşrutiyette olsun, Cumhuriyet te olsun, demokras i güne
şinin büsbütün küsuf ettiği kâbuslu, karanlık gün ve aylar olduğu gibi, 
arasıra berrak ve aydınlık gün ve aylar da vardır ve olmuştur. 
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Temenn i edelim ki, bundan sonra yeni kâbusları idrak e tmeyel im. 
Tekrar ediyorum siyasi serlerde yetişmiş ve şeflerin h imayesinde büyü
müş çiçekler, evet, kâbuslar geçirmemiştir. Benim sabahki beyanlar ımı 
Sayın Menderes birer girdap halinde tavsif ettiler. Bu beyanları ve tavsif-
leriyle. kötü şartlar altında en dalgalı şekilde yaşamamış olduklarını bu
gün için ispat ettiler. Alın teri. hizmet ve emeği ile geçinmiş , yaşamış in
sanlar için hayatın birçok tezatlı girdapları vardır ve daha da olacaktır. 

Sayın Menderes bendenizi bir yerde sarahate davet ettiler. Emniyetç i 
lerden bahsedildi. İşi yarı lâtife ile halletmek için söyleyebil ir im ki, Millî 
Ka lk ınma Partisinin İkinci Büyük Kongresinin ekseriyetini polis memur
larının yaptığını gazeteler o zaman yazmıştı . 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — O, bizim zamanımızda 
değildir. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Ben zaman kaydı ile söylemiyorum. 

Sizin zamanınızda, başındakinden başka değişen bir şey var mı? 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Hâdise zikredin lütfen. 

Emniyet memurları namuskârane vazifelerini yapmaktadır lar . 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Aleyhlerinde hiçbir şey konuşmuş değil im 
ve namuslar ına hiçbir şey söylemiş değilim. 

Emniyet hâdiselerinin hepsini bi lemem, fakat üç küçük hâdise zikre
deyim, zabıta kayıtlarında vardır. Adana 'da üç defa evime hırsız girdi, A n 
kara'da da üç defa otomobil im çalışmıştır. İşte size emniyet . 

Sayın Menderes üçüncü bir misal olarak, silâhlı toplantı lardan bah
settiler. Bu mevzuu bir sözlü soru mevzuu olarak buraya get i rmişt im ve 
Adana 'da , istifa ettiğimiz kongrede tabancalı milletvekillerinin bulundu
ğunu söylemişt im. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) — Putlara dokunma. 

(Sadede sesleri). 

REİS — Tümü üzerinde konuşunuz Cezmi Bey. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Arkadaşlar, biz küçük bir partiyiz, küçük 
bir partinin küçük bir grubunu temsilen burada bulunmaktayız . Bu 
Mecl is normal müddetini bitirinceye kadar yahut tarafınızdan feshedilin-
ceye kadar da burada kalmak kararındayız. Yaşarsak inşallah siyasi ha
yat ımıza devam edeceğiz. Şu anda kendi partimize arzedeceğimiz husus
lar vardır. Biz bir seneyi iki ayı mütecaviz bir zamandan beri parti kur
muş çalışıyoruz. Kuvveden ziyade kadroya kıymet veriyoruz. On bir bine 
yakın üyesi olan mütevazi bir partiyiz. (Tasarı ile alâkası sesleri). 
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Bu partinin bundan sonra yaşayacağına ve yaşat ı lacağına kani deği
liz. Arkadaşlar, ben, size, ittifakla bu kararı vererek bu kanunu ç ıkarmış 
olan yüksek gurubumuza şu sualleri de irat e tmek ist iyorum. Bu kanun 
mevcut olsa idi Demokrat Parti kurulabilir miydi? 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul] — Elbette.. . 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Bu kanun mevcut olsaydı Demokra t Par
ti kısa zamanda bu inkişafı yapabilir miydi? 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Elbette.. . 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Bu kanun mevcut olsa idi Demokra t Par
tili vatandaşlar ın ne miktarı tazminat verirler, ne miktarı hapishanelerde 
yaşardı? 

Bu üç sualin cevabını dün teminatlı muhalefetten aldığımız gibi, bu
gün de muhalefete teminat vermekle kendinizi tatmin edebilirsiniz. Fa
kat teminatsız bir küçük partinin mensubu olarak bunları söylüyorum. 

REİS — Cezmi Bey bir dakikanızı rica edeceğim. Sadedi aşmamanız ı , 
müzakeres i ikmal olunan tasarının aleyhinde konuşmamanız ı bi lhassa 
rica ediyorum. . 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Siyasi partilerin hayatına hâkim olacak 
bir kanun çıkmaktadır. Bunun tümü üzerinde mâruzât ta bulunuyoruz. . . 

REİS — Taşırıyorsunuz da mecburum sadede davet e tmeye. . . 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Arkadaşlar, bu memleket te son kabul et
tiğiniz kanunlar dolayısiyle Basın-Yayın aldığı kararlardan sonra kalem
lerin % 80 i kırılmıştır. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S — Allah!.. Allah!. . 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Sayın Menderes; Allah Allah diye izharı 
hayret buyuruyorsunuz. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Allah Al lah demeyey im 
mi? 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Son zamanlara kadar yazı yazanları , yap
tığınız kanunla yazı yazamaz hale getirdiniz. Dün yaptığınız bir kanunla 
üniversite profesörlerini yazı yazmaktan menettiniz. . . 

R E F E T A K S O Y (Ordu) — Ona sen de taraftarsın... 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Hiçbir zaman. Gaipten iç anl ıyorsunuz, 
güzel falcılık yapabilirsiniz. 

Sıra dillere gelmiştir. Şimdi hoparlörleri ve sesleri k ısma sırasıdır. 
Ağızlar kapanacaktır. Çünkü tazminat vardır, çünkü hapis vardır, çünkü 
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partinin kapatı lması tehdidi vardır. Ben Sayın Günal tay kadar olgun ve 
tecrübeli bir siyasi olmadığım için, verilen teminata istinaden, ben ken
dileri kadar ümitvar değilim. Siz çoktan bu yola girdiniz. (Soldan gürültü
ler, ne demek istiyorsun sesleri). 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Meclise hakaret ediyor
sun. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Hakaret yok. Bir memleket te sınıf dikta-
toryası vardır, kızıllarda olduğu gibi. Bir zümre hâkimiyeti vardır, monar
şilerde olduğu gibi. Bir de parti hâkimiyeti olur, totaliterlerde olduğu gi
bi. (Soldan gürültüler). 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Katiyen olmaz, Meclise 
hakaret ediyorsun. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) — Cezmi Bey, yaşasın diktatörlük de 
ve in. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Arkadaşlar, dinin ibadete, i lme ve imana 
taallûk eden üç kısmı vardır. İman kısmına zaten el uzatı lamaz. A m a bu
nun ilim kısmını çok geri bıraktınız.Tedrissiz, ilimsiz iman olamayacağı
nı hepiniz bilirsiniz. Halbuki dinin inkişaf ettirilmesi vicdan hürriyetinin 
en çok serbest bırakılması lâzımolan yeri ilimdir. Dün olduğu gibi bugün 
de din adamlar ımızda eksik olan şey ilimdir. Bu hususta sadece dikkati
nizi çekiyorum. Bu hususta gördüğünüz kanuni mevzuat ı mukayesel i bir 
şekilde arzetmek isterdim, Sayın Menderes bunu küçümsediler . Biz, baş
ka memleket lere bakmayız, dediler. Kendilerine şunu da hatır latmak is
terim ki: Birleşmiş Milletler Anayasasını kabul etmişiz. Avrupa Federas
yonuna g i rmek için çalışıyoruz. Başta İnsan Hakları olmak üzere bir mil
lî reform yapmışız , idari ıslahat yapıyoruz. Böyle bir devirde dünyaya gö
zümüzü kapamak değil, beynelmilel mesaiye ayak uydurmak zaruretin
de o lduğumuzu takdirlerine terkederim. 

Arkadaşlar ; kabul ettiğimiz kanun hukuki mesnetlere istinat e tmek
ten çok uzaktır. Bir partinin kapıcısının veya bekçisinin ihmali ve veya 
tekâsülü o partinin Genel Başkanını ve İdare Heyetini i lzam edecektir. It
tıla hakkında size vaka zikredebilirim : Partimize çekilen bir telgraf 18 
gün sonra üçüncü müracaatımız üzerine Millet Partisinden geri getiril
miştir. Çünkü postane Millet Partisine vermiştir. Posta servisimiz bu şe
kilde işlerse ve posta memurlar ımızın en küçük bir ihmal ve tekâsülü yü
zünden geçecek müddet dolayısiyle ıttıla hususunda bir partinin ne ha
le geleceğini tasavvur edebilirsiniz. 
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Bu kanunda siyasi partiler için bir de tazminat faslı koyuyorsunuz. 

Hele bizim gibi fakir partilerin idare heyetlerinde vazife alanlar, bir de 

malî tehdit altına getireceklerdir. Ademi tasvibin bir periyodik suç oldu

ğunu Sayın Menderes ' in hukuki telâkkisi dünyaya orjinal bir örnek ola

rak vermektedir . Beraati z immetin asıl olduğu kabul edi lmesine rağmen 

burada beraati z immet hususunda ademi tasvip beeyani hal inde bunun 

ayrıca ispat olunmasına davet olunmaktayız. 

Sükût edebiyat tarihinde tasvibi tazammun eder iken bu geceden iti

baren hukuk edebiyatımıza da nakledilmiş bulunmaktadır . Bu kanun 

yeni bir devir getirmektedir. Ne şekilde olursa olsun, nasıl bir esbabı mu

cibe ile olursa olsun yeni bir teşekküle meydan vermemektedir . İktidarı

mız ayaktadır, Allah versin devamlı olsun. Millet Partisi hukukan kapa

tılmıştır, Halk Partisi teminatlıdır. Kala kala bir bizim küçük partimiz 

kalmıştır. Bizim de 20 şehirde 200 mümessi l imiz vardır, bu vaziyet kar

şısında 200 müessis oturup düşüneceğiz; bir karara varacağız. 

İdare heyetlerinin suça iştirak ettirilmesi yeni bir sus turma usulü
dür. Ve gayet tabiî memleket te bu siyasi sükûnu temin edecektir. Yalnız 
Devlet Radyosu da Hükümet adına ses verecek, orada onun dilediği gibi 
konuşulacaktır . Bizim ise yapacağımız birşey yoktur. Siz iktidarın 400 
milletvekili tatil ile beraber memleket sathına yayılacak ve istediğiniz gi
bi konuşup istediğiniz şekilde iddialarınızı yapabileceksiniz. Hele bizim 
gibi küçük partili arkadaşlar karşınıza vatandaşlar, hele bizim gibi kü
çük partili arkadaşlar, silâhsız olarak ç ıkmaya mecbur kalacaklardır. 
Çünkü şu şartlar altında başka türlü olmasına imkân yoktur. 

Sayın Adnan Menderes ' in itham hakkını, memurlara i tham hakkını 
kaldıran bu güzel ve kıvrak maddeyi bir günde istihsal etmesi kendisi 
için bir muvaffakiyet olsa dahi, istikbalde yazılacak olan demokras imiz 
tarihi ve hukuk tarihimiz için bir muvaffakiyet sayılamayacaktır . 

Hulasaten, kısaca şunları söylemek istiyorum, vaktinizi fazla almaya

cağım. Adnan Menderes Hükümetini , kabul ettiğiniz kanunla, en son 

Şemset t in Gü nal tay Hükümet inden teslim aldığı idarenin halefi olarak 

değil , ondan evvel şikâyetçi olduğu Recep Peker Hükümet in in halefi gö

rüyorum. İcraat ve zihniyetinin maalesef o yolda gitmekte olduğuna kani

im. Ancak bir eksiğiniz var, içinizde bir otuz beşler yok. (Sağdan alkışlar). 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) — İzahatta bulunacağım. 

REİS — Önergeleri okuyal ım, ondan sonra söz vereceğim. 
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Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanunun neticede açık oyla reye konulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Erzurum Muğla 
Memiş Yazıcı Nâtık Poyrazoğlu 

Muş Erzurum 
Ferit Kılıçlar Enver Karan 

Zonguldak Ayd ın 
H. Balık Cevat Ülkü 

Niğde Gazianteb 
H. Nuri Yurdakul Ekrem Cenani 

Kocaeli Kayseri 
Ziya Atığ Mehmet Özdemir 

Yozgad Kayseri 
Hasan Üçöz Ali Rıza Kılıçkale 

Bursa Kırşehir 
Hulusi Köymen Rijat Özdeş 

Kocaeli Seyhan 
Saim Önhon Mahmut Kibaroğlu 

Reisliğe 

Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması hakkındaki kanun lâyi
hasının açık oya konulmasını teklif ederiz. 

Çankırı Çankırı 
Kâzım Arar Kemal Atakurt 

İsparta Giresun 
Tahsin Tola A . H. Pamukoğlu 

Balıkesir Zonguldak 
Ali Fahri İşeri A . Boyacıgiller 

Kırşehir Seyhan 
Osman Bölükbaşı C. Türk 

Kars Kars 
Esat Oktay Hüsamettin Tugaç 

Kars Ordu 
Mehmet Bahadır Y. Z. Ortaç 

Malatya Diyarbakır 
Mehmet Sadık Eti Nâzım Önen 
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Başkanlığa 

Konuşulan tasarının açık oya konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Sivas Van 
R. Ş. Sirer Ferid Melen 

Sinob Trabzon 
Muhtar Acar Hamdi Orhon 

Trabzon Sinob 
Cemal Reşit Eyüboğlu Nuri Sertoğlu 

Kars Ordu 
Mehmet Bahadır Hüsnü Akyol 

Hatay Sinob 
Cavit Yurtman Dr. M. Tümerkan 

Malatya Kars 
Mehmet Kulu Veyis Koçulu 

Ordu Trabzon 
Atıf Topaloğlu Naci Altuğ 

Kars Kars 
Esat Oktay Fevzi Aktaş 

REİS — 137'nci maddede böyle bir husus vardır. Oya baş vu rmadan 
önce Milletvekilleri pek kısaca oylarının gerekçelerini kürsüden söylemek 
isterlerse Başkan yana ve karşı yalnız birer kişiye söz verebilir. Faik A h -
med Barutçu gelecek oylamanın gerekçesi hakkında söz istiyor, ver iyo
rum. Buyurun. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) — Muhterem arkadaşlar; biz vere
ceğimiz reylerin izahını yapmak üzere huzurunuza geldim, bir nebze din
lemenizi rica ederim. 

Bu kanun siyasi bir rejime hüviyet verecek önemde bir kanundur. 
Çünkü inkılâbın esaslarını müdafaa endişesiyle demokrat ik rejimin 
esaslarını teşkil eden bir kısım hürriyetleri tahdit etmektedir. Bütün en
dişelerimiz inkılâpların müdafaasiyle beraber demokratik bir hürriyetle
rin lüzumsuz yere tahdit edi lmemesi noktasında toplanmıştır. İnşacı tek
lifler yapt ık ve endişelerimizi izhar ettik. İktidardan beklediğimiz, muha
lefetin haklı endişelerinin tatmin edilmesi idi ve rejimin esaslarında pren
sipleri yekdiğerleriyle yakın olan partiler olarak muhalefet nezdinden en 
iyi intiba vücuda getirecek anlayışı iktidarın göstermesi olabilirdi. 

Aziz arkadaşlar, kanun iki esası ihtiva ediyor. Dinî gayelerle müesses 
nizamı değişt irmek. İrticai okşamak suretiyle iktidarı zapte tmek gayret-
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lerine karşı tedbir almak noktasında Halk Partisi prensip itibariyle ikti
darla tam mutabakat halindeyiz. Halk Partisi inkılâpların ve rejimin mü
dafaasında bu esaslara bağlı olan her iktidarı desteklemeyi başl ıca vazi
fe sayar. Müh im olan kanunun tatbikatta maksadı aşacak istidatlar ta-
şımamasıdır . Müh im olan inkılâp esaslarının müdafaasiyle demokra t ik 
hüriyetlerin de mahfuz tutulması, her ikisinin bir arada sağlanmasıdır . 
Bu bak ımdan toplantı hürriyetinin bu kanunla tahdit edi lmemesi nokta
sına çok önem atfetmişizdir. Hiç olmazsa toplantı hürriyetine ait olan bu
günkü mevzuat muhafaza edilmelidir. 

REİS — Zâtıâliniz grup sözcüsü gibi esasa giriştiniz, Tüzüğün hük
münü ihlâl ederseniz sözünüzü keseceğim. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Her halde Grup Sözcüsüyüm. . . 

REİS — Tüzüğün bu hükmünden istifade ederek söz aldınız, ona ri
ayetkar olmanızı rica ederim. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) — Kanunu tatbikata buradan başla
nıyor. 

HALİL SEZAİ E R K U T (Kırşehir) — Tatbikata buradan başlanıyor. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Sayın Başkan müsaade et ba
ri, iki kel ime ile bit ireyim. 

REİS — Bitirin. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Başbakan, toplantı hürriyetini 
korkak olduğu için sabık iktidarın tahditsiz tatbik ettiğini söylediler. 

Arkadaşlar, korkak olan hürriyetin dostu olmaz. (Sağdan, bravo sesle
ri). Hürriyetin dostu olmayandır ki, korkaktır. Biz nefsimize i t imadımız ol
duğu için ve dâvamıza inandığımız için hürriyetlerin arızalı yollarını ter
cih ettik. O arızalı yollar ki, bugünkü terakkilere götürmüştür, düz ve sa
kin yollar ise terakkiye değil ancak gerilere götürür. 

Arzet t iğ im sebeplerle birinci maddesine taraftar o lduğumuz halde, 
kanun hakkında kullanacağımız reyler kırmızı olacaktır. 

REİS — T a m a m , bitti, maksat hâsıl oldu. 

Tasar ının tümünü açık oya arzediyorum. 

Vicdan ve Top lanma Hürriyetini Koruma hakkındaki kanun tasarısı
na (298) zat katılmıştır, (252) kabul, (46) ret vardır, tasarı (252) oyla ka
bul edilmiştir. 

Bu görüşmeler sonunda kesinleşen Metin 6187 numara ile yasalaşt ı . 
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V i c d a n v e T o p l a n m a H ü r r i y e t i n i n K o r u n m a s ı H a k k ı n d a 

K a n u n Tasar ı s ı (4) 

No . Kabul tarihi 

6187 24. VI I . 1953 

M A D D E 1. — Siyasî veya şahsî nüfuz veya menfaat temin e tmek mak-
s adiyi e dini ve dinî hisleri yahut dince mukaddes tanınan şeyleri veya di
nî kitapları alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapan ve 
ya telkinde bulunan kimse bir seneden beş seneye kadar ağır hapis ce-
zasiyle cezalandırılır. 

Fiil. neşren işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. 

M A D D E 2. — Yukarıdaki maddede yazılı fiili bir cemiyet mensubu iş
lediğinde, keyfiyet cürmün işlendiği yer Cumhuriyet M ü d d e i u m u m i 1 i ği n -
ce, cemiyet in umumi merkez reisine veya kanuni mümessi l ine tebliğ olu
nur. 

Cumhur iyet Müddeiumumil iğ ince yapılan tebliğden veya cemiyet in 
umumi idare heyetinin fiile her ne suretle olursa olsun ıttılâı tarihinden 
it ibaren bir av içinde o şahıs hakkında cemiyetçe inzibati muamele tat
bik edilir veya bu müddet zarfında fiilin tasvip edi lmemiş olduğu yazılı 
olarak cü rmün işlendiği yer Cumhuriyet müddeiumumil iğ ine bildirilir. 

Cemiyet ler in umumi idare heyetleri, cemiyet mensuplar ının birinci 
maddede yazılı cürmü işlememelerini temin maksad iyi e gereken tebliği 
veya tamimleri yapmak ve teftiş ve murakabelerde bu lunmak gibi tedbir
leri a lmakla mükelleftirler. 

İkinci ve üçüncü fıkralar hükümlerine muhalif hareket edi lmesi ha
linde cemiyet i idare edenler hakkında aynı mahkemece (500) l iradan (5 
000) l iraya kadar ağır para cezası hükmolunur ve ayrıca cemiyet in feshi
ne veya hükmünden önce dahi cemiyetin faaliyetinin menine karar veri
lebilir. 

M A D D E 3. — Cemiyet in fiile iştirak ettiğinin anlaşılması hallerinde 
ise idare edenler hakkında birinci maddede yazılı ceza aynen hükmolu
nur ve her halde cemiyetin feshine karar verilir. 

M a h k e m e , hükümden önce dahi cemiyetin faaliyetini mene karar ve 
rebilir. 

(4) Resmi Gazete : 29.7.1953-8470 
Kavanin Mecmuası : C. 35. s.1034-1035 
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M A D D E 4. — Muayyen maksatlarla açık veya kapalı yerlerde yapı lan 
toplantılarda, her ne suretle olursa olsun kavlen veya fiilen hakaret veya 
tecavüzde bulunulması veya toplantının huzur ve sükûnunun ihlâl edil
mesi hallerinde bu fiil ve hareketlerin men'i için toplantıyı idare e tmekle 
mükel lef heyete zabıta tarafından ihtarda bulunulur. 

İhtara rağmen heyet vazifesini yapmak veya hakaret veya tecavüze, 
toplantının huzur ve sükûnunun ihlâline devam edilirse bu fiil ve hare
ketler zabıtaca derhal menedi lmekle beraber fiil daha ağır bir cezayı müs
tehzim bulunmadığı takdirde failleri hakkında (100) liradan (500) liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Toplantıyı idare etmekle kanunen vazifeli olan idare heyetinin yukar
da yazılı fiillerin iş lenmesinde iştirakleri veya ihmal ve terahileri görüldü
ğünde bunlar hakkında da aynı ceza hükmolunur. 

M A D D E 5. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren meridir. 

M A D D E 6. — Bu kanunu icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur . 

24 T e m m u z 1953 
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BASINDAKİ 
YANKILARI1 1 

(*) Basındaki yankılarının geniş bölümü Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkın
daki (5816 sayılı) ve Ünversiteler Kanununun 46 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair (6185 sayılı) kanunlarda yer almıştır. 
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V İ C D A N H Ü R R İ Y E T İ (*) 

Öğle yemeğine oturan yiğenini dinliyordu O, ağzını şapırtada şapırta-
da yerken bir kelimeyi, bir lokma gibi öbüründen ayırarak söylüyordu : 

- Niçin sen benimle yemek yemiyorsun? 

- Oruçluyum. 

- Doğru! Affedersin, unuttum. Arada yüz dönmek de olur ama çocuk
luktan beri bu itiyadını bir türlü değiştiremezsin. Fakat şimdi ben, birta
kım adamlar görüyorum ki, yeniden dine girmiş gibiler. Galiba yataklı va
gonlar sahur yemeğini bunlar için veriyor. Çünkü bu kolaylık olmadığı 
zamanlarda onların oruç tuttuğunu gören olmamıştır. 

- Kendileri bilir. Bana ne? 

- Sahur dedim de; kaç gecedir, top, ne müthiş patl ıyor? Birden uya
nıyorum, sonra da bir türlü uyuyamıyorum. Sabahın sekizinde işe git
mek bana çok güç geliyor. 

- Dua et topa... Ya canavar düdüğü çalınsa ne yapacakt ım? O da dü
şünülmüş, topta barut masrafı var, tasarruf olur diye. Bak sana, b iz im 
Neyzen Tevfik' in hatırımda kalan iki mısraını okuyayım : 

Sahur vakti davul gümbürtüsünden, bekçi çaldıkça 

O lu rmuş muztarip bazı esâfil, yâ Resûl-Allah!.. 

Gördün ya, toptan şikâyete kalkma. Davul gibi o da vezne kolay gelir. 
Hicviyeyi yersin. 

- Ondan da müthişi var. Bizim evin arkasında çatlak sesli bir horoz, 
sabah sabah nasıl ötüyor, bir duysan. Nedense iki gündür sesi çıkmıyor. 
Bütün mahalleli şikâyetçi idi. Ya sahipleri kestiler ya belediye bir çaresi
ne baktı. Yahut da fazla öttüğü için sesi kısıldı. 

- Şimdi rahatsınız ya, ona şükret. 

- Ha, duydun mu; vilâyet merkezlerinden birinde ahçı da benim gibi 
öğle yemeğ i yiyen bir oruçsuzu, oradan geçen biri fena halde hırpalamış. 

- Duymad ım. Her halde polis, tecavüz edeni yakalamış , kanuna tes
l im etmiştir. 

- Ben sana demiyor muyum, böyle giderse vicdan hürriyeti, v icdan 
hürriyetsizliğine yol açacak. 

(*) Ulus Gazetesi : 10 Temmuz 1950 
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- Zannetmiyorum, demokrat memleket lerde vicdan hürriyeti, her cins 
din inanışlarının fikirde ve harekette serbest olması demektir . Bunu bi
zim Anayasamız da tekeffül etmiştir. Aksine hareket, suçtur. Başka tür
lü nasıl olur? 

- Benim de anladığım demokrasi budur. A m a geçen günü iskarpinini 
çorapsız giyen bir genç kıza, yolcunun biri ihtarda bulunmuş , "bana bak 
bana, artık bundan sonra sizi böyle gezdirmeyeceğiz" demiş . 

- Der, der, fakat o kız, bir Türk vatandaşı olarak Türk polisine müra
caat edince, tecavüz edilmiş hürriyetini müdafaa edecek birini bu lmuş 
olur. Çünkü polis, kanunun canlı mümessilidir. 

- Kız bir şey diyememiş sadece korkmuş. Sen diyeceksin ki korkağın 
hürriyeti olmaz. Burada asıl fena olan, böyle tehditli bir söz söylemeği 
hürriyet zannetmektir . Bu yanlış duyguyu biran önce kafalardan si lme-
lidir. Bu türlü saldırgan inanışlar, her tarafı otlar gibi saracak olursa te
mizlenmesi güç olur. 14 Mayısta gördüğümüz siyasi hürriyet terbiyesinin 
arkasından içtimai terbiyesizlikler görmek,senin benim gibi milletine, 
memleke t ine bağlı her insanı yüreğinden yaralamaz olur m u ? İşin bu 
cephesinde bütün partiler, iç mücadeleyi bırakıp aynı ko runma safında 
birleşmelidirler. İrtica tepkisi, komünist tezviri gibi belâya ve tehlikeye 
gebedir. 

- Demokrat lar ın iktidarda bulunduğu bir devirde, demokrasinin bil
hassa sosyal bakımdan da sarsıntıya uğramayacağını bütün kalbimle 
ümit eder im. Tehlike, mâsivâdan elini, eteğini çekmesi icabeden din 
adamlar ının dünya iktidarı peşine düşmesindedir . Bu, onlar için bir te
nezzül olmaz mı? Zaten kul ve Allanın arasına kim girebilir ki?. . Vicdan, 
tek insanın kendi ruhunda, iyiyi fenadan, fenayı iyiden ayırdeden kuv
vettir; ona kimse karışamaz, karışmamalıdır. Hiç kimse, demokrasiyi yal
nız seçim günleri için istememiştir, istemez de.. . Dört yı lda bir kere oyu
nu kullanmak için geri kalan uzun zamanda cemiyet baskısı altına düşüp, 
giyeceğine, yiyeceğine, kalkıp oturmasına kadar karışılmasını ister mi? 

- Görüyorsun, ben, dine inanan bir adamım. Böyle gördüm, böyle gi
der im. Pek iyi bilirsin ki, bizim evimizde yar ım asır önce tam bir hürriyet 
vardı . Gencinden, ihtiyarından oruç tutan, namaz kılanlar olduğu gibi 
öyle yapmayanlar d a v a r d ı . Büyükbabam, evin içinde münakaşa sevmez
di. Ona kayıtsız, şartsız bağlı olan ailemiz, bu konuda da hiçbir tar t ışma 
yapmazlard ı . Ben Avrupa 'da beş yıl kaldıktan sonra eve döndüğüm za
man, bu geleneğin devam etmekte olduğunu görünce ne kadar sevinmiş-

4524 



BASINDAKİ YANKILARI 

t im. Terbiye ve saygı olduktan sonra her türlü kanaatin sahipleri pekâlâ 
bir arada yaşayabilirler. Bir millet de böyle bir aileden başka nedir? Bir
birini sevip birbirinden şüpheye düşmeyince vicdan hürriyeti kendil iğin
den doğar. 

- İyi ama vicdan hürriyeti dediğin de su götürür bir şeydir. Sen kü
çük yaş ında çocuğu alıyorsun, senelerce istediğin kıymetleri ona aşılıyor
sun, sonra onun, vicdanının hürriyetinden bahsediyorsun. 

- Elbette bu böyle olacaktır. Benden sonra geleceklere inanmadığ ım 
keymetler i telkin edecek değilim ya.. . Fakat onlar bunları kendi akıl ve 
idrakleriyle kavramakta geniş bir tenkid hürriyetine sahip olacaklardır. 
Eğer bu böyle olmasaydı hâlâ Mısırlılar Firavuna, Hicazlılar Lât ve Uz-
za 'ya tapacaklardı. Esasen cemiyet hava gibidir. Sen her dakika teneffüs 
ettiğin havanın varlığını hisseder misin? Onun basıncı, senin vücudunun 
tahammülüne göre ne az, ne çok olmalı. Çekim kanunun tesirine tam ve 
müsavi uymak için havası boşaltı lmış bir yerde yaşamak kabil olur mu? 
Hava içinde olduğumuz gibi cemiyet içinde de muvazenel i olarak hayat 
sürebiliriz. Baskı artarsa boğuluruz. Uçakta fazla yükseklere çıkanlar, 
pek iyi bilirler; baskı bir hadden aşağıya inerse gene aynı ö lüm tehlikesi 
başgösterir. Maharet , tam itidal noktasını bulmadadır . Hür insan, yasak
la hayata başlamıştır. Memnu Meyva meselesini unutmamal ı . Öyle başı 
boş, ne tek insan, ne de insan topluluğu dünya üstünde hiçbir zaman 
var olmamıştır . 

- İyi söylüyorsun. Fakat bu hakikatlerin bizde t amam anlaşı lmış ol
duğunu görmüyorum. 

- Tabiî , göremezsin. Bu da bir terbiye ve alışkanlık meselesidir. Ke
male doğru emeksiz yol alınamaz. Bekle, bizim cemiyet imizin sarkacı da 
sağa, sola gidip geldikten sonra elbet şakul istikametini alacaktır. Sen, 
tatlı tatlı kahveni iç. Ben sana birkaç satır yazı okuyacağım, iyi dinle! 

- Kardeşim, senden utanıyorum. Sen oruçlusun, karşında yemek yi
yorum, kahve içiyorum. Çok affedersin. 

- Hiç böyle bir şeye hacet yok. Ben, bilâkis bundan m e m n u n oluyo
rum. Çünkü senin, kendini nail bildiğin nimetlere karşı i rademi bil iyo
rum. Bırak onu, bunu dinle!.. 

"En mühim ihtiyacımız mânevi tarafımızı yüksel tmek ve halkın itima
dını oraya tevcih etmektir. Ahlâkî bakımdan dini bir itikat, her türlü ce
miyette olması lâzımgelen bir unsurdur. Bu, bilhassa modern cemiyet in 
şartlariyle yakından ilgilidir. Materyalist bir inanç olan komünizmin me-
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tod ve tedbirleri ne mücadele edeceksek bunu söylememiz icabeder. Eğer 
gayretlerimiz boşa giderse nevmid olmayalım, vaziyeti sarih olarak göre
mediğimiz ve mahiyetini iyice anlayamadığımız için böyle oldu diyel im. O 
zaman daha iyi tedbirlere başvuracağız. Ve doğru yolu tu t tuğumuza da
ir olan imanımızın himayesi altında hareket ettikçe imanımız artacak ve 
bizi bir gün insan hak ve adaletinin hüküm sürdüğü sulh dünyasını kur
mak için çalışan bütün insanlarla bir dünya dostluğu kurmaya sevkede-
cektir." Beğendin mi? 

- Bunu bir hocanın vaazından mı aldın? 

- Hayır, kardeşim hayır!.. Bunu söyleyen John Foster Dulles . Amer i 
ka'nın Dışişleri Müsteşarı . Din, bu yüksek amaca karanlıkta bocalayan 
bütün insanlığı çekici bir nurdur. Kovan, saldıran, asıp kesen bir duygu 
içinde bu birlik, bu beraberlik gerçekleşebilir mi? "İnsanlar, kardeştir" di
ye dinin müminleri ; insanlık için iyi dileklerde, yumuşak ve affedici duy
gularda birleştikçe vicdanlar, hürriyetlerine kavuşacaklardır . 

• • • 

Onları köşesinden dikkatle dinleyen ihtiyar babaanne söze karıştı : 

- Çocuklar!. . Bugün güzel konuştunuz. Bizim zamanımızda vicdan 
hürriyeti diye bir şey yoktur. Bizim duyduklarımız, hürriyeti matbuat , 
hürriyeti kelâm gibi sözlerdi. Bunlar, şimdi ne haldedir, pek b i lmem. Fa
kat iyi bi ldiğim bir şey varsa vicdan ancak hür olduğu zaman vardır. İyi
yi kötüden o ayırdediyorsa, nasıl olur da esir iken bu işi yapabil i r? 

Oğlu ve yeğeni işlerine gittiler. Yetmişbeşlik babaanne de, evin en se
rin odasında vicdan huzuriyle sedire uzandı, güzel bir öğle uykusuna 
daldı. 

Hasan Âli Y Ü C E L 
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37 - A B A N A İLÇESİNİN BOZKURT'A NAKLİ 
(6203 Sayılı Kanun) 

Birikimi yeterli duruma gelmemiş toplumlarda demokrasiye uyum 
zorluğu yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. 

Bir İlçe merkezi yerinin değiştirilme girişimi tartışmalara neden ol
muş ve uzun süre siyasi gündemdeki yerini korumuştur. 

Abana İlçe Merkezinin Bozkurt-Pazaryeri'ne alınması geniş ve de
taylı bir gerekçe ile verilen kanun teklifi konuya oranla uzun ve sert 
tartışmalı bir görüşme sonucu kabul edilen metin 6203 numara ile ka
nunlaştı. 

Konunun tarihi niteliği nedeniyle kaynaktan aynen alınmıştır. 

Kastamonu Mebusu Hayrı Tosunoğlu ve 10 arkadaşının. Abana Kaza 
Merkezinin Bozkurt-Pazaryeri Kasabasına Nakli Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 

25. V I . 1945 tarih ve 5769 sayılı Kanunla ilçe hüviyeti kazanan A b a 
na İlçe Merkezinin Boz kur t İlçesi adiyle (Bozkurt-Pazaryeri) kasabas ına 
nakledi lmesi hakkındaki kanun teklifmiz ve gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereken muamelenin yapı lmasına yüksek delâlet ve müsaadeler inizi 
saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

8 .XII .1952 

Yüksek Başkanlığa 

Kas tamonu 

H. Tosunoğlu F. Keçecioğlu 

Kastamonu 

Ş. Kerimzade 

Kastamonu 

Kastamonu Kas tamonu 

G. Deniz 

Kastamonu 

S. Kantarel 
Kastamonu 

A. Keskin 

Kastamonu 

M . Â. Mühto R. Taşkın 
Kastamonu 

Z. Termen 

Kastamonu 

H. Türe 
Tokad 

A. Gürkan 
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G E R E K Ç E (1) 

Yeniden (9) ilçe kurulmasına dair 25. IV. 1945 tarih ve (4769) sayılı 
Kanun gereği olarak ilçe hüviyeti kazanan : Kas tamonu İli A b a n a İlçe 
merkezinin iktisadî, içtimaî ve coğrafî sebep ve zaruretlerle üç ki lometre 
güneyindeki büyük Bozkurt kasabasına naklonulması iktiza etmektedir . 

4769 sayılı Kanunun henüz tasarı olarak Yüksek Meclise şevki ve ko
misyonlarla, Heyeti Umumiyede müzakeresi sırasında, ye tmiş iki köyden 
ibaret bulunan bu bölgede ilçe merkezliği yapabi lecek hususiyet ve mü
kemmeliyet i haiz bir başka merkez üzerinde duru lmamış ve vâzıı kanun, 
Hüküme t tasarısında işaret olunan Abana Nahiyesinin ilçe merkezi ol
ması teklifini, bu bölgenin hususiyetlerine vâkıf tarafsız bir müdaf iden 
d in leyememiş bulunmasına mebni, aynen kabul etmiştir. 

Sekiz yı ldan beri ilçe hüviyetinde yaşayan Abana, hakikatta bu bölge
nin merkezi olabilecek bütün imkân ve hususiyetlerden mahrumdur . Sa
kinlerinin Yüksek Meclis nezdinde ısrarlı ve devamlı takip ve aynı zaman
da siyasi kanaat muhafazakârlığı va'di ile 1945 yıl ında istihsal ettiği bu 
netice, bugün bu bölge ahali ve köylüsünün asırlık dert ve ihtiyaçlarını 
tatmin hususunda ne kadar aldanıldığını, ve merkez olarak Abana ' nm 
seçi lmesinde ne büyük bir isabetsizlik ihtiyar edilmiş o lduğunu ispat et
miştir. 

Hakikat ta bu bölgenin ilçe merkezi ittihaz edi lmeye lâyık en büyük 
merkezi : Pazaryeri adı ile anılan Bozkurt Kasabasıdır. Her bak ımdan 
Abana 'ya üstünlük ifade eden ve halk hizmetleri zaviyesinden incelendi
ği takdirde de üstünlüğünü derhal kabul ettirebilecek bir mâna ve sara
hate malik bulunan Bozkurt 'u, halen ilçe merkezi bulunan A b a n a ile ik
tisadi, içtimai ve coğrafî yönlerden, yüksek müsaadelerinizle tek tek in
celeyel im; maruzat ımızı rakamlar ın ifadesine terkedel im : İktisadi sebep 
ve imkânlar : 

Bu bölgenin iktisat ve ticaret merkezi Abana değil, Bozkurt Kasaba
sıdır. Yetmiş iki köyden müteşekkil geniş ve büyük hinterlandın en şimal 
noktasında, sahilde kâin Abana, bu bölgenin nispeten merkez noktasın
da, Ezine Çayı ile, Kastamonu-Devrekâni ve Abana-Çatalzeyt in , Bayram-
gazi vadisi gibi işlek yollar kavşağında, öteden beri şöhretli bir ticaret ve 
sanayi merkezi hüviyetinde bulunan Bozkurt ' la iktisadi bir mukayeseye 
tâbi tutulamaz. Her iki kasaba merkezinde mevcut dükkân ve tesisler 
adedi, ticari vaziyetin hakiki veçhesini ifade bakımından ehemmiyet l i ol
sa gerekir. 

(1) Tutanak Dergisi: C. 26, B. 20, Sıra s.21. Tarih : 21.12.1953 
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İlçe merkezi Abana 'nın 83 dükkânına mukabil Bozkurt 208 dükkâna 

maliktir. Sicillen mevcut ve belediye kütüğünde mukayyet 18 lüks möb-

le atelyesinde. motorla mütaharrik 4 sandalya fabrikası da bu rakamla

ra ilâve olunabilir. 

Bozkurt , merkezî coğrafyasından gelen sebeplerle, muhit in ve hattâ 

mücavir ilçelerin pek fazla itibar ettikleri, eski bir pazara maliktir. Nite

kim bu pazarın ehemmiyetini , kasabanın diğer m ü t e a m m e m adı bulu

nan Pazaryeri kelimesinden de istihraç etmemiz mümkündür . Her yıl ın 

son Ağus tos haftasında kurulan ünlü panayırı, külliyetli miktarda sebze, 

üzüm ve sair meyva satış bağlantılarına İstanbul ve Ankara 'dan müşteri 

çeken ehemmiyettedir . Abana pazarı ve panayırı ise, Bozkurt 'un hararet

li ticaret ve sanayi gösterileri yanında, sönük kalır, peyk manzarası gös

terir. Abana, Bozkurt ticaretine, sadece normal havalarda, deniz nakliya

tı mevzuunda , itibari iskele vazifesi görür. 

Bozkurt -Devrekâni-Kastamonu il yolu, Bozkurt ticaretine yeni bir is

t ikamet kazandırmıştır . Yılın on bir ayı iskelesizlik, açık deniz üssü ol

mak itibariyle Bozkurt emtia sevkiyatına türlü müşkülât ekleyen motor 

ve mavna nakliyatı bu suretle cenuba, istikamet çevirmiştir. 

İçtimai durum ve mukayese : 

Sosyal ve kültürel gelişmeler bakımından Bozkurt ilçe merkezi bulu

nan Abana 'ya nazaran çok daha elverişli bir veçhe gösterir. Halkın insan

lık ve medeniyet anlayışı seviyesini gösteren çok karakteristik bir misali , 

gerekçemizin bu kısmında arzetmeden geçemeyeceğiz . Okuyup y a z m a y a 

karşı fevkalâde heyecan ve temayül besleyen, 20 yıldan beri bir tek cina

yete sahne olmayan, hırsızlık gösterilerini katiyen bi lmeyen ve tanımayan 

2 255 nüfuslu Bozkurt'ta, bir tek Devlet zabıta kuvveti mânası taşıyan 

kanun bekçisi yoktur. Yirmi yı ldan beri j andarma karakolu açı lmasına 

Devlet lüzum görmemiştir . 

Bozkurt ' ta, her nam ve isimle mevcut hayır cemiyeti şubeleri temsil 

olunmaktadır . Ayr ıca : Orta okul. cami. sağlık merkezi yapt ı rma gibi ma

hallî dernekler mevcuttur. Elektrik projeleri İller Bankası eliyle tatbik 

mevki ine konulmuş, kasaba haritası işi ihaleye sevkolunmuştur . 

Bozkurt 'un Abana 'ya olan sosyal üstünlüğü tam bir tarafsızlık içinde 

tanıtabilmek ve yüksek heyetinize mukayese imkânlarını verebi lmek 

maksadiyle . aşağıdaki tablonun takdiminde fayda mülâhaza etmekteyiz . 

Tablodaki rakamlar, nüfus kütüğü ve belediyeler sicilinden alınmıştır. 
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Abana Bozkurt 

Nüfus adedi 779 2255 (Abana, 5 Km. civarındaki köy

Hane adedi 180 412 leri de ilhak ederek, bu rakamı 

Dükkân adedi 83 208 haricen yükseltmeye tevessül 

Seçmen 335 937 etmiştir. 

Belediyeler bütçeleri: 16 000 TL. 28 000 TL. 

Bu küçük mukayese listesi gerekçemizin baş tarafında arzett iğimiz 
üzere, merkez intihabı konusunda ne dereceye kadar adalet ve idare im
kânlar ından uzaklaşılarak taraf güdüldüğünü ispata kâfidir kanaat inde
yiz. Bu mevzuu daha fazla uzatmaktan sarfınazar ederek, gerekçemizin 
üçüncü kısmına geçiyoruz. 

Coğrafî ve idari sebepler : 

Bozkurt , Ezineçayı vadisinin en geniş noktasından geniş lemeye mü

sait bir topografyaya sahip, ve Abana ise bu vadinin Karadenize vâsıl 

olan delta noktasında, her yıl kumla denizden gerileyen fena şartlara ma

lik birer merkezdirler. 

Ticaret saikasiyle Bozkurt pazarına inen köylüler, Hükümet ve adalet 
konular ında Abana 'ya inerler. Bu iniş, hakikatta her iş ve ihtiyacını Boz-
kurt 'ta tamamlayan köylü için, üç gidiş ve üç de geliş suretiyle köylüye 
çeşitli mevsimlerde ağır bir külfet ve meşakkat mânası taşır. Zaman kay
bı mevzuu ise, ayrı bir ziyan ifadesidir. 

Altı kilometrelik bu mesafe, zabıta ve Hükümet vazifeleri icrası sıra
sında, köylü için oldukça ehemmiyetl i , menfi bir tesir yaratmaktadır . Yet
miş iki köyden müteşekkil bulunan Abana İlçesinin 23 köyü, resmî hu-
susatı tamamlanmış ve kanunlaşmak arifesinde bulanan müstakbel Ça-
talzeytin İlçesine devrolunacağına göre, bakiye 49 köyden 38'i, yani yüt-
de seksen nispetindeki köy oyu da, ilçe merkezi olarak, kendilerine daha 
elverişli bulunan Bozkurt 'u istemekte ve bu arzularını mazbatalar la tev
sik ederek vasıtamızla heyetinize ulaşmış bulunmaktadırlar . 

L iman ve iskele gibi hiçbir tesisi bulunmayan, itibari bir iskele olmak

tan ileri geçemeyen Abana İlçesi ile köylünün, hiçbir alâkası yoktur. Aba

na, dâhile, yani Cenuba yapılan büyük il yolu dolayısiyle, önemini büs

bütün kaybetmiştir. Sahil üzerinde kâin dört köyün A ba na ile olan tabiî 

deniz muvasa la ve münasebet i hariç, hiçbir köy. Abana ile resmî muame

lât dışında bir münasebet tesisine mecbur kalmamaktadır . 
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Bozkurt Belediyesi, on bir odalı kagir bir binayı Hükümet konağı ola
rak kul lanmak üzere hazırlamış, Hazine adına ve intifaı İçişleri Bakanlı
ğına ait olarak tapu muamelesini ifaya hazır bulunmuştur. Bu mevzuun 
â m m e vazifelerini aksatmayacak bir tedbir olduğu ve maliyet inin çok 
yüksek bir meblâğa mürcer bulunduğu, müdafaadan varestedir. 

Netice : Abana, bu bölgenin merkezi olabilecek imkânlar ın tamamın
dan mahrum, ve geliştirilmesi Devlet bütçesine yüksek külfetler tahmil 
edecek yard ım ve şartlara bağlı, sönük ve küçük bir kasabadır. Seneler
den beri bu bölgeye içtimaî ve ticarî bakımlardan merkezlik yapmak ta 
bulunan Bozkurt ise, siyasi endişelere kurban edilerek hakları reddolun-
muş, büyük bir kasaba hüviyetindedir. 

Bizler bu kanun teklifimizi, ilgili kanunların işaret ve tavsiye ettiği 
formalitelerin ruh ve hudutlarına muvazi olarak, yapmış bulunuyoruz. 
Ayr ıca , bu haklı durumun gerekli mercilere İçişleri Bakanl ığına aksetti
rilerek, bir kanun tasarısı halinde Yüksek Heyetinize getiri leceği de bir 
hakikattir. Kanuni formalitelerin zamana olan ihtiyacı ve tasarı hal inde 
gelmesi de mümkün olan bu konunun en kısa zaman içinde halloluna-
rak halk şikâyetlerinin önünün alınması, dileğimizin esasını teşkil et
mektedir. 

Kanun teklifimizi arz ve acilen kanuniyet kesbetmesine delâletlerini
zi, saygılarımızla rica ederiz. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 18. VII. 1953 

Esas No. 2/451 
Karar No. 86 

Yüksek Reisliğe 

Kas tamonu Mebusu Hayri Tosunoğlu ve 10 arkadaşının, A b a n a Kaza 
merkezinin Bozkurt-Pazaryeri kasabasına nakli hakkındaki kanun tekli
fi, teklif sahibi ve Hükümet mümessil lerinin iştirakiyle komisyonumuzda 
görüşüldü : 

Her ne kadar Kastamonu Vilâyeti İdare Kurulu ve Vilâyet Genel Mec
lisince kaza merkezinin Abana 'da kalması mütalâa edilmişse de teklif sa
hiplerinin izahlarına, dosya muhteviyatına ve nihayet komisyonumuz 
adına mahal l inde tetkikat yapan heyetin raporuna göre Pazaryeri nüfu
sunun daha fazla olduğu, halen daha münkeşif vaziyette bulunduğu gi
bi istikbalde de inkişafa daha müsait olduğu, Kastamonu ile karadan ir-
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tibatı bulunduğu halbuki Abana 'nın Karadeniz ' in hususiyeti itibariyle 
senenin büyük bir kısmında münakalâta elverişli olmadığı ve hattâ deniz 
vaziyeti hasebiyle iskele ve barınak inşası kabil o lmadığından iskelenin 
Ilış Köyünde tesisi takarrür ettiği, halkın iktisadi münasebet inin pazar
yeri ile olduğu ve nihayet Pazaryeri 'nin daha merkezi o lmakla beraber ka
zanın kırktan fazla köy halkının da kaza merkezinin Pazaryeri 'ne naklini 
istedikleri anlaşılmakla, maddelerin müzakeresine geçi lmiş ve birinci 
madde kel ime değişikleriyle, ikinci madde meriyet tarihi itibariyle tadilen 
ve üçüncü madde ıstılah tadilâtiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Umumi Heyete arzedilmek üzere Yüksek Riyasete 
sunulur. 

İçişleri Ko. Reisi 
Edirne 

R. Nasuhioğlıı 
Muhalifim (*) 

Kâtip 

Muğla 
Y. Başer 

Muhalif im (*) 

Bursa 
A. Erozan 

İstanbul 

C. Türkgeldi 

Kütahya 

Y. Aysal 

Samsun 

M. Özkefeli 

Van 
İ. Akın 

Muhalif im (*) 

Reis V. 
Bursa 

N. Yılmaz 

Afyon K. 
A . Veziroğlu 
Muhalifim (*) 

Çoruh 
Z. Ural 

Kastamonu 
F. Keçecioğla 

Kütahya 
B. Besin 

Sivas 
E. Damalı 

Müstenkifim 

Yozgad 
A . Doğan 

Sözcü 
İzmir 

P. Arat 

Balıkesir 
S. Başkan 

Erzurum 
M. Zeren 

Kırklareli 
F. Üstün 

Ordu 
F. Boztepe 

Trabzon 
H. Orhon 

Muhalif im (*) 

Zonguldak 
A . Yurdabayrak 

(*) Muhalefet şerhi eklidir. 

Muhalefet Şerhi 

Kaza merkezinin değiştiri lmesini mucip olarak gösterilen sebepler kâ
fi görülmemiştir . 
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Abana 'n ın Cenuba doğru ve Pazaryeri 'nin ise Şimale doğru inkişaf et
mekte olduğu raporda belirtildiğine ve aradaki mesafenin iki ki lometre
den ibaret bulunduğuna göre müstakbel inkişafa intizaren şimdilik sta
tüsünün muhafazasının muvafık olacağı kanaatindeyiz. 

Afyon Karahisar Muğla Trabzon 
A. Veziroğlu Y. Başer H. Orhon 

Bursa Yozgad 
N. Yılmaz A. Doğan 

Yukardaki sebeplere şunu da ilâve etmek isterim : Abana halkının ta
mamın ın Cumhuriyet Halk Partili oluşu kaza merkezinin nakli teşebbü
süne âmil olmuştur. Komisyonda bu mevzu aleni münakaşa edilmiştir. 
Böyle bir görüşün mevcudiyeti , kaza merkezinin mut laka olduğu gibi 
muhafazasını âmir olmalıdır. Bu cemiyetimizin yüksek menfaatleri ikti-
zasıdır. 

Trabzon Mebusu 
Hamdi Orhon 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 7. XII. 1953 
Esas No. 2/451 

Karar No. 20 

Yüksek Reisliğe 

Kas tamonu Mebusu Hayri Tosunoğlu ve 10 arkadaşının, A b a n a İlçe 
merkezinin Bozkurt-Pazaryeri Kasabasına nakli hakkında vermiş olduğu 
kanun teklifi İçişleri Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza hava
le edi lmiş olmakla teklif sahibi ve İçişleri Vekâleti İller U m u m Müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifini bidayeten tetkik eden İçişleri Komisyonu , Pazaryeri 
nüfusunun fazla olmasını ve vilâyet merkezi ile karadan irtibatı bulun
masını ve bu mahall in inkişafa daha müsait o lduğunu ve nihayet komis
yon adına mahall inde tetkikat yapan heyetin vermiş olduğu raporun da 
hususları teyidetmiş bulunduğunu nazarı itibara alarak kanun teklifini 
kabul etmiştir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerde gerek teklif sahipleri
nin ve gerek Hükümet mümessil inin vermiş oldukları izahat sonunda 
Abana Kaza merkezinin Bozkurt-Pazaryeri Kasabasına nakli uygun görü-
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lerek maddeler in görüşülmesine geçilmiş ve İçişleri Komisyonunun ha
zır lamış olduğu birinci madde aynen, ikinci ve üçüncü maddeler ise şek
len değişt ir i lmek üzere suretiyle kabul edilmiştir. 

Öncel ik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle U m u m i Heyet in tasvi
bine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

7. Akçal 

Kâtip 

Siird 
B. Erden 

Bolu 
M . Güçbilmez 

Diyarbakır 
M . Ekinci 

İstanbul 
F. Sayımer 

Kırşehir 
R. Özdeş 

Ordu 
R. Aksoy 

Siird 
M . D. Süalp 

Reis V. 
İstanbul 

H. Hüsman 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İzmir 
B. Bilgin 

Konya 
M . Â. Ülgen 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

Sinob 
S. Somuncuoğlu 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu 

Bu Rapor Sözcüsü 
Zonguldak 

H. Balık 

Antalya 
A. Sarıoğlu 

Diyarbakır 
Y. Azizoğla 

Gazianteb 
E. Cenani 

Kastamonu 
H. Türe 

Malatya 
M. S. Eti 

Sivas 
H. İmre 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlu 

G E N E L K U R U L G Ö R Ü Ş M E L E R İ (2) 

REİS — Raporda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi teklif olunmaktadır. 

Öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

T ü m ü üzerinde söz isteyen arkadaşlarımız Nuri Sertoğlu, Server So
muncuoğlu ve Atıf Topaloğlu'dur. 

Söz, Nuri Sertoğlu'nundur. 

N U R İ S E R T O Ğ L U (Sinob) — Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza 
getiri len ve öncelikle görüşülmesi kabul edilmiş olan ve A b a n a ilçe mer-

(2) Tutanak Dergisi : C. 26. s.331-345 
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kezinin Bozkurt-Pazaryeri merkezine naklini derpiş eden tasarı hakkın
da görüşlerimi arzetmeye çalışacağım. 

Abana , Kastamonu İlinin Karadeniz sahilinde mütevazı bir ilçe mer
kezidir. Burası 1945 yıl ında ilçe olmuş, sekiz sene içinde Karadeniz sahi
linin hakikaten ilçe olmaya lâyık ve ilçe olmanın karşılığını v e r m e istida
dını gösteren bir iskân topluluğu olduğunu fiilen ispat etmiştir. Bunu 
şimdi huzurunuzda sırasiyle açıklamaya çalışacağım. 

Sayın arkadaşlarım, bu kanunu Kastamonu milletvekilleri teklif et
mektedirler, esbabı mucibe lâyihasını yani gerekçesini ve İçişleri Komis 
yonu raporunu ve İçişleri Komisyonundan Abana 'ya tahsisen bu konuyu 
incelemek için giden üç arkadaşımızın hazırlamış oldukları raporları in
ceden inceye tetkik ettim ve gördüm ki, mucip sebep olarak üç esasa da
yanı lmak istenilmektedir. Bilhassa gerekçede, iktisadi durum, içtimaî 
durum ve bir de coğrafî durum itibariyle şimdiye kadar Abana İlçe mer
kezi ile kaza merkezinin nakledilmek istendiği Pazaryeri arasındaki mu
kayeseleri yapı lmakta bilhassa bâzı rakamlar ele al ınmak suretiyle tasa
rının isabetli ve haklı olduğu iddiası ile ve kanunu kabul et t i rmek gayre
tiyle birçok noktalar ele alınmış bulunmaktadır. Ben de esbabı mucibe-
de ele al ınmış olan bu noktaların ve rakamların hiçbirisinin hakka, ha-
kikata, realitelere uymadığını iddia ederek noktai nazarımı arze tmeye ça
l ışacağım. 

Muhte rem arkadaşlarım; bilhassa Bütçe Encümeninde konuşulur
ken kanunu teklif eden arkadaşlardan biri "Abana'nın 1945 te kaza mer
kezi oluşu dahi kazara olmuştur, esasen Abana kaza merkezi o lmaya lâ
yık bir merkez değildi ama o senelerin; o zamanın icapları ve politik mak
satlarla kaza merkezi olmuştur. Kaza olmaya lâyık bir yer değildir" de
mişti. 

Sayın arkadaşlar, Abana 1945 yılında ilçe olduğu zaman onun arkasın
da bıraktığı bir nahiyelik devresi vardı. Abana'nın nahiye oluşu -kaza ile mu
kayese edilecek olursa 1945 e- değil; çok daha eskiye gider. Zonguldak 
ile yaşı t bir idari maziye sahiptir. Bu kadar eski bir idari maziye sahip 
Abana 'n ın 1945 te ilçe oluşunu bâzı maksatlara atfetmek yer inde olmaz. 
Bunu söylemek hakikattan uzaklaşmak olur. 

Arkadaşlar ım, ele alınan iktisadi tedbirler arasında deniyor ki : 

"Abana küçük bir yerdir, çarşısı dardır. Geniş lemek istidadı göstere
memiş olan bir yerdir. Dar bir sahil şeridi üzerindedir." 

Halbuki Pazaryeri daha müsaitmiş. Çarşısı genişmiş, fabrika ve atel-
yeleri varmış . Hem ne kadar mış; dört tane sandalye fabrikası, 18 tane 
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de mobi lye atelyesi varmış . Abana ve Pazaryeri 'ni ben de arkadaşlar ım gi
bi gördüm. A m a , Mütaaddit defalar bu mıntıkada dolaşmış bir arkadaşı
nız sıfatiyle hiçbir tesire kapı lmadan ve siz arkadaşlar ımın da aynı dü
şüncede olduğuna kaani olarak arzederim ki, Pazaryeri 'nde sandalye fab
rikası diye bir şey yoktur. İki tane sandalye iş yeri yani iki tane atölyesi 
vardır. Herbirinde 10-15 vatandaş çalışır. Binaenaleyh Pazaryeri 'ni ikti-
saden gelişmiş bir yer olarak gösterme gayretine matuf olarak veri len ra
kamlar. Yüksek Meclisin huzuruna getirilen kanun tasarısını isabetten 
mahrum kılmaktadır. 

Muhte rem arkadaşlar, içtimai sebeplerde Abana küçülürle küçültüle 
bir köy çerçevesi içine sıkıştırılmıştır. Gerekçede diyorlar ki; Abana 'da 
nüfus 779, Pazaryeri 'nde 2 255 tir. Hayır arkadaşlar, Abana 'da nüfus 1 
446 dır. Sonra yine gerekçede hane adedi olarak 180 ve Pazaryeri 'nde 412 
gösterilmiştir. Hayır arkadaşlar, Abana 'da hane adedi 180 değil, 435 tir. 

Şimdi arkadaşlar; gerek gerekçede ve gerekse bu yüksek kürsüde 
180, 400, 500 şeklinde rakamlar vermek pek o kadar basit bir iş değil
dir. Çünkü, 180 adedi bir hafta, on gün içinde 435 e yüksel t i lemeyeceği 
gibi, 435 adedi de bir hamlede 180 e indirilemez. Bunu her zaman tetkik 
e tmek, hangi rakamlar daha doğrudur, incelemek ve ondan sonra karar 
safhasına intikal ett irmek en isabetli yol olur. 

Sayın arkadaşlarım; Abana ve Pazaryeri nüfuslarında nazarı dikkati 
celbeden tarafları; Abana 'nın merkez kaza nüfusu, 1945 ve 1950 yılları 
sayımlar ına göre bir artış göstermiştir. Bu artış nispeti 1 600 civarında
dır. Halbuki Pazaryeri için veri lmiş olan rakamları ele alırsak, 1945 te 
merkez nüfusu 968 iken bugün 2 255 olarak ele alınması, kaza nüfusu 
artışını sadece Pazaryeri 'ne maletmek ve kabul etmekle m ü m k ü n olabi
lir. Bunun ne dereceye kadar realitelere uyabileceğini yüksek takdirleri
nize arzederim. Kaldı ki, Abana ile Pazaryeri 'ndeki mekteplerde okuyan 
çocuklar ın adedlerini kıyaslarsak vaziyet daha açık görülür. Çünkü bil
hassa ilk mekteplerdeki tahsil yaşındaki çocuklar, büyükler in sayıları 
için de bir ölçüdür. Meselâ 2 255 nüfuslu diye iddia edilen Pazaryeri 'nin 
öğrenci sayısı 195 tir. Halbuki daha az nüfuslu gösteri lmek istenen Aba
na'da İlkokullarda çocukların sayısı 270'tir. 195 karşısında 270 çocuk 
okutan bir kazanın nüfusu az demek ve bunu kabul ett irebilmek kolay 
bir iş o lmasa gerektir. 

Muhte rem arkadaşlar, coğrafî konulardaki esbabı mucibelere de te
mas edilmiştir. Deniyor ki. Pazaryeri sahile 3 kilometre içerde, inkişafa 
çok müsai t bir sahadır. Eğer ilçe merkezi buraya nakledilecek olursa Pa
zaryeri kısa bir zamanda büyük bir kasaba, hattâ şehir olabilir. Halbuki , 
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Abana 'da bu imkânlar yoktur, deniyor ve yine bir mahzur olarak şayanı 
dikkat bir nokta ele alınıyor, Pazaryeri 'nden geçen Abana 'n ın biraz ileri
s inden denize dökülen derenin Abana'nın müstakbel inkişafı için, iskele 
inşası için bir mahzur teşkil ettiği mütalâa edilmektedir. Gerek gerekçe
de, gerekse arkadaşların hazırladıkları raporlarda "Abana'nın yakının
dan denize dökülen bu dere mevcut oldukça Abana 'da bir l iman veya is
kele yapmak mümkün değildir" deniyor. Bu izah, coğrafî, ilmî ve teknik 
esaslarla kabili telif değildir. Zira bilinmektedir ki, derelerin getirdiği te-
ressübat sahillerin genişlemesine tabiî barınaklar teşekkül e tmesine da
ima yard ım etmektedir, bunun misalleri mevcuttur. Meselâ Akdeniz 'de 
Silifke'nin iskelesi olan Taşucu mevkii Göksuyun getirdiği kum teressü-
batı sayesinde küçük bir barınak haline gelmiştir. A m a bu demek değil
dir ki, hemen kısa zamanda bu dere de Abana 'da tabiî bir barınak vücu
da getirecektir. Hayır arkadaşlar, bu zaman işidir. Fakat bu cihetin bir 
mahzur olarak ve karşımıza çıkarılacak bir unsur olarak mülalâa edi lme
si, tamamiyle gayriilmî bir noktai nazarın müdafaası o lmaktan öteye gi
demez. 

Muhte rem arkadaşlar, esbabı mucibede tesadüf e tmedim ama, rapor
larda vardır. Israrla üzerinde durulan bir nokta daha var. Deniyor ki, 
"Abana'dan ilçeyi kaldırarak Pazaryeri 'ne getirmek, arzuyi umumiye uy
gun bir iş olacaktır." Arzuyi umuminin birkaç köyün, bir kasabanın, bir 
mahell inin sâkinlerinin ortaya koyduğu, iddia ettiği talepler o lamayaca
ğını Yüksek Heyetiniz takdir buyurur. Arzuyi umumi , bütün bir bölge 
topluluğunun yekâvaz dilekleri demektir : 

Şimdi ele alınan ve bilhassa Pazaryeri 'ne civar olan köylerden tertibe-
dilmiş mazbatalara, arzuyi umumiyi ifade eden vesikalar denemez. Eğer 
Pazaryeri 'ne yakın olan on, on beş, yirmi köy, hakikaten bu şekilde birer 
mazbata tanzim etmişlerse, bunun karşısında aksi iddiayı ihtiva eden el
li iki köyün tanzim ettiği mazbatalar da vardır. Bu elli iki köy bu naklin 
isabetsiz olacağını, doğru olmayacağını , kaza merkezinin Abana 'da ipka
sının daha doğru olacağını ifade etmiş bulunmaktadır. Bu mazbatalar da 
Büyük Millet Meclisine, Başbakanlığa, İçişleri Vekâletine gönder i lmiş bu
lunmaktadır . Onların da dosyada bulunması lâzımdır. Aranı l ıp buldurul-
ması ve buraya getirilmesi isabetli ve hakşinas bir hareket olur. 

Muhte rem arkadaşlar; eğer kaza merkezi, Pazaryeri 'ne nakledilecek 
olursa, köylerin kaza ile olan münasebetlerinin daha kolay olacağı iddia 
edilmektedir . Bu belki, Pazaryeri 'ne civar olan 20-25 köy için doğrudur, 
ama, bu nakil dolayısiyle, bu köylerden daha çok köylerin yeni kazaya 
olan mesafelerinin uzayacağı da şüphesizdir ve bunu dikkate almak lâ-
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zımdır. Bu meyanda sahile ve Abana 'ya yakın Çatalzeytin nahiye merke
zi vardır ki, merkeze olan mesafesi, nakil halinde, şimdiki mesafesinden 
3 ki lometre daha fazlalaşmış, Çatalzeytin nahiye merkezine bağlı köyler 
de kaza merkezinden mutlak olarak uzaklaştırı lmış olacaklardır. 

Yine raporun bir yerinde deniyor ki, "Kastamonu ve Devrekani 'den 
geçen şose Pazaryeri 'ne kadar gelmektedir ve hinderlandını Pazaryeri 'ne 
bağlamaktadır ." 

Arkardaşlar, bu şose sadece Pazaryeri 'ne kadar gelmiyor. Şimdi kaza 
merkezi olan Abana 'nın bulunduğu yere de iniyor. Eğer bu şose Pazarye
ri için bir iktisadi hareket vesilesi ise, Abana için de aynıdır. Niçin bu ta
rafı mülâhaza etmeden yolun sadece Pazaryeri 'ne gelmiş ve orada takıl
mış kalmış gibi gösteriyorlar. Biraz samimî olmak ve hislerimize kapılma
mak yer inde olmaz mı? 

Arkadaşlar , biliyorsunuz, buranın sahil arazisi arızalıdır. Ve bütün 
vadiler sahile amuden uzanırlar. Abana mıntıkası da böyledir. 

Kaza merkezinin Pazar yerine nakli halinde Sahile kadar olan köyle
rimizi, sahile amut olarak açılmış olan vadileri kat 'edecek yollarla yeni 
kazaya bağlamak çok külfetli ve masraflı olacağı gibi, büyük bir zaman 
için de belki mümkün olamayacaktır. Halbuki, şimdi A b a n a bir kısım 
köylerle denizden irtibatını sağlamakta ve bir kısım köylerle da sahile 
amut vadilerin yardımı ile kara muvasalasını kolaylıkla temin etmekte
dir. Bütün sahil köyleri denizden Abana 'ya kolayca gelebilmektedirler . 
Şimdi merkezi değişt irmek suretiyle bu vatandaşları Abana 'ya geldikten 
sonar üç kilometre de içeriye bir yolculuk yaptır ıp Pazaryeri 'ne, Hüküme
tin, idare mercilerin bulunduğu bir yere kadar yormak hakikaten bu va
tandaşlara büyük külfetler ve masraflar tahmil etmek demek olur. 

Muhte rem arkadaşlar, raporun bir yerinde gene arkadaşlar ım temas 
ediyor ve diyorlar ki : "Pazaryeri İlçesi merkezi olmak için kurulmuş en 
müsai t bir yer iken Abana 'da kaza merkezinin bırakılması Hükümete bir
çok külfetler tahmil edecektir." Buna da cevap vermek isterim. Böyle bir 
külfet mevzuubahis değildir arkadaşlar. Abana 1945 te ilçe olduktan 
sonra Hükümet konağını, belediye binasını, ilkokul ortaokul, binalarını 
halk yardımı ve kudretiyle meydana getirmiştir, hepsi de istifadeye arz 
edi lmiş bulunmaktadır . Halbuki Pazaryeri 'ne kaza merkezi nakledilecek 
olursa, Hükümet binası ve diğer bahsett iğim binaların hepsini yeniden 
yapmak ve hakikaten külfet denilen şeyi, burada Hükümet ve halka ye 
niden tahmil etmek zarureti hâsıl olacaktır. Yapı lmış olan, bi lhassa hal
kın yardımiyle ve halk gayretleriyle meydana gelmiş eserleri, binaları bir 
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anda boşal tmak ve kaza merkezini Pazaryeri 'ne aldım demek, burada ha
kikaten birçok masraf ve külfetlere katlanmış olan halka, vatandaşlara 
"sizi bu emeklerinizle bu şekilde cezalandırıyoruz" demek gibi, garip ve 
bizim anlayışımıza uymayan, demokrasimize, adalt prensipler imize asla 
uygun düşmeyen bir tatbikat sistemi olacaktır. Bundan bilhassa tevakki 
edilmesi lâzımdır. Bunu bütün gönlümle ve samimiyet imle rica ediyo
rum. Raporun bir yerinde "Pazaryeri 'nde Hükümet konağına baş lanmış
tır, kaza merkezi oraya nakledildiği zaman hükümet konağı bulmakta sı
kıntı çekmeyeceğiz , halk teberruunu yapmıştır, dernek faaliyete geçmiş
tir, bir binanın yapı lmasına başlanmıştır" deniyor. 

Arkadaşlar, bilhassa bu noktaya nazarı dikkatinizi çeker im. Bu Mec
lis emrivakilerle çalışan bir Meclis değildir ve olmamalıdır . Bu emrivaki-
yi nasıl ihdas ediyorlar? Buranın ilçe merkezi olacağını kim onlara vadet-
miş de onlar Hükümet konağı yapmaya başlamışlar? Bir karar alındık
tan sonra vatandaşa hizmet ve külfet tahmil e tmek doğru olur ama bu 
nevi emrivakiler karşısında zaıf göstermek asla doğru değildir. İsabetli 
karar ve doğru olan, kaza merkezinin Abana 'da kalmasındadır . İlçenin 
nakli için zaruret de yoktur. Olduğu yerde kalmasına karar verdiğiniz 
takdirde, ancak bu hayırlı bir karar olacaktır. 

Vicdanlarınızla sizi başbaşa bırakıyorum, karar sizindir. 

REİS — Server Somucuoğlu. 

B Ü T Ç E K. REİSİ İZZET A K Ç A L (Rize) — Komisyon namına söz istiyo
rum. 

REİS — Buyurun. 

B Ü T Ç E K. REİSİ İZZET A K Ç A L (Rize) — Efendim, M e h m e t Sadık Eti, 
Server Somucuoğlu ve Eyüboğlu arkadaşlarımız bu rapora muhal i f ol
dukları halde rapora dercedilmemiştir. Bunu tespit ve ifade etmiş o lmak 
için söz almış bulunuyorum. 

T E V F İ K İLERİ (Samsun) — Bir sualim var. 

REİS — Sonra sorarsınız. 

Server Somuncuoğlu . 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) — Muhterem arkadaşlar, Sayın 

Bütçe Komisyonu Başkanımızın, imzalarımızın muhalefete matuf olara-

ka v a z e d i l m i ş olduğuna dair beyanatına teşekkür ederim ve buna işaret 

e tmekle umar ım ki, raporun altında imzaları olduğu için konuşamazlar 

diye bir tereddütten arkadaşlar kurtulmuş olacaktır. 
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Ö n ü m ü z e gelen mesele Abana kaza merkezinin Pazaryeri , namı diğe
ri Bozkurt 'a nakli işidir. Bunu kim teklif etmiştir. Bunu Hükümet teklif 
etmemiştir . Yani idarenin külfetini üstünde tutan, idare icaplara göre vi
lâyet ve kaza merkezlerinin yerlerini mülâhaza edip gereken tedbirleri al
makla mükell i f olan Hükümet inisiyatif alarak böyle bir tedbir derpiş et
memiş ve B. M . M . ne böyle bir kanun sunmamıştır . Bu, mahal l in arzu
su mudur, oradaki halkın bir isteği midir?. . 

Bütçe Komisyonunda bu teklif görüşülürken Sayın Arkadaş ımız Hü
seyin Balık bu işte raportör idi, gerekçesinin bir k ısmında bütün Kasta
monu Milletvekillerinin bir fikirde olmalarını mahalli halkın fikridir diye 
bir karine olarak ele alarak; kendisini ve bulunanları ikna e tmemiş ola
cak ki, Bütçe Komisyonu raporunda böyle bir kayda tesadüf e tmemekte
yiz . Ekseriyetini D. P. lilerin tkeşkil ettiği il genel meclis inde teklif ikiye 
karşı y i rmi altı oyla reddedilmiştir ve Abana 'nın kaza merkezi olarak ye 
rinde kalması kabul edilmiştir. Şimdi kısaca bu cepheleri arz ve izah et
tikten sonra arkadaşlarımızın teklif ve mucip sebeplerine geçmek istiyo
rum. 

Arkadaşlar , dikkatle tetkik buyuracak olursanız, bu kanun teklifinin 
muc ip sebebi iki mühim noktada toplanmaktadır. 

Birisi Abana 'nın kaza merkezi olması gerektiğine dair vakt iyle . 1945 
yılında, Hükümetten gelen teklifi, tarafsız bir müşahidin d in lememesi se
bebi ile o zamanki Meclisin derhal kabul etmiş olmasıdır. 

İkincisi, siyasî kanaatleri muhafaza ve temin kasdı ile Abana 'ya böy
le bir tavizin verilmesidir. 

Müsaade ederseniz bu iki noktayı realitelerin ışığında açıklamak isti
yo rum. 

Şimdi Nuri Sertoğlu arkadaşım elini realiteler üzerine koydular. Ha
kikaten Abana 'nın kaza merkezi olması hâdisesi daha önce nahiye yapıl-
masiyle evvelce kazandığı imtiyazın bir ikinci merhalesidir. 1874'ten ev
vel Zonguldak ' la beraber Abana nahiye olmuştur. Bir kömür merkezi ol
ması dolayısiyle orası inkişaf etmiş ve bir sanayi merkezi haline gelmesi 
de ZonguldakT bir vilâyet haline getirmiştir. Bütün sahil boyunca şehir
lerarası irtibat o kadar kuvvetli olmadığından ekonomik inkişafın tempo
suna uygun olarak bu beldeler, yavaş yavaş nahiye ve kaza o lmuş, inşal
lah yakında vilâyet o lma yoluna da girmişlerdir. Binaenaleyh daha 1874' 
ten evvel birer idare mülâhaza ve idarenin icaplarına uygun müta lâa der-
meyan edilmiş, köy ken nahiye merkezi halinde bırakılmıştır. Yavaş ya
vaş vaziyet inkişaf etmiş ve 1945 senesinin altıncı ayında da Türkiye 'de 
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dokuz kaza ile birlikte Abana da nahiyelikten çıkarı lmış ve kazal ığa ifrağ 
edilmiştir. 

Arkadaşlar ım, yine Sertoğlu arkadaşım içtimai, iktisadi ve coğrafi ba
kımlardan bunların bir mukayesesini yaptılar. Yani kaza merkezi olarak 
Abana ile Pazaryeri (Bozkurt) 'un bir mukayesesini Yüksek Huzurunuza 
arzettiler ve dediler ki, buraya giden ve kaza merkezinin burada kurul
mas ında isabet olduğuna karar verenler İçişleri Komisyonundan seçilen 
üç kişilik bir heyettir. 

Arkadaşlar, Meclisin hangi komisyonuna mensup olurlarsa olsunlar, 
buradaki arkadaşların bitaraf teşriî birer uzuv olmaları tabiîdir. Bu arka
daşlar evvelâ idare icaplarla bağdaşması icabediyor mu etmiyor mu, onu 
incelemek sonra bir de şehircilik ve teknik anlayışa is t inadetmek gerekir. 
Böyle bir etüd ortada yoktur. Kastamonu Milletvekili arkadaşlar ımızın 
ortaya koydukları bu mülâhaza, elbette ki, y ine siyasî hüviyeti olan ar
kadaşların ne kadar gayret etseler, tarafgir olacakları, siyasî anlayışa is-
t inadedecekleri şüphesini izale edememiştir. 

Abana kaza merkezinin oradan kaldırılıp üç, üç buçuk kilometre bir 
köye ve belediye hudutları içinde alınmasında teknik zaruretler de mev
cut değildir. 

Arkadaşlar ; Kastamonu Milletvekili arkadaşlar, Yüksek Meclisinin 
ekseriyetini teşkil eden Demokrat Partiye mensup arkadaşlar, bu mese
leyi bir kazanç vesilesi telâkki ederek siyasî tekliflerini yapmışlardır . (Sol
dan Kastamonu milletvekillerinden "Reddederiz, doğru söyle sesleri). 

Efendim; bir dakikanızı rica ederim. (Doğru söyle, sesleri). 

Efendim gerekçe aynen böyledir. 

"Sekiz yı ldan beri ilçe hüviyetinde yaşayan Abana hakikatte bu böl
genin merkez olabileceği bütün imkân ve hususiyetlerden mahrumdur . 
Sakinlerinin Yüksek Meclis nezdinde ısrarlı ve devamlı takip ve aynı za
manda siyasî kanaat muhafazakârlığı va'di ile 1945 yı l ında istihsal ettiği 
bu netice"... 

Yani demek isterler ki, 1945 yıl ında C. H. P. Abana 'daki efkârı kazan
mal ı için orasını kaza yapmak istemiştir. Abana 'nın merkez ittihaz edil
mesinin tek siyasî saiki budur, demek istiyorlar. Bu, realitelerle taban ta
bana zıttır. Tasavvur buyurun; 1945 senesinin altıncı ayında bu kaza 
teşkil edilmiştir. Demokrat Parti, 1945 senesinin birinci ayının 7 nci gü
nü teşekkül etmiştir. Orada henüz parti teşekkül e tmeden ve partiler si
yasî rekabete baş lamamış iken yapılan bu mevzuda her hangi bir parti
cilik zihniyeti aramak realitelere uygun değildir ve siyasî bir tahrik mah
sulüdür. 
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R E F E T A K S O Y (Ordu) — Peki sizi neden bu kadar alâkadar ediyor? 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Devamla) — Çıkar söylersiniz bizi neden 
alâkadar ettiğini.. . 

(Elindeki bir haritayı açarak üzerinden izahat vererek) . 

Şimdi arkadaşlar, yapılan ve ortaya konulan iddia ve izahlardan an
laşılan, şu Abana Kazasında yapı lmak istenen şey yakın diye nakledile
cek Pazaryeri ancak köylere belki 2,5 kilometre daha yakındır. Halbuki 
denizden tamamen uzaklaşılmaktadır. Merkeziyet itibariyle diğer köylere 
olan mesafe nispeti, hemen hemen, hiç değişmemektedir . Bu du rumda 
hâdise hakikaten 1937 seçmeni olduğu söylenen Pazaryeri lehine hallet
mek ve 337 seçmeni vardır denilen Abana aleyhine kaydetmek sadece, 
Tevfik İleri'nin dediği şekilde, bir politika yapmaktır . 

T E V F İ K İLERİ (Samsun) — Siz yapıyorsunuz, haftalardan beri yapı
yorsunuz. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Devamla) — İnandığımız dâvaları seneler
ce takibederiz. Beyefendi, haftalarca değil. 

Şimdi arkadaşlar, görülüyor ki, Abana ile Pazaryeri arasındaki çekiş
me, bu teklif ile, yeni bir hal tarzına ulaştırılmak isteniyor. Şahsi kana
atim şudur ki, Abana Pazaryeri 'ne kaza merkezini nakletmiş olmanız, 
böyle bir kanunu kabul etmiş olmanız bu yerlerde sakin olan halkı tat
min etmeyecektir . Bunlar arasında olmasını candan istediğimiz kardeşli
ğin huzurunu sağlamayacaktır. 

O halde, bendenizin Kastamonu Milletvekili arkadaşlarımızla, Bütçe 
Komisyonu müzakelerelerinden sonra, dışarda yaptığımız konuşmalar
dan, hasbıhallerden aldığım ilhamlarla Yüksek Meclise ayrı bir teklif yap
mak ist iyorum. 

Bugün, ilçe merkezini Abana 'dan alıp, Pazaryeri 'ne verirseniz, Ab a n a 
Halkı muğber olacaktır, Abana 'da tutacak olursanız bu sefer de Pazarye
ri halkı muğber olacaktır. Halbuki, sizin kasdettiğiniz, her ikisini içine 
alacak olan ve her ikisinin inkişafını sağlayacak, her ikisini de huzur içi
ne alacak bir hal tarzıdır. 

Binaenaleyh, benim bu tarzda bir teklifim vardır, d iyorum ki; m a d e m 
ki huzura kavuşturulmak istenen her iki belde halkıdır, o halde merkezî 
bir yerde her ikisini bir hudut içine alıp orta yerde bir kaza merkezi tesis 
e tmek imkânlarını araştırmak. Bu hususta Yüksek Meclisi tenvir e tmek 
üzere Hükümet bir etüd hazırlasın, bu etüd komisyonda kabul edilsin. 
Her iki tarafı da tatmin edecek şekilde Meclis huzuruna sunulsun. 
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Böyle birini darıltıp diğerini güldürecek bir iş yapmaktansa her iki ta
rafı güldürecek bir hal tarzına bağlamak, daha iyi olacaktır. Benim tekli
fim, budur. Bunu, Yüksek Meclise ifade eden bir önergeyi takdim ediyo
rum. Karar sizlerindir. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) — Efendim, mesele küçük göründüğünden 
çok, delâleti daha büyük olan bir mesele olduğu için yüksek huzurunu
zu tasdi zaruretinde kaldım. 

Sureta bir küçük yeni kaza merkezi, Abana 'da mı kalsın, yoksa Pa
zaryeri 'ne mi gitsin; maalesef; Büyük Meclisi işgal edecek kadar büyük 
ve müh im bir mesele olmamasına rağmen tam mânasiyle siyasî cereyan
ların üfürmesiyle habbelerin nasıl kubbe olduğunu gösteren tipik bir mi
sal oldu. Bunu tahlil etmek istiyorum. 

Hükümet get irmemiş, ihtiyaç duymamış , İl genel meclisi, sarahat ve 
katiyetle söyleyeceğim, tetkikatı sonunda aleyhine karar vermiş . Demok
rat milletvekili arkadaşlar bir gerekçe ile getirmişler ve Demokra t Parti 
çoğunluğu olan komisyon karar vermiş, gitmiş mahal l inde tetkik etmiş, 
gelmiş karara bağlamış. O komisyona başka bir komisyon da iltihak et
miş, huzurunuza gelmiş . Hattâ bu kanun teklifi için ivedilik ve öncelik 
istenildi ve kabul edildi. Bu kadar âcil bir memleket meselesi midir ki; 
Mecl is imizi hepinizi birden alâkadar ediyor. Öteden Halkçı kardeşler imiz 
tutuyor, krokilerle, haritalarla sanki büyük bir memleket meselesinin 
müdafaasını yapmaktadır lar huzurunuzda. Abana 'dan kalkmasın, Pa
zaryeri 'ne gitmesin. Hazin, arkadaşlar; tahlili dahi, üzüntü duyarak ar
zediyorum, hazindir! İlmin politikası yapılabilir, bu iyi bir şeydir, güzel
dir; Atatürk 'ün bu memleket te gelişmesini istediği şeydir. İ lme müsteni t 
politika iyi bir şeydir, fakat siyasetin ilmini yapmaya kalkmak kadar kö
tü bir şey yoktur. Bunun kadar bisud, insanı sonunda inkisara götüre
cek başka bir şey yoktur. Her iki tarafın yapmak istediği şey budur. Bu 
nokta gayet nevraljik bir noktadır. Niçin; tutanakların acı hâtırası hatır
lardadır, Merhum Tahsin CoşkanTn tutanağının reddi hatırlardadır. Bili
yorsunuz. Kastamonu seçimlerinin mukadderi iki parti arasında 3-5 yüz 
sayı üzerinde oynamakta idi. Haklı olarak ben de şu kenardan bir hakem 
tarafsızlığı ile seyrediyordum. Bunu hepimiz acı acı hatırlarız, bu kadar 
sayı ile niçin oynanıyordu? Bugün de niçin birkaç yüz seçmen üzerinde 
durulmaktadır? 

ZİYA T E R M E N (Kastamonu) — Son seçimlerden bahsediyoruz. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Ziya Bey, istediniz, onu da söyleyeyim : 
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REİS — (Cezmi Beye hitaben) : Rica ederim, mevzu üzerinde konuşu
nuz. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) — Rica ederim Reis Bey, tam mevzu üzerinde 
konuşuyorum. Şimdi açtınız, bunu oraya sokmayayım dedim, fakat açtı
nız, onun için arzedeceğim : Ara seçiminde muvaffakiyetiniz, seçim ilmi 
bakımından, merhum Millet Partisinin kötü taktiği, ve hatası yüzünden 
olmuştur. 

REİS — Cezmi Bey mevzu üzerinde konuşunuz. 

CEZıMİ T Ü R K (Seyhan) — Çok rica ederim, tamamiyle bu mesele ile 
alâkalıdır, t amamen siyasî bir mevzu üzerindeyiz. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) — Yaralıyız ama ölmüş değiliz Cezmi 
Bey! Rica eder im. (Gülüşmeler) 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Sonunda rahmetle anmazlar diye rahmet
le anmak istedim. Korkar ım ki, merhum olursanız rahmetle anmazlar . 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) — Onları da bu millet rahmetle an
maz. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — 1950 seçimlerinde Millet Partisinin en iyi 
netice aldığı bir il, en yüksek rakamı bulduğu bir il de 35 bin oyla Kas
tamonu idi. Fakat onlar kendileri için altın madeni olan Kas tamonu 'yu 
ihmal ettikleri, ara seçimlerine kadar meşgul olmadıkları , ancak ara se
ç imlerden y i rmi gün evvel alâkadar oldukları için ara seçimlerinde, zan
neder im 17 bin oyla, çırak çıktılar. Ve bu seçimlerde zatıâliniz zuhur et
tiniz. (Gülüşmeler) 

ZİYA T E R M E N (Kastamonu) — Zatıâliniz de zuhuridir. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Bendenizin Zuhuri olup olmadığımı bütün 
Seyhan İli bilmektedir. Ve demokratlar ne gibi yalvarmalar la mebus nam
zedi koymuşlardır , burada asgari on tane şahidi vardır. 

Efendim, devam ediyorum. Mevzu o kadar hassastır ki sayın Kasta
monu Mebusu bu siyasi mevzuun konuşulmasına tahammül e tmemek
tedir. Vaziyet budur. Birkaç yüz oyla partilerin seçim muvaffakiyetinin, 
mukadder in in taayyün ettiği bir seçim çevresinde ve intihap taktiği bakı
mından nevraljik bir nokta. Onun için kaza merkezini Abana 'dan kaldı
ralım, buraya getirelim. 

Ve bu iş gibi Büyük Millet Meclisini meşgul etmesi ge rekmeyen bir 
mevzu da bundan evvel, Uluborlu ve Senirkent kaza merkezler inin değiş
mesi mevzuu idi. Vatandaşlar yüzlerce, binlerce lira telgraf parası verdi
ler; broşürler neşrettiler, seyahatler yaptılar. Burada bir hava esti, niha-
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yet aklıselimin tesiri biraz da acıma ile müterafik olarak, birbirine yakın 
iki kaza merkezi meydana geldi. Bugün de birteklif Server Somuncuoğ-
lu 'ndan geldi, birisinden alıp birisine vermeyel im, ikisini birleştirelim di
ye . Fakat asıl mesele bu değildir, evvelâ milletvekili arkadaşlar bu gibi 
mevzulara iltifat e tmemeli ve vatandaşlardan böyle ihtiraslı teklifler gel
se dahi hiçbirisine iltifat etmemelidir. Bunların arkası gelirse bu Mecl is il 
genel meclislerinden daha ileri mahallî teferruatla uğraşmak mecbur iye
tinde kalır. Asıl mesele şurada ki; demin buradan geçti. Torguay Anlaş 
ması gibi bir anlaşma karşısında kimse elini kaldırıp da söz almadı , ko
nuşmadı . Halbuki Torguay Anlaşması düşünülecek, konuşulacak, tahlil 
edilecek, memleket menfaatleri bakımından, hiç değilse muvafakat namı
na memleket i , efkârı umumiyeyi tenvir edecek geniş şümulü olan ve 
memleket in birçok milyarlık menfaatleriyle alâkalı bir kanun teklifi idi. 
Biz Bütçe Komisyonunda aklımızın erdiği, gücümüzün yettiği kadar söy
ledik. Fakat ara sıra Yüksek Heyetinizin de murak ıp olarak şöyle ke
nardan seyre tmeyi lüzumlu görmektey im. Bugün T o r g u a y A n l a ş m a s ı 
böyle geldi geçti . Ş imdi Abana 'n ın siyasi mukaddera t ı ha l led i lmek is
tenmektedir . 

Arkadaşlar, teklif sahibi arkadaşlardan rica edeceğim, tekliflerini ge
ri alsınlar. Bu çıkar yol değildir. Yüksek komisyonlardan ivedilik kararı 
ile geçirdiler ve Meclisi bu işle işgal ettiler, bu teklifi geri alsınlar. Kendi
leri iyi yolda, memleket menfaatlerine taallûk eden bir yolda değildirler. 
Niçin değildirer, onu da kısaca arzetmek istiyorum : Arkadaşlar, A b a n a 
mı, Pazaryeri mi diyorsunuz, Niçin bu kaza merkezini oraya a lmak isti
yorlar. Bu o kazadakilerin seçilme şansı meselesi değildir. İl lerimizin için
de en geri kalmış, son senelerde iktisadi kalkınma temposuna en az mev
zu o lmuş il, Kastamonu İlidir. Türkiye'nin her tarafında nüfus en aşağı 
bir misli artmış fakat, tarihî merkez olan Kastamonu 'nun merkezi başta 
o lmak üzere Cide'de öyledir. İnebolu'da da öyledir. Daday 'da da öyledir 
Kas tamonu 'nun 301 yıl evvel nüfusu ne ise bugün de aşağı yukar ı odur. 
Ancak 1000-1200 artma mevcuttur. Buna mukabil , genç millet lerde gö
rüldüğü gibi Türkiye 'de, erkek nüfusu arttığı halde orada erkek nüfusu 
artmamıştır . Halbuki oradaki arslan analar da erkek evlât doğurmakta
dır. Fakat doğan erkek evlâtlar bu Kastamonu İlinde bes lenememekte , ili, 
evi ve yuvası dışında ekmeğini aramaya gitmektedir. Burası fakrü sefalet 
ve gıda kifayetsizliği içinde kıvranan bir ilimizdir. Kahramanlık, şan, şe
ref ve tarih menkıbeleri bakımından ise en ileri gelen illerimizdendir. İstik
lâl Harbinde verdiğimiz kayıplar listesini tetkik ederseniz en çok şehit ve 
ren bir il olarak Kastamonu başta gelir. Fakat adam başına kazanç mik
tarı en düşük olan yerimiz de yine Kastamonu Vilâyetidir. 
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Niçin Pazaryeri kaza merkezi olmak istemektedir? Derhal söyleyebili
r im ki arkadaşlar, açlıkla pençeleşmek için. Çünkü burası kaza olursa 
Devlet birkaç bina yapacak, iş çıkacak ve birkaç memurun maaşı bura
da kalacak ve onlar da bunlardan üç, beş kuruş kazanacaklardır . Arka
daşlar, şunu bilmek lâzımdır ki. bunlar kaza merkezi o lmak değil , refah 
istiyorlar. Bunun yerine siz bu mıntıkayı refaha kavuşturacak ciddî ted
birler alın ve bilhassa Kastamonu Milletvekili arkadaşımız, bu mınt ıkaya 
yatır ımlar ve banka kredileri sağlamak suretiyle, buranın kalkınmasını 
sağlasınlar. Memleket in diğer yerlerine hiç olmazsa mütenazır olacak, 
onlarla aynı seviyeye getirecek tedbirleri getirirlerse muhakkak daha iyi 
hizmet etmiş olurlar. 

Bütün bunları bir tarafa bırakıyoruz, partizanlığı vatandaşları biz teş
vik ediyoruz. Burada Halkçılar ekseriyettedir... 

REİS — Cezmi Bey. böyle konuşmanız doğru değildir. Sözünüzü mev
zua intikal ettirin. Kastamonu Milletvekillerinin çalışmadıklarını ne ile 
bi l iyorsunuz? Kastamonu Milletvekilleri arkadaşların çalışmadıklarını iş-
rap edecek şekilde konuşmanız doğru değildir. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Ben, kanun teklifini getiren arkadaşlara 
hi tabediyorum. Kendileri orada yaşayan vatandaşların arasına bu gibi 
parti ihtiraslarını körükleyecek bir yolda gitmemelidirler. Bu gibi hare
ketlerden içtinabedelim. Bugün Ab anay ı PazaryeriTıe bağlayal ım derken. 
Abaı ıa 'y ı Pazaryeri 'ne ve Pazaryeri 'ni Abana 'ya husumet haline get i rme
ye l im. Yarınkiler gelir. Abaı ıa 'yı tekrar kaza yapal ım derse ne olacaktır? 
Onun için bu kötülüğü daha başında ve belli iken önlemek en doğru ha
rekettir. Bu da bugün önümüze geldi. Bu. kötü bir çığırın başlangıç nok
tasıdır. İş, arzettiğim gibi, memleket kalkınmasını, millet bütünlüğünü, 
memleke t telâkkisini alâkadar eden bir iştir. Sizden istirham ediyorum : 
Bu meseleyi . Abana veya Pazaryeri meselesi olarak değil, memleke t me
selesi olarak ele alın ve Genel Meclis gibi siz de teklifleri reddediniz. 

BU R A P O R S Ö Z C Ü S Ü H Ü S E Y İ N BALIK (Zonguldak) — Muhte rem ar
kadaşlar, hiçbir mesubun, söz söylemek sanatından istifade ederek ge
rek Büyük Millet Meclisini, gerekse siz arkadaşlarımızı i thama hakkı 
yoktur. Cezmi Türk arkadaşımızın gayet güzel konuşma sanatı olabilir 
ama, Kas tamonu mebuslarının iş görmediklerini ve Abana meselesiyle 
alâkadar olmadıklarını nereden biliyorlar. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) — Hakikat sanat istemez.. . 

BU R A P O R S Ö Z C Ü S Ü H Ü S E Y İ N BALIK (Devamla) — Kimsenin Mecl i 
si ve arkadaşları i thama hakkı yoktur. Gerek D. Parti ve gerekse muha-
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lefete mensup arkadaşlarımız meseleyi iktisadi, ilmî, coğrafi durumdan 
tetkik ve mütalâa ettiler. Yalnız hiç kimse meselenin esas sebebinden 
bahsetmedi . Niçin bir Pazaryeri, niçin bir Abana meselesi bu kadar sızıl
tıyı mucip olmuştur, bu kadar itirazı mucip olmuştur, diye bunun üze
rinde bir nebze olsun durmadılar. 

Arkadaşlar, ayrı ayrı mütalâa edilmesi lâzımgelen noktalar arasında 
şunlar vardır. Abana, bir iskeledir. Esas çalışma hareketleri, Pazaryeridir. 
Ayrı bir şehir, ayrı bir kaza meselesi değildir. Bir mahal meselesidir. Bir 
mahalde; bir mıntıkada, bir mevkide Hükümet hizmetlerinin nereye konul
ması meselesidir. Bizim memleketimizde sahilde, şehir ve kasaba olmaz, 
oralarda Hükümet hizmeti olmaz, içerde, nerede topluluk varsa Hükümet 
hizmeti olarak kurulur. Karadeniz sahilinden birkaç tane misal verebilirim. 

Öyle zannediyorum ki, bütün tarizlerini 1944 senesinde niçin böyle 
olmuştur diye o zamanki olaylar üzerinde yapsınlar, bu noktaya tevcih 
etseler daha doğru olur. 

Sonra, bu hâdiseye siyasi hüviyet vermek için ne zoru vardır, Hüseyin 
BalıkTn, ne zoru vardır, Bütçe Komisyonundaki arkadaşların? Gelecekler 
kaza merkezinin Abana'dan Pazaryeri'ne nakli keyfiyetine siyasi hüviyet ve
recekler... Böyle bir şeyi bize tevcih etmeye bu arkadaşların hakları yoktur. 

REİS — C. H. P. Meclis Grubu adına Avni Doğan, buyurun. 

C. H. P. MECLİS G R U B U A D I N A AVNİ D O Ğ A N (Yozgad) — Muhte rem 
arkadaşlar ım. Cezmi Türk arkadaşımız, meselenin en ehemmiyet l i bir 
noktasını belirtmiş bulunuyorlar. Ancak biz, Kas tamonu Milletvekili ar
kadaşlarımızın hususi bir maksat ve gayretle, mahallî endişelerle kanun 
teklifi yaptılar, diye biz, kendiliğimizden bir isnat yapmış değiliz, İçişleri 
Komisyonunda bizzat teklif sahiplerinden bir muhterem arkadaş, Pazar
yeri demokrat olduğu için ilçe merkezinin Abana 'dan, Pazaryeri 'ne nakli 
lâzımdır, diye konuşmuştur, komisyonda bulunan arkadaşlarımız şahit
tirler. (Soldan, ne demiş encümen sesleri) Bizim bilhassa bu nokta üzerinde 
ısrarla duruşumuzun hikmeti, memleketin idare taksimatının memleke
tin coğrafi zaruretlerine, vatandaşın ve Devletin menfaatlerine uygun gü
zel bir şekli hal bulunabilir. Bugün mevcut taksimatı mülkiyemiz , Birin
ci Dünya Harbini mütaakıp, İstiklâl Harbimiz sırasında ittihaz edilen ka
rarlarla eski sancaklar, livalar vilâyetlere tahvil edilmek suretiyle yapıl
mıştır. Hakikaten bu memlekette bir mülki taksimat meselesi , vardır. Bu, 
ancak Hükümet in en geniş imkânlarını kullanarak ilmî ve iktisadi ve di
ğer ihtiyaçlara göre tetkikat yaparak Yüksek Meclisin huzuruna mükem
mel bir eser get i rmekle halli mümkün bir dâvadır. Günlük bir hâdise ile 
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Mecliste bu kadar fazla meşgul oluşumuz, alelacele ve ciddî, ilmî tetkika 
iktiran e tmemiş , yalnız temayüllerden istifade ederek mülki taksimatımı
za yamalar yapmamak ve bu zihniyetin kaldırılması endişesinden doğ
maktadır. 

Mazba ta muharriri kıymetli arkadaşımızın ve kendi şahsına çok hür
met im olan Hüseyin Balık arkadaşımızın gösterdiği mucip sebepleri de, 
yani balığın denizden kaçmasını , hiç yerinde bulmadım. (Gülüşmeler) 

Memleket in inkişafı sahillerdedir arkadaşlar. Bu nevi şehirlerde, yani 
sahil yolu ile münakalesini , hayatiyetini, iktisadiyatını temin edecek du
rumda olan bir bedelden kaza merkezinin içeriye doğru al ınmasını gerek
tiren hususlar hakkında büyük tetkikler yapı lmadan ileri sürülecek bir 
teklifin üstünde durulacak bir kıymet taşımadığı, kanaat indeyim. 

Meclisi Âlinizden ricam şudur : Bu nevi günlük hâdiseleri bırakalım, 
Hükümet ilmî tetkikat yapsın, idari tarihimizin icaplarını nazara alsın, 
vatandaşlar ın iktisadi ihtiyaçları üzerinde esaslı şekilde dursun, munta
zam bir eser getirsin. Böyle alelacele, az ve kifayetsiz tetkika is t inadeden 
ve sadece temayülleri ifade eden bir yol üzerinde durmayal ım. Meclisi Âl i 
nin bu teklifi reddetmesini canü gönülden temenni ederiz. Meclisi Âl i , 
redde mütemayi l değilse o zaman arkadaşımız Server Somuncuoğlu 'nun , 
Hükümet in tetkikına talikan kanun teklifini komisyona gönder i lmesine 
dair teklifinin kabulünü en muvafık bir fikir olarak görmekteyiz . Mâru
zât ım bundan ibarettir. 

İÇİŞLERİ K O M İ S Y O N U REİSİ R Ü K N E D D İ N N A S U H İ O Ğ L U (Edi rne) — 
Arkadaşlar , idari bir merkezin kurulması veya yer değişt irmesi , birçok 
şartlara, emniyet iktisat ve askerî ve saire olmak üzere esaslı şartlara is
tinat eder. Bir kazanın kurulması veya kaza yerinin değiştiri lmesi mese
lesi, t amamen objektif mevzulara müstenit bir iştir. Bu kanun da böyle
dir. Bu işte siyasi bir maksat gözetilmesi ve düşünülmesi mevzu itibariy
le, mevzuun mahiyeti itibariyle kabili telif değildir. Bu mesele, İçişleri Ko
misyonunda uzun uzadıya müzakere edildi. Hattâ komisyonun, belki 3-
4 celsesini işgal etti. Bâzı arkadaşlar, Abana 'da kalmasını isteyenler, bu
rasının sahil olmasını, inkişafa müsait bulunmasını , etrafla temasın da
ha kolay olduğunu ileri sürdüler. Buna mukabil Pazaryeri 'nin olmasını 
isteyen arkadaşlar da kesafeti, genişliği ve elverişliliği bakımından müta
lâada bulundular. Dediğim gibi komisyonun 3-4 celsesini işgal etmiştir. 
Bunun üzerine encümenimiz oraya bir heyet gönderdi . Bir asker, bir be
lediyeci , bir hukuk mensubu olmak üzere üç kişi gitti. Abana ve Pazar
yeri halkı ile temasa geldiler, onları dinlediler; oranın gerek mevki , gerek 
yol , gerek etrafa olan irtibatı bakımından bütün cephelerini incelediler ve 
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hiçbir siyasi mülâzaya kapılmaksızın, tamamen objektif esaslara müste
nit olarak bize bir rapor verdiler ve biz de ona istinaden rahat rahat bu 
teklifi kabul ve hazurunuza arzettik. Binaenaleyh siyasi bir mülâhaza 
mevzuubahis değildir. Burada bulunan halkın rahatı, selâmeti , kazanın 
inkişafı mevzuubahistir . 

T E V F İ K İLERİ (Samsun) — Bir sualim var. 

Nuri Sertoğlu arkadaşımız, rapordaki 180 hanenin hilafı hakikat ol
duğunu, 400 hane bulunduğunu, memleket nüfusunun 800 olmayıp 1 400 
olduğunu söylediler. Halbuki biz bu malûmata müsteniden reylerimizi 
vereceğiz. Hakikaten bu rakamlar hilafı hakikat mıdır? Yoksa Nuri Ser-
toğlu'nun beyanları mı hilafı hakikattir? 

İÇİŞLERİ K. REİSİ R Ü K N E D D İ N N A S U H İ O Ğ L U (Edirne) — Rakamlar 
aynen hatır ımda değildir. Yalnız şu kadarını bi l iyorum ki, Abana 700-800 
arasındadır. Pazaryeri ise 2 500-3 500 arasındadır. 

Şunu da arzedeyim ki, idari bir merkezin kurulması, oradaki halkın, 
bütün kaza halkının en yakın, en rahat şartlara sahip olmasını temin 
içindir. 

REİS — Hüseyin Balık. 

H Ü S E Y İ N BALIK (Zonguldak) — Efendim, nüfus, Abana 'da 779, Pa-
zaryeri 'nde 2 255 tir. 

Abana 'da 180 hane, Pazaryeri 'nde 412 hane vardır. Hükümet in verdi
ği rakamlardır bunlar ve gidildiği zaman görüldü. Gerek İçişleri Komisyo
nundan gidenler, gerek bendenizi çağırdılar, gittik, gördük her husustan 
her bak ımdan ilçenin Pazaryeri 'nde olması lâzımdır. 

REİS — Ahmet Gürkan. 

A H M E T G Ü R K A N (Tokad) — Kıymetli arkadaşlarım; kaza mevzuu 
hakkında huzurunuzu bir defa daha işgal etmişt im. Taşova Kazasının 
Amasya 'ya verilmesi hakkında bir defa daha mâruzât ta bu lunmuş tum. 
Taşova Kazasının Amasya 'ya verilmesi işinde, işin içinde bulunan bir ar
kadaşımız olarak bendeniz hiçbir politik mülâhaza gü tmeden bu kazanın 
Tokad 'dan alınıp Amasya 'ya verilmesi lâzımdır demişt im. 

Eğer ben politik düşünmüş olsaydım Tokad kazalarının içinde parti
mize birinci derecede rey vermiş olan bir kazanın ayrı lmasına taraftar ol
m a m a m icabederdi. Burada hangi his ile konuşacağımı ifade edebi lmek 
için bu maruzat ımı yapt ım. 

Arkadaşlar", hergün muhalefet sıraları bomboş görünüyordu. Bu ka
nunun müzakere edileceği gün kapıdan içeri girdim. Muhalefet teki arka-
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daşları mevcut görünce mutlaka politik bir mevzu vardır, dedim ve haki
katen gö rdüm ki, kendilerince politik mevzu olan bu kaza meselesi görü
şülüyor. 

Arkadaşlar , ara seçimlerinde, bendeniz naçizane oralarını gezd im. 
Buraya gelirken bir dağdan aşağıya indim, ilk defa Pazaryeri denen yere 
geldiğim zaman kendimi hanı, hamamı dükkânı, çarşısı, birkaç sandal
ye fabrikası olan mamur bir yerde buldum. İşte Ab a n a burasıdır, dedim, 
hayır dediler, burası Abana değildir Pazaryeri 'dir dediler. Ya neresidir bu
rası dedim: yarın göreceğiz dediler. O akşam misafir ettiler, ertesi günü 
Abana 'ya gideceğiz. İki. iki buçuk kilometre bir yol yürüdük. A b a n a işte 
burasıdır, dediler. Allah Allah dedim, hayret ett im. Oturduk, sordum ar
kadaşlara, niçin böyle oldu dedim ve hayretim arttı. Abana 'nın , biraz öte
sinde İlişi diye bir yer vardır, fırtına olunca vapurlar Abana 'ya yanaşa-
mazlar, buradan tahmil, tahliyesini yaparlar. Burası yani İlişi kayalarla 
öyle tanzim edilmiş ki fırtınalı havalarda tahmil, tahliye oradan yapılıyor. 
Abana 'da fırtınalı havalarda tahmil, tahliye yapmak için 15-20 milyon li
ra sarfiyle bir mendirek yapı lmak icabeder. 

Şimdi arkadaşlar, bu kazanın burada niçin kurulduğunu sordum. Bu 
kazanın kurulması tamamen politik mahiyettedir, dediler. Bugün kaza
nın Pazaryeri 'ne naklinde asla politika yoktur, arkadaşlar. Bizzat gö rdüm 
ve emin olarak size ifade edeyim, haysiyetim ve şerefim namına ifade ede
y im ki, bunda hiçbir politik mülâhaza güdülmemektedir ve bu kanaatle 
bu kanunun kabulüne rey vereceğim. Maruzat ım bundan ibarettir. 

REİS — Burhanett in Onat. 

B U R H A N E T T İ N O N A T (Antalya) — Muhterem arkadaşlarım, Büyük 
Millet Meclisinin 9 uncu devre çalışmalarının başladığı günden beri falan 
nahiye merkezi , falan yere nakledilsin, falan ilçe merkezi falan yere git
sin, falan nahiye ilçe olsun mevzuları birçok defalar görüşüldü, ortaya 
döküldü. Ben bu mevzular ın heyeti umumiyes i hakkında naçiz fikrimi 
söylemek üzere söz almışt ım. Fakat benden evvel konuşan arkadaşları
mın konuşmalar ını dinledikten sonra uyandım arkadaşlar. Meğer işin 
içinde başka şeyler varmış . Bu bir kaza merkezinin bir yerden bir yere 
nakli keyfiyetinin altında hakikaten bâzı politik çarpışmaların, bâzı poli
tik maksat lar ın gizli olduğu apaşikâr meydana çıktı. Bir yerde bir kaza 
merkezinin , bir nahiye merkezinin, hattâ bir vilâyet merkezinin kurulu
şunda politik maksatlar güdülebilir arkadaşlar. Bu her yerde vâkıdır. 
A m a işlerin bu kadar şiddetli mahiyet alması, bir kaza merkezinin bir 
yerden bir yere nakli üzerinde bu kadar ileri gidilmesi, bence doğru ol
masa gerek arkadaşlar. Sarih söyleyeyim arkadaşlar, bu politik çarpış
malar bizi nerelere kadar götürür arkadaşlar? 

4550 



A B A N A İLÇESİNİN B O Z K U R T A N A K L İ 

Bu işin altında politik maksatlar olduğunu nereden anladın diyecek
siniz? 

Arkadaşlar bundan evvel daha birçok kazalara yer değiştirttik k imse 
aldırmadı , ama şimdi gördüm ki Halk Partili arkadaşlarım evvelâ pişdar 
kollarını çıkardılar, ondan sonra esas kuvvetleri ile erkânı harbiye reisle
rini müdafaaya sürdüler. Ondan sonra bizim teşkilât etrafından taarru
za geçti. Paftalı, haritalı, erkânı harbiyeli işlenmiş mükemmel bir savaş. 
Değmez arkadaşlar, işi bu raddeye götürmeyel im Allah aşkına. Yapacağı 
mız çok işler vardır. 

Şimdi esas mevzua gel iyorum : Anladığıma göre A ba na diye bir eski 
nahiye merkezi vardır. 1944 te burası ilçe merkezi o lmuş. A m a politik 
olarak ilçe merkezi o lmuş. Madem ki Pazaryeri daha kalabalık bir yerdi , 
niçin o zaman Halk Partisi oranın politikasından istifade e tmemiş? Bu, 
kabul edilecek bir şey değildir. Her iki tarafta hayır bu politika mevzuu 
değildir.. . Biz bunu politik bir mevzu olarak ele almadık diye iddia ettiler. 
Ben ikisine de inanmadım. 

Güzel sözler samiaya hoş gelir ama kalbe nüfuz e tmek için yol bula
maz, besbelli . 

Bugün sahilde daha küçük, hane adedi itibariyle daha zayıf bir yer... 
Onun için kaza merkezi içeriye naklediliyor. 

Arkadaşlar, bir kaza merkezinin bir yerde kurulmuş olması ve aradan 
10 senelik bir zaman geçmiş bulunması ve mevkiin bünyesinde bir mu
vazene hâsıl etmiştir. Orasının bünyesi, kendisini o teşkilâta göre ayar
lamıştır. Bu teşkilâtı oradan koparıp aldığınız anda orası felce uğrar. 

Nitekim, nahiye merkezi bulunan bir yerde kaza kurmak oraya hayat 
verir. A m a oraya hayat verdiği nispette, kopardığımız yere de felç getirir, 
zaıf getirir. Onun için nahiye iken kaza olmak, kaza iken vilâyet o lmak is
teyen pek çok yerlerimiz vardır. Bu hal, demokrat iktidarın, demokras i 
inki lâbınm memleket te sağladığı yüksek çalışma azminin, yükse lme işti
yakının ifadesidir. Buna sevinelim. Bırakıverseniz 420 kaza 1 200 oluve-
recek, 64 vilâyet yüze çıkacak, Hükümet, bu hususta esaslı tedbirler al
mak yolundadır . Bırakalım, bu devrede mi olur, gelecek devrede mi olur, 
Hükümet işi ele alsın, plânını, programını yapsın, tetkikini bitirsin, han
gi nahiyeler kaza olacak, hangi kaza vilâyet olacak, esaslı şekilde tetkik 
etsin, heyeti umumiyesini önümüze getirsin. Ondan sonra biz de noktai 
nazarlarımızı serdedelim. Toplu halde gelsin, politik ve gayripolit ik mülâ
hazaları, ivedilik ve saire gibi şeyleri bir tarafa bırakalım, plânlı bir şekil
de gelsin icabına bakalım. 
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Arkadaşlar , iki kilometrelik mesafe dâhilinde bulunan bir yer, bir ma
halle demektir. Bana kalırsa bunu eski yer inden a lmaktansa Pazaryeri 'ni 
takviye edelim, kısa bir zamanda bu iki mahal birleşsin güzel bir kaza ve 
hattâ günün birinde vilâyet merkezi haline gelebilir. Birini yapa l ım deken 
öbürsünü y ıkmayal ım. Değişiklik yapmak lâzımgeliyorsa, idari taksima
tı, memleket ölçüsünde ele alalım, hepsinin plânlarını yapal ım. Hepsine 
birden karar verel im. 

Netice itibariyle arkadaşlar, bu kanunun reddi, akla, mantığa, reali
teye aklısel ime çok uygun olur. 

ZİYA T E R M E N (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar, birkaç saatten-
beri enine boyuna Sayın Meclisin Sayın Üyeleri tarafından yüksek heye
tinize arzedilegelen bu mevzu üzerinde, bu kanun teklifinde imzası bulu
nan bir arkadaşınız olarak ve bu kanunun mevzuunu teşkil eden bölge
yi çok iyi bilen bir arkadaşınız olarak, sizleri s ıkmadan geniş maruzat ta 
bulunacağım. 

Bu kanunun, Kastamonu'nun 10 mebusu tarafından teklif edilmesi
nin hakiki sebebi nedir? Evvelâ bu suali sormak, zannedersem bu mev
zuun anahtarını teşkil eder. 

Arkadaşlar, bir vilâyet tasavvur ediniz, 10 mebus çıkarır. Bu 10 me
bus arkadaşınız, muayyen birçok meselelerde, da ima yanyana ve müşte
rek çalışırlar. Cezmi Türk arkadaşımızın söylediği gibi bir durum içerisin
de değildirler. Bu vilâyetin bir kazası, vaktiyle, şahıs nüfuzunun bu 
memleket te hâkim olduğu bir devirde, Ankara 'dan gelen bir işaret halin
de, "kasaba merkezi filân yer olacaktır" şeklindeki işara uyularak, Aba
na 'da kurulmuştur. 

Bakanlar Kurulu, tahsisen verdiği bir kararla, merkez filân yerde te
şekkül etmiştir diye, ayrı bir karar almıştır. Fakat o tarihte o hinterlant 
üzerinde, o kazaya merkezlik yapacak olan merkezlerin adedinin üç ol
duğu, ve bunlardan lâyıkının hangisi olduğu, düşünülmemişt ir . Bunlar 
Bozkurt , Çatalzeytin, Abana'dır. 

Abana ' nm merkez olması, nahiye teşkilâtını yakînen bilen memurun , 
j andarmanın , halkın, yani bütün sekeneyi, mütehayyir bırakmıştır. Hal
kın infiali, uzun seneler devam etmiştir. Kanunun tahsisen burasını mer
kez yapması , büyük haksızlıktır! diye Ankara 'ya, otomobil in kıt olduğu o 
devirde, katır kervaniyle, kamyonlarla, arabalarla, yüzlerce heyetler gel
miş , fakat, Ankara, musir bir şekilde, vaktiyle vâki kararın devamını em
retmiştir. Sene 1950! Demokrat Parti iktidara geçiyor. Bu büyük haksız
lıktan muğber olan kütle, ki başta köylü vardır, köy adedi 72 dir, ve 58 i, 
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bu dâvanın peşindedir! Biz, yüzlerce mazbata ile durumu ilgililere arzet-
tik. Ayr ıca üç beş köylü heyeti de geldi. Bir türlü tahakkuk e tmeyen bu 
arzu, 1950 de kendisini siyasi oy olarak tecelli ettirdi. Yani u m u m i küt
lenin arzusunu ayaklar altına alan felsefeyi, halk çiğnedi! Bizzat Demok
rat Parti Abana 'dan 17 bin oyun 15 binini aldı. Biz 876 nüfusu olan Aba 
na'nın 334 seçmenini belki bu gün kaybediyoruz. Fakat ısrarlı bir halk 
arzusunu, tahakkuk ettirmek yolundayız. Bu 334 seçmenin oyunu al
mak, çalmak için bu kanunu müdafaa yolunda da değiliz. Kas tamonu 'da 
parti olarak çok kuvvetliyiz, bize 1950 senesinde muazzam oy veren Kar
gı Kazasının, Çorum'a geçmesinde bir arkadaşımız vazife hissiyle bu kür
süye ç ıkmış ve sadece bir memleket çocuğu olarak müdafaasını yapmış 
tır, oy kaybını bir mevzu olarak mütalâa e tmemiş insanlarız. Çal ışmala
r ımıza ist ikamet veren oy değil, halk arzusudur, millet iradesidir. Fakir 
Kas tamonu 'nun bir ilçesi, bir kanunla büsbütün tarumar olurken, yani 
bu kaza bizden Çorum'a nakledilirken, Demokrat Partili mebuslar ola
rak, o kaybediyoruz diye, bu kürsüden müdafaasını yapmış da değiliz. 
Çünkü, bizim oya ihtiyacımız yoktur! Benim bu iddiamı 3-5 ay sonra ya
pılacak seçimlerde, Cezmi Türk arkadaşımız da dâhil hepimiz pekâlâ mü-
şahade edeceğiz. 

Cezmi Türk arkadaşımın mütalâasının bu noktası, tatbikat bakımın
dan yanlıştır. 1950 seçimlerinde 350 rey farkla kazandılar diyor. Evet bu 
fark devam etmiş olsaydı, bugünün politikası olarak ve memleke t m e 
busları olarak, bu nevi hâdiseleri yaratmak, bir nevi poli t ikaya hamledi-
lebilirdi. Ara seçimlerinde D. P. mebusları 26 bin rey farkı aldı. Binaena
leyh 330 seçmenin reyini ifade eden böyle bir konuda, bu şekilde konuş
ması bir hatadır. 

REİS — Ziya Bey, bu hususta kürsüden lâzımgelen ihtar yapı ldı . . . 

ZİYA T E R M E N (Devamla) — Muhterem Başkanım, aynı zamanda Kas
tamonu mebuslar ına karşı tarizi vukubuldu. Müsaade buyurursanız onu 
da cevaplandıracağım. 

"Kastamonu mebusları , bu nevi kanun getireceklerine, memleket ler i 
ne iyi h izmet etsinler, bol tahsisat alarak ölgün konulara hayatiyet ver
sinler" dedi. 

Kas tamonu Vilâyeti, Allah'ın kendisine hiçbir coğrafi ve tabiî imkân 
ve rmemes i yüzünden, daimî hicrete mahkûm bir vilâyettir. Biz Kas tamo
nu mebuslar ı olarak arkadaşlarım 3,5 ben ise 2,5 seneden beri, fevkalâ
de çalıştık, muazzam neticeler elde ettik. Kas tamonu 'nun 1189 köyü var
dır; 354 köyünde su yoktu, bunu tesbit ettik ve iki yüzden fazlasına su 
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getirdik. Yollar yaptık, Taşköprü 'deki fabrikayı ihya ettik. Müsaade etsin
ler, b iz im Kastamonu 'muzla Cezmi bey, uğraşmasınlar. Kas tamonu 'nun 
bütün derdi ile, saadeti ile uğraşan insanları töhmet al t ında b ı rakmaya 
yeltenmesinler . . . Kastamonu; o beylik kelime ile söyleyeyim, rakam ola
rak 27 yıllık Hükümet yardımlarının tamamını , üç buçuk sene içinde is
tihsal etmiştir! Ve bunu, bu rakamları , Cezmi Bey Kas tamonu Valiliğine 
bir mektup yazarak öğrenebilir. Kastamonu, 27 yıllık yard ımın bir buçuk 
mislini (Her yerde öyle sesleri) evet her yerde olduğu gibi, istihsal etmiştir. 

Bu kanun münasebetiyle oradaki kendi partilerinin müstakbel mu
vaffakiyeti için mevcut Kastamonu mebuslar ına nakli ke lâm etmeleri , po
litik değil, (impoliticme) tir! Ve Cezmi Bey gibi münevver ve bu Mecliste 
herkes tarafından sevilen, sözü sohbeti yerinde olan bir arkadaşa bu be
yanı c idden yakışt ı ramadım! 

Şimdi arkadaşlar, meselenin esasına geçiyorum. Esas hakkındaki 
maruzat ım, gayet kısa olacaktır. 

Bir kanun tasarısını tasavvur buyurulsun ki, bir vi lâyetin on mebu
su teklif etmiştir, muhalifi yoktur! Bir kanun teklifi tasavvur buyurulsun 
ki, bir kasabasının falan yere naklini, o kazanın 72 köyünden 58'i iste
mektedir ve bu dâvanın ısrarla peşindedir! Bir kanun tasarısı tasavvur 
buyurulsun ki, B. M . Meclisinin bir komisyon, içinden üç kişilik müte
hassıs bir heyet gönderiyor ve giden heyet bu teklif doğrudur! diyor ve ko
misyon müspet karar veriyor! Bir kanun teklifi düşünülsün ki, Bütçe K o 
misyonu, kılı kırk yaran Bütçe Komisyonu, bütün münakaşalara , müca
delelere rağmen, bunu tam mânasiyle tasvibediyor! Ve son olarak bir ka
nun teklifi tahayyül buyurulsun ki, bütün bu hususlardan sonra Hükü
meti temsil eden zat ve bizzat bakan olan zat. "arkadaşlar diyor, vaktiyle 
vâki bir hatayı, bu teklif önlemektedir; vaktiyle kaza merkezi burası ol
mamas ı lâzımgelirken her nasılsa yapı lmış ve şimdi sizler düzel t iyorsu
nuz!" ve sonra da ellerinde cetvellerle, haritalarla C. H. P. li arkadaşlar 
gelsin bu işin kasda makrun müdafaasını yapsınlar! Kas tamonu 'yu bir 
Kas tamonu Milletvekili mi bilir? Yoksa uzak illerin mebuslar ı mı? Biz o 
muhi t in çocuklarıyız; bizi o muhit yetiştirmiştir. Onlar vaktiyle ele geç
miş bir hakkın elden ç ıkmaması için çalışıyorlar. Biz ise demincek arzet-
tiğim gibi, oy peşinde olmayarak, bir hakkın tecellisi için uğraşıyoruz. 76 
köyden bize gelen mazbatalar bu kanun teklifini bize emretti . Bize 76 
köyden buna lüzum yoktur! Diye telgraf get i rmeye kadar tevessül ettiler. 
Muhtar lardan bir nevi kararlar alıp bu kanunun çıkmasını ön lemek iste
diler. İsim söylemiyorum; bu dâvada politika işi bize, bizzat teklif sahip
lerine hamlediliyor. A m a hakiki politikanın kimlerde o lduğunu, Yüksek 

4554 



A B A N A İLÇESİNİN BOZKURT'A NAKLİ 

Heyetiniz ve şu anlarda bu dâvayı dinleyen vatandaşlarımız tarafsız din
leyiciler, daha iyi anlamışlardır. 

Rakamlar ın tamamının yanlış olduğunu söylediler. Rakamlar doğru
dur! Bunları bizzat Hükümetten aldık. Eğer Türkiye Cumhuriyet i İçişleri 
Vekâletinin verdiği bu rakamlar yanlışsa, ben de bu kürsüden yalan söy
lüyorum demektir. 770 nüfuslu bir yer, mazide politik mülâhazalar la 
2255 nüfuslu bir yere tercih edilerek kaza yapılmıştır! 180 haneli bir yer 
480 haneli bir yere tercih edilmiştir! 83 dükkân burada, 280 dükkân ora
da! 208 hane burada. 412 hane orada! 

Nuri Sertoğlu arkadaşımız, 18 fabrikadan bahsettiler. 18 fabrika, 
Türkiye 'nin 62 vilâyetinde yoktur!.. Biz sadece, dört fabrika mahiyet inde
ki mobi lya ateh/esinden bahsettik. Elektrike işler dört büyük sandalye 
imalâthanesi demedik. 

N U R İ S E R T O Ğ L U (Sinob) — Gerekçede vardır... 

ZİYA T E R M E N (Devamla) — Dört büyük atelyeden bahsett iğimiz hal
de, 18 fabrika olarak takdim ediyorlar. 3-4 misli mübalâğal ı , tuhaf bir 
takdim! 

İşin bütün hususiyetini ifade eden belediye bütçelerine gelince; kay
makamın oturduğu belediyenin bütçesi 16 bin liralıktır; diğerinin, 33 bin 
liralıktır! Köy hüviyeti olduğu halde, mensup olduğu kasabanın iki bu
çuk misli bir belediye bütçesine malikiyet! Bütçesinin gelirinin tazam-
m u n ettiği fikri de, ayrıca arzetmek isterim. Bozkurtlu' lar 18 odalı bir 
Hükümet konağı dahi inşa etmişlerdir. Buradaki beyanlar ında Nuri Ser
toğlu arkadaşımız, Meclisten bu kanun çıkacak diye, cemiyet kurup Hü
kümet binası yapmaya tevessül edilmiştir buyurdular. Kendisine bu ha
ber, iki sene evvel verilmiştir. İki senede bu dâvayı millet kökünden hal
letmiş, bina inşaatını aylarca önce bitirmiştir. Bina hâlen kaymakamın ı 
bekliyor. Bu kanunu ister kabul edin, ister kabul e tmeyin, halk bunu 
yapmıştır! Hükümet konağının resmi de buradadır. Halen bir j anda rma , 
ortaokul, kulüp, s inema ve belediye binaları, bugün mevcuttur. Bu kasa
banın buradan yukarda arzettiğim haklı sebeplerle alınıp, diğer mahal le 
nakl inde Hükümet olarak, bina olarak, kış mevsiminde dahi, ufak bir sı
kıntıya mâruz kalınmayacaktır. Bu kanun kabul edilmediği takdirde bu 
binalar, 72 köyün 52'sinin arzusu olarak, yine zamanını ve kendilerinin 
hakkını tanıyacak bir Meclisi bekleyecektir! 

Şurada Muhterem Burhanettin Bey arkadaşıma da arzı cevap etmek 
isterim : Buraya kara kara yazılar halinde matbaada bası lmış bir takım 
yazılar intikal eder ve bunların çoğu, kanundur. Biz bu kara yazılara, ka-
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nunlara rey verecek insanlar olarak, bunları, bir defa olsun, okumak 
mecburiyet indeyiz! Ya okuyacağız, gereğine oyumuzu vereceğiz, veya 
okumazsak , üzerinde mütalâa beyan edeceğiz. 

Çok hürmetkar ı bulunduğum Muhterem Burhanettin Onat ' ın, bu ka
nunun mucip sebeplerinin nelerden ibaret olduğunu bir defa okumalar ı 
nı hassaten istirham ederdim! 

Arkadaşlar ; İçişleri Komisyonunda bu mesele ilk defa gayet uzun tar
tışıldı. Oylamaya geçi lmeden önce, Muhterem Pertev Arat ; "Arkadaşlar, 
dedi, bu dâvada bir vilâyetin on mebusunun ısrar göstermesi , bu dâva
da elli sekiz köy halkının resmî mühürlerle ısrar göstermesi , bu dâvada 
Hükümet in , vaktiyle vâki hatayı düzeltmek şeklinde mütalâa serdetme-
si, reddolonursa, bizi bir ç ıkmaza sürükleyebilir. Biz komisyon olarak bir 
heyet gönderelim!" dediler. Besim Besin, Muhitt in Özkefeli ve Avni Yur-
dabayrak olmak üzere, belediyeci, hukukçu ve askerden mürekkep bir 
heyet mahall î dâvaya gitti. Her iki kasaba da, efendice, bu heyeti selâm
ladı. Her iki kasaba da, tezini gayet meşru ve güzel şekilde, savundu! Gi
den heyet, her iki yerde yaptığı tetkikte, zerre kadar rey ihsasında bulun
madı . Bu teklifin sahipleri olarak Muhterem Halk Partili arkadaşlar ıma 
bi lhassa arzederim ki, bu teklifin sahipleri on Kas tamonu mebusuna da
hi, heyet üyeleri müspet veya menfi şekilde hiçbir ihsasta bulunmadılar . 
Yani bir nevi politaka konusu olarak tasvir edilmek istenen ve bu işin bir
takım politik mülâhazalarla yapıldığını ima eden arkadaşlara cevap ol
mak üzere arzedeyim ki, heyet, tamamen vicdanının sesini rapor halinde 
aksettirdi. Bu dâvada haklı o lduğumuzu Yüksek Heyetinize mucip se
bepleriyle uzun uzun arzettik. Ayr ıca diğer arkadaşların konuşmas ından 
sonra, mecburen müdafaamızı da yaptık. Eğer bu konuda, şu anda, bu 
konuşmamı dinleyen muhterem arkadaşlarım müspet müta lâada bulu
nur ve reylerini müspet izhar ederlerse, itimat buyurulsun, 76 köyde otu
ran binlerce vatandaşın kalbini kazanmanın huzuru içinde salonu terke-
deceklerdir, aksi halde, demokrasinin çokluk arzusunun emri olarak, he
nüz bu memleket te tahakkuk etmediği, o köylerde hüzünle mütaâa olu
nacaktır. 

Arkadaşlar bu noktayı hassaten belir tmek isterim! (Bu olmadı sesleri) 

REİS — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmas ına ekli Torqu-
ay Protokolünün onanması hakkındaki kanun lâyihasına (244) oy veril
miştir. (241) kabul, (3) ret ,kanun onanmıştır. 

Efendim kifayet takrirleri var, okuyoruz. 
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Başkanlığa 

Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesine karar veri lmesini teklif ede
rim. 2 1 . XI I . 1953 

Ankara Mebusu 
Hâmid Şevket İnce 

Sayın Başkanlığa 

Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif eder im. 

Burdur Mebusu 
Mehmet Öz bey 

REİS — Kifayet takririni reyinize arzediyorum.. . 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) — Aleyhinde konuşacağım. 

REİS — Buyurun. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) — Efendim, daha halledilecek ve 
cevaplanacak birçok noktalar, hassaten Hükümet tarafından izah edil
mesi icabeden hususlar vardır. Sayın İçişleri Bakanı da buradadır, ken
dilerinden aydınlatı lmasını istediğimiz noktalar vardır. Muhte rem heyeti
nizin realiteye uygun bir neticeye varabilmesi için kifayeti müzakeren in 
kabul edi lmemesi icabeder. Reddini istirham ederim. 

REİS — Söz alan arkadaşlarımız mevcut. Kifayeti müzakere hakkın
daki takrirleri de okuduk, takririn aleyhinde konuşan arkadaşımızı da 
dinlemiş bulunuyorsunuz. Kifayeti müzakere takrirlerini reyinize arzedi
yo rum : Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kifayeti müzakere takrirleri kabul 
edilmiştir. 

Tasarı hakkında bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Kas tamonu Mebusu Hayri Tosunoğlu ve 10 arkadaşının Abana kaza 
merkezinin Bozkurt-Pazaryeri Kasabasına nakli hakkındaki kanun tek
lifleri, iki kasaba arasında, tarihi çok eski zamanlara giden çekişmeyi or
tadan kaldıracak bir hal tarzını ihtiva etmemektedir . 

Kaza merkezi , bu teklife uyularak kaldırılsa dâhi çekişmeler devaın 
edecek ve huzursuzluk kalmayacaktır. 

Abana 'n ın gelişmesini durdurmamak, Pazaryeri Kasabasının intkişa-
fını sağlamak maksadiyle, Hükümetin meseleyi ele alarak mütehassıs la
rına tetkik ettirilmesini ve her iki tarafı temin edecek bir netice ile Y ü k 
sek Meclise arzetmesini teminen bu mucip sebeple tasarının komisyona 
iadesini. 
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Bu cihet kabul buyurulmadığı takdirde teklifin reddini arz ve teklif 
eder im. 21 . XI I . 1953 

Sinob Mebusu 
Server Somuncuoğlu 

REİS — Efendim, okunan takrir iki ayrı noktai nazarı ihtiva e tmekte
dir. Birisi, tasarının komisyona iadesi, diğeri de reddedilmesi hususudur. 
Aykı r ı teklif reddi mahiyet inde olan tekliftir. Evvelâ bunu reyinize arz ede
ceğim : Tasarının reddine dair olan teklifi kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmemiştir . 

Komisyona iadesine dair olan teklifi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. . Etmeyenler. . . Reddedilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Etme
yenler. . . Maddalere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Gerekçede ivedilikle görüşülmesi yazılı olarak istenilmektedir. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar.. . Kabul etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

A b a n a Kaza Merkezinin Bozkurt-Pazaryeri Kasabas ına Nakl i 
Hakkında K a n u n 

M A D D E 1. — 4769 sayılı Kanunun birinci maddesine bağlı (1) sayılı 
cetvelde adları yazılan (9) kazadan Kas tamonu-Abana Kaza Merkezi , adı 
geçen kanunun diğer maddeler inde ve cetvellerinde yazılı hak ve şartlar
la Pazaryeri-Bozkurt Kasabasına ve (Bozkurt) Kazası adı ile nakledi lmiş
tir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen?.. Server Somuncuoğlu , buyu
run. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) — Efendim; kısaca, Hükümet ten 
bir noktanın aydınlatı lmasını rica edeceğim. 

Şimdi, kanun kabul edildiği takdirde, kaza merkezi Abana 'dan Pazar-
yeri 'ne intikal edecektir. Abana 'nın nüfusu re'sen, başlı baş ına bir bele
diye teşkiline müsait değildir. Abana 'dan kaza merkezi Pazaryeri 'ne inti
kal inde Abana , köy kadrosuna irca edilecektir, oradaki mevcut belediye, 
İller Bankasına ve saireye yar ım milyon lira borçlanacak, çünkü bir takım 
tesisler yapmıştır . Köyün tahammülü ne olacak? Bunu İçişleri Vekili na
sıl müta lâa ederler?.. Bu noktanın tavzihini rica ederim. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

4558 



A B A N A İLÇESİNİN BOZKURT'A N A K L İ 

(*) Resmî Gazete : 29 Aralık 1953-8595 

Kavanin Mecmuası : C. 36, S. 49 
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M A D D E 2. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur . 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . 
Tekl i f kabul edilmiş, kanun halini almıştır. 

A b a n a Kaza Merkezinin Bozkurt-Pazaryeri Kasabas ına Nakl i 
Hakkında Kanun (*) 

No. Kabul Tarihi 

6203 2 1 . XII . 1953 

M A D D E 1. — 4769 sayılı Kanunun birinci maddesine bağlı (1) sayılı 
cetvelde adları yazılan (9) kazadan Kas tamonu-Abana Kaza Merkezi , adı 
geçen kanunun diğer maddelerinde ve cetvellerinde yazılı hak ve şartlar
la Pazaryeri-Bozkurt Kasabasına ve (Bozkurt) Kazası adı ile nakledi lmiş
tir. 

M A D D E 2. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

M A D D E 3. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur . 

24 Aralık 1953 
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38 - KAT MÜLKİYETİ 
(TAPU KANUNUNUN 26 NCI MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 
6217 SAYILI KANUN) 

Toplumumuz bu dönemde ilk kez mevzuatımıza giren yeni bir hu
kuk kurumu ile karşılaşıp tanıştı. 

Zengin konaklarını ve gecekonduları apartmanlara dönüştüren, 
köyden kente göçü hızlandıran, komşuluk hukukunu kat maliki yüküm
lülüğüne çeviren, şehir ve kasabaların görünümünü bütünü ile değiş
tiren kat mülkiyeti düzenlemesi ile Türk toplumunun tanışması, tarihî 
bir olaydır. 

Başlangıçta "Müşterek mülk ihtilafın anası olduğu" savı ile müesse
senin toplum yapımıza uygun olmadığı, anlaşmazlıkları artıracağı, top
lumu kavgalı duruma sokacağı yolunda düşünceler ileri sürülerek tar-
tışalan kat mülkiyetine toplum kısa sürede uyum sağlayıp benimsedi. 

Konut edinmeyi kolaylaştıran, ucuz konut üreterek orta gelirlilerin 
şehirlerde konut sahibi olmalarını sağlayan Kat Mülkiyeti Kanunu, sos
yal ve kültürel büyük değişmelere neden oldu. 

Ülkenin mimarî yapısında yenilik, sosyal yaşamında değişiklik ya
pan bu düzenleme 2644 sayılı Tapu Kanununun 26'ncı maddesinin ye
niden düzenlenmesi ile gerçekleştirildi. 

Sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda getirdiği değişiklikler ile ta
rihî değer kazanan bu düzenlemenin gerekçesi, komisyon raporları ile 
Genel Kurul görüşmeleri ve kesinleşen metin, bütünü ile alınmıştır. 

G E R E K Ç E (1) 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 16.IX.1953 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/2644, 6/2811 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2644 sayılı Tapu Kanununun 26'ncı maddesinin değişt ir i lmesi hak
kında Devlet Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyet ince 2. VII I . 

(1) Tutanak Dergisi: C.27. B.25. S. Sayısı: 55, s.1-6. Tarih : 6.1.1954 
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1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyiha
sının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılar ımla arze-
der im. 

Başvekil 
A. Menderes 

2644 sayılı Tapu Kanununun 26 4ncı maddesinin değişt ir i lmesine da
ir kanun lâyihasının gerekçesi 

1. Son senelerde bütün dünyada, bu arada memleket imizde de mes
ken buhranı baş göstermiş bulunmaktadır. Bunu gidermek maksadıy la 
her yerde inşaat teşvik edilmekte, resmî ve hususî kredi müesseseler i in
şaat sahiplerine geniş ölçüde ikrazatta bulunmaktadırlar . Ancak şehirle
rin merkezi yerlerinde inşaata elverişli arsa azlığı, mevcut arsaların da 
çok defa fevkalâde pahalı oluşu ekseri ahvalde inşaat yapt ı rmak isteyen
leri şehirlerin merkezlerinden uzaklaşarak kenar mahallelerde ve hattâ 
belediye sınırları dışında ucuz fiyatla arsa tedarikine ve inşaata mecbur 
kılmaktadır. Bu yüzden de belediye hudutları genişlemekte, binnetice be
lediye hizmetlerinin ifası da güçleşmektedir. Diğer taraftan inşaat malze
mesi fiyatlarının yüksek oluşu da orta halli kimselerin tek başlarına bir 
bina inşasını, ekseri ahvalde, çok güçleştirmektedir. 

İşte gerek şehirlerin merkezî yerlerindeki arsaların, gerek inşaat mal
zemesinin pahalı olması sebebiyle mevcut inşaat zorluklarını bir derece
ye kadar olsun azaltmak, orta sınıf halkı bir meskene sahip kı lmak mak
sadıyla bugün birçok Garp memleketlerinde kat ve daire mülkiyet i mü
essesinden faydalanılmaktadır. Yani muhtelif kimseler müştereken inşa 
ettirdikleri binanın muhtelif katlarını veya dairelerini aralarında taksim 
ederek her biri bir katına veya dairesine müstakillen sahip olmaktadır . 

Bazı devletlerin mevzuatı bu şekilde kat ve daire mülkiyetini kabul et
tiği halde İsviçre Medenî Kanunuyla mezkûr kanunda iktibas ett iğimiz 
Medenî Kanunumuz bu şekilde bir mülkiyeti terviç e tmemektedir . Ez
cümle Medenî Kanunumuzun 652'nci maddesinin 2'nci fıkrasına göre bir 
evin muhtel i f katları üst hakkı teşkiline mevzu olamaz. Diğer taraftan 
mevcut tapu sicili s istemimizde kat mülkiyetinin tesciline müsai t bulun
mamaktadır . Ancak Medenî Kanunumuzun diğer hükümler inden ezcüm
le müşterek mülkiyetle irtifak haklarına mütedair maddeler inden istifa
de edi lmek suretiyle kat mülkiyetinden beklenilen ve yukarda işaret edi
len iktisadî faydaların sağlanması, yani Medenî Kanunumuzda herhangi 
bir değişiklik yapmaksızın bir nevi kat veya daire mülkiyet inin temini 
m ü m k ü n bulunmaktadır . 
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Bu usule göre 2 ve daha ziyade kimsenin müştereken bir arsa edine
rek aralarında yapacakları bir mukavele ile buraya bir bina inşasını ve 
bu binada her birinin işgal ve istifade edeceği kat, daire veya bö lümü tes
pit ve bunlar üzerinde, karşılıklı olarak, yekdiğerleri lehine, Medenî Ka
nunun 753'üncü maddesi gereğince, irtifak hakkı tesis eylemeler i her 
hissedarın lehine irtifak hakkı tesis olunan kat. daire veya bö lümden ne-
v e m a burasının maliki imiş gibi, intifa ve istifade etmesi mümkündür . Bu 
suretle teessüs eden müşterek mülkiyet münasebet inin izalesi, yani şü-
yuun giderilmesi, Medenî Kanunumuzun 627'nci maddesi icabi gayri-
mümkündür . Zira, bu maddeye göre müşterek mülkün devamlı bir mak
sada tahsisi halinde şuyuun izalesini talep memnudur . 659'uncu madde 
ile müşterek maliklere tanınmış olan şu fa hakkının da, 657'nci maddeye 
uygun olarak, hissedarlar arasında yapılacak resmî bir senetle bertaraf 
edi lmesi de kabildir. Böylece müşterek mülkiyet ile irtifak haklarının me-
zç ve terkibi neticesinde alâkadar, yukarda işaret edildiği gibi, muayyen 
bir kat, daire veya bölüm üzerinde devri kabil, mükellefiyetle takyit olu
nabilir ve kat mülkiyetinden fiilen değil, sadece hukukî inşa bak ımından 
ayrılan bir hak iktisabetmiş olacaklardır. Medenî Kanunumuza iktisabet-
tiğimiz İsviçre 'de de halen bu usule başvurulmak suretiyle kat mülkiye
tine benzer bir hukukî durum temin edilmek istenilmektedir. İsviçre fe
deral, adalet ve polis nezaretinin kantonların tapu sicil teşkilâtına gön
derdiği 10.X. 1951 tarihli bir tamim bunu göstermektedir . 

Biraz evvel izah olunan şekilde bir irtifak hakkının tesis ve tapu sici
line tescili ancak binanın mevcut olması halinde mümkündür . Halen 
2644 sayılı Tapu Kanununun 26'ncı maddesi tapu sicil muhafız ve me
murlar ına buna mütedair senetleri tanzim ve tescil yetkisi vermektedir . 
Bu sebeple de bugün tatbikatta birçok kimseler bu imkândan faydalan
maktadır . Yine bugün mütaaddit kimselerin müştereken bir arsa satın 
alarak bu arsa üzerinde bir bina inşa etmeleri ve inşaatın h i tamında da 
binanın muhtel i f kısımlarını aralarında taksim ederek her bir kıs ım üze-
dinde yekdiğerler i lehine irtifak hakkı tesis eylemleri kabildir. Ancak , 
böyle bir teşebbüsün müsmir olabilmesi için alâkalıların daha bidayette 
irtifak hakkı tesisi va'diyle birbirlerine karşı hukukan sağlam bir surette 
bağlanmalar ı iktiza eder. Aksi takdirde her hangi bir hissedarın, daha in
şaat sırasında, bidayette giriştiği taahhütlerini ihlâl ve teşebbüsün akim 
kalmasına meydan vermesi imkânı vardır. İşte bundan dolayıdır ki Tapu 
Kanununun mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni haklara mütedair senetle
rin tapu sicil muhafızları veya memurlar ı tarafından yapı lacağını göste
ren 26'ncı maddesinin tadiliyle maddeye müşterek bir arzın hissedarları 
arasında bunlardan birinin veya bir kaçının bu arz üzerinde inşa edile-
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cek binanın muayyen bir katından veya dairesinden yahut müstaki l len 
ist imale elverişli bir bölümünden münhasıran istifadesini temin gayesiy
le Medeni Kanunun 753'üncü maddesi hükümler ine göre yapı lacak irti
fak hakkı tesisi vaitlerine mütedair resmî senetlerin de tapu sicil muha
fızları veya memurlar ı tarafından tanzim edileceği hakkında bir hüküm 
konulması uygun bulunmuştur. Ancak tatbikatta muhtemel herhangi bir 
tereddüdü önlemek maksadıyla değiştirilen maddeye mevcut bir b ina 
üzerinde aynı şekilde irtifak hakkı tesisine veya tesisi va 'dine mütedair 
resmî senetlerinde tapu sicil muhafızları veya memurlar ı tarafından ya
pılacağı açıkça zikrolunmuştur. Bütün bunlardan fazla olarak, alâkalılar 
arasında teessüs edecek akdî rabıtayı daha kuvvet lendirmek, icabında 
gayr imenkulun yeni hissedarlarına da sâri kılmak maksadıyla aynı mad
dede irtifak hakkı tesisi va 'dine dair resmî senetlerin tapu siciline şerh 
verileceği, bunların gayr imenkulun sonraki mâliklerini de i lzam edeceği 
ifade edilmiştir. Ancak alâkalıların aralarında yaptıkları böyle bir irtifak 
hakkı tesisi va'di mukavelesinden sonra irtifak hakkı tesisi hakkındaki 
senedin tanzim ve tescili muamelesinin uzun müddet yapmamala r ı ve 
binnetice gayrimenkullerin sicillerinde irtifak hakkı tesisi vaitleri hakkın
daki şerhlerin uzun müddet tapu sicilinde kalması ihtimali göz önünde 
tutularak bunu önlemek maksadıyla şerhten itibaren 5 yıl içinde irtifak 
hakkı tesis ve tapuya tescil edilmediği takdirde şerhin tapu sicil muhafı
zı veya memuru tarafından re'sen terkin edileceği hususu da aynı mad
dede gösterilmiştir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

T.B.M.M 
İçişleri Komisyona 
Esas No. : 11666 1O.XII. 1953 

Karar No. : 9 

Yüksek Reisliğe 

Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin değiştir i lmesine dair olan ka
nun lâyihası. Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle k o m i sy o n u m uzda 
görüşüldü. 

Kat mülkiyet inin kabulünü hedef tutan kanun layihası, büyük şehir
ler imizde mühim bir ihtiyaca cevap vereceği düşüncesiyle prensip itiba
riyle kabule şayan görülerek maddelerin müzakeres ine geçi lmiş , kat 
mülkiyet inin yalnız kagir ve betonarme binalara teşmili hususu müna
kaşa mevzuu olmuşsa da terviç edi lmemiş, lâyihanın aynen kabulüne 
ekseriyetle karar verilmiştir. 
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Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi Duyurulmak üzere Y ü k 
sek Riyasete sunulur. 

Reis V. İçişleri Ko . Reisi 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Sözcü Kâtip 

A m a s y a Muğla 
K. Eren Y Başer 

Medenî Kanunda değişiklik 
yok. Lâz ım. Bu şekline muhal i f im. 

Balıkesir Bursa 
S. Başkan R. Aybar 

Muhalefet şerhi ilişiktir. 
Çoruh Elazığ 
Z. Ural Ş. Yazman 

İstanbul Kas tamonu 
C. Türkgeldi F. Keçecioğlu 

Kütahya Ordu 
B. Besin F. Boztepe 

Rize Sivas 
A. Morgil E. Damalı 

Nizamname konusudur. 
Trabzon Van 
H. Orhon İ. Akın 

Muhalefet Şerhi 

Mucip sebeplerinde de belirtildiği üzere bu tasarı bazı büyük şehirle
r imizde beliren kat mülkiyeti ihtiyacının boşluğunu - Medenî Kanuna do-
kunmaksız ın - doldurmak fikrinin mahsulüdür. Filhakika, bi lhassa İs
tanbul 'da, günden güne artan bir ihtiyacın neticesi olarak dolambaçl ı 
mukaveleler le vatandaşların, arsa ve bina kıymetleri çok yüksek olan ke
sif ikâmet muhitleri ve piyasa semtlerinde mesken veya iş yeri olarak -
tamamının maliki olmak büyük çapta bir servet sahibi o lmaya bağlı bu
lunan - bazı binaların kat ve dairelerine malik gibi tasarruf e tmek imkân
larına baş vurdukları bilinen bir keyfiyettir. 

Bu sebepledir ki, kanun tasarısı birkaç büyük şehirde beliren ve gün
den güne tezayüt eden bir ihtiyaçla karşılaşan vatandaşlara bugün yapı
lan şekil lerden çok daha katî hükümlü ve çok daha emniyetl i bir kanu
nî imkân get i rmiş bulunduğu cihetle tümü itibariyle kabule şayandır. 

Ancak , tasarı metninin böylece kabulü yani her nevi inşaata şamil kı
lınışı ihtiyacın hatta zaruretin bir tedbiri olmak mahiyetini aşacak ve bir 
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gayr imenkulun bir kısmına irtifak yoliyle müstakil len malik gibi tasarruf 
edilebilmeleri mevzuunda vatandaşlara kolay, emniyetl i ve huzur verice 
bir kanunî imkân get irmekten ziyade aksi neticeleri davet edici bir hal 
hâsıl olabilecektir, kanaat indeyim. 

Memleket imiz in şehir, kasaba ve köylerinde mevcut binaların inşa 
tarzı ve malzemesi topluca göz önüne getirildiği zaman, muayyen bir anın 
tazyiki veya muayyen şahısların hüsnümünasebet hal inde bulunmalar ı 
nı teşvik ve tahriki ile, ahşap, yarı ahşap, kerpiç veya bağdadi neviden bi
nalarda tesis edilecek bu neviden bir kat ve daire irtifakının tesisi anın
da tarafları bu yola sevkeden tazyikin veya hüsnümünasebet halinin za
il o lduğu andan itibaren hangi nispette hukukî ihtilâflara hangi neviden 
içtimaî ihtilâflara sebebiyet vereceğini tasavvur e tmek müşkül değildir. 

Binaenaleyh bu lâyihanın derpiş ettiği imkânı be tonarme ve kagir gi
bi kat ve daireleri müstakil tasarrufa mevzu olabilecek neviden gayri-
menkul lere maksur kılmak İsviçre için olmasa bile Türkiye için zaruridir. 

Bu suretle hem tedbir ihtiyacın belirdiği sahaya vaz 'edi lmiş buluna
cak ve hem de âdeta tatbikatı eşyaya muhalif bir hükümle vatandaşlar 
arasında çeşitli hukukî ihtilâflara ve içtimaî ihtilâflara yol açabilecek bir 
hüküm v a z e t m i ş olmaktan kaçınılmış olacaktır. 

Fazla olarak binaların inşa şekli üzerinde böyle bir tefrik yapı lması 
nın şehir ve kasabalarımızın matlup evsafta binalara kavuşmasını teşvik 
edici bir tesir ile memleketin imarına hizmet edeceği de gözden uzak tu
tulmamalıdır . 

Bursa Mebusu 
R. Aybar 

Adalet Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 28.XII. 1953 
Esas No. : 1/666 

Karar No. : 14 

Yüksek Reisliğe 

2644 sayılı Tapu Kanununun 26'ncı maddesinin değişt ir i lmesi hak
kında Devlet Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyet inin 2.8.1953 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulmasına karar veri len kanun 
lâyihası komisyonumuza havale edilmekle, Tapu ve Kadastro U m u m M ü 
dürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 
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Hükümet tarafından verilen kanun lâyihası esbabı mucibes inde vu-
zuhlu olarak belirtildiği üzere bilhassa İkinci Umumi Harbden sonra her 
memleke t için büyük bir ıstırap halini alan mesken ihtiyacını karş ı lamak 
için bazı memleketler in kat ve daha doğrusu daire mülkiyeti hakkında 
tanzim ve kabul ettikleri kanunlarla elde etmek istedikleri gayeyi temin 
maksadını istihdaf etmektedir. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde belirtildiği üzere Kanunu Medenimiz i 
kendiler inden iktibas ettiğimiz İsviçre'de bu ihtiyaç Kanunu Medenin in 
koyduğu müşterek mülkiyet ve irtifak haklarının mezci suretiyle İsviçre 
Federal Adale t ve Polis Nezaretinin Kantonlar Tapu Sicil Teşki lâ t ına gön
derdiği 10. X . 1951 tarihli bir tamim ile temin edilmiştir. Bizde bir tamim 
ile bu cihetin temini mümkün olmayıp Tapu Kanununun 26'ncı madde
si tapu memurlar ının hangi akitleri tanzim ve tescil edeceklerini hasran 
tadat e tmiş olduğu gibi esasen mer'i hükümlere göre irtifak hakkı, mev
cut bir bina üzerinde tescili mümkün olan bir keyfiyet olup memleket i 
mizde ise asıl ihtiyaç, üzerinde bina mevcut o lmayan bir arsa üzerinde 
yapı lacak muhtelif kat ve dairelerden muayyen kat veya dairelerin mu
ayyen şahıslara hasır ve tahsisine dair arzu edenlerin, yapacaklar ı anlaş
m a ve bunu temin için bina yapıldıktan sonra tescil edilecek olan irtifak 
hakkı va 'dindeki mukavelelerin tanzimine imkân vermek şekline tecelli 
etmektedir . Bu gayeyi istihdaf için sevkedilen lâyihanın mucip sebepleri
ne komisyonumuz tamamen iştirak etmektedir. 

Ancak , lâyiha irtifak hakkı tesisi va'dine dair olan mukaveleler in ta
pu muhafızı tarafından tescilini temin ettiği halde uzun bir boşluk ve te
reddüt devresinden sonra 4166 sayılı Kanunla noterlere gayr imenkul sa
tış va'di mukavelesi yapma salâhiyeti veri lmiş ve 5928 sayılı Kanunla de
ğişen Noterlik Kanununun 44'üncü maddesinin B bendinde aynı salâhi
yet ipka edilmiş ise de satış va'dinin sicile şerh verilmesi hakkında bir 
h ü k ü m konmamış olması sebebi ile satış va'di senedinin noterl ikçe tan
z iminden istihdaf edilen gaye tamamen elde edi lmemiş bilâkis bu usul 
bazı vatandaşların mağduriyetlerini mucip o lmuş ve olmaktadır. Şöyle ki: 

Bazı suiniyet sahipleri gayrimenkullerini satmak va'di ile notere tan
zim ettirdikleri senetlerle müstakbel müşteri lerinden para almakta, son
ra da aynı gayrimenkul üzerinde ikinci ve hatta üçüncü ve dördüncü şa
hıslara aynı veçhile satış va'di senedi tanzim ederek onlardan da para al
dıkları çok defa görülmüştür. Temyiz Mahkemesin in içtihadına göre, gay
r imenkul üzerinde satış va'di hakkında yapılan mukavele hükmüne ri
ayet e tmeyen gayrimenkul sahiplerinin yalnız şahsen tazminatla mahkû
miyeti değil talep halinde, satış va'dinin taallûk ettiği gayr imenkulun le-
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hine satış va'di yapılan şahıs namına tesciline karar verileceği kabul 
olunmaktadır . 

Yukarda işaret edildiği veçhile gayrimenkul sahibi aynı gayr imenku
lu hakkında müteaddit şahıslara satış va*di mukavelesi yapmışsa bu 
gayr imenkulun hangisi namına tescil edilmesi lâzımgeleceği ve içlerinden 
birinin tercih edilmesi için makbul bir sebep göster i lemeyeceği ve çünkü 
bu satış va'di mukavelelerinin tarihi evvel olanlar lehine bir imtiyaz ve 
tercihan tescil hakkı tanınsa bile ondan sonra lehine satış va'di mukave
lesi yapı lan şahsın daha evvel başkasına satış va'di yapıldığı hakkında si
cilde bir şerh olmaması sebebi ile meçhulü kalan ve kendisi için m a l û m 
olmayan bir keyfiyetten mutazarrır edilmesi ve ekseriya vâki olduğu veç
hile satış va'di z ımnında gayrimenkul sahibine verdiği paraların gayrika-
bili tahsil ve heder olması önlenmesi lâzımgelen mühim bir husus teşkil 
etmektedir. Bahusus ki, gayrimenkul satış va'di mukavelesini noterlerin 
tanzim edebileceklerine dair olan kanun hükmüne güvenerek bir gayri
menkul hakkında lehine satış va'di mukavelesi tanzim edilen şahıs yukar
da izah edildiği veçhile bu va'din tesciline dair diğer bir hüküm olmaması 
yüzünden aldatılıp birçok ihtilâflara ve hak zıyaına sebep olmaktadır. 

İşte Tapu Kanununun 26'ncı maddesinde Hükümet in lâyihası veçhi
le irtifak hakkı tesisi va'dinin şerh verileceği hakkında bir hüküm konu
lurken Noterlik Kanununun 44'üncü maddesinin B bendi mucibince biz
zat gayr imenkul mülkiyetinin satış va'dine dair mukaveleler in de sicile 
şerh veri lebilmesi ve bu hususta yukarıda izah edilen noksanın ikmalini 
derpiş eden komisyonumuz 26'ncı maddeye 5'inci fıkra olarak Noterlik 
Kanunu mucibince yapılan gayrimenkul satış va'di mukaveles in in de 
alâkalıların birinin talebiyle gayrimenkul siciline şerh veri lebileceğini ilâ
veten kabul etmiştir. Mütaakıp fıkrada ise irtifak hakkı tesisi va 'dinde ol
duğu gibi 5 sene içinde yerine getiri lmeyen bir satış va 'dine ait şerhin hü
kümsüz kalarak re'sen terkin edileceği tasrih edilmiştir. Şu kadar var ki, 
5 senelik müddet in geçmesi ve alâkadarlar tarafından şerhin yeni lenme
si hakkında müştereken bir talep vukubulmadığı takdirde şerh re'sen 
terkin edilecekse de mücerret terkin esas satış va'di akünden doğan me
suliyetin de o tomat ikman sükûtunu icabetmiyecektir. Bu sebeple esas 
akitten doğan mesuliyetin devam veya sukutu umumî hükümlere tâbi ol
duğu her hangi yanlış bir telâkkiye mahal ka lmamak üzere esbabı muci-
beye derci tensibedilmiştir. 

İrtifak hakkı tesisine ait ve va'din olduğu gibi gayr imenkulun satış 
va 'dine ait akdin de noterlerden alınarak tapu memuruna veri lmesi hak
kında teklif vâki olmuş ise de, cereyan eden uzun müzakere net icesinde 
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komisyonumuzun ekseriyeti zaten mahmul olan tapu memurlar ın ın işle
rinin çoğal t ı lmaması mülâhazası ile gayrimenkul satış v a d i senedinin yi
ne noterler tarafından tanzim edilmesi ve ancak bu hususta yapı lan sa
tış va'di mukavelesinin alâkadarlardan velev birisinin müracaat ı üzerine 
tapu memuru tarafından gayrimenkul siciline şerh veri lmesinin muvafık 
olacağını kabul etmiştir. Üzerinde satış va'di yapı lmak istenilen gayri
menkulun satmak isteyen şahsa aidiyeti ve gayr imenkul üzerinde satışa 
mâni bir keyfiyet mevcut olup olmadığını tapu memurunun eldeki kayıt
lara göre bileceği ve binaenaleyh satış va'di senedinin tapu m e m u r u n c a 
tanzimi daha teminatlı olacağı hakkında komisyonumuzun akalliyette 
kalan âzalarının dermeyan ettiği mütalâa, ekseriyet tarafından bir gayri
menkul için kendi lehine satış va'di tanzim ettirmek isteyen müşter inin 
notere satış va'di senedi tanzim ett irmeden evvel o gayr imenkul üzerinde 
satış va'di senedi yapmak istemesinden doğan alâkası sebebi ile mezkûr 
hususları tapu sicil muhafızına müracaatla öğrenebileceği mülâhazas ına 
int inaden varit görülmemiş ve satış va'di senedinin noterlerce tanzimi 
hükmünün ipkası kabul edilmiştir. 

Yukarda izah edildiği veçhile tadilen kabul edilen Hükümet in işbu ka
nun lâyihasının taallûk ettiği mevzu Sayın Cumhur Reisimiz tarafından 
irad buyurulan açılış nutkunda da işaret buyurulduğu veçhile bir an ev
vel izalesi lazım gelen bir memleket ihtiyacına tekabül etmesi göz önün
de tutularak öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ricası ile U m u m î Heyet in 
Y ü c e tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Geçici Komisyon Bu rapor 

Sözcüsü 

Konya 

H. Ay diner 

Başkanı 

Çoruh 

M. Güney 

Kâtip 

Balıkesir A m a s y a 

İ. Olgaç 

Erzurum 

V. Asena 

Balıkesir 

M . Erkuyumcu 

Söz hakkım mafhuz 

Gümüşhane 

H. Tokdemir 

E. Karan 

içel 

Ş. Tol 

İstanbul Kars 

A. Moshos L. Aküzüm 
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Kayseri 
Y. Z. Turgut 

Kütahya 

Konya 
M. Obuz 

Siird 

S. S. Nasuhoğlu 
Sivas 

Ş. Ecevit 

Ş. Türkdoğan 
Tokad 

H. Ökeren 

Yozgat 
N. Ü. Alçılı 

GENEL KURULDAKI GÖRÜŞMELER (2) 

Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 

REİS — Komisyon raporunda tasarının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi kaydedilmektedir . 

Öncel ikle görüşülmesini reylerinize arzediyorum. Kabul buyuranlar. . . 
Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

T ü m ü üzerinde söz isteyen? 

Müfit Erkuyumcu. 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, yüksek hu
zurunuza gelen tasarı öteden beri memlekette büyük bir ihtiyaç teşkil et
mekte olan kat mülkiyetine cevap vermektedir. Fakat Medeni Kanunun 
tadili suretiyle bir kat mülkiyeti hususu düşünülmemişt ir , böyle bir ih
das yoktur. Lâyiha diğer dünya milletlerinde yapıldığı gibi, tapu sicil mu
hafızları tarafından resmî senet tanzim edilmesi ve senedin tapu siciline 
şerh veri lmesi esasına dayanmaktadır ki, bu suretle yapı lacak muamele 
kat mülkiyet i ihtiyacına cevap verecek ve bir boşluğu dolduracaktır . 

Böyle bir tasarıyı Meclise getirdiğinden dolayı Hükümete teşekkür 
eder im. Yalnız teferruat teşkil edecek bazı hususlarda taleplerim olacak
tır. Bunları maddelerin müzekeresinde arzedeceğim. 

Şimdilik maruzat ım bundan ibarettir. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini reylerinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Et
meyenler. . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini Kabul edenler etmeyenler. . . İvedilikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

(2) Tutanak Dergisi : C.27, s.51-62, Tarih : 6.1.1954 
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2644 sayılı Tapu K a n u n u n u n 26'ncı Maddes in in Değişt ir i lmesine 
Dair K a n u n 

M A D D E 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 26'ncı maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 26. — Mülkiyete, mülkiyetin gayri ayni haklara ve müşterek 
bir arzın hissedarları arasında bunlardan birinin veya birkaçının bu arz 
üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın muayyen bir kat ından veya 
dairesinden veyahut müstakil len istimale elverişli bir bö lümünden mün
hasıran istifadesini temin gayesiyle, Medenî Kanunun 753'üncü madde
si hükümler ine göre, irtifak hakkı tesisine veya tesisi va 'dine mütedair 
resmî senetler Tapu Sicil Muhafızları veya memurlar ı tarafından tanzim 
edilir. 

Alâkalı lar ın isteği halinde resmî senedi tanzim için memurlar ikamet
gâhlara giderler, bu sırada gelecek haciz ve tahdit kararları resmî senedi 
y a p m a k için ikametgâha gitmiş olan memura tebliğ olunur. 

Resmî senedi taraflarla iki şahit imzalar. Şahitlerin şahadet ve tarif
lerinde şüpheli bir hal görüldüğü takdirde senedi yapan m e m u r başka 
şahit isteyeceği gibi fotoğraflarını da arayabilir. 711 sayılı Kanun muci
bince yapı lacak akitlerde de böyledir. 

Birinci fıkrada beyan olunan irtifak hakkı tesisi vaitleri tapu siciline 
re 'sen şerh verilir. Bunlardan irtifak hakkı tesisi va 'dine mütedair resmî 
senetler tapuya şerh veri lmekle, taallûk ettiği gayr imenkulun sonraki 
mâliklerini de ilzam eder. 

Noterl ik Kanununun 44'üncü maddesinin B bendi mucibince noter
ler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış va'di sözleşmeleri de ta
raflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir. 

Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapı lmaz veya irtifak hakkı tesis 
ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh tapu sicil muhafızı veya memuru ta
rafından re'sen terkin olunur. 

REİS — Müfit Erkuyumcu. 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) — Muhte rem arkadaşlar, birinci 
madde esas itibariyle gayet yerindedir, kabulü lâzımdır. Ancak bendeniz 
maddede bazı noksanlıklar görüyorum. Bir defa bu mevzuda en çok mev-
zuubahis edilen, düşünülen mesele şudur: Kat mülkiyeti kabul edildiği
ne göre bundan ilerde doğacak ihtilâflar nasıl halledilecektir. 

Gayr imenkul müşterek mülkiyet şeklinde tapuda kayıtlı o lduğuna 
göre Medenî Kanun hükümleri içinde hissedarlar arasında tamirden ve 
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saireden mütevelli t ihtilâfların halledilmesi lazımgelecektir . Ancak bu gi
bi senetleri tanzime yetki verdiğimiz tapu memurlar ına bidayette senedi 
tanzim ederken hissedarların, gayrimenkulun tamiri ve saire hakkında 
kararlaştıracağı şartları da tapuya tescil etmek üzere senette bu gibi 
şartların tasrih edilmesi ve senede yazılabilmesi imkânını vermek; ilerde 
zuhuru muhtemel ihtilâfların hallinin daha kolay temin edilmesi bakı
mından lüzumludur. Bendeniz maddeye böyle bir fıkra eklenmesi için bir 
takrir verdim, kabulünü rica ediyorum. 

İkinci bir takrir daha veriyorum, aynı gayr imenkulden istifade eden

ler arasında kat mülkiyeti esası tanınmakla beraber ayrıca birbirinin ci

var ında bulunan gayrimenkullerde Medenî kanunda servitüd tabir edilen 

irtifak hakları tesis edilmesine dairdir. Bu esasen Medenî Kanunda ta

nınmıştır. Senetlere bu gibi şartları dercetmek suretiyle kat mülkiyet in

de olduğu gibi, bu şartları tescile mütaallik senetlere dercolunursa tatbi

katta kolaylık olur. Komisyon Sözcüsü ile görüştüm; bu noktadaki tale

bimi komisyon da kabul etmektedir. 

Medenî Kanun hükümlerine göre birbiri üzerinde servitüd tesisi ve 

tapu siciline tescil edilen bu gibi irtifak hakları da muteberdir . Bu gibi 

hakların tapu memurlar ınca yapılacak tescile mütaallik senetlere de der-

cedi lmek suretiyle kabul edilmesini ve bu mevzuun da kanun çerçevesi 

içinde halledilmesini teklif ediyorum. Buna dair takririmi de sunuyorum. 

Her iki takririn kabulünü rica diyorum. 

REİS — Mücteba Iştın. 

M Ü C T E B A IŞTIN (Balıkesir) — Efendim, Müfit Bey arkadaşımızın ko

nuşmalar ından sonra gerek Hükümet ve gerekse komisyon sözcüsü ar

kadaşımız sükût etmiş olsaydı, huzurlarınızı tasdi e tmeyecekt im. Müfit 

bey arkadaşımız bu kanunu (Kat Mülkiyeti Kanunu) olarak tavsif etti. 

Bendeniz bu noktanın zabıtlara geçmesi bakımından faydalı gördüm. Bu 

kanun Kat Mülkiyeti Kanunu değildir, irtifak hakkını tesis ve tapu kayıt

larına şerh verilmesidir. Kat mülkiyeti bambaşkadır . Medenî Kanun kat 

mülkiyet ini bünyesinde almadığı için buna dair çalışmalar devam etmek

tedir. Komisyon tarafından Medenî Kanunun değişt ir i lmesine ait olan ça

l ışmalar bittikten sonra Kat Mülkiyeti Kanunu da birlikte çıkacaktır. Bu 

cihet teşekkül etmiş olan komisyonun tetkiklerinde bulunmaktadır . Bi

naenaleyh bu kat mülkiyeti değil, ancak irtifak hakkını tesis ve tapu kay

dına şerh veri lmesinden ibarettir. Esasen birinci madde bu hususta sa

rahaten şöyle demektedir: 
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(Mülkiyete , mülkiyetin gayri aynî haklara ve müşterek bir arzın his
sedarları arasında bunlardan birinin veya birkaçının bu arz üzer inde 
mevcut veya inşa edilecek binanın muayyen bir katından veya dairesin
den veyahut müstakillen istimale elverişli bir bö lümünden münhas ı ran 
istifadesini temin gayesiyle, Medenî Kanunun 753'üncü maddes i hü
kümler ine göre, irtifak hakkı tesisine veya tesisi va 'dine mütedair resmî 
senetler tapu sicil muhafızları veya memurlar ı tarafından tanzim edilir.) 

Bundan da açıkça anlaşılıyor ki, yapılan bir binanın bir bö lümünde 
bir hakkın tesisinden ibarettir. Bilhassa bu noktayı arzederim. 

REİS — Müfit Erkuyumcu. 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) — Efendim; Mücteba Iştın arkadaşı
mız ben im konuşmamı iyi d inlememiş olacak. Ben bu kanun kat mülki
yetini kabul ediyor, demedim. Kat mülkiyeti ihtiyacına cevap veriyor de
dim. Hakikaten de öyledir. İzah ettim, dedim ki; bir gayr imenkul üzerine, 
diğer gayr imenkul lehine tahmil edilen mükellefiyeti tarif edenler servitü-
dün tapu siciline tescili suretiyle kat mülkiyeti ihtiyacına cevap veriliyor. 
Bu, Medenî Kanun hükümlerine uygundur. 

Sonra diğer tekliflerim de tamamen ihtiyaçların mahsulü olarak ileri 
sürülmüştür. Gayrimenkuller in hissedarları arasında, bi lhassa tamiri 
noktas ından birçok ihtilâflar çıkabilir. İşte hazırlanacak senede bidayet
te hissedarlarla ihtilafların ne şekilde halledileceğine dair kayıtlar koy
malar la ihtilâfın kolayca mahkemelerde hallini temin etmesi bakımından 
zaruridir. Takri r im de bu ihtiyacı temin için sunulmuştur. 

REİS — Şimdi, iki takrir vardır, okuyoruz: 

Reisliğe 

Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin değiştirilmesi ist ihdaf eden ta
sarıda muaddel 26 ncı madde metninin birinci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştir i lmesini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir Mebusu 
Müfit Erkuyumcu 

Madde 26. — Mülkiyete, mülkiyetin gayri aynî haklara ve müşterek 
bir arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayrimenkuller in sahipleri 
arasında bunlardan birinin veya birkaçının o gayrimenkul üzerinde mev
cut veya inşa edilecek binanın muayyen bir kat ından veya daires inden 
yahut müstakil len istimale elverişli bir bö lümünden münhas ı ran istifa
desini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753'üncü maddesi hükümler ine 
göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi va 'dine mütedair resmî senetler ta
pu sicil muhafızları veya memurlar ı tarafından tanzim edilir. 
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Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzedilen sebeplere binaen, maddeye aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir Mebusu 
Müfit Erkuyumcu 

Resmî senede, gayr imenkulun tamiri hakkında alâkalıların kararlaş
tıracağı şartlar da yazılabilir. 

K O M İ S Y O N A D I N A H İ D A Y E T A Y D I N E R (Konya) — Muhte rem arka
daşlar, raporumuzda belirttiğimiz veçhile bilhassa son harbten sonra 
mesken ihtiyacı itibariyle kat mülkiyetine doğru gidilmiştir. Bunun için 
iki şekil tatbik edildiği görülür. 

Kat mülkiyetini tam olarak kabul eden Alman sistemi, 1951 tarihli 64 
maddel ik mufassal bir kanunla tesise gidilmiştir. Diğer sistem ise İsviçre 
sistemidir ki bizim bu kanunla tesis etmek istidiğimiz sistemdir. 

A l m a n sistemini biz kabul edemedik. Çünkü onda artık bir satıh ka
dastrosu yerine bir hacim kadastrosu yer almakta; bu da bir takım tafsi
lât ve yeni fennî mesaiyi mucip olmaktadır. Bilhassa Medenî Kanunu-
muzdaki ayni haklara ait olan hükümleri birçok noktalardan değiş t i rme
yi münteçtir . Binaenaleyh, Alman sistemini kabul edecek vaziyette olma
dığımız için İsviçre sistemine gitmiş bulunuyoruz. İsviçre'de bu Federal 
Meclisin Kanton makamlar ına verdiği bir emirle temin edilmiştir. Bizde 
ise vuzuh ve sarahat icabettiği ve bir de memurlar ı mesuliyet endişesin
den kur tarmak için Hükümet bu lâyiha ile huzurunuza gelmiştir. 

Lâyiha esas itibariyle. Kanunu Medenimizde mevcut olan irtifak hak
kı ile müşterek mülkiyetin mezcinden doğmuş bir sistemdir. Esasen Ka
nunu Medenimiz irtifak hakkını kabul etmiştir. İrtifak hakkı ile müşte
rek mülkiyet in mezcinden doğmuş olması itibariyle hissedarlar arasında
ki münasebet i , Kanunu Medenimizde müşterek mülkiyet in idaresi hak
kındaki hükümler temin edecektir. Şu vaziyet karşısında irtifak hakkının 
tesisine dair mukavelelerde. Müfit Erkuyumcu arkadaşımızın beyan et
tikleri gibi, ileride zuhur edecek tamirat ve saire gibi şeylerden husule ge
lecek ihtilâfatı tarafların mukavelelerinde dercedebilmeleri tabiîdir. 

Kanun bunu menetmemiş olduğuna yöre yapılsın diye söylenir leri 
bizce hüsnü zaittir, lüzum yoktur. 

Diğer tekliflerine gelince: 

Efendim, kabul edilen bu sistemin büyük faydası ve neticesi şudur: 

Medeni Kanunumuz irtifak hakkını kabul etmiş fakat irtifak hakkı te
sisi v a d i n i kabul etmemiştir. Bu madde ile irtifak hakkı v a d i n i temin et-
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miş bulunuyoruz ki, tarafların tapuya şerh verilerek teyidedilmiş bir söz
leşmeleri o lmazsa müeyyidesiz kalarak cayıp haksızlık yapabilirler. 

ikinci fıkra da şudur; bugün kanuna göre irtifak hakkı ancak mevcut 
bir bina üzerinde kurulabilir. Mevcut o lmayan bina için tapu memuru ir
tifak tesis etmez. Bizim metnimizde vücut bulacak binalar için irtifak 
hakkı tesis vadisi kabul etmişizdir. Bir de bugün birbirine muttasıl gay-
r imenkul lerde irtifak hakkının tescili mümkündür . Birbirine muttasıl 
gayr imenkul lerde halen mevcut olmayan bir yer için irtifak hakkı tesisi 
v a d i n i imkân altına koyan Müfit Erkuyumcu arkadaşımızın birinci tek
lifini, yani birbirine muttasıl gayr i m e n k u 11 e r i n sahipleri arasında cümle
sini ilâve eden metni komisyon olarak kabul ediyoruz. 

Demin arzettiğim gibi, tamirat ve sair masraflarına ait olan şartları 
tescil edilebilir şeklindeki teklifi zaten tabiî gördüğümüz için hüsnüzai t 
addediyoruz. Filhal iştirak etmiyoruz. 

Heyeti muhteremenin takdirine arzediyoruz efendim. 

REİS — Feridun Fikrî. 

F E R İ D U N FİKRÎ D Ü Ş Ü N S E L (Bingöl) — Efendim, bu kat mülkiyeti 
mevzuu pek lüzumlu bir şeydir, onda şek yoktur. Yalnız kullanılan ibare 
maksadı temin ediyor mu? İlerde birtakım müşkülât zuhur edip de bu 
kanun bir lafzı meyyit halinde kalmasın, bundan endişe eder im. 

Bakınız burada, (münhasıran istifadelerini temin gayesiyle) diyor. Fa
kat alt tarafında da (Medenî Kanunun 753'üncü maddesi hükümler ine 
göre ittifak hakkı tesisi) nden bahsedilmektedir. 

İrtifak hakkı Kanunu Medeniye göre, mülkiyete bütün olarak istifade
ye şâmil o lamaz. Bu ancak eski hükümlere göre. hakkı mesel ve saireden 
istifadeye matuftur. Yarın irtifak hakkı verilecektir, bu irtifak hakkı üze
rinde kanun şundan bahsetmektedir. Binaenaleyh ayında mülkiyet i tesi
se matuf olamaz; bu gayeyi temin edemez diye Temyizin tereddüt etmesi 
ve dolayısıyla bu müessesenin iş lememesinden ben şahsen endişe ediyo
rum. Binaenaleyh komisyonun bunu tatminkâr bir şekilde izah etmesi 
lâzımdır. İlerde olabilir ki, Temyiz zabıtları getirtir, tetkik eder. Kanunu 
Medenideki irtifak hakkı mefhumunun bu noktadan yeni bir manaya 
al ınması şeklinde bir maksat takip edildiği komisyonca izah edilir ve zap
ta geçerse bir dereceye kadar faydalı olur zannediyorum. Aksi takdirde 
buradaki irtifak tabiriyle irtifak hakkı maksuttur diye bunun mual lâkta 
ka lmasından tereddüt ediyorum. Bu tereddütün izalesini istirham ede
r im. 

REİS — Müfit Erkuyumcu, buyurun. 
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M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) — Önce Hâmid Şevket Bey konuş
sun. 

H Â M İ D Ş E V K E T İNCE (Ankara) — Efendim; zaruret bu kanunu hu
zurunuza getirmiştir. Bu, bilhassa büyük şehirlerde acil ve m ü b r e m bir 
ihtiyaç halinde kendisini göstermektedir. Teklif çok güzeldir, yerindedir . 

Müfit Erkuyumcu arkadaşımızın meseleyi vakıfane tetkik ederek ver
diği her iki takriri, cidden alâkalıları, bilhassa noter ve tapu memurlar ı 
nı tenvir edecek vaziyettedir. 

Muhte rem Sözcü arkadaşımız Aydıner, "Hüsnüzait kabilindendir." di
yor. Eğer bu tabirin manası iyi anladımsa iyilik üzerine iyilik, güzellik 
üzerine güzellik demektir. Medenî Kanundaki irtifaka ve intifaa taallûk 
eden hükümleri bilenlerimiz azdır. Onun için; bugün biz kanunlarda vu
zuha ve hatta mümkün olursa tenvir ve tekide doğru gi tmek mecbur iye
tindeyiz. Çünkü hayatı memuriyet boyunca temşiyeti umurda bulunan 
insanların iktidarları bilinmektedir. (Evet hüsnü zait kabil indedir a m a fil -
hal iştirak e tmiyoruz) sözünde derin bir tenakuz mevcuttur. Yani hüsnü-
zaiti, fazla iyiliği is temiyoruz demektedir. Kanunu Medenide mektuben 
ma lûm bir hakikattir: Notere gidildiği zaman mukavele yapılır, âkıdlar di
lediği gibi kanunun menetmediği hükümler dairesinde izahlar yaparlar. 
Bundan güzel düşünülmüş bir hüküm tasavvur edilebilir mi? Da ima vu
zuha gidel im. ışık verel im. Teklif doğrudur. İstiyorum ki, arkadaşım Hi
dayet Aydıner de bizi teyit edecek şekilde tekrar söz söylesin. Heyeti Al i -
yeniz hakemdir, kararını versin. 

Takrirler çok isabetlidir. 

REİS — Nihad Reşad Belger. 

N İ H A D R E Ş A D B E L G E R (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar ım, kat 
mülkiyet inin lüzum ve ehemmiyet i hakkında aramızda k imsenin itirazı 
yoktur; getirilen kanun dahi her bakımdan kabule şayandır. Yalnız , Ha-
mid Şevket beyin de söylediği gibi, bir az daha ışığa ihtiyaç vardır. Tapu 
Sicil Muhafızlığının, filân binanın falan katı falana aittir diye kaydetme-
sile iş hal ledilemez. Birçok ameli tafsilât vardır, ihtilâflar, dâvalar, müş
külâtlar çıkar. 

Bu itibarla bendeniz yakında yüksek tasdikmıza arzedileceğini um
duğum (Sıhhi, Ucuz Ev Kanunu) projesine kat mülkiyet ine dair 13 mad
delik bir ilâve yaptırdım. Ben kanun adamı değil im. Onun için bu husus
ta en ziyade sahibi salâhiyet bir zat olan, İstanbul Hukuk Fakültesi M e 
denî Hukuk Profesörü Ahmet Samim G ü v e n s o y a 13 maddelik bir ilave 
yapt ı rdım. Ben burada bu maruzatımın tafsilâtiyle başınızı ağrıtacak de-
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ği l im. Tamira t meselesi sigorta, vergi meselesi ve dam, merdiven, asan
sör... ilâh, gibi müşterek masraflar meselesi nazarı itibara alınmamıştır . 
Bunların nazarı itibara alınması elzemdir. Komisyondan rica edel im pro-
j emdek i bu kısmı tetkik buyursunlar ve bu cihetlerin ihmal edi lmemesi
ni ve fuzuli ihtilâflar ihdasına meydan veri lmemesini rica ed iyorum. 

REİS — Hulusi Köymen . 

H U L U S İ K Ö Y M E N (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, Feridun Fikrî Bey 
arkadaşımızın bu mevzuda dikkati çekmek üzere yaptığı konuşma yerin
dedir. İrtifak hakkına izafe edilerek yapı lmak istenilen bu tesis, Kanunu 
Medeninin 753 üncü maddesine atfedildiği müddetçe tatbikatı felce uğ
rayacak bir mahiyet arzeder. Çünkü bu arzettiğim madde irtifak hakkı
nın hükmüne dayanır. O hükmün mâna ve şümulünü tâyin eder. Kanu
nu Medenî , bir gayr imenkulde irtifak hakkını, diğer gayr imenkulun aley
hine, o gayr imenkulun lehine bir kayıt olarak vaz'etmiştir. Halbuki bura
da binanın bütünlüğüne hiçbir halel gelmiyor. Bina tamamdır, tekmildir. 
Tamamiye t i üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın, hangi gayr imenku
lun lehine, ahengi gayrimenkulun aleyhine bir hak vaz'edildiği meselesi 
karşıs ında hukukan izah edilecek bir aydınlık yoktur. Medenî Kanuna bu 
derece aykırı olan bir kanunun tatbikatta faydalı o lmayacağına kani im. 
Bu noktayı bilhassa komisyonun nazarı dikkatine arzederim. 

REİS — Muhl is Tümay. 

M U H L İ S T Ü M A Y (Manisa) — Efendim, hakikaten son zamanda mes
ken ihtiyacının artması karşısında bu teklif insana ışık tutan bir teklif
tir. Gündemin son maddesinde bulunan, bu lâyihanın acele görüşülme
si karar altına alındığı için bu çok mühim olan teklifi lâzım olduğu veç
hile incelemeye vakit bulamamışızdır . 26'ncı maddede , müşterek hisse
darlar kendi aralarında anlaşarak bir bina yapacaklar ve bunlar şahıslar 
namına tahsis edilecektir. Umumî bir derde çare ararken burada bir ar
zın yalnız müşterek hissedarlarını düşünmüş oluyoruz. Mademki bir arz 
vardır ve bunun üzerine müşterek bir bina yapılacaktır, bu vaziyet te iş
tirak edeceklerin hukukî durumlarını da düşünmek lazımdır. Mese la bi
na üç katlıdır ve bunlardan biri (A) ya tahsis edilmiştir. Burada (münha
sıran) dendiğine göre bu kat kiraya veri lemeyecek midir? Sonra kendisi 
borçlu ise ve bu da bir mamelek olduğuna göre, bu kat borca karşılık ola-
mıyacak mıdır? Sonra, miras durumu ne olacaktır? Malûmu âliniz, irti
fak hakkı mülkiyeti takyit eden bir haktır ve bu birtakım mükellefiyet 
tevlit eder. Bu mükellefiyet, mamalek içinde nasıl mütalâa edilecektir? 
Bunlar vuzuhsuzdur, bizi tatmin etmedi. Bu şekilde çıkarsa tatbikatta da 
faydalı olmayacakt ı r kanaat indeyim. 
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S A L A M O N A D A T O (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; irtifak hakkı, 
hukuk mefhumuna göre iki gayrimenkul arasında bahis mevzuu olabilir. 
Bu itibarla bir tek gayrimenkulun muhtelif katları arasında irtifak hakkı 
tesis edilebileceğini kabul etmek biraz zordur. 

Aydıner arkadaşımız Alman Kanunundan bahsettiler. Fakat kat mül
kiyetini 130 seneden beri kabul eden memleket Fransa'dır. Kat mülkiye
ti Napolyon 'un izhar ettirdiği Kanunu Medenide derpiş edi lmiş ve böyle 
bir mülkiyet i tanzim için lazımgelen hükümler vazedi lmiş t i r . Bugün 
Fransa 'ya gitt iğimizde inşa edilen bir binanın muhtel i f katları hemen ta
puya raptedilerek satılmaktadır. Bizde de böyle bir ihtiyaç hissedi lmek
tedir. Zanneder im ki Halk Partisi iktidarda iken buna benzer bir tasarı 
komisyonca kabul edilmiş, fakat Heyeti Umumiyece reddedilmişt i . Çün
kü kat mülkiyetinin esası hakkında ihtilâf tahaddüs etmişti . Kat mülki
yeti esasını kabul etmek zaruridir, fakat bu şekilde değil . Bu şekil, pal-
yat i f bir tedbir ve hatta akitler arasında ve bir gayr imenkulu işgal eden 
hissedarlar arasında birçok ihtilâflara sebebiyet verecek mahiyettedir . 
M ad emki kat mülkiyetinin lüzumunu kabul ediyoruz, hiç o lmazsa bugün 
gayet pratik bir şekil almış olan ve 130 seneden beri Fransa 'da tatbik edi
len kanunun esaslarını gözden geçirelim ve herkesi tatmin edecek bir şe
kilde bir kanun hazırlayalım. 

K O M İ S Y O N A D I N A H İ D A Y E T A Y D I N E R (Konya) — Muhte rem arka
daşlar, bu mevzuda konuşan, bilhassa Hulusi Köymen ve Sa lamon Ada-
to arkadaşlarımız Kanunu Medeniye münafi bir teklif getirildiğini ifade 
buyurdular ve Kanunu Medeniye münafi olan bu hükmü koyacağımız 
yerde , Fransa'daki ve yahut Almanya 'daki mevzuat ı getirelim buyuruyor
lar. 

Bu konuşmalardan anlaşıldığına göre arkadaşlarımız işin esasını tet
kik buyurmamışlardır . Bu kanunu hazırlayan, Adl iye Vekâlet indeki Ka
nunu Medenî Komisyonudur. Acaba Kanunu Medenî Komisyonu neye is-
t inadetmiştir ve bu teklif Kanunu Medeniye münafi midir, değil midir? 
Bu hususlar raporumuzda işaret edilmiştir, fakat arkadaşlarımız tarafın
dan okunmadığı anlaşılıyor. İsviçre Kanunu Medenis i mevzuat ımızı teş
kil eder. Orada ne yapılmıştır? Müsaadenizle okuyorum. 

Diyor ki: (Tapu murakabesi kanton makamlar ına tebliğ edilmiştir .) 

Baylar, 

30 Mart 1951 tarihinde umumî müşavir Cottiler Lausanne ve diğer 
16 milletvekili aşağıdaki takriri vermişlerdir: 
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İnşaattaki masrafların gitgide pek fazla artması, bir gayr imenkulun 
heyeti umumiyes in i elde etmek için yeteri kadar sermayeleri bulunma
yan pek çok kimselere gayrimenkul mülkiyetini ikt isabetmeye imkân bı
rakmamaktadır . 

Memleket imizdeki gayrimenkul mülkiyetinin büyük sermaye şirketle
rinin ellerine geçmesini önlemek için, gerek iktisadî, gerekse içtimaî ba
k ımdan doğru ve hakkaniyete müstenit bir gayr imenkul siyasetinin sev-
ku idaresine imkân vermek suretiyle aksine olarak gitgide sayıları artan 
bir va tandaş zümresine kendi ikametgâhlarının veya atelye ve yahut ma
ğazalarının sahibi olmalarına imkân vermek için Federal Mecl is , ufki 
plân üzerinde, yani kat mülkiyeti üzerinden gayr imenkul mülkiyet i mef
humunu kabul ettirmek maksadiyle bu bapta Medenî Kanun ile Tapu Si
cil N i z a m n am e s i n d e k i hükümlerin intibak ettirilmesi keyfiyetini gözden 
geç i rmeye davet edilmiştir. 

21 Eylül 1951 oturumunda Millet Meclisi, vermiş o lduğumuz izahatı 
esas tutarak bahse mevzu takriri ekseriyeti ara ile kabul etmiştir, yani : 
Halen Medenî Kanunun tadil edilmesi zaruri değildir. Fi lhakika Medeni 
Kanun kat mülkiyetinin tesisine müsaade etmiyorsa bile, buna mukabi l , 
alâkalılara, aynı iktisadî neticeleri haiz olan ve memnu hukukî inşaatı 
nazarı itibara almayan başka tarzı hallere müracaat e tmeye imkân ver
mektedir. 

Biz, bu tarzı hallere, tapu sicilli kanton murakebe makamlar ın ın dik
katini bilhassa çekmeye hazırız. Böylece bir evin katları üzerindeki mül
kiyet hakları, hak sahiplerinden biri için mülkiyet hakları gibi ve öteki 
hak sahibi için de kabili intikal ve ferağ şahsî bir irtifak gibi tescil edile
bilirler. Tapu Sicil Nizamnamesinin 114'üncü maddesinin 2'nci fıkrasın
da sarahaten derpiş edilmiş olan bu tarzı hal, buna rağmen ahvalin ço
ğunda her ikisi de bir irtifakın yalnız müntefi değil, fakat aynı zamanda 
sahibi de olmak isteyen her iki tarafın maksat ve niyetlerine cevap ver
memektedir . Buna ise, binanın hedmi takdirinde, mülk sahibi olarak tes
cil edi lmiş olan kimse mümtazen tercih edilecek şekilde, irtifakların 
müntefii olması hali de inzimam eder. 

İşte bunun içindir ki. federal tapu sicilinin kabulü esnasında eski kat 
mülkiyet ler i emniyet itibariyle, şahsi irtifaklarla bir mülkiyet kombinezo
nu sayesinde çok kere Medenî Kanundaki tesislere ifrağ edilmiştir. Bu 
hususta şöyle hareket edilmektedir: 

Muhtel i f hak sahipleri, tapu kütüğüne, her birinin bina üzer indeki 
kendi haklarına tekabül eden bir hisse ile müşterek malikler olarak tes-
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cil edilmektedirler. Aynı zamanda Medenî Kanunun 78 Linçi maddes ine 
göre, hak sahibine bir yandan o ana kadar maliki bulunduğu veyahut is
tikbalde ele geçirmek istediği mahallerin sureti kat iyede tasarrufunu, 
öteyandan da diğer hak sahipleriyle birlikte müşterek mahal lerden isti
fadeyi bahşeden irtifaklar ihdas edilmektedir. Bununla aynı z amanda ba
kım vecibeleri de bir yoluna konulmuş olmaktadır. Kanun bu mülkiyete 
nihayet veri lmesi talebini menetmektedir. (Medenî Kanun, madde 650, 
fıkra 1). 

Kanunî şüfa hakkı, Medenî Kanunun 680'inci maddesinin ikinci fık
rası hükümler ine tevfikan bertaraf edilebilir. Bu suretle kat sahibine 
ş imdiye kadar binadaki hissesi olan ve neticeleri itibariyle değil fakat yal
nız hukukî bünyesi dolayısıyla eski kat mülkiyet inden farklı olarak ger
çek gayr imenkul kanunu hükümlerine göre ferağ etmek veya her hangi 
bir suretle bir şeye bağlamak hakkı verilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biz kanunu Medineyi İsviçre 'den aldık. 
İsviçre Millet Meclisine 16 mebus müracaat ediyorlar diyorlar ki: başka 
memleket lerde kat mülkiyeti vardır, biz de sistemimizi buna irca edel im. 
Bunun üzerine Federal Meclis şimdi metnini okuduğum kararı veriyor. 
Diyor ki, yeni hükümler koymaya lüzum yoktur, Kanunu Meden imizde 
irtifak hakkı vardır, eğer biz bunu şu şekilde yaparsak bu m ü m k ü n olur 
diye kabul ediyorlar. Binaenaleyh, bazı arkadaşların, bunun Kanunu 
Medineye münafi olduğu hususundaki iddiaları varit değildir. 

Efendim, muhterem arkadaşlarımız bu kanunu Medeni maddes i zan
nettiler. Halbuki, bu kanun, tapu memurlarının, tapu sicil muhafızları
nın vazifesini gösteren bir kanundur. Bu kanunda ihtilâfların nasıl hal
ledileceği sayılamaz. Bu maddede Tapu Kanununun 26'ncı maddes ine 
ait bir tadildir. Tapu sicil muhafızlarının vazifelerini gösterir. 

Demin de arzettiğim gibi bu teklifle ancak tapu memurlar ına bu va
zifeyi tahmil ediyoruz. Bu sistem, müşterek mülkiyetle irtifak hakkının 
meczinden doğmuştur. Müşterek mülkiyeti maliklerin nasıl idare edece
ğine dair Kanunu Medenide hükümler vardır. Bu hükümler noksan ise 
tamamlanmalıdır . Keza bu sistem irtifak hakkının mezcü tevhidi o lması 
itibariyle, irtifak hakkına ait kanunun mufassal hükümler i mevcuttur. 
Binaenaleyh , tapu memurlarının vazifesini gösteren kanunda ihtilâfla
rın nasıl halledileceğini ifade etmek yersizdir. Şu veçhile irtifak hakkı te
sisi suretiyle kat mülkiyetinden maksut olan gayenin dikkat edilsin; kat 
mülkiyet i değil, kat mülkiyet inden maksut olan gayenin temin edi lmiş 
olacağı muhakkaktır . Bu, memleket ihtiyacına tekabül eder. Eğer bu sis
tem ilerde bizim millî ihtiyacımız için kâfi gelmezse, ki bunu Almanla r 64 
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butiyesi meyanında tapuda mahfuz kalacaktır. Binaenaleyh mukavele ile 
bunlar temin edilmiş oluyor. Şu suretle huzurunuza getirdiğimiz kanun 
tasarısının ihtiyaca cevap verdiği kanaatindeyiz. Tatbikatının da kolay
lıkla ve hiçbir aksaklık göstermeden yürüyeceğine kaaniiz. Memleke t imi 
zin ihtiyaçlarına cevap verecek bir kanundur. Tasarıyı bu kanaat ve tec
rübe ile huzurunuza getirmiş bulunduk. Kabulünü rica e tmekle beraber, 
hiç şüphesiz ki. takdir Heyeti Celilenizindir. 

R Ü K N E D D İ N N A S U H İ O Ğ L U (Edirne) — Arkadaşlar; yapacağ ım mâru
zâtın müh im bir kısmını Sayın Devlet Vekili arzetti. Bendenizin maruza
tım çok kısa olacaktır. 

Bir kere bu kanun iktidarımızın memleket çapında çok hayırlı bir te
şebbüsü ve memleket bakımından çok feyizli bir neticesi olacaktır. 

İkincisi, zaten bu kanun memleket imizin meçhulü değildir. Arkadaş 
lar hatırlarlar, İstanbul'da hava mülkiyeti vardır ve bu asırlardan beri de
v a m etmektedir. Yine İstanbul'da ve ekseri şehirlerde büyük hanların 
odaları minel kadim oda. oda satılıp alınmaktadır. Bunlar memleket in 
meçhulü olmayan vaziyetlerdir. Son zamanlarda da bazı mukaveleler le 
bu iş yapılmıştır . Bu kanunun hazırlanması esnasında alâkalı daireler 
bir teklif getirdiler. Medeni Kanun muvacehesinde Noter Kanununa ko
nan buna ait hükümler kâfi görülmemiş tekrar tetkikat yapılmıştır . 

Adale t Vekâletinde Medenî Kanun Komisyonu bu mevzu üzerinde ça
lışmaktadır. Belki günün birinde buraya, bu ahkâmı da ihtiva edecek bir 
kanun getirilecektir. Fakat o gelinceye kadar ihtiyacı temin için böyle bir 
h ü k ü m mahiyetini haiz olmak üzere Hükümet böyle bir kanunu huzuru
nuza get i rmiş bulunuyor. Bununla beraber kadimen tatbik edi lmekte 
olan ve memleket in büyük bir ihtiyacına cevap verecek olan bu teklifin 
kabulünde tatbikat bakımından hiçbir mahzur yoktur. Zaten kanunun 
espirisinde de bu kaide vardır. Zira bu kanun bütün memleket i i lzam 
eden bir kanun değildir. İhtiyari bir kanundur. Herkesi mecburen böyle 
bir harekete sevkedecek olan bir kanun olsaydı o zaman üzerinde çok 
düşünülmesi lâzımdı. A m a ihtiyaridir, isteyenler bunu yapar. Saniyen bu 
kanun birçok izaleî şûyulara da meydan vermeyecektir . Bunun için bu 
tasarının kabulünü ve tatbikatta, ileriye ait mahzurlar görülürse sonra
dan bunun tadilinin daima mümkün olacağını arzederim. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Erzurum) — Efendim, getiri lmiş olan kanun, bü
tün arkadaşların ifade ettikleri gibi, memleket in büyük bir ihi tyacına te
kabül ediyor. Bizim mevzuat ımızda olmayan yepyeni bir esası or taya ko
yuyor. 
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Bizden evvel söz almış olan salahiyetli arkadaşlar kanunun esasına 
değil, fakat sevkedilmiş olan maddenin ruhuna ve ihtiva ettiği esasa iti
raz ettiler. Tatbikatta birtakım iltibaslara yer verecek, alakalı kimseler 
arasında birtakım anlaşmazlıklara sebebiyet verecektir dediler. Bi lhassa 
kat mülkiyet inde, kat mülkiyetine sahip olan bir adamın, bir evin, bir ar
sanın mülkiyet ine sahip olur gibi tam bir mülkiyet hakkına sahip olma
sını sağlayacak hükümleri ihtiva etmediğini ifade ettiler. Kanun madde
sini okuyunca hakikat ortaya çıkmaktadır. Demin Sa lamon Ada to arka
daşımızın dediği gibi, ş imdiye kadar tatbikatta, mukaveleler le yapı lmak
ta olan bir nevi hisseî şayia tesisi usulünü, tapu kaydına bağlamaktan 
ibaret bir tedbir mahiyet inde gözüküyor. Ve yine Salamon Ada to arkada
şımızın söylediği gibi, esaslı bir tedbir değildir, geçici bir tedbirdir, palya-
tif o lduğunu anlatmak için mazbata muharriri arkadaşımız, İsviçre 'deki 
tatbikatının misalini bize verdi, fakat sesin iyi akse tmemesinden dolayı 
iyice anlayamadım, anlaşılabilen kısmı, hukukan karışık bir takım mu
amelelerin orada da cereyan etmekte olduğunu ve bir takım ihtilâflara bu 
yüzden müdahale etmek zarureti meydana çıkmış bulunduğunu ortaya 
koyan bir vesikai hukukiye bizim memleket imizde duyulan ihtiyaç karşı
sında yeni bir hukuk nizamı yaparken, işin mükemmel bir safhasına git
miyoruz da İsviçre'de de birtakım tedahülleri görülmüş olan bir esası ala
rak yeni bir tesise gidiyoruz. Madem ki bizde kat mülkiyeti usulünün ih
dasına ihtiyaç hissedilmiştir, o halde bütün etrafiyle, hiçbir tereddüde 
mahal bırakmadan, mülkiyet anlaşmasına girecek ve kat mülkiyet ini ta-
kabbül edecek adamları mahkeme huzurunda, kazaî ve idarî bak ımdan 
ihtilâflara düşürmeyecek şekilde katî ve üzerinden dönülmez bir hukuk 
tesisine niye gitmiyoruz?. . Nakıs bir tedbir a lmayal ım. Nihad Reşad Bey 
arkadaşımız da söylediler, Fransa'da emsali vardır, 130 seneden beri 
müstakil kanunlar halinde, maddeler halinde tatbik ediliyor. Kat mülki
yeti hesabiyle üç beş kişinin iktisabedeceği böyle bir hususta nakıs ted
birlere gi tmektense, kâmil ve tatmin edici tedbirlere gi tmek daha isabet
li olacaktır. Onun için biz kanunun ihtiyaca tekabül edecek ve iltibasla
ra mahal vermeyecek şekilde tedvini için tasarıyı komisyonun geri alma
sını ve üzerinde kâfi incelemeler yapılarak tatmin edici bir hüviyete getir
dikten sonra tekrar Umumî Heyete getirilmesi hususunu uygun gördük 
ve bu maksat la teklifin komisyona iade edilmesi için bir de takrir verdik, 
kabulünü rica ederiz, efendim. (Bravo sesleri) 

REİS — Halil Özyörük. 

HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, bendeniz Adale t 
Komisyonunun bu lâyihayı müzakeresi sırasında hazır bu lunmadığ ım 
için meseleyi müzakere sırasında enine boyuna tetkik etmiş deği l im.Fa
kat sonradan üzerinde bittabi gereken tetkikleri yapt ım. 
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nacaktır? Bu nasıl tespit ve tâyin olunacaktır? Bunların hepsi müşterek 
gayr imenkulun idaresine taallûk eden Medenî Kanunun 626 ve mütea-
akıp maddeler inde tespit ve tâyin edilmiştir. Nefselemirde y ine müşterek 
gayr imenkul o lmak üzere bir hüviyet arzeden gayr imenkulun böylece ir
tifak hakkı tesis olunmak suretiyle taayyün edecek vaziyet hiçbir zaman 
kat mülkiyeti şeklinde değildir. Bir irtifak hakkı yani umumî bina üzerin
deki şeriklerin her birisine tahsis edilmiş olan daire veya katın şahsî ir
tifak hakkına istinaden kullanılması, satılması, her türlü tasarrufdur. 
Binaenaleyh bunun idaresi hakkında müşterek gayr imenkul hükümler i 
nasıl cayi tatbik oluyorsa, vergisi nasıl tahakkuk ettiriliyorsa bunlar da 
bu suretle tespit ve tâyin edilir. Medenî Kanun hükümleri bunları hal ve 
fasletmiştir. 

Bir de irtifak hakkı va'di vardır ki bu da çok lâzım olduğu için bir ir
tifak hakkı henüz daha meydana getir i lmemiş olan bir bina için bu hak 
tahakkuk ettirilmezse tapuya kaydından itibaren beş senelik müddet 
konmuştur . Bu beş sene içinde irtifak hakkı hakikaten tesis ve tespit edi
lirse bu vait tahakkuk etmiş olur. Aksi takdirde tapu memuru beş sene 
sonra bu hakkı kendiliğinden kaldırır. 

Heyeti umumiyesiyle Medenî Kanuna hiçbir aykırılığı bu lunmayan , 
hal ve maslahata uygun ve memleket in bugünkü ihtiyaçlarını karşılaya
bilecek çok yerinde bir tekliftir. Kabulünün musip olacağını arz eder im. 
(Alkışlar) 

REİS — Kifayet takriri vardır, okuyoruz. 

Reisliğe 

Müzakere kâfidir. Takrirlerin reye konmasını arz ve teklif eder im. 

Ankara 
Hâmid Şevket İnce 

REİS — Takrir veçhile müzakerenin kifayetini reyinize a rzed iyorum. 
Kabul edenler.. . Etmeyenler. . . Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Şimdi, diğer takrirleri okuyoruz: 

Sayın Başkanlığa 

Çok önemli ve teknik mahiyette olan bu tasarının bütün etrafiyle in
celenmesi lüzumu konuşmalar la da anlaşıldığından tasarının Adale t Ko
misyonuna iadesini teklif ederiz. 

Manisa İstanbul 

Adnan Karaosmanoğlu Nazlı Tlabar 
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Yüksek Reisliğe 

Vuzuhsuz ve iltibaslara imkân verecek hükümleri ihtiva eden kanunun 
bir kere daha incelenmek üzere komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Meselenin daha etraflı tetkiki için tasarının komisyona iadesini arz ve 
teklif eylerim. 

REİS — Efendim, önergelerin üçü de aynı mahiyettedir. Tasar ının in
celenmek üzere komisyona iadesini istemektedir. 

Takrirleri oyunuza arzediyorum. Kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... Oturunuz efendim. Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksınlar... Tak
rirler reddedilmiştir efendim. (Alkışlar) 

(Balıkesir mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, tamir masraflarına dair 
takriri tekrar okundu.) 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) — Efendim, bendeniz iki takrir ver
mişt im. Birisi şimdi okunan tamir masrafları ve saireye aitti. Bunu geri 
a l ıyorum. Çünkü Medenî Kanun zaten bunu hallediyor. İkinci takririme 
ise komisyon zaten iştirak etmiştir. Bunda ısrar ediyorum. 

REİS — Birinci takrirlerini geri almışlardır. Şimdi ikincisini okutuyo
rum: 

(Müfit Erkuyumcu'nun maddenin birinci fıkrasının değiştir i lmesi 
hakkındaki takriri tekrar okundu). 

REİS — Dikkate alanlar, almayanlar, dikkate alınmıştır. 

Komisyon iştirak ettiğine göre maddeyi bu tadille okutarak reyinize 
arzedeceğim. 

Tapu Kanununun 26'ncı maddesinin değiştir i lmesine dair Kanun 

M A D D E 1. - 2644 sayılı Tapu Kanununun 26'ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Erzurum 
Mustafa Zeren 

Erzurum 
Bahadır Dülger 

Bursa 
Sadettin Karacabey 

Yüksek Başkanlığa 

Bingöl 

Feridun Fikri Düşünsel 
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Madde 26. - Mülkiyete, mülkiyetin gayri ayni haklara ve müşterek bir 
arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayrimenkuller in sahipleri ara
sında bunlardan birinin veya birkaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut 
veya inşa edilecek binanın muayyen bir katından veya dairesinden yahut 
müstaki l len istimale elverişli bir bölümünden münhası ran istifadesini te
min gayesiyle Medenî Kanunun 753'üncü maddesi hükümler ine göre ir
tifak hakkı tesisine veya tesisi va'dine mütedair resmî senetler tapu sicil 
muhafızları veya memurları tarafından tanzim edilir. 

Alâkalı ların isteği halinde resmî senedi tanzim için memur lar ikamet
gâhlara giderler, bu sırada gelecek haciz ve tahdit kararları resmî senedi 
y a p m a k için ikametgâha gitmiş olan memura tebliğ olunur. 

Resmî senedi, taraflarla iki şahit imzalar. Şahitlerin şahadet ve tarif
lerinde şüpheli bir hal görüldüğü takdirde senedi yapan memur başka 
şahit isteyeceği gibi fotoğraflarını da arayabilir. 711 sayılı Kanun muci
bince yapılacak akitlerde de böyledir. 

Birinci fıkrada beyan olunan irtifak hakkı tesisi vaitleri tapu siciline 
re 'sen şerh verilir. Bunlardan irtifak hakkı tesisi va 'dine mütedair resmî 
senetler tapuya şerh veri lmekle, taallûk ettiği gayr imenkulun sonraki 
maliklerini de ilzam eder. 

Noterlik Kanununun 44'üncü maddesinin (B) bendi mucibince noter
ler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış va'di sözleşmeleri de ta
raflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir. 

Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapı lmaz veya irtifak hakkı tesis 
veya tapuya tescil edi lmesze işbu şerh tapu sicil muhafızı veya memuru 
tarafından re'sen terkin olunur. 

REİS — Maddenin heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum: Kabul 
edenler.. . Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. — Bu kanun neşri tarihinde yürür lüğe girer. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. — Bu kanun hükümlerini icraya, İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler. . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. (Alkışlar) 
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KAT MÜLKİYETİ 

Tapu K a n u n u n u n 26'ncı Maddes inin Değişt iri lmesine Dair K a n u n (3) 

No: Kabul tarihi 

6217 6. I. 1954 

M A D D E 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 26'ncı maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 26. — Mülkiyete, mülkiyetin gayri aynî haklara ve müşterek 
bir arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayrimenkuller in sahipleri 
arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o gayr imenkul üzerinde 
mevcut veya inşa edilecek binanın muayyen bir katından veya dairesin
den yahut müstakil len istimale elverişli bir bö lümünden münhas ı ran is
tifadesini temin gayesiyle Medenî Kanunun 753'üncü maddesi hükümle
rine göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi v a d i n e mütedair resmî senet
ler tapu sicil muhafızlarıveya memurları tarafından tanzim edilir. 

Alâkalı ların isteği halinde resmî senedi tanzim için memurlar ikamet
gâhlara giderler, bu sırada gelecek haciz ve tahdit kararları resmî senedi 
yapmak için ikametgâha gitmiş olan memura tebliğ olunur. 

Resmî senedi taraflarla iki şahit imzalar. Şahitlerin şahadet ve tarif
lerinde şüpheli bir hal görüldüğü takdirde senedi yapan memur başka 
şahit isteyeceği gibi fotoğraflarını da arayabilir. 711 sayılı Kanun muci
bince yapı lacak akitlerde de böyledir. 

Birinci fıkrada beyan olunan irtifak hakkı tesisi vaitleri tapu siciline 
re'sen şerh verilir. Bunlardan irtifak hakkı tesisi va 'dine mütedair resmî 
senetler tapuya şerh veri lmekle, taallûk ettiği gayr imenkulun sonraki 
maliklerini de ilzam eder. 

Noterlik Kanununun 44'üncü maddesinin (B) bendi mucibince noter
ler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış va'di sözleşmeleri de ta
raflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir. 

Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapı lmaz veya irtifak hakkı tesis 
ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh tapu sicil muhafızı veya m e m u r u ta
rafından re'sen terkin olunur. 

M A D D E 2. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti m e 
murdur. 

8 Ocak 1954 

(3) Resmî Gazete : 9.1.1954-8603 

Kavanin Mecmuası : C .36. s.74 
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39 - KÖY ENSTİTÜLERİYLE İLKÖĞRETMEN OKULLARININ 
BİRLEŞTİRİLMESİ (KÖY ENSTİTÜLERİNİN 
KALDIRILMASI) (6234 Sayılı Kanun) 

Uzun süren otoriter bir yönetimden sonra ortaya çıkan çok partili 
yönetimin getirdiği özgürlük ortamı sağ ve sol uç düşünceleri hareke
te geçirdi. Yıkıcı eylemler karşısında doğal olarak koruma önlemleri 
alındı. 

Büyük Türk Devriminin gerçekleşmesi sırasında sağın disipline 
edilmesi için gerekli önlemler alınmıştı. 

Otoriter yönetimde sol sorun olmamış, bu nedenle de her hangi bir 
önlem alma gereği duyulmamıştı. 

Çok partili özgür yönetim süratle bu boşluğu doldurma çabasına 
koyuldu. Cezalar artırıldı, kurumlar olabildiğince aşırı sol düşünceden 
uzak tutulmaya çalışıldı. Köy Enstitülerinin kaldırılmasında gerekçe ve 
raporlarda kapalı geçen bu durum yasanın görüşülmesi sırasında açık
ça söyleme getirildi. 

Toplum yapımızda, ulusal oluşumda önemli ve etkili izler bırakan 
köy enstitülerinin kuruluş amacı bilinmeden bu kurumların kaldırılma-
smdaki isabeti ya da isabetsizliği gereğince anlamak olası değildir. 

Bu nedenle köy enstitülerinin açılma gerekçesi bölümün sonuna 
konmuştur. 

Nüfusun % 80'i köylü olan ve halkının % 80'i okur yazar olmayan 
bir toplumun eğitim sorununu süratle çözüme götürme çabasının ürü
nü köy enstitüleri, zamanla ıslaha muhtaç duruma geldi. 

Öncelikle öğretmenler arasında köy ve şehir öğretmen ayrılığını 
kaldırıp kaynak ve hak birliğinin sağlanması kaçınılmazdı. 

Köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarının birleştirilmesine ilişkin 
düzenleme, yurdun o tarihteki eğitim düzeyine ve gereksinimlerine 
açıklık getirmekte, eğitim tarihimiz için belge niteliği taşımaktadır. Bu 
nedenle yasanın hazırlanması ve kesinleşmesi için düzenlenen gerek
çe ve raporları ile görüşmeler olduğu gibi alınmıştır. 



KÖY ENSTİTÜLERİYLE İLKÖĞRETMEN OKULLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 5.VII. 1952 

Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/2277. 6/1912 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

K ö y enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkında 
Millî Eğit im Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12. V I . 
1952 tarihinde yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzeder im. 

Başbakan 
A . Menderes 

G E R E K Ç E (1) 

İ lköğretim mevzuunda öğretmen yetişt irme işi, üzerinde önemle du
rulması gereken ana meselelerimizden birini teşkil etmektedir. Yarınki 
nesle şekil verecek öğretmenlerimizi, millî gayelerin tahakkukuna hizmet 
edecek durumda bilgili, karakterli ve vazife alacakları muhit ler in özellik
lerine intibak edebilecek vasıfta yetiştirmek zorundayız. İlkokul öğre tme
ni iht iyacım karşılamak üzere kurulan ilk öğretmen okullarıyla eski köy 
öğre tmen okulları memleket için faydalı hizmetler görmüşler ve i lköğre
tim dâvasında gelişmeler kaydetmişlerse de sonradan farklı görüş ve an
layışla açılan köy enstitüleriyle yeni tecrübelere girişilmiş ve öğre tmen 
okulları ist ikametindeki çalışmalar durdurulmuştur. Nüfusumuzun % 
80'inin yaşadığı köylerimizde vazife alacak öğretmenlerin köy muhi t ine 
intibakını sağlamak ve köylerimizi kısa bir zamanda öğre tmene kavuş
turmak gayesiyle 17. IV. 1940 tarihinde kabul edilen 3803 sayılı (Köy 
Enstitüleri Kanunu) ile kurulan köy enstitüleri, bir taraftan köye öğret
men yet iş t i rmekle beraber, bir yandan da köye yarayan diğer meslek er
babını yetiştirecekti. Köyü kültür, sanat, tarım, sağlık ve sosyal yönler in
den ele alarak kalkındırma ve öğretmenin, devlete yük olmaksızın, geçi
mini sağlamak fikri ile hareket olunarak müstahsil ve sanatkâr öğre tmen 

(1) Tutanak Dergisi: C.28. B.31. S. Sayısı: 44, Tarih : 20.1.1954 
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yet iş t i rmek istenildi. Bu suretle ilköğretim az bir masrafla tahakkuk ede
cekti. Bunun için de köy enstitüsü mezunlarına geçim arazisi ve işlikler 
tahsis olundu. Tarım ve sanat alet ve vasıtaları dağıtıldı. A y d a 20 lira üc
ret verildi. Ve kendilerine 20 yıllık mecburî hizmet tahmil o lundu. 

Köy enstitüsü öğrencileri okulda iyi düzenlenmemiş bir müfredat 
programı ile tarım, sanat, genel ve meslek bilgilerini tam olarak alama
dıkları gibi meslek hayatına girdikten sonra da geçimlerini sağlamak için 
kendilerine verilen araziyi işletmek, işliklerde çal ışmak mecburiyet i kar
şısında kaldıklarından asli vazifeleri olan öğretmenliği hakkiyle yapama
dılar ve müstahsi l hale de geçemediler. Müstahsil ve sanatkâr, bu itibar
la da Devlete fazla malî külfet yüklemeden ucuza malolacak öğre tmen ye
tiştirilmesi isteğinin tahakkuk etmediği görülünce köy enstitüsü mezun
larına tahsis olunan geçim arazisinden vazgeçilerek 5129 sayılı Kanunla 
ücretleri 100 liraya çıkarıldı ve 5479 sayılı Kanunla da aylığa geçir i lme
leri kabul edildi. 

3803 sayılı Kanunun meydana getirdiği bir mazhur da öğretmenler 
arasında yarattığı ikilik olmuştur. Bu anlayışa göre köy ensti tülerine şe
hir ve kasabalardan öğrenci alınmadığı gibi, bu müesseselere köy ilko
kulları mezunlar ından alınan öğrenci, öğretmen olduktan sonra bütün 
hayatı boyunca köyde kalmaya mecbur tutulmuştur. Bu ise köylü ve şe
hirli ayrılığını telkin eder mahiyettedir. Diğer taraftan 4274 sayılı Kanun
la da ilkokullar için ayrı kaynaklardan yetişen öğretmenler tâyin, terfi, 
tecziye, maaş , vazife, çal ışma tarzı ve mecburi hizmet müddet i bakımın
dan ayrı hükümlere tâbi tutulmuşlardır. Üstelik farklı hak ve vazifelere 
sahip, farklı hükümlere tâbi bu öğretmenler aynı okulda iş almaktadır
lar. 

Bugün bu iki tip öğretmeni hak ve vazifeleri bakımından bir leşt irmek, 
müşterek bir hizmetin ve gayenin vazifelileri olarak çalışan öğretmenler 
için menşe birliğini sağlamak, şehir, kasaba ve köylerde başarı ve hizmet 
ifa edebilecek kudret ve kabiliyette öğretmenler yetişt irmek zarureti kar
şısında bulunuyoruz. 

Bakanl ığımız bu mülâhazalarla ve bu önemli meselenin halli için şim
diye kadar edinilmiş tecrübelerden faydalanma yolunu tutmuş, bu konu 
üzerinde yaptığı anketlerin cevaplarını alarak tasnif etmiş, öğre tmen ye
tiştiren müesseselerin bir kısım tecrübeli idareci ve öğretmenlerini geçen 
yaz büyük bir komisyon halinde toplamış ve bu komisyonun çal ışmaları 
sonunda verdiği raporu da göz önünde bulundurarak bu kanun tasarısı
nı hazırlamıştır. 
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Yukarda arzedilen sebeplerle bu kanun tasarısında derpiş olunan 
esaslar şunlardır: 

1. Yukarda arzedilen sebepler dolayısıyla 3803 sayılı Köy Enstitüleri 
Kanunu tamamen, 4274 sayılı Köy Okulları ve Köy Enstitüleri Teşkilât 
Kanununun da ilgili maddeleri yürürlükten kaldırılarak esas gayeleri öğ
re tmen yetişt irmek olan köy enstitülerinin ilk öğre tmen okullarıyla bir
leştirilmesi ve ilkokul öğretmenleri arasında yetiştirildikleri müessesele
re göre ihdas edilen hak ve vazife ayrılıklarının giderilmesi ilk plânda göz 
önünde bulundurulmuştur. 

Bununla beraber genel bilgi ve meslekî fomasyon bakımından ana 
prensipleri müşterek olan ilk öğretmen okullarının bulunduklar ı bölgele
rin tabiî, ziraiî ve ekonomik özelliklerini abettirmeleri program ve yönet
meliklerde göz önünde bulundurulacaktır. 

İlkokul öğretmenlerini sadece öğretim teknisyeni olarak değil aynı za
manda içinde yaşadıkları muhiti iyi tanıyan, bu muhitin âdet. ihtiyaç ve 
isteklerini bilen ve böylece okuldaki vazifesini iyi bir şekilde yapmak la 
beraber cemiyet hayatına da faal şekilde katılan, umumî , kültürel, sağ
lık, tarım bilgilerine sahip, eli işe yatkın ve becerikli kimseler olarak te
mel eği t iminde vazife alacak surette yetiştirmek de bu suretle imkân da
hiline al ınmış olacaktır. 

2. Öğre tmen okullarında umumî kültür ve meslekî formasyon bakı 
mından birliği, öğretmen namzetlerinin daha olgun ve bilgili yet işmeler -
ni sağlamak için tahsil süresi ilkokul üzerine en az altı yıl olarak tespit 
edilmiştir. İlkokul mezunlarından alınanlar altı yıllık, ortaokul mezunla
rından alınanlar ise üç yıllık bir tahsile tâbi tutulacaklardır. Köy ilkokul 
mezunlar ının bazı sebeplerle tam teşekküllü şehir ve kasaba ilkokulları 
mezunlar ına nazaran eksikleri bulunabileceği düşünülerek köylerden 
alınacak öğrencilerin öğretmen okulu öğrenimini kolayca temin maksa
dıyla lüzum görülen öğretmen okullarında hazırlık sınıfı açılması uygun 
görülmüştür. 

3. Nüfusumuzun % 80'inin köylerde meskûn bulunması , köy okulu 
mezunlar ına ilk tahsilden sonra da öğrenime devam imkânlarının sağ
lanması ve köyü daha iyi tanıdıkları için bu muhite kolay intibak edebi
lecekleri göz önünde bulundurularak şehirli ve köylü çocukları öğre tmen 
okullar ında birleştirirken köyden alınacak öğrenci nispetinin tespiti fay
dalı görülmüştür. 

4. Öğre tmen okullarına öğrencilerin seçimle al ınmalarına rağmen 
okula devamları esnasında öğretmenlik vasıfları bakımından ilerde iyi bir 
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öğre tmen olamayacaklar ına kanaat getirilenlerin beyhude masraf ihtiya
rına ve zaman israfına meydan veri lmemesi için ilk tahsil yılı içinde okul
la ilgisinin kesilmesi ve bu suretle ellerinde olmayan sebepler dolayısıyla 
okuldan çıkarılacakların tazminat takibatından muaf tutulmaları derpiş 
edilmiştir. 

5. İlk öğre tmen okullarında yatılı olarak geçen öğrenim yılları, karşı
l ığında mezunlar ın tabiî tutulacakları mecburi hizmetin müddet i u m u m î 
hükümlere bırakılmıştır. Köylerin öğretmene olan şiddetli ihtiyacı karşı
sında bu mecburi hizmetin köy okullarında ifasına lüzum görülmüştür. 
Ancak bu öğrencilerden özel istidat ve kabiliyeti görülenlerin yine meslek 
sahasında daha yukarı bir tahsile devam imkânlarını sağlamak maksadı 
ile de bu mecburi hizmetin tecili uygun bulunmuştur. 

6. 5128 sayılı Kanunun 8'inci maddesi ile (Köy Öğretmenler i ve Köy 
Sağlık Memurlar ı Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) , 4357 sayılı Kanunun 
1 l ' inci maddesiyle de (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yard ım San
dığı) adiyle iki sandık kurulmuş bulunmaktadır. Köy Enstitüsü mezunu 
öğretmenler bu sandıklardan birincisinin, diğer ilkokul öğretmenler i ise 
ikicisinin üyesidirler. Bundan sonra ilkokul öğretmenlerinin hepsinin 
4357 sayılı Kanunla kurulan (İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yar
d ım Sandığü'na üye olmaları derpiş edilmiştir. Ancak halen çal ışmakta 
bulunan eğitmenlerin, eğitmenliğin muvakkat bir teşkilât olması ve köy 
sağlık memurlar ının da Sağlık Bakanlığına bağlı bulunmalar ı ve öğret
menlikle ilgileri bulunmaması dolayısıyla bu sandığa üye olmalar ına im
kân ve lüzum görülmediğinden (Köy öğretmenleri ve Sağlık memurlar ı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığü'nın, (Köy eğitmenleri ve köy sağlık me
murları Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) adıyla muhafaza edi lmesine za
ruret görülmüştür. 

7. 4274 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanununun 46'ncı 
maddes in in Kinci bendi köy enstitülerinde vazifeli öğretmen, m e m u r ve 
hizmetli leri Pazartesi sabahından Cumartesi günü saat 13'e kadar çalış
makla ve tatil gün ve saatlerinde de her türlü tatbikat ve tetkiklerin ya
pıldığı zamanlarda hep birlikte, yahut nöbetle iş görmekle mükel lef tut
maktadır. Buna karşılık benzeri müesseselerde çalışan öğretmenler mü
zakere saatleriyle birlikte 17-20 saat ders okutmakla mükelleftirler. Öğ
re tmen okullarını mâkul, verimli ve tatbiki kabil bir çal ışma düzenine ka
vuş turmak gayesiyle mecburi ders ve müzakere saatlerinin 17 ihtiyarî ve 
ücrete tabi ders saatlerinin de 7 olarak tespiti faydalı görülmüştür. A n 
cak bu meslek okullarında öğretmen adaylarına gerçek bir meslek hava
sı içinde öğretmenlik heyecanının verilmesi, eğitim ve öğret im konuları-
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nın tatbikatla muvazi olarak işlenmesi için öğretmen okulu öğre tmenle
rini ders dışı faaliyetlere ve müessesenin umumî hayatına katı lmaları da 
lüzumlu görülmüştür. 

8. Köy enstitülerinin i lköğretmen okullarıyla birleştirilmesi dolayısıy
la Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolarıyla merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapı lmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı bir ve iki sayılı cetvellerdeki maaş ve ücret kad
rolarının tasarıya bağlı 1 ve 2 sayılı cetvelde kadrolarla değişt ir i lmesine 
zaruret hâsıl olmuştur. 

Yeni kadro cetvellerinin hazırlanmasında bütçeye bir külfet tahmil 
edi lmemesi bilhassa göz önünde bulundurulmuştur. 

9. Köy enstitülerinde, bilhassa ilk yıllarda mezun olmuş bulunanla
rın öğretmenlik için gerekli seviyeye eriştirilmeleri hususunda her türlü 
tedbirler bakanlıkça alınacaktır. Köy enstitüleri mezunları arasındaki 
hak ve vazife farklarını da kaldırmak üzere aylığa geçmiş ve bundan son
ra geçecek olan enstitü mezunları hakkında da öğretmen okulu mezun
ları ile diğer Devlet memurlarının tabi oldukları hükümler in tatbiki uy
gun bulunmuştur. Ancak henüz ücretle çalışmakta bulunan enstitü me
zunları hakkında disiplin bakımından 4357 sayılı Kanunun hükümler i 
uygulanmakla beraber, bunların stajyerliklerinin kaldırılması aslî maaş
la öğretmenliğe geçirilmeleri hususunda 5479 sayılı Kanun hükümler i 
nin uygulanması lüzumlu görülmüştür. 

Halen ücretle çalışmakta bulunan ve daha bir müddet ücretle çalışa
cak olan öğretmenlerin durumu 4357 sayılı Kanunla kurulan (İlkokul 
Öğretmenler i Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) nın şartlarına uymadığın
dan bunlar diğer sandığın üyeliğini muhafaza edeceklerdir. 

10. 3803 sayılı Kanunun 9'uncu maddesini değiştiren 5352 sayılı Ka
nuna göre köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin eylemli askerlik hizmet
leri esasında kayıtları s i l inmemekte ve kendilerine 1076 sayılı Kanun ge
reğince asteğmenlik veya askerî memurluk tevcihine karar a lmakta ol
dukları ücretin üçte biri verilmektedir. Köy enstitüsü mezunu öğre tmen
lerden henüz aylığa geçmemiş olanların bu haklarının mahfuz tutulması 
için tasarıda geçici üçüncü maddeye yer verilmiştir. 

11. 3803 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılırken aynı kanunla ilgili 
bulunan 4274 sayılı (Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanunu) nun 
da incelenmesine ve bu kanunun 3803 sayılı Kanunla tedahül hal inde 
bulunan bir kısım maddelerinin yürürlükten kaldırı lmasına lüzum hâsıl 
olmuştur: 
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a) İkinci maddesi , köy enstitüleri ilk öğretmen okullarıyla birleştirile
ceğinden hiçbir tefrika meydan veri lmeden mezunlarının bakanl ığın lü
zum ve ihtiyaç gördüğü yerlere tayini gerektiğinden; 

b) Üçüncü maddesi , ikinci maddenin kaldırılması ve teftiş bölgeleri
nin teşkili yönetmelik ve diğer mevzuat la tespit edilmiş bulunması dola
yısıyla; 

c) Dördüncü maddesi , enstitü müdürlüklerinin kendi kesimlerine gi
ren eği tmen, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerine yard ımda bulunmala
rını âmir olakla beraber bu konuda tatbikatta müspet bir netice al ınma
dığı gibi bunun bir kanun mevzuu da olamayacağından; 

ç) 5 ve 6'ncı maddeleri; köy okullarının murakabe, teftiş ve idareleri
nin millî eğit im memurlarıyla millî eğitim müdürlükler ine ait o lduğunu 
tespit e tmesinden bunun ise tabiî ve diğer mevzuat la temin edi lmiş olma
sından; 

d) 11 ve 29'uncu maddeleri müphem olmakla beraber ant idemokra
tik bir hüküm ifade ettiği ve köylülerle öğretmenlerin anlaşarak iş birliği 
yapmalar ı gereken hususlarda ihtilâflara yol açacağı için; 

e) 3 1 , 32, 33, 34, 35, 36 ve 37'nci maddeleri , köy enstitüsü mezunu 
öğretmenler in terfi ve tecziyelerine ait hükümleri taşımakta olup yeni ta
sarı ile bütün ilkokul öğretmenlerinin 4357 sayılı Kanun hükümler ine 
göre terfi ve tecziyeleri temin edileceğinden; 

f) 39 'uncu maddesi , mezunlar bakanlıkça görülen lüzum ve ihtiyaca 
göre , iller emrine tayin edildiklerinden ve bu maddenin ş imdiye kadar 
muhtel i f sebeplerle tatbik olunmamasından; 

g) 40'inci maddesi; ilk öğretmen okullarında birer uygulama okulu 
bulunacağından geniş bir uygulama bölgesinin ayrı lmasına imkân ve lü
z u m görülmediğinden; 

h) 43'üncü maddesi; bakanlığın lüzum gördüğü takdirde kurslar aç
masına bir engel bulunmadığı için bu hususta kanunî bir hükme lüzum 
ve zaruret olmadığından; 

i) 44 'üncü maddesi; köy enstitüleri ilk öğretmen okullarıyla birleşti
r i ldiğinden bu müesseselerde çalışan öğretmenlerin de diğer benzeri 
okullarda vazifeli öğretmenlerin tâbi oldukları 1702 sayılı Kanun hü
kümler ine tabî tutulmaları gerektiğinden; 

j ) 45'inci maddesi; usta öğreticilerin tayinlerine ait olup 3803 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırıldığı için bu maddeye lüzum kalmadığından 
durumlarının, kadro cetvelleriyle tespiti lazımgeldiğinden; 
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k) 49, 50, 51 , 52 ve 53 uncu maddeleri; köy ensti tülerinde çalışan öğ
re tmen ve vazifelilerin terfi ve tecziyelerine ait hükümler i taş ımakta olup 
bu müesseseler ilk öğretmen okullarıyla birleştirildiğinden öğre tmen ve 
vazifelilerin bu konuda 1702 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olacakların
dan; 

1) 63'üncü maddesi; öğretmen okullarıyla birleştirilen köy enstitüle
rindeki öğrencilerin de okullardan ayrıldıkları veya çıkarıldıkları takdir
de bu konudaki umumi hükümlere göre işleme tabî tutulmaları icabetti-
ğinden; 

m ) 10'uncu maddesinin: (e) fıkrasının 1, 2, 3 ve 6'ncı bentleri okul in
şaat ında öğretmenleri fiilen çalışmalarına imkân ve lüzum görülmediği ve 
sanatkâr öğretmen yetişt irme fikrinden vazgeçildiği için yürür lükten kal
dırılmıştır. 

Cetvel 

5908 sayılı 1952 yılı Bütçe Kanununun 12'nci maddes ine göre K cetve
linde gösterilip 5479 sayılı Kanuna eklenmesi gereken ücret kadroları 

Ücret Aded 

105 9100 Köy enstitüsü mezunu stajyer öğre tmen 

105 620 Stajyer köy sağlık memurları 

Millî Eğit im Komisyonu Raporu 

T.B.M.M 
Milli Eğitim Komisyona 29.1.1953 

Esas No. : 1/440 
Karar No. : 8 

Yüksek Reisliğe 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkında 
Millî Eğit im Vekâleti tarafından hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyet ince 
12.VI. 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı lmış olan ka
nun tasarısı Komisyonumuza havale buyurulmuş o lmakla Millî Eği t im 
Vekâleti mümessi l i de hazır bulunduğu halde mesele incelendi: 

Yarınki vatandaşlarımızı teşkil edecek olan bugünkü çocuklar ımıza 
millî karakterimizi intikal ettirecek ve onlara millî tarihimizi, millî coğraf
yamızı , millî mefahirimizi vatandaşların hak ve vazifelerini. Hükümet imi
zin şeklini ve demokrasi fikrini öğretecek olan ilk okul öğretmenler ini y e 
tişt irmek mesuliyetini üzerine alacak olan müessesenin her şeyden önce 
bu müesseseler hakkında teessüs etmiş usul ve nizamlara uymalar ı ica-
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hederken 3803 sayılı (Köy Enstitüleri Kanunu) ve 4274 sayılı Köy Okul
ları ve Köy Enstitüleri Kanunu ile köy enstitülerinden ziraat, demircil ik, 
marangozluk gibi sanatlara vakıf ve geçimini kendisine Hükümetçe veri
len toprak ve çiftlik vasıtaları ile temin edip ayda 20-30 lira kadar az bir 
para ile hizmet gören ucuz öğretmen yetiş t i rmek suretiyle köyler imizin 
toptan ve kısa bir zamanda kalkınması hedef tutulmuştu. Uzunca bir za
m a n ve emek sarfından ve bütçe bakımından da hayli fedakârlıklara kat
lanıldıktan sonra bu öğretmenlerin asıl kendilerinden bekleni len talim ve 
terbiye sahalarında verimli olmaktan uzak bulundukları anlaşılmıştır. 
Diğer taraftan şehir ve kasabalarımızdaki i lkokullarımızın öğretmenler i 
ise öteden beri devam edegelmekte olan ve köy enstitülerinin öğre tmen 
yet iş t i rme usullerine hiç benzemeyen mûtat usuller tatbik eden ilk öğret
men okullar ında yet işmekte idi. Bu iki müessesenin ikisi de ilk okul öğ
re tmeni yetiştirdiği halde işleyiş tarzları ayrı ayrı metotlara dayandığı için 
meslekî ve umumî bilgi bakımından aralarında ruh birliği temin edi leme
mişti . 

Tal im ve terbiye usulleri arasında vahdet mevcut o lmadıkça bu öğret
menler in ellerinde şekil alacak olan memleket evladı arasında fikir ve 
duygu birliği emniyet altında görülemeyeceğinden her iki müessesenin 
gaye ve hedef birliği takibeden metotlarla köylerin kasaba ve şehirlerin 
çocuklarını modern hayatın icaplarına göre hazırlayabilecek maharet te 
öğre tmen yetiştirmeleri zarurî görülmüştür. Bu maksatla köy enstitüleri 
ile öğre tmen okullarının birleştirilmesi ciheti komisyonumuzca da uygun 
bir hal tarzı şeklinde mütalâa edilmiştir. Meselenin esası hakkında ko
misyonumuzca bu birlik prensibi kabul edildikten sonra tasarının mad
deleri üzerinde sık sık celseler yaparak aşağıdaki hususlar tespit edi lmiş
tir: 

1. Hükümet tasarısının birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

2. İkinci maddenin ikinci satırındaki (en az) kelimesi üzerinde durul
muştur. 

Zira bu müesseselerin tahsil müddetleri katî olarak tespit edi lmedik
çe millî iradenin istihsaline lüzum kalmaksızın ileride herhangi bir sebep 
gösteri lerek bir veya iki yıl daha artırılması cihetine gidilebilir. Halbuki 
bu müesseseler in tahsil müddet inin bir yıl artırılması bugünkü duruma 
göre bütçeye üç milyon liraya yakın bir yük yükleyeceği gibi bu mahzur
dan daha ağırı, biran önce öğretmene kavuşmak tahassürü içinde kıvra
nan öğretmensiz köylerimizi bu nimetten daha fazla uzak tutmak mese
lesidir. İşte bu iki bakımdan maddedeki (en az) kelimesi kaldırılmıştır. 
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3. Tasar ının üçüncü maddesinde i lköğretmen okullarına köylerde % 
75 talebe almak suretiyle bu müesseselere fazla köylü çocuğu yerleştiri l
mesi ist ihdaf edilmiştir. Fakat tatbikatta köy mefhumunun ortaya koya
cağı ihtilaflı anlayışlara ve köy karakterini taşıyan ve hatta ortaokulu bi
le bu lunmayan ilçe ve bucaklarımızdan da talebe a l ınmasına imkân ver
mek maksadıyla maddenin bünyesinde bazı değişiklikler yapı lmas ına za
ruret hâsıl o lmuş ve madde şu şekle konulmuştur: 

(Madde 3 : Öğre tmen okullarının birinci devrelerine ortaokulu bulun
mayan yerlerden imtihanla parasız yatılı olarak öğrenci alınır. İkinci dev
relerine, ihtiyaç nispetinde ve imtihanlı ortaokul mezunlar ı parasız yatıl ı 
olarak kabul edilir.) 

(Her iki devreye de gündüzlü olarak ilk ve ortaokul mezunlar ı imti
hansız alınabilir.) 

4. Tasarının dördüncü maddesinin üçüncü satırındaki (İlgileri kesilir) 
cümlesi yerine (İlişikleri kesilir) cümlesi konularak madde aynen kabul 
edilmiştir. 

5. Tasarının beşinci maddesi; i lköğretmen okulu mezunlar ı mecbur i 
hizmetlerini tamamlayıncaya kadar köy okullarında çal ışmaya mecbur 
tutmaktadır. Bu müddet uzun olduğu için öğretmeni , okuma zevkinin 
körlet i lmesinden, tecrübe ve görgüsünün azalmasından ve hulasa umu
mi seviye düşüklüğünden ve şehirlere daimî bir tahassür temayülü için
de yaşamaktan korumak maksadıyla ilk öğretmen okulu mezunlar ı mec
buri hizmetlerinin yarısını tamamlayıncaya kadar köy okullar ında çalış
tırılması ciheti daha uygun mütalâa edilmiştir. Böylece beşinci madde şu 
şekli almıştır: 

(Madde 5 : İlk öğretmen okulu mezunları , mecburî hizmetler inin ya
rısını tamamlayıncaya kadar köy okullarında çalıştırılırlar. Bunlardan 
yüksek öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim müesseseler ine devam ede
cek olanların mecburî hizmetleri Millî Eğitim Vekâlet ince tecil olunur.) 

6. Alt ıncı , yedinci, sekizinci maddeler aynen kabul edilmiştir. Tasarı
nın dokuzuncu maddesinde sözü geçen (K) işaretli cetvelde köy ilkokul 
başöğretmenler ine ek görev olarak verilmiş olan başöğre tmene 10 lira ay
lık ücret tahsis kılınmıştır. Başöğretmenliğin ağır vazifelerine mukabi l 
olan bu 10 lira ücret de pek az görülerek 20 liraya çıkarılması daha mun-
sifane telâkki edilmiş ve madde şu şekle getirilmiştir: 

(Madde 9 : 22 Mart 1926 tarihli ve 789 sayılı Kanunun 13 üncü mad
desini değiştiren 30 Ocak 1950 tarih ve 5522 sayılı Kanunun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
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İlkokul başöğretmenlerine (Bunlardan Millî Eğit im Memur luğu görevi 
verilenler dahil) bu idarî hizmetlerine karşılık öğretmenlik ayl ığından 
başka ayda 20 liradan 40 liraya kadar Millî Eğit im Vekâlet ince ek görev 
tazminatı verilir. 

7. Yukardaki sebeplerden ötürü onuncu maddenin bünyes inde de ba
zı değişiklikler yapı lmak zarureti hâsıl o lduğundan madde şu şekle geti
rilmiştir: 

(Madde 10 : 5166 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetveldeki kadrolar la 
1952 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (K) işaretli cetvele dahil köy ensti
tüsü mezunu başöğretmenlere ait ek görev ve kadroları birleştir i lmek su
retiyle yer ine bu kanuna bağlı 3 numaralı cetvel eklenmiştir. 

8. Geçici birinci ve üçüncü maddeler aynen ve geçici ikinci maddenin 
ikinci satırındaki eylemli kelimesi yerine (fiilî) kelimesi konulmak suretiy
le aynen kabul edilmiştir. 

9. 1 L inç i maddenin beşinci satırındaki 5908 sayılı cümles inden ön
ce (5541 sayılı Kanun) rakam ve kelimelerinin ve aynı satırın başındaki 
fıkraları kel imelerinden sonra (6'ncı maddenin Linç i fıkrası) cümlesinin 
ilâvesi ile aynen kabul edilmiştir. 

10. 12 nci maddedeki 15 Eylül 1952 yerine (neşri tarihindeki) cümle
sini koyarak aynen kabul olunmuştur. 

11. 13'üncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edi lmek üzere Yüksek 
Reisl iğe sunuldu. 

Millî Eği t im Kom. Reisi 
ve bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Trabzon Kas tamonu 
M. R. Tarakçıoğlu Z. Termen 

Üye Üye 
Bolu Burdur 

Z. Danışman M. Özbey 
Üye Üye ' 

Çankırı Denizli 
K. Arar F. Başaran 

Üye Üye 
Gümüşhane Seyhan 

V. M. Kocatürk A. N. Asya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Üye 
Yozgad 
H. Üçöz 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 16. XII. 1953 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 11440 

Karar No. : 38 

Yüksek Reisliğe 

K ö y enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkında 
Millî Eğitim Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyet ince Yüksek 
Mecl ise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 5. VII . 1952 tarihli ve 6 / 1912 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru ile birlikte Komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye ve Millî Eği
tim vekâletleri mümessil leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edilmiştir. 

Lâyihanın mucip sebeplerinden ve Hükümet mümessi l ler inin verdik
leri izahattan anlaşıldığı üzere; ilkokullara öğretmen yet iş t i rmek maksa
dını taşıyan ve ilk öğretmen okullarından ayrı olarak ve farklı bir görüş 
ve anlayışla kurulup teşkilâtlandırılan köy enstitüleri münhası ran köy il
kokullarına öğretmen ve ayrıca köyün muhtaç bulunduğu çeşitli sanat 
erbabını yetişt irmeyi istihdaf etmiş ise de müstahsil ve sanatkâr öğret
m e n yet iş t i rmek fikri tahakkuk ettirilememiş olmakla beraber diğer ta
raftan öğretmenler arasında aynı çatı altında çalıştıkları halde köy ve şe
hir öğretmeni şeklinde bir ayrılığa da yol açmış olduğu cihetle, hukuk, 
vazife ve mesaî rejimleri bakımından bu ayrılığı bertaraf e tmek ve i lkokul 
öğretmenler i arasında menşe ve hak birliğini sağlamak maksadıyla ha
zır lanmış bulunan kanun layihası Komisyonumuzca yer inde görülerek 
maddeler in müzakeresine geçilmiştir. 

Lâyihanın 1 ve 2'nci maddeleri komisyonumuzca tadilen 3'üncü mad
desi Hükümet in teklifi ve 4 üncü maddesi ile Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

5, 6, 7 ve 8'inci maddeler Hükümetin teklifi veçhile aynen ve 9 ve 10 
uncu maddelerde yazılı bütçe yılları değiştirilmek suretiyle geçici 1, 2 ve 
3'üncü maddeler ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Halen Köy Enstitülerinde öğretmen olarak vazife gören, öğre tmen 
okulları , ziraat okulları, sanat okul ve enstitüleri mezunlar ından başarı
ları Millî Eğit im Vekâletince kabul edilenlerin ist ihdamlarına devam olun
ması hakkındaki hüküm geçici dördüncü madde olarak komisyonumuz
ca tespit ve kabul edilmiştir. 
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Lâyihanın 9'uncu maddesine ilişik 3 sayılı cetvelde gösteri len ilkokul 
başöğretmeni ek görev kadrosundan 6 250 adedi "L" cetveline eklenmiş 
o lduğundan buna ait hüküm 5'inci geçici madde olarak yeniden komis
yonumuzca tanzim ve kabul edilmiştir. 

l l ' i n c i madde tadilen 12 ve 13'üncü maddeler ise şeklen değiştiril
mek suretiyle hazırlanan kanun lâyihası öncelik ve ivedilikle görüşülme
si dileği ile Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis Reis V. 
Rize İstanbul 

İ Akçal H. Hüsman 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Elâzığ Siird 
0 . F. Sanaç B. Erden 

Üye Üye 
Çanakkale Diyarbakır 

K. Akmantar M. Ekinci 
Üye Üye 

Eskişehir Gazianteb 
A. Potuoğlu E. Cenani 

Üye Üye 
Giresun Giresun 

A. Tüfekçioğlu M. Şener 
Üye Üye 

İstanbul İstanbul 
S. Oran M. Sarol 

Üye Üye 
İzmir İzmir 

B. Bilgin T. Gürerk 
Üye Üye 

Kırklareli Konya 
Ş. Bakay R. Birand 

Üye Üye 
Konya Ordu 

M . Â. Ülgen R. Aksoy 
Söz hakkım mahfuzdur 

Üye Üye 
Rize Seyhan 

O. Kavrakoğlu S. Barı 
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Sivas 
H. İmre 

Uye Uye 
Siird 

M. D. Süalp 
Söz hakkım mahfuzdur 

Uye 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlu 

G E N E L K U R U L G Ö R Ü Ş M E L E R İ (2) 

REİS — Raporda öncelikle görüşülmesi yazılı olarak istenmektedir. 

Öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

T ü m ü üzerinde söz Ahmet Morgil ' in. 

A H M E T M O R G İ L (Rize) — Muhterem arkadaşlar, yüksek malûmlar ı 
olduğu veçhile tahsilin temeli ilk öğretimdir. Bu temel ne kadar kuvvetl i 
olursa cemiyetin mânevi bünyesi o derece sağlam istikbali o derece par
lak olur. Bu mevzuda üstün kalite öğretmen yetiş t i rmek meselesi birinci 
derecede esaslı bir dâva olarak ele alınmak icabeder. 

Uzun yıllar boyunca her cephesi ile bir tekâmüle mazhar o lmuş olan 
öğre tmen okulları, irfan hayatımızda çok verimli ve hayırlı h izmet göre-
gelmiş olan müesseselerdir. 1940 yılında Türk köyünü kültür, ziraat, sa
nayi, sağlık ve sosyal yardım bakımlarından kalkındırmak maksadiy le 
kurulmuş olan köy enstitüleri, öğretmen okullarını rağbetten düşürmüş
tür. Köy enstitülerinin durumuna bir göz atacak olursak görürüz ki, kö
yün ve köy bünyesinin esaslı bir şekilde tetkik edilip ihtiyaçları ve şart
ları tespit edi lmeden, programları ve kitapları hazır lanmadan, eğit im ve 
öğret im unsurları yetiştiri lmeden muazzam ve birkaç başlı bir gaye etra
fında faaliyete geçen bu müesseseler, ilk öğret imde bir buhran, bir her-
cümerc yaratmışlardır ve bu suretle hepimizin ma lûmu olduğu veçhile 
yıl larca bu milletin milyonları heder olup gitmiştir. 

İşin daha feci tarafı, bir verem mikrobu gibi da ima zaıf ve buhranlı 
bünyeler i ariyan sol cereyanları da maalesef birçok yerlerde bu müesse-
nin bünyes ine sokulmak istenmiştir. 

Şunu da hemen ilâve edeyim ki, iktidarımız zamanında bu mevzuda 
gösteri len hassasiyet ve aksülâmel ve alınan tedbirler sayesinde bu mu
zır faaliyet, bu müesseselerin bünyesinden atılmış bugün Köy Ensti tüle
r inden mezun olarak çalışmakta olan gençlerimiz, milliyetçi, vatansever, 

(2) Tutanak Dergisi : C.27, s.258-279, 370-378 
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tertemiz vatan evlâtları olarak vazife görmektedirler. Köy Ensti tülerine gi
ren köy çocukları burada hem bilgisini art ırmak mecburiyetindedir , hem 
de bir işçi gibi çalışarak sanat öğrenecektir, hem de bir çiftçi gibi Ziraat
la uğraşarak Ziraat öğrenecektir. Öğretmen olarak köyüne döndüğü za
man da; köyün hem öğretmeni hem de ziraat ve sanat öğreticisidir. Böy
lece bunların koltuklarına birçok karpuz yerleştir i lmek istenmiştir. Bu 
zavallı gençler, bunların hepsini muhafaza edelim derken hiçbirini mu
hafaza edememişlerdir . 

Sonra bunlar; diğer öğretmenlerden farklı şartlara tâbi tutulmuşlardır. 
Meselâ diğer öğretmenler tahsil müddetinin 1,5 misli mecburi hizmete tâ
bi tutulmuşlarken bunlar 20 yıl gibi ağır külfet altına sokulmuşlardır. 

Bu ağır hizmetlerine mukabil yirmi lira ücret veri lmek suretiyle çalış
tırılmışlardır. Her ne kadar bu husustaki kanunda işlik, geçimler ine ya-
rıyacak arazi, ziraat alet ve edevatı veri lmek kaydı var ise de birçok yer
lerde bunlar kendilerine verilmemiştir. Verilen yerlerde de öğretmenl ikle 
fiilî çiftçilik ve sanatkârlık bir arada yürüyemeyeceği için gençler bunlar
dan istifade edememiş ve bu suretle sefil ve perişan bir duruma düşmüş
lerdir, Tayin , terfi, tecziye, vazife hususlarında da tamamıyla farklı mu
ameleye tâbi tutulmuşlardır. Bu suretle ilk öğre tmen meslekinde bir iki
lik meydana gelmiş bir köylü, şehirli ayrılığı telkin edilmiştir. İşte bu mü
esseseler, bu gibi sebeplerle muvaffak olamamışlardır. 

Bugün huzurunuza getirilmiş olan bu kanun, köy enstitülerini öğret
men okulu haline getirmekle çok hayırlı bir hizmet ifa etmektedir. 

Bugün müzakere etmekte olduğumuz bu kanunun getirdiği bell ibaş-
lı esaslar şunlardır: Bir defa arzettiğim gibi bu farklı muameleyi or tadan 
kaldırmış ve meslekte muamele yaratmış olacaktır. Huzurunuza getirilen 
bu kanunda üstün kalite öğretmen yetişt irmenin esas olarak ele a l ınmış 
olduğu maddelere geçildiği zaman görülecektir. Bu kanun, köyden ve şe
hirden alınacak çocuk sayısını tespit e tmek suretiyle daha çok muhi te 
intibak kabiliyetini haiz olanlarla köy öğretmeni ihtiyacının teminini der
piş etmiştir. Ve sonra her meslek hususi kabiliyet ve istidat ister. Bunun 
gibi öğretmenl ikte de hususî kabiliyet ve istidadın rolü büyüktür. Her 
hangi bir çocuk öğretmen okuluna girerken muvaffak olabilir. Okuldaki 
mesais inden öğretmen olamayacağı kanaati hâsıl olursa bu hususta ne 
yo lda hareket edileceği hakkında bir hüküm vardır: Bu gibi kabiliyetsiz 
çocuklar, öğretmenler Kurulunca birinci yıl sonunda kendi ler inden taz
minat a lmaksızın okuldan çıkarılabilecektir. Bu suretle üstün kali tede 
öğre tmen yet iş t i rme imkânı hâsıl olacak ve bu durumdaki çocuklar da 
bir malî külfet altına sokulmamış olacaklardır. 
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Sonra; mecburi hizmet umumî hükümlere bağlanmak suretiyle bu 
hususta da âdilâne bir şekle varılmıştır. Öğretmen okul lar ından mezun 
olacak öğretmenlere, bu kanunla, yüksek tahsil imkânı da sağlanmış bu
lunmaktadır . Köy enstitülerinde ders saatleri de emsal müesseselere na
zaran nispetsizdir ve bu işte de bir keşmekeş vardır. Bu da diğer mües
seselere uygun bir şekilde bir nizama bağlanmış bulunmaktadır . 

Köy enstitülerini öğretmen okulları haline getiren bu kanun çok fay
dalı bir kanundur. Maddelerde bazı değişiklik yapılması hakkındaki teklif 
hakkım mahfuz olmak üzere bu kanuna iltifat buyurulmasını rica ederim. 

REİS — Millî Eğitim Vekili. 

MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ RIFKI SALİM B U R Ç A K (Erzurum) — Muhte rem 
arkadaşlar; yüksek huzurunuza sevketmiş o lduğumuz kanun tasarısı, 
köy enstitüleriyle öğretmen okullarını birleştirecek olan kanun tasarısı
dır. Bugün ilkokullarımıza öğretmen yetiştirmek bakımından iki kayna
ğa sahip bulunduğumuz Yüksek Meclisçe malûmdur. Bu kaynaklardan 
biri köy enstitüleri, diğeri öğretmen okullarımızdır. Her iki kaynaktan, 
her iki menşeden yetişen öğretmenlerimizin bir kısmı şehirlerde ve kasa
balarda, diğer bir kısmı köylerimizde, Yüksek Meclisin üzerinde da ima 
büyük bir hassasiyetle durduğu bir davanın i lköğretim davasının tahak
kukuna gayret sarfetmekte ve hakikaten büyük bir feragatle, fedakârlık
la çalışmaktadırlar. 

Şimdi, müşterek bir hizmetin ifasında vazifeli olan bu öğretmenler 
arasında, enstitü mezunu ile öğretmen okulu mezunu arasında kanun
larla ihtas edilmiş büyük farklar mevcuttur. Bu iki menşeden bu iki kay
naktan gelen öğretmenler arasında, tayinleri, terfileri, tecziye usulleri, 
ça l ışma tarzları, mecburi hizmetleri bakımından büyük farklar vardır. 
Enstitü mezunu öğretmenler 105 lira ücretle tayin edilmektedir ler ve 3 
sene ile 6 sene arasında staj görmektedirler. Öğre tmen okulu mezunlar ı 
20 lira ile başlar ve 1 sene ile 3 sene arasında staj görürler. Tecziyeleri 
bakımından enstitü mezunu olan öğretmenler 4274 sayılı Kanuna tâbi
dir; öğre tmen okulu mezunları ise 4357 sayılı Kanuna tabidirler. Böyle 
o lunca her iki çeşit öğretmenlerin yani enstitü mezunu öğretmenler in di
siplin kurulları ayrı ceza hükümleri ayrıdır. Çal ışma yerleri bakımından 
da aralarında çok farklar vardır. Enstitü mezunu öğretmenler münhas ı 
ran köylerde vazife almakta öğretmen okulu mezunlar ı ise hem köylerde 
hem de şehir ve kasabalarda hizmet görmektedirler. Ensti tüye alınan ço
cuklara öğre tmen okuluna alınan öğrenciler arasında da farklar vardır. 
Köy enstitülerine münhasıran köylü çocukları a l ınmakta öğre tmen okul
larına ise hem şehirli hem de köylü öğrenciler girmektedirler. 
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Şimdi bu farklar, iki ayrı menşeden yetişmiş olan öğretmenler arasın

daki bu ayrılık binnetice köy enstitüsü mezunları arasında bir huzursuz

luk tevlidetmiştir. 

Biz, yüksek huzurunuza getirdiğimiz bu kanun tasarısıyla yetiştiril
dikleri müesseselere göre öğretmenlerimiz arasında kanunla ihdas edil
miş olan farkları bertaraf etmek istiyoruz. Bunlar arasında menşe birli
ğini temin etmek hak ve vazifeler bakımından müsavat tesis e tmek isti
yoruz. Kanunun maksat ve hedefi bundan ibarettir. Yüksek Meclisiniz bu 
kanun tasarısını kabul buyurduğu takdirde i lköğretmen davas ında son 
derece ehemmiyet l i telâkki ettiğimiz meseleyi halletmiş ve öğretmenler i 
miz arasında uzun zamandan beri devam edegelen ikiliği bertaraf e tmiş 
olacaktır. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize ar

zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edi lmiş

tir. 

K ö y Enstitüleri ile İlk Öğretmen Okullarının Birleştiri lmesi 
Hakkında Kanun 

M A D D E 1. — "Köy enstitüleri" adı "İlk öğretmen okulu" olarak değiş

tirilmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ RIFKI S A L İ M B U R Ç A K (Erzurum) — Efendim, 
burada Hükümet in teklifi ile Bütçe Komisyonunun teklifi arasında bir 
fark vardır. Hükümetin teklifinde, köy enstitüleri ile öğretmen okulları , 
ilk öğre tmen okulları adı altında birleştirilmiştir, deniyor. Bütçe Komis 
yonu ise (köy enstitüleri adı, ilk öğretmen okuluna çevrilmiştir .) şeklinde 
maddeyi değiştirmiştir. Hükümet teklifinin kabul edilmesini rica edece
ğim, şu sebeple ki; demin arzettiğim sebeplerle işin bünyesinde, mahiye
tinde değişiklik vardır ve bu iki müessese birleştirilmiştir. Bu mânayı ifa
de etmesi bakımından Hükümet teklifinin kabul edilmesini istirham ede
ceğim. 

REİS — Komisyon iltihak ediyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM K O M İ S Y O N U REİSİ M U S T A F A REŞİT T A R A K Ç I O Ğ L U 

(Trabzon) — Efendim; Millî Eğitim Komisyonunuz, Millî Eğitim Vekilinin 

sebeplerini izah ettiği meseleden dolayı Hükümet teklifini aynen kabul 

etmiştir. 

REİS — Ahme t Kemal Varınca. 
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A H M E T K E M A L V A R I N C A (Gümüşhane) — Efendim, komisyon gayet 
doğru bir isim bulmuş. Bununla kanunun bünyesine t amamen bir birlik 
tesis ediliyor, yani eşitlik tesis ediliyor. "İsimde bir birlik olmaz*' diyor Hü
kümet . (Soldan "öyle değil" sesleri gülüşmeler). Müsaade buyurun, şaşırtma
yın. Şimdi Hükümet Enstitü adını devam ett irmek istiyor. (Hayır, hayır, 
sesleri gülüşmeler). 

REİS — Yanlış anladınız Kemal Bey. 

A H M E T K E M A L V A R I N C A (Devamla) — Benim anladığım şu: (Gülüşme
ler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, yanlış anladıklarını ifade ettiler. 

A H M E T K E M A L V A R I N C A (Devamla) — Belki yanlış anladım, müsa
ade buyurun. Şimdi, komisyon, i lköğretim mektepleri dememiş mi? K o 
misyonun değişt irmesi bu değil mi? İlköğretim okulları muall imleri için 
Hükümet , enstitü kalsın diyor. (Soldan gülüşmeler). 

REİS — Rica ederim, kanaatlerinizi reylerinizle izhar ederseniz, hati
bin kendi şahsî anlayışını böyle reaksiyonla karşı lamayınız. (Anlamamış 
sesleri). 

A H M E T K E M A L V A R I N C A (Devamla) — Ne bağır ıyorsunuz, ben yan
lış anlamış olabilirim. O vakit Hükümet , komisyon çıkar A h m e t Kemal 
Varınca bu işi yanlış anlamıştır, der sizin bağı rmaya ne hakkınız var? 

REİS — Cezmi Türk. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) — Efendim, Sayın Bakan burada sarahaten 
beyan ettiler ve "aynı meslekte, aynı vazifede çalışan iki zümre arasında 
gitt ikçe zıddiyet, ayrılık olmaktadır, bu ikisini tevhit ediyoruz, evvelce ya
pı lmış bir hatayı tashih ediyoruz" dediler. 

Ondan sonra konuşan, salahiyetli komisyon. Millî Eğit im komisyonu 
Başkanı aynı hakikati ifade ederek bu şekilde bir hatanın tashih edildi
ğini ve köy enstitüleri ile i lköğretmen okullarının bir nam altında birleş
tirildiğini tebarüz ettirdiler. Vaziyet bu kadar sarih iken Bütçe Komisyo
nu Sözcüsünün bunu kabul etmeyerek beyanda bulunması mavakaa uy
mamaktadır . Bu münasebet le Sayın Bütçe Komisyonu Sözcüsüne şunu 
ifade e tmek isterim ki... 

REİS — Şimdi iltihak ediyorlar Cezmi Bey. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — İltihaklarına teşekkür eder im. Aksi takdir
de haksız iktisap gibi bir haksız tasarrufta bu lunmuş olacaklardır. 

REİS — Takrir vardır; okutuyorum, 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebeplerle Linçi maddenin "Köy enstitüleri ile il-
köğretmen okulları i lköğretmen okulu adı altında birleştirilmiştir." 

Şekl inde kabulünü arz ve rica ederim. 

Millî Eğitim Vekili 
Rıfltı Salim Burçak 

REİS — Komisyon iltihak etmektedir. Birinci maddeyi okuyoruz. 

Köy Enstitüleri ile İlk Öğretmen Okullarının Birleştirilmesi hakkında 
Kanun 

M A D D E 1. — Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okulları, "ilk öğre tmen 
okulları" adı altında birleştirilmiştir. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen yoktur. Kabul edenler.. . 
Kabul etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. — İlk öğretmen okullarının tahsil müddeti , i lkokul mezun
ları için (6) , orta okul mezunları için (3) yıldır. 

REİS — Buyurun. 

K O M İ S Y O N BAŞKANI M U S T A F A REŞİT T A R A K Ç I O Ğ L U (Trabzon) — 
İkinci maddede; Millî Eğitim Komisyonu olarak, Bütçe Komisyonunun 
değiştirgesini kabul ediyoruz. Yalnız bu maddede ayrı bir fıkra var. Hü
kümet teklifinde olan bu fıkrayı okuyorum; "İlk öğretmen okullar ında ge
rekirse hazırlık sınıfları da açılır." Bütçe Komisyonu bu fıkrayı kaldırmış . 
Millî Eğit im Komisyonu bunu kabul etmiştir. Sebep şu; bugün Türki
ye 'mizin 16 000 küsur köy okulu vardır, bugün 1 000 küsuru tek öğret-
menlidir. Şimdi bu tek öğretmenli okullardan mezun olup, öğre tmen oku
luna gelecek olan çocukların beş sınıflı beş öğretmenli yahut beş sınıflı 
veya 3-4 öğretmenli talebe ile bir seviyede yürümesi imkânı yoktur. Onun 
için komisyonumuz Hükümete bu hususta imkân vermiştir. İlk öğretmen 
okullarında, gerekirse, kaydıyla, hazırlık sınıfı açı lmasının ve binaena
leyh ye t i şmemiş köy çocuklarının yetiştirilmesinin yerinde ve lüzumlu ol
duğu kanaatindedir. (Çok doğru sesleri) Bu fıkranın aynen kabul edilmesi
ni rica ed iyorum. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) — Sözlerime Millî Eğit im Komis
yonu Reisine teşekkür ederek başlayacağım. Bu madde üzerinde Millî 
Eğit im Komisyonu önemle durmuş bulunması yerindedir. Hemen arz 
edeyim ki, mütaakıp üçüncü madde sıkıdan sıkıya bu madde ile ilgilidir. 
Burada Millî Eğit im Komisyonu Reisinin dermeyan ettiği mucip sebepler 
ayniyle mütaakıp maddede de mevcuttur. 
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Bilirsiniz ki, Köy Enstitüleri Kanunu, bidayette, bu okullara girecek 
olanların köylü olmasını şart kılmıştı. Fakat aradan birkaç sene geçtik
ten sonra yapılan bir tadille şehirli çocuklar da bu okullara kabul edil
meye başlanmıştır. 

T E V F İ K İLERİ (Samsun) — Hayır. Olursa bugün olacaktır. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Devamla) — Ben tadil edi lmiş o lduğunu 
zannediyordum. Köy enstitülerinin ismini değiştirip "Köy öğre tmen oku
lu" da desek, bu okullara sadece şehirli veya sadece köylü çocuklarının 
girmesi hakkında bir hüküm vaz'ı öyle zannediyorum ki Anayasa bakı
mından da mümkün değildir. 

Ancak muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Millî Eğit im Komisyonu 
Reisinin izah ettiği gibi, bugün köylerimizin mühim bir k ısmında tek öğ
re tmen vardır. Köylerimizde okuyan çocuklarımız, müsabaka imtihanla
rında, şehirlerde, kasabalarda okuyan çocuklarımız kadar müktesebat
ları olmadığı için, onlara nazaran zayıf durumda kalacaklardır. Bu ikin
ci maddede hazırlayıcı, kurs mahiyetinde, bir devre kabul e tmekle, öyle 
zannediyorum ki, köylü çocukların bu durumunu göz önünde tu tmuş 
olacaktır. Bu maddeyi Hükümetin üçüncü maddesi tamamlamaktadır . 
Bu maddeler i birlikte mütalâa etmek lazımdır. Köy okullarında okuyan 
çocuklar, şehirde tesadüfen yahut talihin şevkiyle daha esaslı tahsil ya
pan kardeşlerinden kötü vaziyette bırakılmamalıdır, onları h imaye edici 
bir hüküm lâzımdır. Bu itibarla Millî Eğitim Komisyonunun teklifinin ka
bulünün çok yerinde olacağı kanaatindeyim. 

REİS — Efendim, Bütçe Komisyonu bu kaydın ilavesine esasen ilti
hak etmektedir. Bu kaydın ilavesi suretiyle maddeyi okuyoruz. 

M A D D E 2. — İlk öğretmen okullarının tahsil müddeti , i lkokul mezun
ları için (6) , orta okul mezunları için (3) yıldır. 

İ lköğretmen okullarında gerekirse hazırlık sınıfları da açılabilir. 

N U S R E T KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — Efendim, hazırlık sınıfları kaç 
yıl olacaktır? Zapta geçmesi için soruyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ RIFKI SALİM B U R Ç A K (Erzurum) — Bir yıl . 

M A D D E 3. — İlk öğretmen okullarına alınacak öğrenciler imtihanla 
seçilir. Bu okullara her yıl alınacak öğrencilerin % 75'inin köy ilkokulla
rı mezunlar ından olması şarttır. 

MİLLÎ EĞİTİM K O M İ S Y O N U B A Ş K A N I M U S T A F A REŞİT T A R A K Ç I O Ğ -
L U ( T R A B Z O N ) — Arkadaşlar, bu üçüncü maddenin ehemmiyet i vardır. 
Zahiren ilk öğretmen okullarına alınacak öğrencilerin % 75'ini köy okul-
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larından almış olmakla biz biraz hissiyatımızı gıcıklamış oluyoruz. Bu 
madde ile biz köylü çocuklarımızın bu öğretmen okullarına girmeler ine 
taraftar o lduğumuzu gösteriyoruz. Ancak bu mesele komisyonda uzun 
uzun mevzuubahis oldu. Eskiden ortaokulların sayıları azdı. Bunlar her 
yıl Türkiye 'de çoğalmaktadır ve bugünkü miktarı 400'ü aşmış bulun
maktadır. Yalnız liselere bağlı olanlar hariç, müstakil ortaokullara devam 
eden talebenin adedi 60 000'e yakındır. Bu ortaokullar kazalarda, nahi
yelerde, hatta bazı kalabalık köylerde dalı i açılmıştır. ("Öyle bir şey yok" 
sesleri). 

Bazı köylerde bile açılmıştır. Hükümet burada... 

Arkadaşlar , biz komisyon olarak şöyle düşündük: Öğre tmen okulları, 
enstitüler gibi beş sınıf değil, altı sınıflı oluyor. Binaenaleyh eğer biz bu
labildiğimiz yerlerde ortaokul mezunu bulursak buralara alalım çünkü, 
bunlar da köy çocuklarıdır. Onun için maddeye başka şekil verdik. Sebe
bini size bir rakamla arzedeceğim. 20 öğretmen okulunda 14 bin talebe 
vardır. Bir talebenin bir yıllık masrafı, Hükümet ten aldığım rakama göre 
arzediyorum, 560 liradır. Binaenaleyh bunların bir yıllık masrafı sekiz 
mi lyon lira oluyor. Eğer biz yine köy çocuklarından terekkübetmiş olan 
ortaokul mezunlarını alırsak bir defa masraf bakımından bir hayli para 
tasarruf etmiş olacağız. Onun için maddeye şu şekli verdik: 

M A D D E 3. — Öğretmen okullarının birinci devrelerine ortaokulu bu
lunmayan yer lerden imtihanla parasız yatılı olarak öğrenci alınır. 

(Ortaokulu bulunmayan yerlerden) diyoruz. Yani bu yerler nereleri 
olabilir? Şüphesiz köyler. Binaenaleyh bu, % 75'i değil, icabederse, orta
okulu bu lunmayan yerler de dahil edilince, kamilen köy okulları talebe
lerinden alınır, demektir. Yani bu, % 75 nispetini de aşmış oluyor. 

(İkinci devrelere, yani 4 üncü sınıflara ihtiyaç nispetinde ve imtihan
la ortaokul mezunları parasız ve yatılı olarak kabul edilir.) 

Şimdi Hükümet teklifinde bulunmayan mühim bir fıkrayı buraya ila
ve ettik. O da şudur: (Her iki devreye de, gündüzlü olarak, ilk ve ortaokul 
mezunlar ı imtihansız alınabilir.) Bu hükmü koymamızın sebebi şudur: 
Böyle bir kayıt olmadıkça bir mahallin öğretmen okuluna gündüzlü tale
be alınamıyor. Niçin? Bunlar yatılıdır, onun için deniyor. Böyle bir fıkra 
konursa o mahaldeki çocukların da bu okullara devam edip öğre tmen ol
malar ına imkân verilmiş olur. Ko m i sy o n u m uzu n noktaî nazarı budur. Bu 
şeklin kabulünde fayda mülâhaza etmekteyiz, kabulünü rica ederiz. 

REİS — Tevfik İleri. 

4610 



KÖY ENSTİTÜLERİYLE İLKÖĞRETMEN OKULLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ 

4611 

T E V F İ K İLERİ (Samsun) — Efendim; bence bu kanunun müh im mad
delerinden birisi de budur. Ben, şahsen Hükümet teklifinin kabul edil
mesini istirham etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu kanunu Millî Eğitim Vekâleti bilhassa ilkokul öğretmeni , köy ens
t i tüsünde okumakta bulunan Türk çocuklarının, köylülerimizin hepsi 
dört gözle beklemektedirler, yalnız köylülerimizin bir endişesi vardır. Es
ki kanun, köy enstitüsüne girmek için köylü olmayı şart koşmuştur. Ce
mal Reşit Eyüboğlu arkadaşımız gönüllerinin ifadesini dile getirdi. Bu 
kanun gönüllerinin arzusunu yerine getirecektir. Köy çocuğundan baş
kası köy enstitülerine giremezdi. Bilfarz, küçük kasabalarımız vardır, 
köyden farkı yoktur, oranın çocukları dahi buraya giremez. Girebi lmek 
için gider köy nüfusuna kaydettirirdi. 

Bu defa köy enstitüleri muall im mektepleri halini alınca çocuklar ımı
zı gönderebi leceğimiz bu tek mektebe çocuklarımızı gönderebi lecek iniyiz, 
gönderemiyecek miyiz? Diye köylüler endişe etmektedirler. 

Arkadaşlar, itiraf edelim ki, pekçok köyün hocası olmadığı gibi köy 
mektepler inin yetiştirdiği çocuklar da, maalesef, şehir mektepler inin ye
tiştirdiği çocuklar ayarında değildir. İnşallah o güne de erişeceğiz. Hal 
böyle olunca haklı olarak muall im mekteplerinde, bugün yapıldığı gibi 
yarın da imtihanla talebe alınacağına göre, bu imtihanda köy çocukları
nın şehir çocuklarıyla yarışa çıkması ve muvaffak olmasına imkân yok
tur. Bu itibarla içlerinden iyi yetiştirildikleri takdirde çok büyük kabili
yetler ve başarılı insanların da yetişmesi melhuz olan, köylü çocuklar ımı
zın da bu mekteplere girmesi imkânını hazırlamak çok yer inde bir hare
kettir. Bilhassa hazırlık sınıflarının da ihdası kabul edildikten sonra köy 
çocuklarının şehir çocuklarına nazaran olan aksak tarafları da burada 
gideri leceğine göre, bu okullara köy çocuklarının bir nispet dahil inde gir
m e haklarının tanınması gayet tabiî, gayet âdilâne olur. Aks i takdirde 
köy çocukları hiçbir mektebe giremez olur. Bu sebeple Hükümet in ve 
Bütçe Komisyonunun teklifleri çok yerindedir. Ancak köy çocukları ara
sında yapı lacak bir imtihanla alınmak ve şehir çocuklarıyla köy çocukla
rı arasındaki fark da ihzari sınıflarda giderilmek şartiyle bu % 75 kaydı
na dokunmayal ım. 

Bu maddenin kayıtsız şartsız kabul edilmesi memleke t ve çocukları
mız için hayırlı olacaktır. Kabulünü istirham ediyorum. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) — Efendim, ilk öğretim dâvasında, gerek öğ
retmen, gerekse okul olarak büyük meselelerimiz vardır ki, el 'an bir hal 
beklemektedir . Bunlardan yalnız bir tanesini Hükümet ele almış ve iyi bir 
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şekilde hal letmeye çalışan bu tasarıyı huzurunuza getirmiştir. Şimdi bu 
noktayı düzelteyim derken Sayın Millî Eğitim Komisyonunun Sayın Baş
kanına uyarak bozmaya çalışmak kadar hatalı ve mantıki o lmayan bir id
dia olamaz. Sayın Başkan özür dilerim, evvelâ kalabalık köyler imizde or
taokul olduğunu tebşir ettiler. Böyle bir listeyi çıkar lütfen hoparlör kar
şısında okurlarsa, bütün efkârı umumiyeye bu akşamdan itibaren ilân 
edilir ve her kes gibi biz de bu kalabalık köylerimizdeki orta okulların sa
yısını öğrenmekle övünç duyarız. 

İkinci bir noktaya Sayın Tevfik İleri temas ettiler, fakat her nedense 
üzerinde çok durmadılar. Köylülerimizde realite olarak şu kanaat vardır, 
yanlıştır, doğrudur o başka. Biz, bir milletvekili olarak hepimizin bi lmesi 
lâzımdır, köylülerimiz bizim çocuklarımızı okutmazlar, yüksek tahsil yap
tırmazlar kanaatini taşırlar. Bir tek misal vereyim, Mersin' in bir Ars lan 
köyü vardır, şu meşhur demokrat Arslanköy. Bu köyün beş sınıflı bir il
kokulu vardır, bu mektebi bitiren köy çocuklarından 3 6 0 ı köy enstitüle
ri mezunu olmuştur, fakat içlerinden yüksek tahsil yapan 5 kişiyi geçme
mektedir. A d a n a n ı n temas ettiğimiz başka köyleri ise, Hükümet bizim 
çocuklar ımızı okutmaz iddiasındadırlar. 

İlk okulu olan ve köy enstitülerine talebe gönderen köylerde okul mü
fettişleri köylülere sormuşlardır, bir sürü anket malûmat vardır, e l imde 
onlar da bizim çocuklarımız nihayet köy enstitülerinde okurlar ve meş
hur kanaatle - mandolin ve zeybek oyunu öğrenirler, demişlerdir. Reel 
vaziyet budur. Bunu silmek ve bu müesseseleri takviye etmek için, şehir 
ve köy çocuklarını bir arada okuttuktan sonra köylerde beraber çal ışmak 
ve yüksek tahsil yapabilmek imkânını vermek lazımdır. Bunun için ben 
Sayın Millî Eğitim Bakanından daha büyük tedbirler getirmesini isterim, 
bi lhassa zeki istidat ve kabiliyetleri modern metotlarla çalıştıralım. Köy 
çocuklarının evleveyitle yetiştirilmesi ve memleket idaresinde bilgili ve 
mütehassıs olarak yetiştirilmesi için tedbirler alınmasını, demokrat ik ça
l ışmaların temeli saymakta ve temenni e tmekteyim. Bu arada Sayın 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 'nun bu % 75 nispetini kaldırınız demesi , ta
m a m e n köy çocukları aleyhinde olacaktır. İddiasını tarihî, veciz bir mi
salle teyidetmek isterim ki, arkadaşlar, merhum ve mağfur Mareşal , ga
yet iyi hatırlarım, Sayın As ım Gündüz'ü işhadederim. 1931 yı l ında Türk 
Ordusuna bir tamim göndermişt i : 

Yapılan istatistiklere göre ordunun gedikli okullarına hep şehir ve ka
saba çocuklarının alındığı görülmektedir, halbuki ordunun maddî ve mâ
nevi hayatı ve istikbali için bu gedikli okullarına tercihan köy çocukları
nın al ınması lâzımdır, köy çocukları % 80 nispetinde alınmalıdır, bu se-
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neden itibaren askerlik daireleri, şube reisleri dikkat etsinler, o rdunun 
gedikli okullarına gireceklerin % 80'inin köy çocukları o lmasına itina et
sinler. Mareşalin emri bu şekilde idi. 

Arkadaşlar, bir sene sonra, acıklı olarak bir tamim daha yapıldı . Bun
da denil iyordu ki; filân tarih ve falan sayılı tamimle ordunun gedikli 
okullarına alınacak talebenin % 80'inin köy çocukları olmasını emretmiş
tim. Bu sene bu mekteplere alım kayıtlarını, istatistiklerini tetkik ettim, 
maalesef yine % 80 nispetinde şehir ve kasaba çocuklarının a l ınmış ol
duğunu gördüm. Yani askerî müesseseler Mareşalin emrine rağmen köy 
çocuklarını % 80 nispetinde gedikli okullarına getirememişlerdir . Önü
müzde bu feci misal dururken kanunî bir nispet koymayacak olursak, ne 
olursa olsun, kasaba okullarından yetişecekler daha iyi yetişiyorlar diye 
kasabalardakiler çocuklarını bu mekteplere verecekleri için bu okullar 
baştanbaşa şehir ve kasaba çocuklarıyla dolacaktır. Köylü haklı olarak, 
evvelce çocuklarımızı köy enstitülerinde okutup köye öğretmen olarak 
gönderiyorlardı , bunlar ona da mani oldular, diyeceklerdir. Bendeniz bu
nun için Hükümet tasarısını kabul etmenizi rica edeceğim. Bakandan bu 
vesile ile kabiliyetli köy çocuklarının yüksek ihtisasa gitmelerini temin 
için elden geleni yapacak müesseseler yaratmalarını ve bilhassa iş kollej-
lerine gönderi lmelerini istirham ederim. Sayın Reşit Tarakçıoğlu 'na; raâ-
vakaa uymayan, haleti ruhiyeye uymayan yirmi beş senelik reali teye uy
mayan beyanat ve iddialarında ısrar etmemelerini rica eder im. 

REİS — M . Reşit Tarakçıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM K O M İ S Y O N U REİSİ M . REŞİT T A R A K Ç I O Ğ L U (Trab
zon) — Çok iyi hallerini takdir ettiğim, şahsen kendisini sevdiğim Doktor 
Bey, beyanları arasında benim köylü çocuklarını muall im yapmak iste
mediğ im şeklinde bir mütalâada bulundular. Bunda haksızdırlar; zira 
yalnız Meclis değil, Türkiye bilir ki, ben ömrümü köylü çocuklarını yet iş
t i rmekle geçirmiş bir insanım. Ben yalnız realiteden bahsett im ve ded im 
ki bugün Türkiye 'de liselere bağlı orta okullar hariç, müstakil len açı lmış 
olan orta okulların 5 000 - 6 000 arasında talebesi vardır, bunlar da ka
za ve nahiyelerimizdeki ortaokullarımızdır. Hatta ileri giderek daha canlı 
köyler imizde de ortaokul vardır, dedim. Aksini iddia eden de yoktur. 

Arkadaşlar ım bir çocuk köylü çocuğudur diye orta mektebe al ınma
yacak mı? Öğretmen Okuluna al ınmayacak mı? % 75'i köy i lkokulundan 
mezun olanlardan alınır deniyor. Yine köylü çocuklardan ortaokul mezu
nu olanlar vardır, bunları almak faydalıdır. Bir talebeye senede 560 lira 
masraf yapılıyor. Onun için % 75'i alınsın, % 80'i alınsın. Bizim komis
yon olarak tespit ettiğimiz madde köy çocuklarının al ınmasına mâni de-
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ğildir. (Ortaokulu olmayan yerlerde) dediğimiz zaman bu mesele halledil
miş oluyor. Ortaokulu olmayan yerler ne demektir? Oralardan alınır. M e 
seleyi mütalâa etmeden tetkik e tmeden vehleten hissiyata kapılarak bir
den hüküm vermek doğru değildir. Komisyonun teklifi gayet sarihtir: Or
taokulu o lmayan yerlerden birinci devreye alınır. Ortaokulu o lmayan yer
ler, köylerdir, oralardan alınır. 

İ R F A N A K S U (İsparta) — Ortaokulu olmayan kasabalar da var. 

M U S T A F A REŞİT T A R A K Ç I O Ğ L U (Devamla) — Nispete gel ince, ko
misyon asla köy çocuklarının al ınmaması taraftarı değildir. Bilhâkis yüz
de yetmiş in üstünde alınması hükmü vardır. 

N U S R E T KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — A m a yüzde yüz şehirli de alı
nabilir o vakit . 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) — Sayın üstadım Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu 'ya, ikinci madde münasebetiyle sözlerime başlarken teşek
kür etmişt im. Bilhassa ikinci maddede Bütçe Komisyonu metninde mev
cut o lmayan. Hükümetin teklifinde bulunan bir fıkranın lehinde konuş
tukları için teşekkür etmiştim. Bu fıkra, köylü çocuklara, bu okullara da
ha geniş g i rme imkânları kolaylıkları bahşetmek için idi. Millî Eğit im Ko
misyonunun 3'üncü maddesinde o kadar manialar vardır ki köy çocuk
larının bu maniaları aşıp bu okullara girmesi adeta imkânsız hale getiril
mektedir. Bendenizce bu okullar daha ziyade köy okullarına öğre tmen 
yetiştirecektir. Bu okullarda verilecek bilgiler yalnız öğret im bak ımından 
değil, terbiye bakımından pedagojik formasyon bakımından belli bir za
mana ihtiyaç gösterir. Düşünceleri arasında tezat vardır. Daha evvel ko
nuşan arkadaşlarım gibi, Hükümetin 3'üncü maddesinin aynen kabulü
nün çok yer inde olacağı kanaatindeyim. Bunu arz ve teklif ed iyorum. 

REİS — Mehmet Daim Süalp, buyurun. 

Tarakçıoğlu arkadaşımız komisyonların metnini savundular ama mu
sir değiller, müzakereyi kolaylaşt ırmak bakımından arzediyorum. 

M E H M E T D A İ M SÜALP (Siird) — Muhterem arkadaşlar, filhakika 
bendeniz Bütçe Komisyonu azasıyım, fakat bu kanunda söz hakkımı 
mahfuz tutmuş bulunuyorum. Bu maddenin getirildiği şekilde kabul 
edi lmemesi için komisyonda bir hayli mesaî sarfetmiş bir arkadaşınızım. 
Bu maddenin şu mahzuru vardır. 

Maddenin son cümlesinde (Bu okullara her yıl alınacak öğrencilerin 
% 75'inin köy ilkokulları mezunlarından olması şarttır) deniyor. Köy ilko
kulları mezunlar ının şart olarak buraya al ınmasının kanaat imizce büyük 
bir mahzuru vardır. Filvaki köy çocuklarına bu mekteplere g i rme nispe-
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tini yüksek tutmak lazımdır, kanaatindeyim. Biz köy ilkokulları mezunu 
diyecek olursak orta mektepten mahrum olan birçok kasaba ve nahiye
lerimiz i lkokullarında okuyan çocuklar bundan mahrum kalacaktır. Köy 
dendiğinde orta mektebi bulunmayan köy, kaza, nahiye çocukları mah
rum ediliyor demektir. Kanunun maksadı şudur; orta mektebi bulunma
yan yerlerde okuyan çocuklar bu yüksek nispetten istifade etsinler, bu 
okullara girsinler şeklindedir. Bu böyle olduğuna göre köyle şehir arasın
da tefrik yapı lmaması için ben şöyle bir şey yapı lmasını rica etmişt im: % 
75'ini kabul ediyorum, rakam üzerinde duruyorum, (bu okullara her yıl 
al ınacak öğrencilerin % 75'inin ortaokulu bulunmayan yer lerden al ınma
sı şarttır) şeklinde teklif ediyorum. Yine maksat hâsıl oluyor, bundan köy 
okulu mezunlar ı tamamen istifade ediyor. Kaldı ki, or taokuldan m a h r u m 
olan nahiye ve kaza çocuklarını da istifade ettirmiş oluyoruz. Yani mak
sat birdir. Yine aynı maksada varmak istiyorum, bunun için de tâbiri de
ğiş t i rmek lâzımgeliyor. 

Sonra bu şekilde "öyle bir mektep açmışlar ki, bunun % 75'ini köyle
re, % 25'ini de şehirlilere tahsis etmişler" denmesine de mahal kalmaz. 
Ancak bu, ortaokulu bulunmayan yerler için kabul edi lmiş bir kontenjan 
olacaktır. O da şu demektir: Ortaokulu bulunmayan yerlerin çocukları
na bu hakkı tanımayacak ve müsavat kaidesini de kabul edecek olursak, 
ortaokulu bulunan yer çocukları da buraya girerler ve ortaokullara talep 
azalır. Bu itibarla bu işte ortaokulun mevcudiyeti veya ademimevcudiye-
tini bir kri teryum olarak alıyorum. Bu şekilde kabulünü rica eder im. 

REİS — Millî Eğitim Vekili. 

MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ RIFKI S A L İ M B U R Ç A K (Erzurum) — Efendim; 
gerek Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve gerek Daim Sülalp arkadaşlar ımızın 
endişeleri şu noktada toplanıyor, diyorlar ki; "ortaokulu bu lunmayan na
hiye ve kasabalardaki çocuklar öğretmen okullarına girmek imkânına sa
hip olamıyacaklardır." Bir noktayı açıklarsam endişeleri kendil iğinden 
zail olacaktır. 

Bunlar yani ortaokulu bulunmayan nahiye ve kasaba çocukları yüz
de y i rmi beşin içindedir. 

REİS — Bahadır Dülger. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Erzurum) — Efendim, ne maddede tayin edilen 
nispete ne de Hükümet in teklifine bir itirazım yok. Nüfusunun % 80'i 
köylü olan bir memleket te böyle bir nispetin öğre tmen okullarına talebe 
kaydını sağlıyan bu madde ile bu kıymeti sabit tutmakta memleke t men-
faatleriyle tam bir mutabakat vardır. Binaenaleyh Hükümet in teklifinde 
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maddeye konulmuş olan bu nispetin muhafaza edi lmesine taraftarım. 
Yalnız bir tereddütlü noktayı Maarif Vekil imizden sormak için söz aldım, 
o da şudur: 

Malûm, köy enstitülerinin kurulmasındaki hikmetlerden bir tanesi 
olarak o zaman demişti ki; şehirde yetişen münevverler öğre tmen olarak 
köye gitmiyorlar, maalesef bugün köylerimizin ekseriyetinde mevcut olan 
hayat şekli onları bıktırıyor, yıldırıyor, iyi çalışmıyorlar. O halde biz şöy
le bir müessese kuralım. Köy enstitülerine yalnız köylü çocuklarını ala
lım. Köy enstitülerinde köyün şeraiti hayatiyesine yakın bir hayat şartı 
tesis edel im. O şeraiti hayatiye içinde yetişen çocuklar şehir hayat ından 
uzak kalıp, yetiştikten sonra köylerde daha rahat ve devamlı çalışırlar... 
Köy Enstitüleri Kanununun esbabı mucibesi böyle idi. Şimdi bunu teb
dil ediyor enstitüleri öğretmen okulu haline getiriyoruz. Getir irken de ta
lebe adedinin % 75'ini köy çocuklarına hasrediyoruz. Bu çocuklar öğret
men okulundan çıktıktan sonra tabiatiyle % 75 nispetinde de köylerde 
vazife almak vaziyetindedirler. Evvelce derpiş edilen mahzur şimdi ne su
retle ortadan kaldırı lmaktadır? Bir defa bunu anlamak is t iyorum. 

Acaba Maarif Vekâleti öğretmenlerin tâyinine, tebdiline, cezalandırı l
masına dair olan kanunda da bu esasa muvazi bir değişiklik yapacak mı
dır? Bu işi nasıl idare edecektir? 

İ R F A N A K S U (İsparta) — Hayat seviyesini yükselt iyoruz. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Devamla) — İrfan Bey, evet ama köylünün hayat 
seviyesini yüksel tmek meselesi uzun vadeli bir meseledir ve başka bir 
mevzudur. Şimdi noktaî nazarıma göre tereddüdümü mucip olan da bu
dur: Şehir ve köy çocukları bir arada okuyacaklar. Bunların köye dağıtıl
ması ve vazife görmesi halinde, eskiden bu memleket i hususî enstitüler 
ku rmaya mecbur etmiş olan vaziyette o güne göre bugün de bir değişik
lik o lmadığına bakılırsa, eski mahzurlar nasıl bertaraf edilecek? Ben bu
nu öğrenmek istiyorum. Bu hususa cevap verilmesi lazımdır. 

REİS — Sabri Erduman. 

S A B R İ E R D U M A N (Erzurum) — Çok muhterem arkadaşlar, ben esas 
itibariyle kanunun şekli üzerinde sizleri tenvir etmek arzusundayım. 
Şahsen met inde yazılı olduğu üzere köylüye ne muayyen bir nispetin tah
sisine ve ne de şehirli çocuklarına bu işe alınışlarında bir tefrik yapı lma
sına taraftar değilim, köylü ve şehirli tefrik edi lmeden bu mekteplere bü
tün talebeler girmelidir. (Bravo sesleri). 

Kanun metni, esas itibariyle bugünkü tatbik şeklinden bir sant im da
hi ayrı lmış değildir. Kanunun, bilhassa ilköğretim davasında yepyeni bir 
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ruhla gelmesini hepimiz çok arzu ederdik. Maalesef kanun gördüğümüz 
klasik şekilden başka bir şey değildir. Benim üzerinde du rduğum mese
le Bahadır Dülger arkadaşımızın temas ettiği gibi bir köylü çocuğunun 
dünkü zihniyet altında köyde doğacak, köyde büyüyecek, köyde tahsil 
görecek, köye dönecek ve köylüyü yetiştirecek olmasıdır. Muhte rem ar
kadaşlar bu çok geri bir zihniyettir. Köylü çocuğu niçin şehir mual l imi ol
masın, şehirli çocuğu niçin köyde iş görmesin? Böyle bir tefrikin kanun
da yeri yoktur. (Bravo sesleri). 

T E V F İ K İLERİ (Samsun) — Kanunda böyle tefrik yok. 

S A B R İ E R D U M A N (Devamla) — Müsaade buyurun lütfen dinleyin, 
ondan sonra kürsüye gelin. 

Şehirli ve köylü çocuğunu ayırarak tefrik yapıp bu okulların mual l im 
mektepler ine al ınmasına ben şahsen taraftar değil im. Tefrik edi lmeden 
bu okula çocuklar girmelidirler. 

Yalnız temas edeceğim bir nokta belki zihinlerde ufak bir istifham çi
zebilir. Klâsik şekilden bir santim ayrılmadık dedim, hakikaten öyledir. 
Diyor ki, köy çocukları % 75 nispetinde ve imtihanla alınır. Muhte rem ar
kadaşlar benim aleyhinde bulunduğum ikinci şık da imtihan şeklidir. 
K ö y muall im mekteplerine yerleştirilecek çocuklardan Kadıköy 'deki bir 
mektepte yetişen bir çocukla Alibey Köyündeki mektepte yet işen çocuk 
bilgi, materyal ve görgü itibariyle belki aynı derecede yetişmeyebil ir ler . 
Mesela Pasinler Kazasına bağlı Hacı Köyünde tedris şekli kuvvetli oldu
ğu için oradan imtihana giren çocuklardan 10 tanesi kazanır, öbür taraf
tan Karayalı 'dan, Bayraktar 'dan gelenlerden ise tek bir kişi kazanmaz. 
Bizim üzerinde duracağımız mesele imtihanın şekli meselesidir, hali ha
zırda teklif edilen şekil çok yersizdir. 

İlk mekteplerin esas itibariyle yetiştirmiş olduğu çocuklar üzer inde 
mual l imin büyük rolü vardır. Dördüncü ve beşinci sınıflarda olup ayrı 
ayrı her okulda pekiyi derece almış olan çocukların hepsinin müracaat
larını muayyen ay içinde kabul eder mektep. Kabul ettikten sonra içtimai 
durum muhit in şartları, iklim şeraiti, cemiyetin ihtiyacı göz önüne alına
rak mektep idaresince bir komisyon huzuriyle bu pekiyi dereceli çocuk
lar alınır. İmtihan şekliyle talebe almak doğru o lmuyor ve iyi netice ver
miyor. Biz seçim bölgelerimizdeyken birçok köy çocuğu bize geldi şikâyet 
ettiler "efendim bize ayın ondokuzunda tebligat yaptılar, falan köyün ço
cuğu çiftte idi, falan köyünkü şurada idi, haber alamadığı için ancak o 
günün akşamı imtihana kavuşabilmiştir." dediler. İmtihan evrakı ikmal 
edilenler mektebe giriyor, ikmal edilmeyenler ise bittabi giremiyorlar. İm-
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tihan şeklinin değiştiri lmesinde zaruret vardır. Bu itibarla imtihana gire
bi lmek için köyün hususiyeti, iklim şartları nazara alınmalıdır. Bundan 
sonra bu şekilde muallim mekteplerine talebe a l ınmaması daha yer inde 
olur. Bir defa bütün müracaatların sonu alınır, ondan sonra da köyün ik
lim şartları ve cemiyetin muall ime olan ihtiyacı ve kadrosuna göre her 
bölgeden alınacak çocukların iyice yetiştirilmesi lazımdır. 

Meselenin ikinci şekli: Hakikaten arzettiğim gibi, köy mual l im mek
tepleri çok mühimdir. Köyün muallimi demek, köyün muhtarı demektir, 
köyün babası, köyün her şeyi demektir. Bu bakımdan bunun üzerinde 
durmak lazımdır. Benim bu bakımdan en çok üzerinde durduğum mese
le imtihan şeklidir. Bunun değiştirilmesini Sayın Vekil elbette düşün
müştür. 

REİS — A h m e t Kemal Varınca (Vazgeçti sesleri). 

MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ RIFKI SALİM B U R Ç A K (Erzurum) — Efendim, 
Bahadır Dülger arkadaşımın sorduğu suale cevap arzedeyim. 

Biz eski sistemi devam ettirmiyoruz. Köy enstitüsü s is teminde köy 
enst i tüsüne münhasıran köylü çocuklar al ınıyordu. Mezun olduktan 
sonra köye gönderiliyor ve köyde 20 sene mecburi hizmete tâbi tutulu
yordu . 

Şimdi biz şehirli ve köylü çocuklarını bir arada okutacağız. Bu bakım
dan köylü ve şehirli farkını mektepte tesis etmiş değiliz. Mezun olduktan 
sonra, köylü ve şehirli farkı göstermeksizin, mezun olanları köylere gön
dereceğiz mecburi hizmetlerini ifa ettikten sonra sıraları geldikçe şehirle
re alacağız. 

Sabri Erduman arkadaşımın söylediği (klâsik şekil) 'den ne kasdettik-
lerini pek anlayamadım. Ancak imtihan şekilleri üzerindeki suale cevap 
arzedeyim. Köy okullarından gelen çocuklarla diğerleri arasında bir kon
tenjan tespit edildiğine göre imtihanları ayrı yapılacak demektir. M a d e m 
ki şehir ve kasaba okulları tam teşekküllü okullardır; kasaba ve şehir il
kokulları tam teşekküllü olduğu için beşer öğretmenli olduğu için, reali
tede kaliteleri daha yüksek olduğu için bu farkı göz önünde tutarak köy
lerden gelen ve şehirden gelen çocukların imtihanını ayrı ayrı yapacağız . 
Köyden gelenleri kendi aralarında şehir çocuklarını da kendi aralarında 
imtihan edeceğiz. 

REİS — Sudi Mıhçıoğlu. 

SUDİ M I H Ç I O Ğ L U (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, bendeniz ma-
arifçi deği l im. Demokrat Parti Programının Millî Eğitim işlerine ait olan 
kısmını gözden geçirirsek görürüz ki bu program maalesef Hükümet ten 
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gelen bu tasarı ile tezat halindedir. Türkiye'de köylü, şehirli diye bir tef
rik yapmak ve bunu kabul etmek ve hele kanun müeyyideler inin arası
na sokmak Demokrat Partinin menettiği bir sistemi kanun müeyyide le
rinde kabul etmek demek olur. Bizce her şeyden evvel mat lup olan, biraz 
evvel ıstırap duyarak dinlediğim; "köy çocukları ile, şehir i lkokullarından 
mezun çocuklar arasında tahsil farkı vardır, köy mekteplerinin yetiştirdi
ği çocuklar kifayetsizdir, onun için imtihanı kazanamazlar" ifadesidir. 
Şimdi, bi lhassa Millî Eğitim Vekilimiz de ifade ettiler, ayrı imtihanla % 75 
nispetinde hak sağlanacakmış. 

Arkadaşlar ; biz yarınki nesilleri yetiştirecek öğretmenleri yetişt irece
ğiz. Öğre tmenin yetiştireceği talebelere hususî hayat için de vereceği ba
zı şeyleri olması lazımdır. Bendeniz Millî Eğitim Komisyonunun hazırla
dığı metne taraftarım. Yoksa bu metin bu şekilde tedvin edildiği takdirde 
köylü çocuğunun ilk öğretimde öğretmen olmaktan başka bir hakkı da 
k ısmen tanınmamış oluyor. Niçin? Arkadaşlar, köylü yalnız öğre tmen 
okulunda mı yetişecektir? İlkokul çocukları yatılı olduğu için % 75'i bu 
mekteplere alınacak, memleket in diğer yatılı mektepler inden istifade et
mek imkânından kısmen mahrum kalınacaktır. (Öyle şey yok sesleri). 

Bendeniz, ihtisas komisyonu olan Millî Eğitim Komisyonunun hazır
ladığı metni Demokrat Parti Programının Millî Eğitim işlerine ait k ısmına 
tamamiyle mutabık görmekteyim. Bu metnin kabulünü Yüksek Heyet i
nizden rica ederim. 

REİS — Feridun Fikrî Düşünsel, buyurun. 

F E R İ D U N FİKRÎ D Ü Ş Ü N S E L (Bingöl) — Muhterem arkadaşlar, evvela 
muhit ler imize ait olan bir nokta üzerinde duracağım. Sonra büyük pren
sip meselesine geleceğim. Mehmet Daim Süalp arkadaşımızın gayet gü
zel tasvir ettiği gibi mesela Bingöl 'de üç kazada ortaokul yoktur ve kaza 
merkezler inin nüfusu asla iki bini mütecaviz değildir? Bunlar büyük bir 
köy nüfusuna maliktir. Şimdi bunlar kaza merkezidir diyerekten, köy ol
madıklar ından Köy Kanunu hükmüne tabi olmadıklar ından bu mektep
lere g i rmek için şehir kontenjanına dahil olacaklardır, köy olmayacaklar
dır. Arkadaşlar , yalnız memleketin bir kısım köylerinin arasında bulunan 
beş bin, altı bin, yedi bin nüfuslu olan mıntakaları değil, memleket in re
alitelerini de nazarı itibara almak lâzımgelir. Ben zannediyorum ki, biz
zat Millî Eğit im Vekilinin kendi seçim mıntakası olan Erzurum'da da bu 
vasıfta kazalar vardır. Birçok yerlerimiz öyledir. Bitlis, Muş , Bingöl vilâ
yet ler inde ve Şark'ta birçok kaza merkezleri vardır ki köy karakter inde 
yerlerdir. Halbuki bu kanunla bunlar % 75'in dışında kalıyor. Bunu na-
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zarı itibara almak lazımgelir. Binaenaleyh Millî Eğitim Komisyonunun 
tespit ettiği prensip gayet doğrudur. Onların ihtiyacı nazarı itibara alarak 
hazırladıkları metnin kabulünün yerinde olacağı kanaat indeyim. Komis 
yonun hazırladığı metin şudur: Öğretmen okullarının birinci devreler ine, 
orta okulu bulunmayan yerlerden imtihanla parasız yatılı olarak öğrenci 
alınır. İkinci devrelerine, ihtiyaç nispetinde ve imtihanla ortaokul mezun
ları parasız yatılı olarak kaydedilir. Bunun, İhtisas Komisyonu olan Millî 
Eğitim Komisyonu bu şekle sokmuştur. Vaziyeti Mıhçıoğlu arkadaşımız 
tasvibettiler. Ortada köylü ve şehirli diye bir fark mevcut değildir. Esasen 
bunu Demokra t Partinin programı ortadan kaldırmıştır. Eyüboğlu arka
daşımızın düşüncelerine iştirak etmiyorum. Şehirli ve kasabalı diye bir 
fark yara tmak gayet tehlikelidir. Onun için, İhtisas Komisyonu olan Mil
lî Eğitim Komisyonu bu ikiliği ortadan kaldırmıştır. 

Sayın Millî Eğitim Vekilimiz iki türlü imtihandan bahsettiler. İki tür
lü imtihan ne demektir? Bu imtihanların biri kırmızı, diğeri mavi mi ola
cak? Bu ne demektir; iki türlü imtihan? Birisi mesela farzedelim ilkoku
lun üç sınıfının derslerinden mi imtihan edilecek? Meselâ birisi amali er-
baadan, birisi de faizden mi imtihan edilecek? Sonra bu imtihan iki tür
lü o lunca netice ne olacaktır? Bunlar geldiler, sınıfa girdiler, mektepte 
bunlara ayrı muamele mi yapılacaktır? (İhzari sınıf var sesleri). Bendenizce 
bir ikilik yapmayal ım. Yeni bir müessese kurulurken böyle bir yola gidil
mesini ben hatalı görüyorum. 

Bilhassa tekrar birinci noktaya döneceğim: 

Ortaokul meselesi de aşağı yukarı böyle hatalıdır. Bunu da yapmaya
lım. Mesela Bingöl 'ün üç kazası da bundan mahrum olacaktır. Daha doğ
rusu heyeti umumiyesi mahrum olacaktır. Çünkü ancak ortaokul iki ka
zamızda mevcuttur. Bizde böyle olduğu gibi mücavir vi lâyetlerde de böy
ledir. Binaenaleyh, bendeniz hiç değilse Millî Eğitim Komisyonunun tek
lifinin veya Daim Süalp arkadaşımızın takririnin kabulünü zaruri görü
yo rum. 

REİS — Kifayet takriri var okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir. Kifayetin reye konulmasını arz ve teklif eder im. 

Çanakkale 
N. Kirişcioğlu 

REİS — Kifayeti kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Değiştirgeler vardır, okuyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

3 üncü maddenin değiştirilmesi; 

Öğre tmen okullarına alınacak talebe ilkokul 4 ve 5 sınıflarında pek iyi 
derece alanlar arasında imtihansız seçilerek alınır. (Mektep idaresi) 

Erzurum Mebusu 
Sabri Erduman 

Reisliğe 

Şifahen arzettiğim sebeplere binaen üçüncü maddenin son cümlesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif eder im. 

Siird 
M . D. Süalp 

Bu okullara her yıl alınacak öğrencilerin % 75'i ortaokulu bulunma
yan yer lerden olması şarttır. 

REİS — Şimdi tekrar okutup reye arzedeceğim. 

(Erzurum Mebusu Sabri Erduman'ın takriri tekrar okundu) . 

REİS — Teklifi dikkate alanlar işaret etsinler... Dikkate almayanlar. . . 
Tekl i f dikkate alınmamıştır. 

(Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp'in takriri tekrar okundu) . 

REİS — Teklifi dikkate alanlar işaret etsinler... Dikkate almayanlar. . . 
Tekl i f dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi okutuyorum. 

(Üçüncü madde tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler.. . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 4. — İlk öğretmen okullarına alınan öğrenci lerden ilk tahsil 
yılı içinde, bulundukları okulun öğretmenler kurulunca, öğre tmen ola
mayacaklar ına karar verilenlerin okulla ilişkileri kesilir. Bu gibiler hak
kında tazminat kovuşturması yapılmaz. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur, kabul edenler.. . Etme
yenler. . . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 5. — İlk öğretmen okulu mezunları , mecbur i hizmetlerini ta
mamlay ıncaya kadar köy okullarında çalıştırılırlar. Bunlardan öğre tmen 
yetişt iren yüksek öğrenim müesseselerine devanı edecek olanların mec
buri hizmetleri Millî Eğitim Vekâletince tecil olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen? 

Tezer Taşkıran, buyurun. 
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T E Z E R T A Ş K I R A N (Kars) — Muhterem arkadaşlar, beşinci maddenin 
esası, ilk öğretmen okulu mezunlarının bu mecburî hizmetlerini köy 
okullarında tamamlamaları . Kanaat imce gayet doğrudur. Köyler in ma
lûm şiddetli ihtiyacına göre bu mecburî hizmetleri orada yapacaklardır , 
yalnız benim üzerinde durmak istediğim nokta ikinci fıkradır. 

Burada deniyor ki "bunlardan öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim 
müesseseler ine devam edecek olanların mecburî hizmetleri Millî Eğit im 
Vekâlet ince tecil olunur." 

Demek ki, her hangi bir öğretmen okulu mezunu, yüksek öğret im 
müessesesine, yüksek muall im mektebine girmek arzusunda bulunursa 
bu mecburî hizmeti tecil edilecektir. Bu da yerindedir. Fakat müsaade 
buyurursanız, bilhassa biraz evvel kabul buyurduğunuz madde dolayı
sıyla yüksek dikkatinizi bir hususa çekmek isterim. Köy çocuklar ımız 
için aşağı yukar ı yüksek tahsile gidiş vasıtası öğretmen okulları bulun
maktadır. Nitekim biraz evvel dördüncü maddede; köy çocuklarının % 
75'i teşkil etmesini kabul ettiniz. Olabilir ki, bu çocuklar arasında öğret
menlik sahası dışında büyük istidatlar, kabiliyetler taşıyanlar bulunsun. 

Ayr ıca şunu unutmamak lâzımdır ki, i lkokuldan sonra buraya gelen 
çocuklar aşağı yukarı 11 -12 yaşındadırlar. Ve bunların taahhüt ettikle
ri hükümler in kendi istidatlarının tam ifadesi olduğunu söylememize im
kân yoktur. Bu hale göre biz bu çocuklara, siz yalnız mual l im yetişt iren 
yüksek mekteplere devam edebilirsiniz, başkasına devam edemezsiniz , 
başka türlü tecile hakkınız yoktur, dersek muhtemeldir ki, köy çocukla
rı içinde bulunabilecek, ilim ve sanat sahalarında büyük istidat ve kabi
liyet taşıyan çocuklarımıza sed çekmiş bulunal ım ve memleket i bunların 
büyük kabiliyetinden mahrum bırakalım. 

Onun için bendenizin sizden istirhamım buraya bir fıkra daha ekle
nerek yalnız yüksek öğretmen okullarına devam halinde tecil hakkının 
tanınması değil, muayyen sahalarda hususî bir istidat ve kabiliyet göste
ren gençlerin de içinde bulundukları öğretmen okulunca namzet göste
r i lmek ve Millî Eğitim Vekâletince de sıkı bir imtihana tâbi o lmak şartı ile 
alâkalı sahada yüksek tahsiline devam etmek üzere tecil hakkının tanın
masıdır. Belki bu suretle memlekete birtakım mümtaz istidat ve kabili
yetleri kazandırmak imkânımız olacaktır. Bu bakımdan teklifimin kabu
lünü istirham ediyorum. Ve bir kere daha arz ediyorum ki; unutmayal ım 
ki, köy çocuklarının yüksek tahsile gelişlerinin hemen hemen tek kapısı 
bu mekteplerdir . Dolayısıyla istidat ve kabiliyetlerinin meydana çıkacağı 
tek yer de buralar, olacaktır. Teklifimin kabulünü bir defa daha ist irham 
eder im. 
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REİS — Komisyon. 

B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U REİS VEKİLİ HÂDİ H Ü S M A N (İstanbul) — Efen
dim, köy çocukları bu mekteplerde okutulmuşlardır. Fakat mukabi l inde , 
Tezer Hanımın ifadesine göre ne kadar küçük olsalar kendileri veya veli
leri bir hizmeti mecbure taahhüd etmişlerdir. Binaenaleyh Millî Eği t im 
Vekâleti elbette kendilerinden öğretmenlik yapmalar ını yani hizmeti mec-
burelerini köy okullarında muallimlik yapmak suretiyle ifa etmelerini is
teyecektir. 

Şimdi bu okutma ve bakma masrafı mukabili , hizmeti mecburenin 
yarısının yarısını tecil etmek suretiyle, Millî Eğitim Vekâleti , bu vatan ço
cuklarına, daha yüksek öğretim müesseselerinde okuyarak daha yüksek 
mekteplerde hoca olmak imkânını veriyor. Yalnız hizmeti mecbures inin 
yarısını tecil etmek suretiyle. Şimdi Tezer Hanımefendinin ifadesine göre, 
bidayette mektebe olan taahhütlerini küçük yaşta vermiş oluyorlar, rıza
ları tam lâhik olmayabilir, diyemeyiz. Çünkü bu tarzda talebe kabul eden 
tarım okulları ve askerî okullar da vardır. Bu talebeler okullarının nizam
larına ve talimatlarına nasıl bağlı kalmak mecburiyet inde iseler bu ço
cuklar da aynı durumdadır. Bu köy öğretmen okullarını altı sene tahsil 
yapmak suretiyle bitiren ve kendilerine her sene Devletçe aşağı yukar ı 
600 küsur lira sarfedilen bu vatan çocukları bir malî imkâna malik olur
larsa ve başkaca tahsil yapmak isterlerse umumî hükümlere göre kapı 
açıktır. Hükümetin , Millî Eğitim Vekâletinin yaptığı masrafları öderler, 
başka ilim müesseselerine giderler. A m a diyeceksiniz ki, malî imkânları 
mevcut mudur? O başka mesele. 

Bu itibarla ben sizi şu mektepte şu kadar sene okutacağım, ona mu
kabil şu kadar müddet le hizmeti mecburiye tahammül edeceksiniz, ama 
hizmeti mecbur iye istemiyorsanız daha yüksek mektebe gidersiniz de
mekten ileri değildir. O itibarla böyle bir teklifin, teessüs etmiş nizamla
rımıza ve umumî kaidelerimize asla uymayacağını ifade etmek isterim. 

ZİYA T E R M E N (Kastamonu) — Efendim, Bütçe Komisyonu bu beşin
ci maddeyi . Hükümetin teklif ettiği madde olarak kabul etmiştir. Bu 
maddede çok ehemmiyetl i bir husus bulunduğuna kaaniim. Ben, Muh
terem Tezer Hanımın, bu hususa temas edeceğini tahmin etmişt im. Çün
kü esası, Maarif Komisyonunda müştereken savunmuştuk. 

Bu konu üzerinde izahatta bulunmak için söz aldım. 

Mevzu şudur: (İlk öğretmen okulu mezunları , mecbur i hizmetlerini 
tamamlayıncaya kadar, köy okullarında çalıştırılırlar.) Bunu çok ağır bir 
müeyyide buluyoruz. Maarif komisyonu, aynı konuyu şu şekilde tadil et-
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mistir. (İlk öğretmen okulu mezunları mecburî hizmetlerin yarısını ta
mamlay ıncaya kadar, köy okullarında çalıştırılırlar.) 

Yüksek malûmunuzdur ki, umumî hükümlere göre mecbur i hizmet

ler, Devlet eliyle okuyan Türk çocuğu tarafından, okuduğu müddet in bir 

buçuk misli olarak ifa olunur. Muall im mektepleri , bu kanun gereği ola

rak altı sene şeklinde tespit edildi. O halde muall im mektebini bitiren bir 

genç, maarif zaviyesinden, Devlete, 9 sene hizmet etmek mecburiyet inde

dir. Şimdi; 6 sene muall im mektebinde okuduğu için 9 sene hizmet ede

cek, or taokuldan geldiği için 3 sene okuyacak ve 4,5 sene hizmet edecek

tir. Bunu böyle kabul ettiğimize göre; bu okullara daha çok köy çocukla

rı gelecek ve köyde ortaokul olmadığına göre 6 sene okuyacaklar ve 9 se

ne köyde hizmet etmeye mecbur tutulacaklardır. Bu tahmil, zann ımca 

ağır düşmektedir . Geçenlerde: Tıbbiyeyi bitiren Türk çocuğuna, Şark'ta 

iki sene hizmet emreden bir kanun kabul ettik. 

İ R F A N A K S U (İsparta) — Hiç de netice al ınmadı. 

ZİYA T E R M E N (Devamla) — Evet. Orduya giren bir subayı z aman za
m a n üç sene Şark'ta hizmete tâbi tutarız. Fakat ordu mensubuna üç se
neyi takdir eden vâzıı kanun, doktora iki sene takdir ediyor. A y n ı vâzıı 
kanun, köy çocuklarını, dokuz sene köyde hizmet e tmeye mecbur bulu
yor. Biz, bu işte, bir adalete vasıl olmak gayesiyle, Maar i f Komisyonu ola
rak, koyduğu müddetin 1,5 misli olan dokuz seneyi köyde monoton , 
muttari t hatta bir muallimi kanunî zincirle bağlamak manasını taşıyan 
bu mefhumu, Millî Eğitim Komisyonu olarak, çok bulduk. Biraz insaflı 
bir görüşle, yine diğer Türk muall imlerine vâzıı kanunun işaret ettiği 
miktarın üstünde olarak, dört buçuk seneyi münas ip gördük. Yüksek 
heyet inizden istirham ediyorum; dokuz senelik mecburi köy hayatının 
münevver bir insan ruhunda tevlidedeceği fena tesirleri takdir buyurur
sunuz. Şehir hayatında vazife görebilmek, bir köy öğretmeni için ideal bir 
keyfiyettir. Uzun müddet terkedilmiş olmanın sebepleri göz önünde bu
lundurularak, Maarif Komisyonunun (mecburi hizmet müddet in in yarısı 
kadar) mın kabul edilmesini rica ederim. Hükümet in teklifindeki ( tama-
mi müdde t ) kabul edildiği takdirde, binbir ümitle hayata atılan ve her 
Türk vatandaşı gibi şehirde yaşamak hakkına malik bulunan vatandaşın 
hizmet müddet ini dokuz seneye çıkarıyor gibi bir pozisyona düşmekteyiz 
ki, bu büyük bir hata olacaktır: Bunun için, Maarif Komisyonundak i ka
rar şeklinin aynen kabul edilmesini istirham ederim. 

REİS — A h m e t Morgil . 

4624 



KÖY ENSTİTÜLERİYLE İLKÖĞRETMEN OKULLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ 

4625 

A H M E T M O R G İ L (Rize) — Köy Enstitüleri kurulmadan önce ilkokul 
öğretmenler i arasında bir köy hizmeti meselesi vardı ve bu çok defa bazı 
daire âmirlerinin keyfî ve indî karar ve takdirlerine bırakı lmak suretiyle 
idare edildiği için birçok haksızlıklara sebebiyet ver i lmekte idi. Bu ise il
kokul öğretmenleri arasında bir huzursuzluk yaratmıştı . Şimdi Köy Ens
titüleriyle Öğretmen Okulları birleşince bu mesele tekrar ortaya çıkıyor 
ve kanaat imce ehemmiyet le üzerinde durulacak bir meseledir. Çünkü bir 
defa şehirlere yerleşmiş olan öğretmenler orada kendilerine bir muhi t ya
pıyorlar ve uzun müddet şehirlerde kalmak imkânını buluyorlar. Buna 
mukabi l köy öğretmenleri de uzun müddet kısır olan köy muhi t inde kal
mak suretiyle körleşmektedirler. Bu kanun yapıl ırken ilkokul öğre tmen
lerinin köy okul mecburi hizmetlerinin muayyen ve âdil esaslara göre şe
kil ve müddetlere bağlanması çok yerinde olacaktır. Her ne kadar beşin
ci maddenin başında ilkokul öğretmenleri mecburi hizmetlerini bitirince
ye kadar köy okullarında çalıştırılır kaydı varsa da kanaat imce bu tat
minkâr değildir. Çünkü öğretmen okullarından mezun olacak öğre tmen
leri mecburî hizmetlerini tamamlayıncaya kadar köyde çalıştırırsak bu 
müddet acaba köy hizmetine kifayet edecek mi? Bunun bir hesabı vardır 
ve sonra öğretmenlerin köyde veya şehirde çalışmaları, nakledilmeleri , 
tecrübesizlik, hastalık, çocuk okutmama ve saire gibi birçok faktörlere 
dayanacaktır . Kanaat imce, böyle kesin bir hüküm koyup bunu halletme
nin imkânı yoktur. Maddeye şöyle bir kayıt koymak isabetli olacaktır 
zanneder im. Millî Eğitim Vekilliği ilk öğretmen okulu mezunlar ının köy 
okullar ında çalışma müddet ve şekillerini tespit eden bir yönetmel ik ha
zırlayacaktır. Eğer bir yönetmelik yapılacak olursa işler daha sağlam ve 
düzenli olacaktır. Maarif Vekâleti bu mevzuda birçok imkânlara sahiptir 
şehir hizmeti ne kadardır, köy hizmeti ne kadardır, ne kadar müddet köy
de çalıştırıp şehre alalım ve ne kadar müddet şehirde kaldıktan sonra 
tekrar köye gönderel im? Bunları bütün genişliği ile hesabetmek imkânı
na vekâlet sahiptir. Bu metne göre bir defa mecburî hizmetini köyde ya
pıp şehre geldikten sonra yarın doğacak her hangi bir ihtiyaç dolayısıyla 
bu öğretmenleri tekrar köye göndermek imkânı olamaz. Zorlandıkları 
takdirde dava açarlarsa kazanırlar. Binaenaleyh Maarif Vekâletine bu im
kânı verel im. Bir yönetmelik yapsın. Bu suretle bu işler daha güzel tan
z im edilir ve tatbikatta da zorluk olmaz, kanaat indeyim. Bu mevzuda bir 
de takrir arzediyorum. 

REİS — Bütçe Komisyonu Sözcüsü sıfatiyle söz Ömer Sanaç'ındır. 

B U R A P O R S Ö Z C Ü S Ü Ö M E R FARUK S A N A Ç (Elâzığ) — Efendim, 
mevzuubahis madde bilhassa mecburî hizmet yoluyla bugün köylerimi-
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zin muhtaç olduğu okullarda öğretmen bulundurulmasına matuf bir 
maddedir . 

Yüksek Heyetiniz takdir buyururlar ki, ve kayden de sabittir ki, ma
alesef henüz 19 bin kadar köyümüzde ilkokul mevcut değildir. Anayasa
nın ilk tahsili mecburi ve meccani kılan 87'nci maddesine rağmen. 

Bu vaziyet karşısında, bugün ilkokul öğretmeni olarak yet işen genç
lerimizin elbette ki, 4,5 veya 9 yıllık kısa bir müddet i köyler imizde en cev
val bulundukları bir devirde geçirmelerinden tabiî bir şey o lamaz. 

Saniyen bu maddenin filhal kaldırılmış olması tatbikatta pratik bir 
netice sağlamış olmaz. Çünkü esasen köy okullarında bulunan öğret
menler in şehir okullarına nakilleri filhal mevcut bir ta l imatname gereğin
ce yapılmaktadır . Yani şehirlerdeki okullarda bir münhal bulunmadıkça 
veya yeni okullar açılmadıkça muayyen sırada bulunmayan arkadaşların 
köye gelmesi mümkün olmaz. Bu bakımdan kaydın vücudu veya âdemi 
vücudu büyük bir şey teşkil etmez. 

Ahmet Morgil arkadaşımızın tal imatname kaydının maddede derpiş 
edilmesi yolundaki tekliflerine gelince, esasen Yüksek Heyetiniz takdir 
buyurursunuz ki, tal imatname hazırlamak vekâletin salâhiyeti cümle-
sindendir. Bu itibarla maddede zikrinde her hangi bir hukukî fayda yok
tur. Bendeniz Bütçe Komisyonu adına Hükümet in teklifinin aynen kabu
lünde fayda mülâhaza etmekteyim. 

REİS — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM K O M İ S Y O N U REİSİ M U S T A F A REŞİT T A R A K Ç I O Ğ L U 
(Trabzon) — Öğretmen okulunu bitirmiş olan genç öğretmenin köyde 
mecbur i olarak hizmet ifa etmesi zaruridir, başka türlü köyler imizde em
niyet altında öğretmen bulamayız. 

Yalnız Hükümet teklifi ile Millî Eğitim Komisyonunun teklifi arasında 
bir fark vardır. 

Millî Eğitim Komisyonu. Hükümet teklifinin yarısını kabul etmiştir, 
Hükümet teklifi bunu köylerde dokuz sene kabul etmiş, Millî Eğit im Ko
misyonu ise dört buçuk, beş sene, yani yarısı kadar bir hizmeti teklif et
miştir. 

Millî Eğit im Komisyonu, Hükümet teklifinden başka bir vadiye sap
mıştır, bunu izah için huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Arkadaşlar , biz parti programında bir dava olarak ilkokul öğretmeni
nin yüksek tahsil görmesini ve yükselmesini kabul etmiş bulunuyoruz . 

Şimdi; bu maddenin bir fıkrasında da, yüksek öğre tmen okuluna gir
mek isteyenlere bu mecburi hizmeti tecil etmiş oluyoruz. Burada tenaku-
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za düşüyoruz. Bir defa 9 sene genç bir öğretmeni köyde tutmuş o lmakla 
hayatının çal ışmaya en müsait olduğu devresini şehirlerde yet işmek im
kânından mahrum bırakmış oluyoruz ve fakat beri taraftan da, seni biz, 
yüksek tahsile kadar götürecek ve yetiştireceğiz, diyoruz. Nasıl yetiştiri
lecek? Bu bir. 

İkincisi şudur: Efendim şehire karşı şiddetli bir arzu beliriyor, köy öğ
re tmeninde. Bir çaresini bulup da kasaba ve şehire tâyin edi lmesini arı
yor. Bunun 9 sene yapmaktansa yarısını alıp da, onu usandı rmadan şe
hir ve kasabalara karşı önüne geçilmez bir arzuya kurban e tmeden ağzı
nın tadı ile, gönlünün rızası ile mecburî hizmetinin yarısını köylerde bı
rakmakta büyük fayda gördük. Tatbikat da bize bunu böyle gösteriyor. 

Şimdi belki bazı arkadaşlarımız yine kalkacaklar, efendim köylü ço
cuğunu öğretmen yaptınız, neden bunun köyünde 9 sene çal ışmasını is
temiyorsunuz? diyecekler. Desinler, bu fikir onlarındır. Fakat bir taraftan 
öğre tmen yetişt irmek, diğer taraftan köy ve şehir gibi ayrı sınıfların vü
cuda gelmesine meydan ve rmemek için, Millî Eğitim Komisyonunun üze
rinde çok hesaplı ölçülü olarak durduğu bu maddenin kabulünde büyük 
fayda vardır. Bunu huzurunuzda arzetmeyi bir vazife bi ldim. 

T E V F İ K İLERİ (Samsun) — Efendim, evvelâ dokuz sene mecbur î hiz
met deniyor. Halbuki 4,5 ve 9 senedir. 

İkincisi; dokuz sene bir köyde genç bir öğretmeni tutarsak şu şu olur, 
dediler. Bugün 1 9 - 2 0 bin köy vardır, yarın 40 bin köyümüzün öğre tme
ni olacaktır. Bu şeraite göre, 9 veya 4,5 sene sonra dahi derhal otomatik -
m a n kasabaya veya şehire gitmek imkânını mümkün görüyorlar mı? Ba
na öyle geliyor ki 9 sene sonra dahi kasaba ve şehire ge lmek için muay
yen bir sıra ile münhal bekleyeceklerdir. Realite bu olduğuna göre 9'u 
4,5'a indirmek ne manaya gelir? 

M U S T A F A REŞİT T A R A K Ç I O Ğ L U (Trabzon) — Efendim bizim, mecbu
ri hizmetin yarısı kadar hocayı köyde tutmak istediğimizin dayandığı 
esas nokta şudur: Köy öğretmeni, köyden usanç get i rmesin. 

Tevfik Beyefendiye arzı cevap ediyorum, tatbikat göstermişt ir ki, köy
de 9-15 yıl kalmış olan öğretmenler köyün umumî hayat ında yaptığı hiz
met in alt ında ezilmiştir. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Erzurum) — Bunun aksi de vardır. 

M U S T A F A REŞİT T A R A K Ç I O Ğ L U (Devamla) — Bir de şehir ve kasa
baya karşı büyük bir arzu ve inhimak vardır. Bunu belki zatiâliniz Vekil
lik yaptığınız zamanlarda müşahede etmiş olmalısınız. Hakikaten bu 
genç öğretmenlerde şehir ve kasabalara karşı büyük bir arzu, şiddetli bir 
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istek vardır. Onun için öğretmenlerin köylerdeki hizmet müddetlerini azlat-
makta fayda vardır. Onları usandırmadan, gönül rızası ile çal ışt ırmak lâ
zımdır. 

Dokuz sene köy hayatına intibak etmiş, köyle haşir neşir o lmuş bir 
adamı bu kadar tuttuktan kasaba veya şehir için seviyesini nasıl yüksel
tirsiniz? Arkadaşlar, ilk mektep hocası yalnız okutan bir makine değildir. 

T E V F İ K İLERİ (Samsun) — Tecil maddesi var Reşit Bey. 

M U S T A F A REŞİT T A R A K Ç I O Ğ L U (Devamla) — İlk mektep hocası da 
o k u m a ihtiyacı duyan bir insandır. Onu makine tasavvur edip köye tık
mak, imkânsız bir şeyi ondan istemek demek olur. Doğru değildir. Usan
dı rmadan, s ıkmadan hiç değilse 4,5 sene kadar bir müddet le o gencin 
orada kalmasını temin etmek daha hayırlıdır. Maruzat ım budur. Bu 
memleket in daha on sekiz bin ilk öğretim hocasına ihtiyacı vardır. Teşki
lâtını genişlet y i rmi bin öğretmen yetiştir. Fakat eline geçirdiğin bir hoca
yı sıfıra indirip de muattal bir hale getirmek mi istiyoruz. 

REİS — Cezmi Türk. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) — Efendim, pek mühim telâkki ett iğim bir ma
arif meselesi olmasaydı ve Sayın Tezer Taşkıran' ın da, bendenizin aynen 
duygu ve düşünceler ime tercüman olan takriri de bulunmasaydı huzu
runuzu tekrar işgal e tmezdim. 

Herşeyden evvel huzurunuza bir salâhiyetname vermek icabediyor. 
Deminki maruzat ımdan sonra komisyon başkanı bendenize "doktor bey" 
diye hi tabetmek suretiyle bu maarif işlerine de kar ı şmamamı ima etmek 
istedi. (Öyle şey yok sesleri). 

Hepiniz gibi i lkokuldan son diplomayı alıncaya kadar okudum ve on 
beş sene kadar öğretmenlik hayatım vardır. 

15 senelik öğretmenlik hayatımda, gerek meslek mektepler inde, ge
rek kız öğre tmen okulunda, gerek Gülhane'de, gerek Tıbbiyede geçen ha
yat ımı bana bağışlasınlar ve o küçük salâhiyetle bahsett iğimi kabul bu
yursunlar. 

Arkadaşlar ; mesele çok mühimdir. Birincisi: Köy öğretmenler i mese
lesinde, bir taraftan diyorlar ki, 18 bin köyde öğre tmen yoktur. Niçin yok
tur? Sayın sözcüde diyor ki; İlköğretimin mecburi olduğunu Anayasa em
retmiştir. Niçin bu emir yerine getirilmiyor da, öte taraftan ortaokullarla; 
liselerle uğraşılıyor ve orta tahsil, lise tahsili mecburi olmadığı halde ve 
bunu hususî teşebbüsün yapması mümkün olduğu halde niçin maarif 
sahasında da hususî teşebbüse hak vermiyorlar. Devletçilik prensibini 
de tutmadıkları halde, niçin birçok milyonları bu okulların açı lmasına 
veriyorlar? Her iki taraftan da tutulacak yeri yok. 
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Arkadaşlar parti programından bahsettiler, ben de daha evvel bu 
programı okumuş hatta takabbül etmiş bir arkadaşınız olarak bir k ıdem
li arkadaşınız olarak, Reşit Tarakçıoğlu 'na arzedeyim ki, Demokra t Parti 
p rogramında değil köylülük, şehirlilik, hatta çiftçilik meselesi vardır. De
mokrat Parti programı baştan başa çiftçiye şunu bunu yapacağız diye va-
itlerde bulunur. Lütfedin çiftçi çocuklarını da okutunuz. Bunu yapmak
la Demokra t Parti programına aykırı bir iş gö rmüş olmazsınız . Bilakis 
Demokra t Parti programına uygun iş görmüş olursunuz. Kaldı ki, aynı 
programın birkaç yerinde köylünün ihtiyaçlarından bahseden tabirler 
konmuştur . Onun için bu programı mevzu yapmaktan vazgeçsinler . Köy
lü, şehirli diye bir tasnif yoktur. Kasaba ve şehirlerde oturanların çoğu 
köylerde kayıtlıdır. Seçim zamanını hatırlasınlar. Kasabalarda oturan 
halkın çoğu köylerine gider, reylerini verirler. Bundan sonra da gidip ve 
receklerdir. Bunu bir parti programı mevzuu yapmaktan çıkarsınlar, 
memleke t meselesi yapsınlar. Tezer Taşkıran gibi bir arkadaşımız çıktı, 
bir yönetmel ik istedi. Bu gün maarifin elinde böyle bir yönetmel ik mev
cuttur. Bu yönetmelik 1949'da çıktı, sabık iktidar gafletle bu yönetmel i 
ği Heyeti Vekileden geçirmiştir. Bugün köy hocasına bütün yollar kapalı
dır. K ö y hocası ancak hastalık raporu ile ortaokul çağına gelmiş olan ço
cuğunu okutmak için şehre nakil sırasına girer. Öyle öğretmenler vardır 
ki, çocuğu lise çağına gelmiştir, kasabaya gitmek için sıra bekler. Bugün 
bu yollar kapalıdır. Öğre tmen için bir açık kapı bulunmaktadır , o da doğ
ru veya yanlış bir doktor raporu almasına bağlıdır. İkinci bir açık kapı da, 
beş altı senedir zuhur etmiştir; bundan istifade eden köy öğretmenler i 
vardır. Beğenmediği köyden ayrılmak isteyen bir öğre tmen tutunan par
tinin karşı tarafını tutarsa kısa zamanda nakli temin edilmektedir . De
mek ki, şehre nakil için tek yol , politik yoldur. Arkadaşlar, köy öğre tmen
leri hakkında demin de arzettiğim, Sayın Maarif Vekili ilk güzel ve işi hal-
ledici bir teklif getirmektedir. Tabiî daha hallolunacak birçok meseleler 
vardır. 15 senelik bir köy öğretmeni vardır ve bu 9 senesini yalnız bir 
köyde geçirmektedir . Bu öğretmen, köy hocası olarak uzun müdde t ora
da ka lma durumuna düşmüştür. 

Bu hal ise öğretmenlerin başka sahalara kaymalar ına mesleklerini 
terketmelerine sebep olmaktadır. Devlet dairelerinin hangisine gitseniz 
karşınıza birçok ilkokul öğretmenleri çıkmaktadır. Başvekâlet ten tutu
nuz, bütün bakanlıklarda, mülhak bütçeli idarelerde ve bütün İktisadî 
Devlet Teşekküller inde bu arkadaşlara muhasip olarak, büro şefi olarak, 
şube müdürü olarak rastlamak daima mümkündür . Bunların sebebi ise 
meydandadı r ve bu hal, aslında mesleklerinin âşıkı olan bu ilkokul öğ-
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retmeni arkdaşları deklâse etmiş ve meslekten kaçınmıştır. Bugün de ön
lerinde büyük barajlar bulunduğu için gerek köy öğretmen okulu mezun
ları ve gerek ilkokul öğretmenleri mesleklerinden kaçmaya çalışmakta
dırlar. Kendi bölgemde köy enstitüsü mezunu öğretmenler bilirim ki, git
tikleri köylerde gayet az maaş aldıkları için, köy hayatına intibakta müş
külât çektikleri için, genç yaşlarında evlenmek mecburiyet inde kaldıkla
rı için mektep tatillerinde hatta şoförlük öğrenerek terki meslek etmişler
dir. Bunların mecburî hizmetleri dolayısıyla mahkemelere verildikleri ve 
gayet az maaş aldıkları için (tazminatı ödeyemezler) diye i lâm aldıkları 
vâki bir keyfiyettir. (Aldıkları maaş bu mecburiyeti eda edemez) diye mev
cut m a h k e m e hükümleri vardır. Demek ki, kanunî mecburiyet ler dahi 
borcunu ödetmeye kâfi değildir. Bunun hakkında mahkeme hükümler i 
varken, eldeki yönetmelik bu vecibeleri yerine get i rmeye yetmemektedir . 
Onun için bu öğretmenleri köyde ceza kesen müdde iumumi durumuna 
sokmamalıyız . Bu vaziyet onun köydeki hayatını huzursuz bir hale geti
recektir. Esasen ilköğretim müfettişleri ile muhtar arasında kötü birta
kım ihtilâflar yaratılmaktadır. Bunu sayın Millî Eğitim Vekilinin düzelte
ceğini ümit e tmekteyim. 

Bu arada Sayın Tezer Taşkıran 'm pek haklı olarak takrir verip ortaya 
attığı gibi müstesna kabiliyetlerin daha yüksek tahsil yapmalar ın ı ve 
memleket te daha verimli görebilecekleri kabiliyet ve istidatlarına uygun 
mesleklerde çalışmalarını temin edecek hükümleri tedvin e tmek lazımdır. 
Köyler imiz çoktur, köy öğretmeni lazımdır demek bu işlere mani değildir. 
Kapı açılır, fakat sıkı tutulur. Bu suretle daha çalışkan, daha enerjik ve 
daha verimli çalışarak bu seçimlerden geçecek mahdut bir kaç yüz genç 
her sene istedikleri yüksek tahsili yapabileceklerdir. Hasta olacak, çocu
ğu olacak gibi hükümlerle, biyolojik şeylerle fazla uğraşmayal ım. Ya be
kâr kalmak istiyorsa, ya hasta değilse veya çocuğu olmuyorsa ne olacak? 
Bu gibi düşüncelere artık son verel im arkadaşlar. 

Gazi Terbiye Enstitüsüne gelen gençler vardır. Bunların içinde her 
türlü kabiliyetler vardır. Köy çocuklarının içinde her türlü kabiliyette, bi
yolojide de, matematikte ve onun yanında kısır bir meslek olarak kabul 
edilen res imde de ileri istidat gösterenler vardır. Diğer şubelerde kadro 
azlığı ve saire dolayısıyla çocuklar en az rağbet edilen resim şubesinden 
bu enstitülere girmekte ve orta öğretmen olup çıkmaktadır. Bu sebeple 
asıl kabiliyetlerini izhar edememektedirler . Meselâ, sağlam kafa sağlam 
bedende olur, fetvasınca robüs gibi bir çocuk, vücut gösterişi dolayısıyla 
beden terbiyesi şubesine girmekte ve hoca olmaktadır. Halbuki bu ço
cuktan diğer sahada daha çok faydalanmak mümkünken onu bu şube
nin hocası olmak gibi bir yola götürmüş olmaktayız. Demin mal iyeci ar-
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kadaşımız müdafaasını yaparken, mecelle tarzı bir ifade ile iskolâstik bir 
zihniyetle bu mevzuu izaha çalıştılar, sanki yeni bir şeyi kabul e tmek 
suçmuş gibi. İlmin, tekniğin her şubesinde kabiliyetli insanları seçerken 
dünyanın kullandığı hatta ordumuzun muhtelif meslek şubelerine giren 
testleri dahi unutmamak üniversitenin takibettiği testi unu tmamak bu 
sahada dünyanın kabul ettiği usullerle seçmek ve kendilerine yükse lme 
hakkı vermek ve bu kapıyı açmak lâzımdır. Onun için ben Sayın Tezer 
Taşkıran ' la beraber, hattâ Ziya Termen' in fikirlerine iştirak ederek, bu iki 
meseleyi bu arada halletmeliyiz. Aksi takdirde bu ıstırabı, döne dolaşa 
sizden sonra gelecek olan Meclisin kabul edeceğini kuvvetle ümit ediyo
rum. 

REİS — Söz almış olan arkadaşlar var, bir de kifayeti müzakere tek
lifi vardır. Kifayeti müzakere teklifini okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 

Tasarının 5 inci maddesi üzerinde konuşma kâfidir. Kifayetin reye ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Ayd ın Mebusu 
Nail Geveci 

REİS — Kifayeti kabul edenler lütfen işaret etsinler... Kabul e tmeyen
ler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi değiştirgeleri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 

Öğre tmen okulu mezunlarının 9 sene müddet le köy hizmet inde kal
malarını âmir bulunan Hükümet teklifindeki beşinci maddenin reddiyle 
bu müddet i yarı yarıya indiren Millî Eğitim Komisyonunun beşinci mad
desinin oya vaz'ını arz ve teklif ederim. 

Kas tamonu 
Z. Termen 

Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 5'inci maddenin aşağıdaki şe
kilde kabulünü teklif ederim. 

Rize 
Ahmet Morgil 

Madde 5. — Millî Eğitim Vekilliği, ilk öğretmen okulu mezunlar ının 
köy okullarındaki çalışma müddet ve şekillerini bir yönetmel ikle tespit ve 
bunlardan öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim müesseseler ine devam 
edecek olanların mecburî hizmetlerini tecil eder. 
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Yüksek Reisliğe 

Öğre tmen okulundan mezun olanların bir yıl stajlarını şehir okulla
rında görmeler ini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Sabri Erduman 

Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebepler dolayısıyla beşinci maddeye aşağıdaki fık
ranın ilavesini arz ve teklif ederim. 

Kars 
Tezer Taşkıran 

"Ancak mensup bulundukları öğretmen okulunun teklifi ve Millî Eği
tim Vekâletinin yapacağı imtihanla muayyen bir ilim ve sanat sahasında 
hususî istidat ve kabiliyet gösterdikleri sabit olanların da alâkalı yüksek 
tahsile devamını sağlamak üzere mecburî hizmetleri tecil olunur." 

Yüksek Başkanlığa 

Şifahen anlattığım sebeplerden ötürü beşinci maddenin (İlk öğre tmen 
okulu mezunlar ı mecburî hizmetlerinin yarısını tamamlayıncaya kadar 
köy okullar ında çalıştırılır. Şeklinde kabul edilmesini teklif eder im. 

Trabzon 
Reşit Tarakçıoğlu 

Başkanlığa 

Madde 5'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif eder im. 

Tekirdağ 
Zeki Erataman 

Madde 5. — İlk öğretmen okulu mezunları mecburî hizmetlerinin ya
rısını tamamlayıncaya kadar köy okullarında çalıştırılırlar. Bu müddet in 
hi tamında yüksek tahsile devam edenlerin geri kalan mecburî hizmetle
ri aranmaz. 

(Kas tamonu Mebusu Ziya Termen' in takriri tekrar okundu) . 

T E V F İ K İLERİ (Samsun) — Hükümet ne diyor efendim, değiştirgeler 
hakkında? 

REİS — Buyurun. 

MİLLÎ E Ğ İ T İ M VEKİLİ RIFKI S A L İ M B U R Ç A K (Erzurum) — Efendim, 
mecbur î hizmet hakkındaki madde üzerinde mâruzât ta bu lunuyorum. 

Bir defa köylerimizde 24 718 öğretmen vardır, şehirlerde 11 000 öğ
re tmenimiz vardır. Bu iki rakam göz önünde tutulacak olursa 2,5 veya 4 
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sene sonra yani, mecburî hizmetinin yarısını köyde geçi rmek mükellefi
yeti kabul edildiği takdirde bunu tatbik etmeye maddeten imkân yoktur, 
bendeniz yalnız bu kadar söyleyeceğim. 

ZİYA T E R M E N (Kastamonu) — Son söz milletvekilinin o lduğuna göre 
ben im de konuşmama müsaade buyurun. 

REİS — buyurun, noktaî nazarınızı beyan edin. 

ZİYA T E R M E N (Kastamonu) — Hükümet bu işler konuşulurken değil , 
işin oya vaz'ı sırasında ve bir teşvik sonunda fikrini beyan etmiştir. Ev
velâ usul bakımından bu zaittir, fırsatı kaçırmıştır. 

İkinci esasa ait k ısma gelince: Biz, doktorlar için ayrı, subaylar için 
ayrı, muall imler için ayrı ölçü içinde bulunuyoruz. Bizim komisyonun 
teklifi de aynen Hükümet teklifi gibi, Bütçe Komisyonu teklifi gibi y ine bu 
Mecl is te şerefle vazife gören bir diğer komisyonun teklifinden ibarettir. 
Zannımızca tamamen adaletli ölçüyle iş öne sürülmüştür. Millî Eği t im 
Komisyonunun kararının kabulünü rica ederim. 

(Kas tamonu Mebusu Ziya Termen' in takriri tekrar okundu. ) 

REİS — Millî Eğitim Komisyonunun metninin müzakereye esas olma
sının dikkate alınmasını Ziya Bey teklif etmektedir. Bu teklifi d ikkate 
alanlar lütfen işaret buyursunlar.. . Kabul etmeyenler. . . Tekl i f reddedil
miştir. 

Tarakçıoğlu 'nun teklifi de aynı mahiyette olduğu için reye vaz ' ına lü
z u m yoktur. 

(Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman'ın takriri tekrar okundu. ) 

REİS — Teklifi dikkate alanlar lütfen işaret versinler.. . Kabul e tme
yenler. . . Teklif reddedilmiştir. 

A h m e t Beyin teklifi... 

A H M E T M O R G İ L (Rize) — Teklifimin ikinci k ısmında Tezer H a n ı m a il
tihak ediyorum. Teklifimin yalnız tal imatname kısmı oya konsun. 

REİS — Hepsini okuyoruz efendim. 

(Rize Mebusu A h m e t Morgil ' in takriri tekrar okundu. ) 

REİS — Teklifi dikkate alanlar... Almayanlar . . . Teklif reddedilmiştir . 

(Erzurum Mebusu Sabri Erduman' ın takriri tekrar okundu. ) 

REİS — Dikkate alanlar... Almayanlar. . . 

Tekl i f reddedilmiştir. 

(Kars Mebusu Tezer Taşkıran'ın takriri tekrar okundu. ) 
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T E Z E R T A Ş K I R A N (Kars) — Söz istiyorum. 

REİS — Oylama sırasında söz veremiyoruz maalesef. 

Teklifi dikkate alanlar.. Almayanlar. . . Teklif dikkate alınmıştır. 

Beşinci madde ile dikkate alınan bu takriri komisyona ver iyoruz. 

M A D D E 6. — 5129 sayılı Kanunun 8'inci maddesi ile kurulmuş olan 
"Köy Öğretmenler i ve Köy Sağlık Memurları Sosyal Yard ım Sandığı"nın 
adı "Köy Eğitmenleri ve Köy Sağlık Memurlar ı Sosyal Yard ım Sandığf 'na 
çevrilmiştir. Bu sandığın idaresi, işleyiş tarzı, yapılacak yardımlar ın şek-
lilleri ve her türlü işleri ile ilgili hususlar bir tüzükle belirtilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. Maddeyi kabul edenler.. . 
etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 7. — 4274 sayılı Kanunun 46'ncı maddesinin birinci bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İ lköğretmen okullarının öğretmenleri haftada 17 saat ders oku tmaya 
ve bunlarla ilgili uygulamaları yapmaya mecburdurlar. Bu öğretmenlere 
1702 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin (b) bendinde yazılı ücretle 7 sa
at daha ders verilebilir. 

İlk öğre tmen okullarının öğretmenleri mesai saatleri içinde okulda 
kalarak, kendilerine verilen eğitim ve öğretim işlerini görmek, ders dışı 
faaliyetlere katılmak ve ayrıca nöbet vazifelerini yapmakla mükelleftirler. 

A H M E T MORGİL (Rize) — Efendim, kanunlar hazırlanırken hazırla
nan kanunların tatbik kabiliyetini haiz olması ve tatbikatta teşevvüşler 
yara tmamas ına itina edilmesi icabettiğini hepimiz kabul ederiz. Şimdi 
öğre tmen okulu öğretmenlerinin de ders saatleri dışında okulda kalarak 
bir takım içtimaî ve terbiyevi faaliyetler göstermeleri zaruridir. Bunu ka
bul ediyorum. Esasen öğretmenler bunu kendil iklerinden yapacaklardır . 
Zira mesaileri değerlendirilirken, muvaffakiyetlerinin tesbitinde bu cihet 
nazarı dikkate alınacaktır. Bu yapılmaktadır. Ancak ders saatleri dış ında 
böyle bir faaliyete lüzum olmadığı bir zamanda sebepsiz olarak öğre tme
ni okula bağlamanın birtakım ihtilâflara yol açacağını ve tatbikatta esa
sen m ü m k ü n olamayacağını düşünerek bendeniz bu son fıkraya bir fık
ra ilâvesini teklif ediyorum. Buraya "okul idaresinin lüzum göreceği sa
atlerde" kaydının konulması yerinde olacaktır ve son fıkra da şu şekli al
malıdır: 

(İlk öğre tmen okullarının öğretmenleri , günlük mesaî müddet ler inde 
okul idaresinin lüzum göreceği saatlerde okulda kalarak kendiler ine ve 
rilen eğit im ve öğretim işlerini görerek, ders dışı faaliyete kat ı lmak ve ay
rıca nöbet vazifelerini yapmakla mükelleftirler.) 
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REİS — Madde hakkında söz isteyen? 

Komisyon ne diyor, iştirak ediyor mu? 

S Ö Z C Ü Ö M E R F A R U K S A N A Ç (Elâzığ) — İştirak etmiyoruz. 

REİS — Teklifi okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 7'nci maddenin son paragrafı
nın aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü teklif ederim. 

Rize Mebusu 
Ahmet Morg il 

7'nci maddenin son paragrafı: 

"İlk öğretmen okullarının öğretmenleri , günlük mesaî müddet in in 
okul idaresinin lüzum göreceği saatlerinde okulda kalarak, kendiler ine 
verilen eğit im ve öğretim işlerini görmek, ders dışı faaliyete kat ı lmak ve 
ayrıca nöbet vazifelerini yapmakla mükelleftir." 

REİS — Teklifi dikkate alanlar lütfen işaret versinler.. . Dikkate alma
yanlar.. . Teklif reddedilmiştir. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. . Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 8. — Millî Eğitim Vekâleti Kuruluş Kadrolarıyla Merkez Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapı lması
na dair 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösteri len kad
rolardan ilişik cetvelde yazılı bulunan kadrolar kaldırı lmış ve yer ine bağ
lı bir ve iki numaral ı cetvellerde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok, kabul edenler... E tmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

M A D D E 9. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (K) işa
retli cetvelde dahil köy enstitüsü mezunu başöğretmenlere ait ek görev 
kadroları bu cetvelden çıkarılmış ve (İlkokul başöğretmeni) unvaniyle ili
şik (3) numaral ı cetveldeki kadrolar 5166 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetveldeki kadrolara eklenmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok, kabul edenler.. . E tmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

M A D D E 10. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (K) işa
retli cetvel dahil ücretli stajyer köy öğretmenleri ile stajyer sağlık memur
ları kadroları 26. XI I . 1949 tarihli ve 5479 sayılı Kanuna eklenmiştir. Bu 
stajyerler hakkında çeşitli kanunların (K) cetvelinde bulunanlar hakkın
daki hükümler inin uygulanmasına devam olunur. 
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REİS — Madde hakkında söz isteyen yok reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. . Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Kanuna 11 inci madde olarak bir madde ilâvesi hakkında teklif var 

efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Öğre tmen Okullarına ait kanuna aşağıdaki maddenin 11 inci madde 

olarak eklenmesini teklif ederim. 

Madde 11. — İlk öğretmen okullarının idare, eğitim ve öğret im işleri 
İ lköğretim Genel Müdür lüğünün görevleri arasına alınmıştır. 

Bolu 
Zuhuri Danışman 

REİS — Efendim komisyon da iştirak etmektedir. Okunan bu madde
yi reylerinize arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 1. — Köy enstitülerinden mezun öğretmenler, bu ka
nun yürür lüğe girdiği tarihten sonra ilk öğretmen okullar ından mezun 
öğretmenler hakkındaki hükümlere tâbi olurlar. Ancak bunlardan aylığa 
geçi r i lmemiş olanlar hakkında 5479 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur, kabul edenler.. . Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 2. — Köy enstitüsü mezunu öğre tmenlerden aylığa 
geçmemiş olanların eylemli askerlik hizmetleri esnasında kayıtları silin
mez ve kendilerine almakta oldukları ücretin üçte biri verilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur, kabul edenler.. . Etme
yenler. . . Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 3. — Köy enstitüsü mezunu öğretmenler ayl ığa geçi
ri l inceye kadar işbu kanunun 6'ncı maddes inde yazılı "Köy Eğitmenleri 
ve Köy Sağlık Memurları Sosyal Yardım Sandığı" nın üyeliği hakkını mu
hafaza ederler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 4. — Halen köy enstitülerinde çalışanlardan Millî 
Eği t im Vekâlet ince tespit ve kabul edilen öğretmen okulları, ziraat okul
ları, sanat okulları ve enstitüleri mezunu öğretmenlerin öğre tmen okul
lar ında ist ihdamlarına devam olunur. 

REİS — A h m e t Morgil buyurun. 
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A H M E T M O R G İ L (Rize) — Efendim, üstün kalitede öğre tmen yetiştir
mek esas maksat ve gaye olduğuna göre, öğretmen okullarına al ınacak 
öğretmenler in ehliyetli ve liyakatli olmaları, yani yüksek mektep mezunu 
bulunmalar ı şarttır. Geçici dördüncü maddede, öğretmen okulu mezunu , 
ziraat okulu mezunu, sanat okulu mezunu öğretmenler in okul larda ho
calık yapabilecekleri kaydı vardır. Bu, üstün kalite öğre tmen yet iş t i rmek 
prensibi ve gayesiyle ve öğretmen okullarının derecesiyle kabili telif de
ğildir. Bu maddenin tayyını rica ediyorum. 

REİS — Komisyon. 

S Ö Z C Ü Ö M E R F A R U K S A N A Ç (Elâzığ) — Bu geçici 4 'üncü madde 
Bütçe Komisyonunca ilave edilmiştir. Matufu şudur: Halen köy enstitü
lerinde sanat okulu, tarım okulu ve ziraat okulu mezunu muayyen tip 
öğretmenler vardır. Köy enstitülerinin bidayeten bünyeleri icabı bu okul
lar mezunlar ı köy enstitülerine öğretmen olarak alınmışlardır ve bugüne 
kadar l iyakat gösterenler halen istihdam edilmekte bu lunmuş ve l iyakat 
gösteremeyenler tasfiyeye uğramışlardır. Halen köy ensti tülerinde 40 ka
dar bu tip öğretmen vazife görmektedir . Liyakatleri sabit olan bu öğret
menler in hakkı müktesebini tanımaya matuf bir hükümdür. Takdir He
yeti Umumiyenindir . 

REİS — Ahme t Morgil . 

A H M E T M O R G İ L (Rize) — Efendim; geçici dördüncü maddede , halen 
köy ensti tülerinde öğretmen olarak çalışmakta olan ziraat mektebi me
zunlarının sanat mektebi mezunlarının öğretmen olarak vazifelerine de
v a m etme kaydı vardır. Bu öğretmen okullarının derecesi ile tabili telif 
değildir. Biz üstün kalitede öğretmen yetişt irmek istiyoruz. 

Esasen bu bir hakkı müktesep de değildir. Sanat mektebi mezunlar ı 
nın tayin edildikleri yerler vardır. Bunları emsalleriyle beraber haiz ol
dukları mertebeye uygun bir şekilde vazifelendirmekte mahzur o lmasa 
gerek. Bu bir hakkı müktesep olmaz. 

REİS — Hükümet maddenin ipkasına taraftar o lduğunu beyan edi
yor. Komisyon değiştirgeye iltihak etmiyor. 

Takrir i okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Bütçe Komisyonunun geçici 4' 
üncü maddesinin tasarıdan tayyını teklif ederim. 

Rize Mebusu 
Ahmet Morgil 
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REİS — Geçici 4'üncü maddenin tay teklifini nazarı dikkate alanlar, 
lütfen işaret buyursunlar.. . Almayanlar. . . Teklif nazara alınmamıştır . 

Maddeyi reyinize arzediyorum.: Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 5. — İlişik (4) numaralı cetvelde ücret ve adedi yazı
lı ek görev kadroları 1953 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cet
velde eklenmiştir. 

REİS — Söz isteyen yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, Zuhuri Danışman' ın teklifinin, 1 Linçi madde olarak kabu
lünden sonra eski 11'inci madde 12'nci madde olarak okunacaktır . 

M A D D E 12. — 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu ile 5352 ve 5541 
sayılı kanunlar ve 4274 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanu
nunun 1, 2, 3, 4, 5. 6, 11, 29, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 
45, 49, 50, 51 , 52, 53. 62 ve 63'üncü maddeleri ve 10'uncu maddeler i 
nin (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6'ncı fıkraları ve 5210 sayılı Kanunun 12'nci 
maddesi 6076 sayılı 1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun l l ' i n c i 
maddesiyle 4644 sayılı Kanunun 12'nci maddesi kaldırı lmış ve 3704, 
4274, 5129, 5210 sayılı kanunlarda geçen "Köy enstitüleri" tabiri "İlk öğ
re tmen okulu" olarak değiştirilmiştir. 

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (lise öğre tmen okulu ve or
taokullar öğretmen ve memurlar ı ) başlığı ile (2) sayılı cetvelin (lise, öğret
men okulu ve ortaokullar idarecileri) başlığından (öğretmen okulu) tâbir
leri çıkarılmıştır. 

REİS — Söz isteyen yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, son iki maddeyi bu tasarının 5'inci maddesi komisyona git
tiği için okumuyoruz. 

REİS — 5'inci madde komisyona gönderilmişti . Genel raporu okuyo
ruz. 

Yüksek Reisliğe 

K ö y enstitüleriyle ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasının Umumî Heyette görüşülmesi sırasında beşinci madde
ye bir fıkra ilâvesi hakkında Kars Mebusu Tezer Taşkıran tarafından ve 
rilip dikkate alınan takrir komisyonumuza havale edilmiş o lmakla Millî 
Eğit im Vekili hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Takrir üzerinde Millî Eğitim Vekilinin komisyonumuzda verdiği izaha
ta nazaran: 

4 6 3 8 
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1. Hükümet tasarısının beşinci maddesinde, ilkokul öğretmeni olup 
da yükseköğre t im müesseselerine devam edecek olanların mecbur î hiz
metlerinin tecil olunabilmesi için öğretmen yetiştiren yükseköğre t im mü
esseselerine devamı şart kılınmıştır. 

Halbuki Kars Mebusu Tezer Taşkıran, takriri ile, "Öğretmen yetişt iren 
yükseköğre t im müesseselerine devam şartının kaldırı lmasını ve muay
yen bir ilim ve sanat sahasında hususî istidat ve kabiliyet gösterdikleri 
sabit olanların öğretmenlikten gayrı meslek ve sanat erbabını yetişt iren 
yüksek tahsil müesseselerine devamı istedikleri hallerde de mecbur î hiz
metlerinin tecilini imkân altına almayı istihdaf etmektedir. 

Öğretmenler in hususî bir istidat ve kabiliyet gösterecekleri ilim ve sa
nat kolları edebiyat, felsefe, tarih, coğrafya, yabancı dil, matemat ik , fizik, 
k imya, tabiiye, resim, müzik ve nihayet bedenî bir kabiliyet ve istidat sa
hası olarak spor ve j imnastik olabilir. Öğretmen okullar ımızda daha tah
sil devresinde resim, müzik, yabancı dilde istidat ve kabiliyet sahibi gö
rülen öğrenciler, öğretmen kurulları kararıyla seçilmekte ve bu sahalara 
hususî ehemmiyet atfolunan öğretmen okullarında, özel programlara gö 
re yetişt ir i lmekte, bu kabiliyet ve istidatlarının metotlu bir şekilde inki
şafı sağlanmaktadır . Bu öğrenciler öğretmen okulundan mezun olduktan 
sonra, yine seçimle eğitim enstitülerinin müzik, resim, iş şubelerine gi
derek yüksek tahsil yapmak imkânını en salim yoldan bulmaktadırlar . 
Yabancı dillere karşı kabiliyetli öğrenciler için de aynı imkânlar sağlan
mıştır. 

Muhtar üniversitelerimiz, dünya üniversitelerinin hepsinde olduğu 
gibi yalnız liseyi ikmal etmiş ve olgunluk imtihanlarını başarmış gençle
ri kabul etmektedir. Bunun başka türlü olması da esasen düşünülemez. 
Öğre tmen okulları mezunları bu imtihanlara dışardan gi rmek suretiyle 
lüzumlu diplomaları aldıktan sonra üniversitelerimizin edebiyat , felsefe, 
tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, tabiî ilimler şubelerine girebile
ceklerdir; yahut her yıl açılmakta olan orta öğretmen okulu ve eğit im 
enstitüleri müsabaka imtihanlarına girmek suretiyle bu müesseselerde 
yüksek öğrenim yapmak imkânını bulmaktadırlar. Tasarı bu gibiler için 
mecbur î hizmet borcunun bir engel teşkil e tmemesini sağlayacak şekil
dedir. A y n ı yollardan yüksek öğretmen okuluna intikal de mümkündür . 

Görülüyor ki, ilkokul öğretmenlerimiz için, hususî bir istidat ve kabi
liyet gösterdikleri ilim ve sanat kollarının hepsinde yüksek tahsil yapmak 
imkânları ve istekleri, mecburi hizmetin ikmali şartı ile engel lenmiş de
ğildir. 
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Gerek takrirden gerekse Umumî Heyet müzakerelerinde vâki açıkla
malardan anlaşıldığı veçhile Kars Mebusu Tezer Taşkıran, öğretmenleri
mizden doktor, mühendis, hukukçu.. İlâ olmak isteyenler için de mecbu
rî hizmetin tecilini talebetmektedir. Hükümet tasarısı ise tabiî i l imlere 
müstait bir öğretmen, tabiîye öğretmenliğinden, tabiat âlimliğine kadar 
yolları açıyor, tababete değil. Bunun gibi riyazi ilimlere karşı hususî bir 
meyil ve istidadı olan öğretmene matematik öğretmeni ve âlimi olmak im
kânını veriyor; daha doğrusu bunun için mecburî hizmetin tecilini derpiş 
ediyor; fakat mühendislik için vâki olacak talebe karşı mecburi hizmetin 
tecili kapısını kapatıyor. İçtimaî ilimler sahasında da durum aynıdır. 

Buna rağmen mecburî hizmet müddetini ikmal etmiş öğretmenler 
için doktor, mühendis , avukat veya hâkim olmak üzere ne bugün, ne de 
bu tasarının kanuniyet iktisab etmesinden sonra her hangi bir kanunî 
engel mevcut değildir ve olmayacaktır. 

Görülüyor ki Hükümet tasarısı ile ilkokul öğretmenlerinin kabiliyet ve 
ist idadına göre ilkokul öğretmenliğinden, üniversite öğre tmen üyeliğine 
kadar ve ayrıca güzel sanatlar sahasında inkişafını engelleyici hükümler 
getir i lmemiştir ki, Demokrat Parti Programının 41'inci maddes inde de 
"kabiliyet ve kudreti müsait olduğu takdirde bir ilkokul öğre tmeninin , 
öğre tmen derecelerini tamamlayarak üniversite profesörlüğüne kadar 
yükse lmes ine kanunî imkân sağlanmalıdır" deni lmekte ve doktorluk, 
mühendisl ik , avukatlık... ve ilâ gibi tatbikî meslek ve sanatlar kasdedil-
memektedir . 

Esasen öğretmenlik için kabul ve taahhüt edilen mecburî hizmetin 
doktorluk, mühendislik, avukatlık gibi sahalar için tatbik ve takibinin or
taya koyacağı güçlüklerin çokluğu da aşikâr bulunmaktadır . 

2. — Muhtel if vesilelerle gerek Umumî Heyette, gerekse komisyonlar
da memleket in ilk ve orta okullarıyla liselerinde, hissolunan bu öğre tmen 
ihtiyacına kuvvetle işaret olunmaktadır. Hal böyle iken ve daha 18 bin 
köy okulsuz, tahsil çağında olan yüz binlerce çocuk öğre tmen beklerken 
öğre tmen okullarını bir meslek okulu olmaktan çıkararak, u m u m î kültür 
veren müesseseler haline get irmeye, diğer bir ifade ile l iseleşt i rmeye mü
sait bir du rumda olmadığımız ve hele ilk öğret imin bütün memleke t sat
hına yüzde yüz yayılmasıyla ilgili her hangi bir plân ve programın tatbi-
kına imkân olmayacağı bedihidir. 

3. Öğre tmen okullarımızın son sınıflarında ve hususiyle 6'ncı sınıfla
r ında meslek dersleri ve öğretmenlik için lüzumlu görülen asgarî staj 
devresi geniş bir zaman almaktadır. Talep kanuniyet çerçevesi içine gir-

4640 



KÖY ENSTİTÜLERİYLE İLKÖĞRETMEN OKULLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ 

eliği takdirde programlarda da bu istikamette tadilât yapı lması bir emri 
zaruri olacak, binnetice öğretmen okullarımız bir nevi yatılı liseler o lmak 
is t ikametinde inkişaf edecektir. 

4. Öğretmen okullarına kabul edilecek öğrencilerin hiç değilse büyük 
bir kısmı öğretmenlikten gayrı mesleklere yönelecekler, meslek derslerin
den ziyade umumî kültür derslerine daha çok zaman ayıracaklar, böyle
ce çeşitli mesleklere hazırlanma yolunu tutmuş öğretmen okul lar ımızın 
meslekî havasını değiştirecek bu hal öğretmenlikten gayrı bir mesleke in
tisabı düşünmeyenler üzerinde de mahzurlu tesirler yapacaktır . 

5. Maksat köy ve şehirlerimizde ilkokulları bitiren çocuklar ımızın ka
biliyet ve istidatlarının inkişafına imkânlar sağlamak ve böylece yine 
memleket imizin muhtaç bulunduğu çeşitli meslek ve sanat erbabı yet iş
t irmek ise bunun yolu öğretmen okullarını hedef ve maksat lar ından 
uzaklaşt ı rmak değil, bunu sağlayabilecek müesseselerin imkânlarını ge
nişletmek sayılarını artırmak olmalıdır. Nitekim Tapu ve Kadastro Oku
lunun yahut teknik tarım okullarının mezunlarının da normal orta okul 
veya liselerin mezunlarına verilen haklardan faydalanmaları düşünülme
mektedir. 

Ortaokul ve liselerimiz imtihanla parasız yatılı öğrenci kabul e tmek
tedir. Mahall î teşebbüslerle kurulan yurtlar bu yolda gittikçe daha geniş 
imkânlar bahşediyorlar. 1954 Bütçe Yılında yatılı ilk okullar tesisini sağ
layacak ödenek ilk defa olarak Bütçe Komisyonunca kabul edi lmiş bulu
nuyor. Bunların da sayılarının; sağlayacakları faydalar nispetinde artırıl
ması tabiî ve hele daha 5-10 yıl içinde bir i lkokula kavuşamayacak olan 
küçük köylerimizin nura kavuşturulmaları için zaruridir. Bu okullara za
manla orta dereceli okulların ilavesi de mümkündür ve çok faydalı ola
caktır. İşte bu tipten müesseseler köy çocuklarımızın da kabiliyet ve isti
datlarına göre doktor, mühendis , avukat, kimyager, . , ilâ olmalar ına en el
verişli yolu açacaktır. 

6. Hele bir ilim ve sanat sahasında kabiliyet ve istidat gösterenlerin 
öğretmenl ikten başka bir mesleke geçebilmeleri için hususî hükümler 
vaz 'e tmek yani mesela riyazi veya tabiî ilimler alanında öğre tmen veya 
profesör olmak yerine mühendis ve doktor olmaları yo lunda kolaylık sağ
lamak öğretmenliğin mutasavvit ve geri kabiliyetli kimselerin meslekî ol
duğunu kanunla ifade etmek olacaktır ki, bunun daha ş imdiden sayıla
rı 45 bini aşmış olan eğitim ve öğretim elemanlarımızın maneviyat ı üze
rinde yapacağı tesirin ne derecede yıkıcı olacağı izahtan varestedir. Esa
sen üstün kabiliyet ve istidatları geliştirmekle vazifeli kıldığımız öğret
menler imizin bilhassa vasatın üstünde bir kabiliyet ve istidada sahip ol
malarını temin içindir ki, yetiştirildikleri müesseselere kabullerinde defa-
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larca ve çeşitli imtihanlara tâbi tutmakta ve hatta tasarının kabul edilen 
dördüncü maddesiyle öğretmen okullarına kabullerinden sonra ilk tahsil 
yılı içinde öğretmen olamayacaklarına, öğretmenler kurulunca karar ve 
rilenlerin tazminat takibatına da tâbi tutulmaksızın okulla ilişkilerinin 
kesilmesi hükmü vazed i lmiş ve kanuniyet iktisab etmiş bulunmaktadır . 

Bu yönlerden tetkik edilen teklif Komisyonumuzca reddedilmiştir . 

Raporumuz Umumî Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Rize İstanbul 

İ. Akçal H. Hüsman 
Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Elâzığ Siird 
Ö. F. Sanaç B. Erden 

Üye Üye 
Çanakkale Eskişehir 

K. Akmanlar A. Potuoğlu 
( İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 
Gazianteb Giresun 
E. Cenanı A. Tüfekçioğlu 

Üye Üye 
Giresun İstanbul 

M . Şener S. Oran 
Üye Üye 

İstanbul İzmir 
M. Sarol B. Bilgin 

Üye Üye 
Kırklareli Konya 
Ş. Bakay R. Birand 

Üye ' Üye 
Malatya Ordu 
M . S. Eti R. Aks oy 

Üye Üye " 
Rize Konya 

O. Kavrakoğlu M. A. Ülgen 
( İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 
Seyhan Siird 
S. Barı M. D. Süalp 
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Uye 
Sivas 

H. İmre 

Uye 
Zonguldak 

H. Balık 
( İmzada bu lunamadı ) 

F E R İ D U N FİKRİ D Ü Ş Ü N S E L (Bingöl) — Efendim, anlaşı lmadı, izahat 

versinler. 

REİS — Maarif Vekili, buyurun. 

MİLL î EĞİTİM VEKİLİ RIFKI SALİM B U R Ç A K (Erzurum) — Muhte rem 
arkadaşlar; şimdi meseleyi kısaca telhis ettikten sonra bu mevzu üzerin
deki düşüncelerimizi arz edeceğiz. 

Bir defa öğretmen okullarıyla köy enstitüleri evvelki celselerden birin
de müzakeres ine başladığınız ve bir maddesini tehir etmiş o lduğunuz ka
nun tasarısı ile tevhit ediliyor. 

Bu tehir edilen ve şimdi komisyon raporu ile Yüksek Huzurunuza arz 
edilen beşinci madde ile öğretmen okulundan mezun olan çocuklara şu 
imkânları temin etmiş bulunuyoruz: Öğretmen okulunu bitirenler diler
lerse ortaokul veya liselere öğretmen olabilirler. Yani ortaokul veya lise 
öğretmeni olmak isteyenlerin mecburî hizmetlerinin tehir edileceği hük
mü kanunun bu beşinci maddesinde kabul edilmiştir. 

Tezer Taşkıran arkadaşımız kanunun beşinci maddesini kâfi gö rmü
yorlar ve şöyle bir teklifte bulunuyorlar: 

"Mensup bulundukları öğretmen okulunun teklifi ve Millî Eğitim Ve
kâletinin yapacağı imtihanla muayyen bir ilim ve sanat sahasında husu
sî istidat ve kabiliyet gösterenlerin de alâkalı yüksek tahsile devamını 
sağlamak üzere mecburî hizmetleri tecil olunur." 

Şimdi aradaki farklar şunlardır: 

Biz beşinci madde ile; öğretmen okulundan mezun olanlara ortaokul 
ve lise hocası olmak imkânlarını tanıyoruz. Tezer Taşkıran arkadaşımız 
ise yalnız öğretmenlik sahasında istidat ve kabiliyetlerinin genişlet i lme
sine değil, aynı zamanda veteriner olmak, doktor olmak, mühendis ol
mak, ziraat mühendis i ve saire olmak imkânlarının da öğre tmen okulun
da bulunan çocuklara bahsedilmesini istiyorlar. Biz bunu meslekin istik
bal ve selâmeti bakımından son derece mahzurlu görüyoruz. 

Bizim beşinci madde ile öğretmen okulunu bitiren çocuklara verdiği
miz imkânlar şunlardır: Beşinci maddeye göre öğretmen okulunu bitiren
ler ortaokul hocası olabilirler veya fakültelere, edebiyat ve fen fakültele-
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rine devam edebilirler. Edebiyat Fakültesine gidecek olurlarsa edebiyat , 
felsefe, tarih, coğrafya bölümlerinde, Fen Fakültesine devam edecek olur
larsa, matematik, fizik k imya ve tabiiye sahasında istidat ve kabiliyetle
rini daha da artırabilirler. Eğer mevzuubahis mesele ilkokul öğre tmenle
rinin istidat ve kabiliyetlerini art ırmak ve yüksel tmek ise; beşinci madde 
ile bunu temin etmiş bulunuyoruz. Demek ki; matematik, fizik, k imya ve 
tabiiye, edebiyat, felsefe, tarih ve coğrafya sahalarında ve Güzel Sanatlar
da bu istidat ve kabiliyetlerini art ırmak imkânları mevcuttur. Biz bu tek
lifi kabul ettiğimiz ve öğretmen okulunda bulunan çocuklardan istidat ve 
kabiliyetleri üstün olan gençlerin öğretmenlikten başka mesleke geçme
lerine kanunen cevaz verdiğimiz takdirde öğretmenlik meslekinin üstün 
kabiliyete ihtiyaç hissett irmeyen bir meslek olduğunu yine kanunen ka
bul etmiş olacağız. 

Bu itibarla öğretmen okulunda üstün istidat ve kabiliyet gösterenler 
için diğer mesleklere girme imtihanını sağladığımız anda, öğretmenlik 
meslekinde kötü bir zihniyetin yerleşmiş olmasına yol açmış olacağız ki 
bunu tecviz etmiyoruz. 

Öğre tmen Okulları meslek okullarıdır. Buralarda genel kültürle bera
ber meslekî ve pedagojik formasyon verilmektedir. Bu itibarla Öğre tmen 
okullar ında okuyan çocukların, veteriner, tabip, mühendis gibi her türlü 
tahsile gi tme imkânları sağlandığı zaman bu meslek okulunun atmosfe
ri ve havası tamamen bozulmuş olacaktır. (Doğru sesleri). Öğre tmen Oku
luna gelen çocuklar öğretmen olarak yet işmek niyeti ile gelmeyecekler , 
öğre tmen okuluna başka bir mesleğe atlamak niyeti ile geleceklerdir. Bu 
ise meslek okulu havasını tamamen bozacaktır. 

Öğre tmen okullarından mezun çocuklara her türlü tahsil imkânı te
min edildiği takdirde bu meslek okulunun müfredat programını tadil et
mek lazım gelir. Madem ki bu kanunla öğretmen okulunda okuyan ço
cuklara her türlü tahsil vermek imkânı temin ediliyor, o takdirde bu mes
lek okulunun müfredat programını lisenin müfredat programına doğru 
kaydı rmak mecburiyeti hâsıl olacaktır. Bu da meslek mektebi hususiye
tini ve meslek havasını değiştirecek ve öğretmen okullarını zamanla lise
ye doğru kaydıracaktır. 

Bütün bunlardan başka bu teklifin büyük bir mahzuru daha vardır. 
Öğre tmen rökrütmanı bakımından da bizi sekteye uğratacaktır. Memle 
ketimizin en mühim ihtiyaçlarından, davalarından biri hiç şüphe yok ki, 
Büyük Meclisin de hassasiyetle üzerinde durduğu, ilk öğret im davasıdır. 
Biz okullara öğretmen bulamıyoruz ve kâfi miktarda yet iş t i remiyoruz. 
Kâfi derecede öğretmen bulamadığımızdan ve yet iş t i remediğimizden do-
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layı da tenkid ediliyoruz. Köylerde beş sınıflı ve tek öğretmenli mektepler 
mevcut iken öğretmen rökrütmanımızı kesecek bu gibi tedbirleri, çok 
mahzurlu telâkki ediyoruz. 

Diğer yandan parti programına bizim teklifimiz t amamen uygundur. 
Parti programı 4 Linçi maddesinde diyor ki: "Kabiliyeti ve kudreti müsa
it olduğu takdirde bir ilkokul öğretmeninin öğret im derecesini tamamla
yarak üniversite profesörlüğüne kadar yükselmesine kanunî imkân sağ
lanmalıdır." Bu itibarla şu kanunun Demokrat Parti p rogramına aykırı 
o lduğu yolundaki iddialara iştirak etmiyoruz. Beşinci madde, programı 
bu bakımdan realize eden bir maddedir. 

Bütün bunların dışında; bugün çocuklarımızın her türlü meslek öğ
re tmen okullarına, üniversiteye devamı başka yollardan temin o lunmuş
tur. Çünkü ortaokullarda ve liselerde 1 250 kadar meccani leylî öğrenci 
vardır. 

Öğre tmen okuluna girmek istemeyen bir çocuk ortaokul ve lise kana
lıyla istidat ve kabiliyetini her sahada inkişaf et t irmek imkânına sahiptir. 
Ayr ıca , bu sene aldığımız bir kararla 6 kadar yatılı köy okulu açmak is
tiyoruz. Bunun için bütçemize ayrıca bir tahsisat konmuştur . Bu okullar 
zamanla ortaokul olacaktır ve köy çocuklarının öğretmen okullarına git
meden daha geniş imkânlar sağlamak yolu kendilerine açılmış olacaktır. 

Bundan başka kasaba ortaokullarında kazalarda pansiyonlar açıl
maktadır. Bu bakımdan da isteyen çocuklar normal, klâsik tahsil yapa
rak veteriner, dişçi veya tabip olmak üzere her türlü tahsil y a p m a imkân
larına sahip olacaklardır. 

Bütün bu sebeplerle öğretmen okullarını gayeler inden uzaklaşt ıracak 
olan, görünürde son derece cazip olan ve fakat esasında öğretmenl ik 
meslekine büyük bir darbe vurabilecek olan bu teklifin reddini rica ede
rim. 

REİS — Ahmet Morgil , buyurun. 

Y U S U F K A R S L I O Ğ L U (Yozgad) — Bizim takririmiz niçin okunmadı 
efendim? 

REİS — Görüşmeler bitsin, arzedeceğim efendim. 

A H M E T M O R G İ L (Rize) — Muhterem arkadaşlar, nüfusumuzun % 
80'i köyde yaşar. Milletin bu muazzam temel unsuru içindeki istidatların 
inkişafına imkân vermek cemiyetimizin istikbali bakımından çok ehem
miyetlidir. Köy enstitüleri ile öğretmen okullarının birleştiri lmesi hakkın
daki bu kanunla öğretmen okullarına alınacak öğrencilerin % 75'inin köy 
okulları mezunlar ından alınması esas olarak kabul edildiğine göre köy 
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çocuklarının hemen hemen yegâne tahsil yolu öğre tmen okulu yoludur 
denilebilir. Ve sonra takdir buyururlar ki, fakir bir çocuk için tahsilin en 
çok zor safhası liseyi bitirinceye kadar olan kısımdır.Liseyi bitirdikten 
sonra bir işte çalışmak suretiyle yüksek okula, Üniversi teye devam im
kânı mevcuttur. Öğretmen okulu mezunlarına üniversite ve yüksek okul
lar yo lunun açılmasında kanaat imca endişeye mahal yoktur ve bu nok
ta biraz mübalağa edilmektedir. Bir öğretmen okulu mezunu, üniversite 
veya her hangi bir yüksek okula devam edebilmek için lise mezuniye t ve 
olgunluk imtihanı vermek mecburiyetindedir. Yine takdir edersiniz ki, bu 
mual l im mektebi mezunu çocuklardan ancak % l ' ine nasip olabilir. Bu
nun tevlit edeceği öğretmen eksikliği aynı nispette fazla öğrenci almak 
suretiyle telâfi etmek pekâlâ mümkündür . Ve sonra üniversi tenin her 
hangi bir şubesine devam edecek olan öğrencilerin, tıpkı yüksek öğret
men yetişt iren diğer yüksek okullara gidecekler gibi, mecburi hizmetleri 
tecil edilecektir. Ve bunlara, tahsillerini bitirdikten sonra diğer Devlet da
irelerinde veya maarifin her hangi bir şubesinde mecburi hizmetleri ik
mal ettirilebilir. Evvelce de arz ettiğim gibi bunlar %1'i aşmayacaktır . 

Sayın Maarif Vekili; bu şekli kabul edecek olursak öğretmenl iğin yük
sek kabiliyet istemediğini iddia etmek mevkiine düşeriz, dediler. Bu ka
naatlerine müsaadeleriyle iştirak edemiyorum. 

Çünkü her meslek kendine mahsus bir istidat, bir kabiliyet ister. Bir 
insanda da muhtelif mesleklere karşı istidat ve kabiliyet bulunabilir. 

Sonra, "köy çocuklarının üniversitenin muhtelif şubelerine devam et
mek imkânı mevcuttur" dediler. Yol olarak da parasız yatılı imtihanını 
gösterdiler. Arkadaşlar; geçenki müzakerelerde de öğre tmen okullarına 
alınacak öğrencilerin yüzde 75'inin köylü çocuklarından olmasını kabul 
ederken, bunların kendi aralarında ayrı bir imtihanla al ınmaları esası 
kabul edildi. Aksi takdirde köy çocukları öğretmen okullarına g i remez. 
Hal böyle iken parasız yatılı imtihanlarından köy çocuklarının istifade 
edemeyecekler i gayet tabiîdir. İleri sürdükleri fikir realiteye uygun değil
dir. Köy ilkokullarından yetişen çocuklar zayıf yetiştikleri için bu imtiha
nı kazanmalar ına imkân yoktur. 

Arz ettiğim gibi muall im mektebi imtihanlarına % 75 köy okulu me
zunu alınıyor. Ve köy çocukları arasında ayrı bir imtihan yapılıyor. Bun
lar, 5 yıl mual l im mektebinde okumakla i lkokuldaki tahsil zafiyetlerini 
telâfi e tmiş olacaklardır. İstidatlarına göre ve lise olgunluk imtihanını 
ve rmek şartiyle üniversitenin her hangi bir şubesine girebileceklerdir. 
Mecbur i hizmetleri de tecil edilecektir. Bu gençler, arz ettiğim gibi, Dev
let dairelerinde veya maarifin her hangi bir şubesinde bi lâhara mecbur î 
hizmetlerini ifa edebilecek olduktan sonra endiyeşe mahal yoktur. Bu iti-
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barla, mânevi huzursuzluk ve içtimaî adaletsizlik yaratacak olan bir ba
rajın yıkı lması haklı olacaktır. Bu sebeple Tezer Taşkıran arkadaşımızın 
önergesinin kabulünü ve Bütçe Komisyonu maddesinin reddini ist irham 
eder im. 

B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U A D I N A Ö M E R F A R U K S A N A Ç (Elazığ) — Muh
terem arkadaşlar, müzakere edilmekte bulunan husus hakikaten bir 
açık kapı b ı rakmamak suretiyle kanun lâyihasının anahtarlarını, ruhu
nu zedelemektedir . Filhakika mevzu ilköğretim davasıdır. Bilhassa Ana
yasanın 87'nci maddesinin hükümetlere tahmil ettiği i lköğret imin mec
buri ve meccanil iği esasının bihakkın ifasına matuf bir tedbirdir. Maksa
dı rakamlar la arz ve izah edebiliriz arkadaşlar. 

Bugün teessürle kaydetmek icabeder ki, 19 bin kadar köyümüzde il
kokul yoktur. Ve iftiharla, inşirahla belirtirim ki, arkadaşlar 3 yıl içinde 
iktidarımız, köy okullarını Devletin yapması hususundaki Yüksek Mecl i 
sin kabul buyurduğu kanun gereğince her yıl ilkokullar inşası için ayır
dığı 15 milyon liralık tahsisatla ilköğretim dâvasına gerekli ehemmiyet i 
vermiştir . Ve bugün Hükümetin elinde 12 senede bütün köylerimizi i lko
kula kavuşturacak bir şekilde hazırlanmış bir programın bulunması da
vası esas veçhesiyle, ruhiyle meydana koymaktadır. Yani, inşallah Hükü
mete her yıl verilecek 40 milyon liralık tahsisat ile ve kanunun bahşetti
ği imkânlarla yetiştirilecek elemanlarla 12 sene içinde bütün köylerimiz 
i lkokula kavuşturulacaktır. 

Arkadaşlar , mahrumiyet bölgesi olan Doğu bölgesinin bir mümessi l i 
sıfatiyle arz edeyim, yaz tatilinde yaptığımız seyahatlerde, hemen denile
bilir ki, okulu bulunmayan yüzde yirmiden fazla köylerimizin bedbaht 
vatandaşları , yakamızı tutarak okul istiyoruz, diyorlar. Bu bir millet için 
kalkınmanın ışığıdır. Ve diyorlar ki, "Anayasanın 87'nci maddes i Hükü
mete ilk tahsil mecburiyetini ve meccaniliğini bir vazife olarak tahmil et
miştir. İşte biz bugün Hükümetten Anayasadaki bu vecibenin yer ine ge
tirilmesini istiyoruz!" Dâva, bütün ehemmiyet ve şümuliyle meydandadır , 
yani Hükümet 19 000 köye mektep yapmak mecburiyet i karşısındadır. 
Elbette takdir buyururlar ki arkadaşlar, mektep yapmak bir şey ifade et
mez, bunların öğretmenlerini de yetiştirmek zaruridir. Ş imdi bu dava bü
tün şümuliyle ele alındığı bir zamanda nevama taraflara karşılıklı taah
hütler yükleyen mecburi hizmet hukukî muamelesi muvacehes inde mu
all im mekteplerine muall im olmak üzere giren vatandaşların, genç köylü 
veya şehirlilerin, ilkokul öğretmenlik hakkını kazandıktan sonra yüksek 
tahsile, başka branşlara geçmek gibi bir kapı açmanın, mevzuunun aza
meti muvacehes inde elbette faidei ameliyesi yoktur, kanaat indeyim. 
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Sonra arkadaşlar, beşinci maddenin son fıkrası hükmü de zaten ilko
kul öğretmenlerine, vekâletin kendi bünyesi, maarif camiası içinde, yük
sek tahsil yapmak imkânını hazırlamaktadır. O halde, bu vaziyete göre 
biz, i lkokul öğretmeni olarak yetişen ve hakikaten büyük bir ihtiyacı kar
şı lamada ve memleket hizmetinde en ulvi bir vazifenin ifasında buluna
cak gençler için doktorluk veya daha başka branşlarda her hangi bir ka
pı açmakta şahsen ben ve komisyonumuz fayda görmemektedir . Bende
niz bi lhassa bu mucip sebeplerde ilkokul davasının Anayasanın m ü h i m 
bir hükmünün tahakkukuna matuf bir dâvanın ele al ınması sırasında 
böyle hakikaten deryada zerre mesabesinde olan bir husus üzerinde da
ha fazla durulmasında fayda görmemektey im. 

Mâruzât ım bundan ibarettir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Reşit Tarakçıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM K O M İ S Y O N U REİSİ M U S T A F A REŞİT T A R A K Ç I O Ğ L U 
(Trabzon) — Öğretmen okulları mezunlarının öğretmenlik sahası haricin
de de muhtel i f ilim şubelerinde ihtisas sahibi olmaları hakkındaki teklif 
komisyonumuzca iltifat görmemiştir . Niçin görmemişt i r? 

Arkadaşlar ım; dünyanın her yerinde öğretmen okulları hükümet ler 
tarafından bir âmme hizmeti olan memleket in talim ve terbiyesini temin 
babında açı lmış olan müesseselerdir. 

Bu müesseseler muayyen miktarda öğrenci alırlar ve oradan mezun 
olanlar öğre tmen olur. Ve böylece hükümetler okul kadrolar ında mevcut 
olan eksiklikleri veyahut öğretmen camiasının eksikliğini g idermek üze
re, bu yoldaki mesuliyeti bertaraf etmek için öğretmen yetiştiriyorlar. 

Şimdi işin mebdei bu olunca, öğretmen okulunu başka şekilde telâk
ki e tmek ve orayı öğretmenlik hizmetinin haricindeki şubelere köprü hiz
meti gördürmek bu müesseseleri dejenere eder, bozar. Bir defa Hükümet 
olarak mesuliyet deruhde etmiş olan bir teşkilât millete karşı mesul iyet 
mevki inde bulunamaz. Zira o vakit, Millî Eğitim Vekili ben yalnız öğret
men değil, öğretmen (ve saire) de yetişt ireceğim der. Binaenaleyh ne mik
tar öğretmen, ne miktar başka meslek sahibi yetiştireceği belli o lmadığın
dan, onun mesuliyetini tespit etmek mümkün olamaz. 

Şimdi arkadaşlarımın, neden dolayı öğretmen okullarından mezun 
olanların diğer mesleklerde dahi yetiştirilmelerini arzu ettiklerini izah 
edeceğim. Evvelâ şunu söyleyeyim ki; bu temenni köy çocuklarından, bil
hassa Türk köylüsünün sapasağlam olan irade ve zekâsından, işlek cev
herlerinden istifade suretiyle memleket in muhtelif şubelerini sevku ida
re edecek adamlar yetişt irmek arzusuna dayanmaktadır . A m a bu işin y o -
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lu öğre tmen okulu değildir. Bir zamanlar Fransızların "ecole pr imaire su-
per iure ' ler inde böyle bir şey vardı. A m a o yüksek ilk mekteptir, öğre tmen 
okulu değildir. Oraya üstün zekâ gösterenleri alırlar. Birinci Dünya Har
binden evvelce Cumhurbaşkanı oradan çıkmıştı. Fransızların şimdi dü
şen Cumhurbaşkanı zannederim oradandır. Şimdi bunların yerlerini 
"ecole complementaire" 1er almıştır. Ayn ı şey orada da vardır. Arkadaşlar , 
siz hükümet ten bu ciheti ayrıca isteyebilirsiniz, ama öğre tmen okulları
nı, kabiliyetsiz veyahut orta kabiliyette veya ne yetişt ireceği ma lûm olma
yan bir müessese şekline get irmekle değil. Ne yapal ım ki, köyler imizden 
müstesna cevherleri toplayalım? Bu ayrı bir meseledir. Öğre tmen yetişti
ren müesseseyi bu maksada vasıta kılarsak ne gibi neticeler doğacağını 
Sayın Millî Eğitim Vekili ve Bütçe Komisyonunun Sayın Sözcüsü burada 
uzun uzadıya izah ettiler. Ben o fikirler üzerinde duracak değil im. Benim 
üzerinde durmak lüzumunu hissettiğim cihet şudur ki; öğre tmen oku
lunda münhasıran öğretmen yetişir ve ancak bu suretle Hükümet ne ka
dar öğre tmen yetiştirebileceğini ve kaç okul öğretmeninin ne kadar mün-
hale yetecek öğretmen kadrosu verebileceğini bilebilir. Aksi takdirde Hü
kümete bir mesuliyet terettüb etmez. Nasıl olur? Bir a m m e hizmetini ifa 
eden bir Hükümet in bu en mühim mesuliyetini kanunen düşürmek her 
halde arkadaşlarım tarafından kabul edilcek bir fikir ve mülâhaza olma
sa gerektir. Bundan başka, bir de, öğretmen okulundaki gençleri sersem, 
pısırık, işe yaramaz telâkki etmek de doğru değildir. Fransa 'da "ecole nor
male" 1er en yüksek âlimler yetişt irmiş müesseselerdir. Nihayet öğre tmen 
okulları bir fabrika da değildir. Burdan yetişen gençler muhit ini tenvir 
eden nur, ışık menbalarıdır. Binaenaleyh öğretmen okulunu öğre tmen 
yetişt iren müessese olarak kabul etmek ve eğer köy çocuklar ından müs
tesna zekâları toplamak arzu ediliyorsa onun için başka tedbirlerin alın
masını Hükümet ten istemek yerinde olur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

B U R H A N E T T İ N O N A T (Antalya) — Muhterem arkadaşlarım, edebiyat
ta en çok hoşunuza giden parçalar, ifade etmek isteyip de ifade edemedi -
miz parçalardır. Bunu ifade edilmiş bir şekilde önümüze çıkardıkları za
m a n hoşumuza gider. 

Mecl is imizde de çok beğenilen, mazharı kabul olan teklifler Heyeti 
umumiyen in hissiyatına, temayülüne uygun olup ansızın karşımıza çıka-
rıl ıveren tekliflerdir. Bu mevzuda geçen sefer Tezer Taşkıran arkadaşımı
zın karş ımıza çıkardığı bu teklif bu bakımdan ve bu yönden Meclisin bir 
anda havasını sardı ve umumî tasvibiyle karşılaştı. Fakat şimdi görüyo
ruz ki, bir taraftan vekâlet, bir taraftan komisyonlar karş ımıza bambaş 
ka bir mütalâa ile, bir engel ile çıkmış bulunuyorlar. 
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Arkadaşlar , öyle zannediyorum ki, gerek vekâlet gerek komisyonlar 

Tezer Taşkıran arkadaşımızın yaptığı teklifi yanlış ve adesenin zaviyesin

den tetkik ederek yanlış bir mütalâaya sapmış bulunuyorlar. 

Meselenin mahiyeti şudur arkadaşlar: 5'inci madde mucibince yüzde 

ye tmiş beşini köylülerden devşirdiğimiz ve yepyeni bir hüviyet ve rmek is

tediğimiz öğretmenler okulunun bazı müstait unsurlarına, ve rmiş oldu

ğumuz gibi bir muafiyet verdik; buna karşı gerek Hükümet , gerek komis

yonlar, hiç de yerinde bulmadığım fazla bir hassasiyet gösteriyorlar, di

yorlar ki: "Bu teklif kabul edilirse o zaman öğretmen okulu bu kanuna 

tevfikan başka bir hüviyet vermek istediğimiz bu müessese mahiyet ini 

kaybedecek, oradan yalnız öğretmen değil; doktor da çıkacak, doktor ol

mak isteyen de, baytar olmak isteyen de, mühendis olmak isteyen de ak

lına geldiği gibi başını alıp gidecektir." Komisyonda ileri sürülen kuyudu 

ihtiraz iyeden bazıları bunlardır. Sonra, "üstün kabiliyet meselesi kabul 

edildiği takdirde geride kalanlar sanki kabil iyetsizmiş gibi telâkki edilir

ler, bu geride kalanlar üzerinde iyi bir tesir bırakmaz" demek istiyorlar. 

Bugün benim anladığıma göre bu, öğretmen okuluna girip de mual l im

likten yakasını sıyırarak doktor olmak isteyenler, mühendis o lmak iste

yenler i alâkadar etmez. Eğer bu zehabı uyandıracak şekilde ise bu kıs ım 

değiştirilebilir, fakat Tezer Taşkıran arkadaşımızın verdiği teklifin ruh ve 

mânas ın ı silkip atmamız için kâfi bir sebep teşkil etmez arkadaşlar. Çün

kü Tezer Taşkıran arkadaşımızın yaptığı teklif de bu öğre tmen okulları

na girenlerden isteyen mühendis mektebine, tıbbiye mektebine, baytar 

mektebine ilâh... ayrılabilir deniyor. Arkadaşlar bir daha arzu buyurur

sanız teklifi tetkik edelim. 

". . . müstesna kabiliyetler olursa..." diyor. Yani mektep idaresinin tek

lifi, vekâlet in kabulü ve vekâlette yapılacak bir imtihan sonunda böyle 

fevkalâde bir kabiliyeti olduğu tebarüz ederse o zaman ayrıca mesleke 

göre, gösterdiği istidada göre bir açık kapı bırakılsın demek istiyor. M e 

sele açık bırakılmak istenen bir kapıdır. Yoksa bunun müessesenin sta-

süsünü, Heyeti Umu nüvesini, maksadını , gayesini rencide edici bir ma

hiyeti yoktur. 

Tasavvur buyurunuz ki, bir demir madeni işliyoruz, maden misalini 

bi lhassa ve isteyerek seçtim, çünkü asıl madeni şimdi el imize almış bu

lunuyoruz. Benim bir Kaş kazam vardır, bir Kaş İlçesi vardır; bugün il

çenin verdiği yüksek mektep mezunu ancak üç tanedir, dört tane bile de-
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ğildir. İmkân bulamamış , yüksek tahisilini yüksek meziyetlerini tebarüz 

e t t i rmeye imkân bulamamıştır. Biz bu madeni işlerken % 75'ini köşeden 

bucaktan almak suretiyle bu imkânı sağlamış bulunuyoruz. Bir demir 

madeni olarak misalimi seçtim. Cevher geliyor, bir gün bakıyorsunuz 

içinde ceviz büyüklüğünde pırlanta, yahut kocaman bir altın külçesi. O 

takdirde, hayır, bu fabrikayı demir fabrikası olarak kurdum, bunun için

de ne bulursam, yani potanın içinde ne bulursam onu travers yapaca

ğım, ray yapacağım diyebilir misiniz? Şimdi bunun gibi öğre tmen okulu, 

öğre tmen yetişt irmek için ki, en büyük ihtiyacımızdır ve bunda hiz biri

mizin şüphe ve tereddüdü yoktur yüzlerce ve yüzlerce öğrenci alıyor, ye 

t işt irmeye çalışıyoruz. Fakat bir gün bakıyoruz ki, içlerinde büyük bir is

tidat var. Mesela orta sınıflardan birinde iken üniversite r iyaziye şubesin

deki bir talebenin hal ledemeyeceği meseleleri şakır şakır halledip geçiyor, 

büyük bir riyazi istidat gösteriyor. Yahut mektebinde çok yüksek bir mü

zik istidadı gösteriyor. Güzel keman çalıyor, fevkalâde güzel sesi vardır. 

Veya mektep temsillerinde birinci derecede bir tiyatro veya opera sanat

kârı o lmak istidadını gösteriyor. Bugünkü şekil içinde ona diyeceksiniz 

ki; sen çok müsaitsin, sana mektep hayran, vekâlet hayran, fakat ne ya

pal ım, el imizde bu kanun var, sen ancak ve ancak öğre tmen olabilirsin. 

Bu revayi hak mı arkadaşlar? Bilhassa bu köylü madeninin yüzde 75 

nispetinde yüksek cevher taşıyan bir müesseseyi elimize aldığımız zaman 

bu cevher el imize geçecek, bu cevheri ancak muayyen şartlar dahi l inde 

kul lanmak şartiyle bu cevheri kullanmaktan, seçmekten nasıl men-i nef-

sedebiliriz. 

Arkdaşlar , bazan bütün bir dünyada, bazan yer yer dünyanın bazı 
mintakalar ında yahut bazı milletlerin üstünde sihirli bir rüzgâr eser. On 
dokuzuncu asırda Avrupa 'nın üstünde böyle bir rüzgâr esmiştir. Bu rüz
gârın tesiri Bethovenleri , Mozartları, büyük dehaları yetiştirmiştir. Al la-
ha şükür arkadaşlar bugün de memleket imizin üstünde böyle bir rüzgâr 
esmektedir . Ade ta sayıları sayılamayacak kadar çoğalan genç istidatlar, 
genç dehalar yetişmektedir. Ve yüzde yüz kaniim bu get ireceğimiz yavru
lar içinde de bu istidatların daha parlağı ve daha kuvvetlisi bulunacak
tır. Onun için arkadaşlar bir açık kapı bırakmak mahiyet inden ileriye 
geçmeyen bu teklifi Meclisi Âlinin bugüne kadar olduğu gibi y ine kabul
de devam ederek reddi cihetine gi tmeyeceğine inanıyor ve bu i tminanla 
kürsüden iniyorum arkadaşlar. 

REİS — Vasfi Mahir Kocatürk. 
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VASFİ M A H İ R K O C A T Ü R K (Gümüşhane) — Muhte rem arkadaşlar, 
köy enstitülerinin öğretmen okulu haline gelmesi dolayısıyla yapı lan ka
nuna bu madde girmiş bulunuyor: (Öğretmen Okulu mezunu olanlar 
eğer bu öğretmenlik meslekinin bir kademe daha yukar ıs ına girip de tah
sile devam edecek olurlarsa öğretmen okulunda okumalar ına mukabi l 
borçlu oldukları mecburî hizmet tecil edilir.) Bu madde hazır lanan kanu
nunun mahiyeti bakımından esasen tâli derecede bir maddedir . Konma-
yabilirdi de, mecburî hizmetlere teşmil de edilmeyebil irdi . Yani hiçbir lü
zumu yoktu, öğretmen okulundan çıktıktan 3-5 sene sonra mecburî hiz
metini ikmal eder, dilediği okula giderdi, bu takdirde hiçbir şeye lüzum 
kalmazdı . Bu şu gaye ile konmuştur: İlkokul öğretmenliği biraz daha hi
maye edilsin, ve bu, bugün iktidarda bulunan partinin memleke t namı
na temsil ettiği, memlekete şâmil bir fikrin ifadesidir. İlk okul mevzunu 
bir çember içinde telâkki edilmiş ve bu çemberin dışına çıkarılacak yol 
lar düşünülmüştür. Binaenaleyh ilkokul öğretmenlerinin hatta üniversi
te profesörlüğüne kadar çıkabilmesi ve onların himayesi ve mesleklerinin 
cazip bir hale getirilmesi için şu münasip madde konmuş bulunmakta
dır. Ş imdi bir öğretmen meslekine ait kanunda, öğretmen okulları mev
zuu ile ilgili öğretmenlerin meslekleri içinde biraz daha himayesine ait şu 
madde kondu diye çıkıp da, "Bu Öğretmen Okullar ında okuyanlardan 
doktor, mühendis , teknisyen vesaire vesaire olmak isteyenler de buluna
bilir, fevkalâde istidatlar bulunabilir, bu tarafa gidenlerin de mecbur iye
tini tecil edelim." iddiasında bulunmak herşeyden evvel yer inde o lmayan 
bir şeydir. Bir kere kanunun tedvinindeki teknik bakımdan vahdet mev
zuunu helaldar edici bir şeydir. Belki bu şayanı arzudur, fakat ayrı bir 
mevzudur , yeri başkadır, orada mütalâa edilebilir. A m a mual l im mektep
leri için muallimler için yapılan kanununda, bir meslek kanunu içinde 
müteaddi t ve hattâ namütenahi mesleklerin himayesine matuf bir mad
denin konması hukukî ve fikrî mantık bakımından yerinde değildir. Bu 
bak ımdan bu teklifin reddi icabeder. 

Bazı arkadaşlar, çok güzel müdafaa ettiler, bundan dolayı sizleri yor

mak is temiyorum. 

Huzurunuzu fazla işgal e tmemek için tatbikat bakımından kısaca, bu 

teklif kabul edildiği takdirde ne olacaktır, onu arz e tmek isterim: 

Bu teklifi kabul edin, öğretmen okulu açılsın, köylü, kasabalı , şehir
li çocuklar gelsin, cümlesi kabiliyetli, zeki çocuklardır, hizmet için alınan 
bu çocuklardan, öğretmen okulundan her sene kırk kişi mezun olsun, is
tifade ediyor mu ki bunların kırkı da başka mekteplere gidecektir, mual
lim için ortada talebe bulamayacaksınız . (Bravo sesleri). 
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K ö y Enstitüleriyle İ lköğretmen Okullarının Birleşt iri lmesi 
Hakkında Kanun (3) 

No: Kabul tarihi: 
6234 27.1.1954 

M A D D E 1. — Köy enstitüleriyle i lköğretmen okulları, "İ lköğretmen 
okulları" adı altında birleştirilmiştir. 

M A D D E 2. — İlköğretmen okullarının tahsil müddeti , i lkokul mezun

ları için (6) , ortaokul mezunları için (3) yıldır. 

İ lköğretmen okullarında, gerekirse hazırlık sınıfları da açılabilir. 

(3) Resmî Gazete: 4.2.1954-8625 
Kanunlar Dergisi: C.36, s. 109-113 
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REİS — Nuri Ocakçıoğlu. (Reye reye sesleri). 

N U R İ O C A K Ç I O Ğ L U (Malatya) — Vazgeçt im. 

REİS — Efendim, komisyon raporu Tezer Taşkıran tarafından veri len 

tadil takririnin reddine dairdir, hükümet de aynı noktaî nazardadır. Ş im

di takririn reddine dair olan komisyon raporunu reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Şimdi beşinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

M A D D E 5. — İlk öğretmen okulu mezunları . , mecburî hizmetlerini ta

mamlayıncaya kadar köy okullarında çalıştırılırlar. Bunlardan öğre tmen 

yetişt iren yüksek öğrenim müesseselerine devam edecek olanların mec

burî hizmetleri Millî Eğitim Vekâletince tecil olunur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. . E tmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

M A D D E 13. — Bu kanun neşrî tarihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. . E tmeyen

ler... Kabu edilmiştir. 

M A D D E 14. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur . 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. . E tme

yenler. . . Kabul edilmiş, tasarı kanuniyet kesbetmiştir. 
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M A D D E 3. — İlk öğretmen okullarına alınacak öğrenciler imtihanla 

seçilir. Bu okullara her yıl alınacak öğrencilerin % 75'inin köy ilkokulla

rı mezunlar ından olması şarttır. 

M A D D E 4. — İlköğretmen okullarına alınan öğrencilerden ilk tahsil 
yılı içinde, bulundukları okulun öğretmenler kurulunca, öğre tmen ola
mayacaklar ına karar verilenlerin okulla ilişikleri kesilir. Bu gibiler hak
kında tazminat kovuşturması yapı lmaz. 

M A D D E 5. — ilköğretmen okulu mezunları , mecburi hizmetlerini ta
mamlay ıncaya kadar köy okullarında çalıştırılırlar. Bunlardan öğre tmen 
yetişt iren yüksek öğrenim müesseselerine devam edecek olanların mec
buri hizmetleri Millî Eğitim Vekâletince tecil olunur. 

M A D D E 6. — 5129 sayılı Kanunun 8'inci maddesiyle kuru lmuş olan 
"Köy öğretmenler i ve Köy Sağlık Memurları Sosyal Yard ım Sandığ ı 'n ın 
adı "Köy Eğitmenleri ve Köy Sağlık Memurları Sosyal Yardım Sand ığ ı ' na 
çevrilmiştir. Bu Sandığın idaresi, işleyiş tarzı, yapılacak yardımlar ın şe
killeri ve her türlü işleriyle ilgili hususlar bir tüzükle belirtilir. 

M A D D E 7. — 4274 sayılı Kanunun 46'ncı maddesinin birinci bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İ lköğretmen okullarının öğretmenleri , haftada 17 saat ders oku tmaya 
ve bunlarla ilgili uygulamaları yapmaya mecburdurlar. Bu öğre tmenlere 
1702 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin (b) bendinde yazılı ücretle 7 sa
at daha ders verilebilir. 

İ lköğretmen okullarının öğretmenleri mesai saatleri içinde okulda ka
larak, kendilerine verilen eğitim ve öğretim işlerini görmek, ders dışı fa
aliyetlere katı lmak ve ayrıca nöbet vazifelerini yapmakla mükelleftirler. 

M A D D E 8. — Millî Eğitim Vekâleti Kuruluş Kadrolarıyla Merkez Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapı lması
na dair 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösteri len 
kadrolardan ilişik cetvelde yazılı bulunan kadrolar kaldırı lmış ve yer ine, 
bağlı (1) ve (2) numaralı cetvellerde gösterilen kadrolar konulmuştur . 

M A D D E 9. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (K) işa
retli cetvele dahil köy enstitüsü mezunu başöğretmenlere ait ek görev 
kadroları bu cetvelden çıkarılmış ve (İlkokul başöğretmeni) unvaniyle ili
şik (3) numaral ı cetveldeki kadrolar 5166 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetveldeki kadrolara eklenmiştir. 

M A D D E 10. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (K) işa
retli cetvele dahil ücretli stajyer öğretmenleriyle stajyer sağlık memurlar ı 
kadroları 26. XI I . 1949 tarihli ve 5479 sayılı Kanuna eklenmiştir. Bu staj-
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yerler hakkında çeşitli kanunların (K) cetvelinde bulunanlar hakkındaki 
hükümler in in uygulanmasına devam olunur. 

M A D D E 11. — İlköğretmen okullarının idare, eğit im ve öğret im işleri 
İ lköğret im Genel Müdür lğünün görevleri arasına alınmıştır. 

GEÇİCİ M A D D E 1. — Köy enstitülerinden mezun öğretmenler, bu ka
nun yürür lüğe girdiği tarihten sonra i lköğretmen okullar ından mezun 
öğretmenler hakkındaki hükümlere tâbi olurlar. Ancak bunlardan aylığa 
geçi r i lmemiş olanlar hakkında 5479 sayılı Kanun hükümler i uygulanır. 

GEÇİCİ M A D D E 2. — Köy enstitüsü mezunu öğre tmenlerden aylığa 
geçmemiş olanların eylemli askerlik hizmetleri esnasında kayıtları silin
mez ve kendilerine almakta oldukları ücretlerin üçte biri verilir. 

GEÇİCİ M A D D E 3. — Köy enstitüsü mezunu öğretmenler, ayl ığa ge
çiri l inceye kadar bu kanunun 6'ncı maddesinde yazılı "Köy Eği tmenler i 
ve Köy Sağlık Memurlar ı Sosyal Yardım Sandığı" nın üyeliği hakkını mu
hafaza ederler. 

GEÇİCİ M A D D E 4. — Halen köy enstitülerinde çal ışanlardan Millî 
Eği t im Vekâletince tespit ve kabul edilen öğretmen okulları, ziraat okul
ları, sanat okulları ve enstitüleri mezunu öğretmenlerin öğre tmen okul
lar ında ist ihdamlarına devam olunur. 

GEÇİCİ M A D D E 5. — İlişik (4) numaralı cetvelde ücret ve adedi yazı
lı ek görev kadroları 1953 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cet
vele eklenmiştir. 

M A D D E 12. — 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu ile 5352 ve 5541 
sayılı kanunlar ve 4274 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât ı Kanu
nunun 1, 2. 3. 4. 5, 6, 11, 29, 31 , 32, 33. 34. 35, 36, 37, 39. 40 . 43 . 44. 
45. 49, 50, 5 1 , 52. 53, 62 ve 63'üncü maddeleri ve 10'uncu maddes in in 
(a) bendinin 1, 2. 3 ve 6'ncı fıkraları ve 5210 sayılı Kanunun 12'nci mad
desi, 6076 sayılı 1953 yılı Muvazeneî Umumiye Kanununun 1 Linçi mad
desiyle 4644 sayılı Kanunun 12'nci maddesi kaldırı lmış ve 3704, 4274. 
5129, 5210 sayılı kanunlarda geçen "Köy enstitüleri" tâbiri "İlköğretim 
okulu" olarak değiştirilmiştir. 

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (Lise, öğre tmen okulu ve 
ortaokullar öğretmenler ve memurlar ı) başlığı ile (2) sayılı cetvelin (Lise, 
öğre tmen okulu ve ortaokullar idarecileri) başlığından (Öğre tmen okulu) 
tâbirleri çıkarılmıştır. 

M A D D E 13. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

M A D D E 14. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyet i 
memurdur . 

1 Şubat 1954 
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4 9 2 6 SAYILI K A N U N A BAĞLI (1) N U M A R A L I C E T V E L D E N KALDIRILAN K A D R O L A R 

D. M e m u r i y e t i n nev ' i A d e d M a a ş 12, M e m u r i v e t i n nev ' i A d e d M a a ş 

VII. Köy E n s t i t ü l e r i 

3 Ö ğ r e t m e n , eğ i t im d a n ı ş m a n ı . 

V. O r t a ö ğ r e t i m M ü d ü r l ü ğ ü n e bağ l ı k e s i m d e n e t i m i 4 1 0 0 

o k u l ve k u r u m l a r 4 12 9 0 

3 Ö ğ r e t m e n 1 100 5 2 0 8 0 

4 3 9 0 6 " 2 5 7 0 

5 4 8 0 7 3 0 6 0 

6 7 7 0 S " 4 5 5 0 

7 14 6 0 9 1 1 6 4 0 

8 1 7 5 0 10 " 9 5 3 5 

9 16 4 0 11 1 0 3 3 0 

10 2 6 3 5 12 111 2 5 

11 8 2 3 0 13 1 1 8 2 0 

12 İç h i z m e t l e r i şefi 2 3 0 10 A s i s t a n 8 3 5 

11 M e m u r 1 3 0 11 8 3 0 

12 12 2 5 9 M e m u r 5 4 0 

13 4 2 0 10 9 3 5 

14 12 15 11 •• 12 3 0 

12 2 0 2 5 

13 3 0 2 0 

4 9 2 6 SAYILI K A N U N A BAĞLI (2) NUMARALI C E T V E L D E N KALDIRILAN K A D R O L A R 

M e m u r i y e t i n nev ' i Aded Ücret M e m u r i v e t i n nev ' i A d e d Ü c r e t 

III. Lise , ö ğ r e t m e n o k u l u ve o r t a o k u l l a r E ğ i t i m b a ş ı 2 6 6 0 

i da r ec i l e r i Yapı ve s a n a t b a ş ı 18 6 0 

M ü d ü r 2 9 0 T a r ı m b a ş ı 18 6 0 

6 8 0 3 5 0 

" Başyardımcısı veya m ü d ü r 2 6 4 0 

y a r d ı m c ı s ı 1 6 0 " 3 3 0 

9 5 0 M ü z i k b a ş ı 3 6 0 

3 4 0 Denizc i l ik s p o r b a ş ı 2 6 0 

3 3 5 K ü m e b a ş ı 4 0 8 2 5 

" 10 3 0 İşl ik ve b a l ı k ç ı l ı k b a ş ı 2 9 3 0 

S a ğ l ı k b a ş ı 4 3 0 0 
" 4 2 0 0 

V. Köy E n s t i t ü l e r i " 3 1 7 0 

M ü d ü r 5 1 2 0 10 1 4 0 

16 1 0 0 3 1 2 0 
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(1) N U M A R A L I C E T V E L 

D. M e m u r i y e t i n nev ' i A d e d M a a ş ; ÇL. M e m u r i y e t i n nev ' i A d e d M a a ş 

10 Öğretmen ve uygulama öğret

m e n i 1 2 9 3 5 

11 193 30 

VII. İ l k ö ğ r e t m e n O k u l l a r ı 12 •• 1 1 1 25 

3 Öğretmen ve kesim denetmeni 5 100 13 118 20 
4 " 15 9 0 9 İç hizmetleri şefi ve memuru 5 40 

5 " M 24 8 0 10 9 35 

6 " 3 2 7 0 11 - 15 30 

7 " 44 6 0 12 Memur 32 25 

8 " ve uygulama öğretmeni 6 2 5 0 13 - 3 4 2 0 

9 " 132 4 0 14 12 15 

(2) NUMARALI C E T V E L 

M e m u r i y e t i n nev ' i A d e d M a a ş 

V. İ l k ö ğ r e t m e n O k u l l a r ı 

M ü d ü r 13 120 

17 100 

5 8 0 

M ü d ü r b a ş y a r d ı m c ı s ı , y a r d ı m c ı s ı 

ve e ğ i t i m şefî 5 100 

5 8 0 

2 5 6 0 

2 5 5 0 

1 1 3 4 0 

M e m u r i y e t i n nev ' i 

Atelye şefi 

T a r ı m iş ler i şefi 

G r u p ö ğ r e t m e n i 

Sağ l ık iş ler i şefi (Tabip) 

A d e d M a a ş 

3 5 

3 5 

1 8 0 

4 

4 

4 

13 

3 

6 

5 0 

5 0 

3 0 

3 0 0 

2 0 0 
1 7 0 

1 5 0 

1 2 5 

9 0 

(3) NUMARALI C E T V E L 

Ücret Aded 

10 18 000 İlkokul başöğretmeni 

(41 NUMARALI CETVEL 

Ücret Aded 

10 6 250 İlkokul başöğretmeni 
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M e m u r i y e t i n nev ' i A d e d Ücre t | M e m u r i y e t i n nev ' i A d e d Ü c r e t 

M ü d ü r 3 8 5 I H a y v a n h a s t a l ı k l a r ı b a ş ı 1 6 0 

Y a r d ı m c ı s ı 2 6 6 0 i T e k n i k i ş l e r i b a ş ı 1 1 0 0 
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3803 N U M A R A L I K Ö Y ENSTİTÜLERİ K A N U N U N U N G E R E K Ç E S İ (4) 

TC. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 19. III. 1940 
Sayı : 6/1194 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Köy enstitüleri teşkili hakkında Maarif vekill iğince hazır lanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 5. III. 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Köy enstitüleri tesisine ve bu enstitüleri bitiren öğretmenlerin ne suretle 
çalıştırılacaklarına dair kanun projesinin mucib sebepler lâyihası 
Türkiye 'de büyük nüfus ekseriyetinin yaşamakta bulunduğu köyleri

mizde ilk tahsili süratle ve kolaylıkla yaymak, aynı zamanda köyler imize 
köy sanatlarını öğrenmiş unsurlar kazandırmak ihtiyacı, hükümeti , ma
hiyeti aşağıda anlatılacak olan köy enstitülerini kurmak ve mezunlar ın ı 
is t ihdam edebilmek üzere kanunî salâhiyet talebine sevketmektedir . 

Bu maksadla tanzim olunan kanun projesinin ihtiva ettiği hükümle
re aid mucib sebebleri saymadan evvel memleket imizde okuma, y a z m a 
bilenlerle bilmeyenlerin karşılıklı nisbetini, ilk tahsilin bu günkü u m u m î 
durumunu köylerimizdeki yayın derecesini ve bunu y a y m a yo lunda yü
rünecek yolların umumî istikametini bir kere gözden geçirmek enstitüler 
tesisindeki zarureti aydınlatır. 

1. İlk tahsilin bu günkü durumu ve köy: 

1935 nüfus sayımı istatistiklerine nazaran bu sayımın yapıldığı tarih
te Türkiye 'de erkek nüfusun % 23.3'ü, kadınların % 8.2'si okuma, yaz
m a bi lmekte; erkeklerin % 76.7'si, kadınların da % 91.8'i bi lmemektedir . 
A y n i yıl istatistiklerine göre (10 000)'den az nüfuslu yerlerde okuma, yaz
m a bi lmeyenlerin nispeti % 89.3; (10 000)'den çok nüfuslu yer lerde % 
59.7'dir. 

Bu durum; ilk tahsilin süratle yayılmasını birinci p lânda bir millî da
va haline koymaktadır. 

(4) Tutanak Dergisi: CIO. B.41. S. Sayısı 98. Tarih : 17.4.1940 
Bu yasanın görüşmeleri için Tutanak Dergisi C.10, s. 70-92 bkz. 
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Kanunen ilk tahsil görmek mecburiyetinde olan çocukların şehir ve 
kasabalarda % 80'i, köylerde ise ancak % 26'sı okutulabilmektedir . Ş im
diye kadar köy okullarımızın çoğu üç yıllık ilk okullardı. Onun için bu 
okullara devam eden talebe de normal beş sınıflı ilk okulu bi t i remiyordu. 
1939-1940 ders yıl ından itibaren tek öğretmenli köy okulları beş sınıfa 
çıkarılmıştır. Ancak iki sene sonra mezun verebileceklerdir. Bu durum, 
ilk tahsil görmek veya bu tahsili tamamlamak mecburiyet inde olan ço
cukların büyük ekseriyetinin köylerde olduğunu ve ilk tahsili y a y m a işi
ne köylerimizin ehemmiyet le mevzu olması lâzımgeldiğini gösterir. 

2. Müstahsil nüfus: 

12.5 milyon köylü nüfusunun toplandığı köy ve bundan başka olarak 
köy karakterindeki kasabalarda oturan bilimsiz halkı bir de iş hayatı ba
kımından mütalaa etmek lüzumludur. 

Türkiye 'de ihtiyar, çocuk ve malûller hariç, faal nüfusu teşkil eden 7 
921 000 kişinin % 81'i çiftçi, % 8'i sanayi ve maden işleri erbabı, % 4'ü 
ticaret ve münakalât mesleklerinde çalışanlar, %5'i memur, kalanı da 
serbest hizmetlerde iş görenlerdir. (Küçük istatistik yıllığı: 1937-1938) 

Bilimsizliğin en mütekâsif olduğu yer, faal nüfusun % 81'ini teşkil 
eden çiftçi halkın yurdu olan köylerdir. 

3. Köylünün okutulması ve daha iyi bir müstahsil haline getiri lmesi: 

Bu sebeple Devlet elinin süratle köylere uzatılması, köylünün okutul
ması , terbiye edilmesi, istihsal kabiliyetlerinin arttırılması, sağlık işleri
nin yoluna konması zarurîdir. 

Türk köylüsünü okutmanın ve onu daha iyi bir müstahsil haline ge
t i rmenin birinci şartı ve baş vasıtası adedçe ve keyfiyetçe bu işi başara
cak şekilde hazırlanmış rehberlere ihtiyaç vardır ki, bunlar köy öğret
menleridir. 

4. Nüfusun dağılış tarzı ve ilk öğretim: 

İlk tahsili yayma çarelerini ararken köylerimizin nüfusça durumları
nı gözönünde tutmak lazımdır. 40 000 köyümüzden 32 000 inde nüfus 
400 'den az, geri kalan 8 000 köyde nüfus 400'den yukarıdır. Nüfusları 
400'den az olan bu 32 000 köyün 16 000'inde ise nüfus 150'den azdır. 

40 000 Türk köyünden ancak 4 959'unda öğretmenli ve 4 000' inde 
eğitmenli okulumuz vardır. 31 000 köyümüz okulsuzdur, nüfusları 
150'den aşağı 16 bin köyümüzde eğitmen kul lanmak şartile o k u m a ça
ğındaki bütün köy çocuklarını okula alabilmek ve ilk tahsil meselesini 
bütün memleket mikyasında halletmiş olmak için köy öğretmenleri kad-
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rosuna 15 bini okulsuz köylerde vazife almak; 2 bini eğitmenli köy böl
gelerinin merkezlerinde açılacak tam devreli okullarda çalıştırı lmak, 3 bi
ni de eği tmen teşkilâtında gezici başöğretmenlik vazifesi gö rmek üzere 
daha 20 000 öğretmen ilâvesi lâzımdır. 

Tablo şudur: 

1. Nüfusları 400'den çok eksik öğretmenli ve öğretmensiz köylerle köy 
karakterindeki küçük kasabalar için. 15 000 

2. Eğitmenli köylerin bölge merkezlerinde tesis 

edilecek tam devreli okullar için 2 000 

3. Eği tmen teşkilâtına gerekli gezici başöğretmenlikler 

için 3 000 

20 000 

Bu kadar öğretmenin çabuk, kolay ve iyi yetiştiri lebilmesi için yeni ve 
pratik usullere ihtiyaç vardır. Eğer böyle yapı lmaz, ilk tahsil ile ilgili bu 
günkü kanunî mevzuatın dışına çıkılmadan ilk tahsil çağındaki bütün 
çocuklar okutulmak istenirse bu hedefin zaman itibarile bir asırdan ev
vel istihsali mümkün olmadığı gibi masraf bakımından da malî takatimi
zin hudutlarını aşan meblâğlar olduğu sarfı iktiza eder. 

Çok beklemeğe vaktimiz olmadığı gibi çok paramız da yoktur. Az za
manda ve az masraflar ilk tahsili yapabi lme hususunda şu iki tedbir ha
tıra gelmektedir : 

1 - Nüfusları 400'den az küçük köyler için, köy eğitmenleri yetiştir
meğe devam etmek. 

2 - Mahiyet i aşağıda arzedilecek köy enstitüleri vasıtasile, ş imdiye ka
dar yapı ldığından ayrı bir şekilde köye öğretmen ve bu arada köye lü
zumlu elemanlar yetiştirmekdir. 

5. Köy eğitmenleri: 

Köy eğitmenleri yetişt irme işine üç sene evvel başlanmış, gereken ka
nunî tedbirler Büyük Millet Meclisince alınmış ve bu iş, yı lda (2 000) eğit
men yetiştirebilecek şekilde organize edilmiş bulunuyor. Köyler imizde va
zife görmekte olan eğitmenlerin çalışmalarından müsbet neticeler alın
makta, bu işe devam edilmesi lazım ve zarurî bulunmaktadır . Yalnız eğit
menleri normal öğretmen addetmek ve bir öğre tmenden beklenen vazife
lerin hepsini beklemek mümkün değildir, eğitmenler, ilk okulun birinci 
devresine aid programı tatbik edebilmekte ve bundan başka köylerde 
okul binalarını yaptırma, örnek bahçeler tesis etme, ziraat işlerini fennî 
bir şekilde başarma bakımlarından da çok kıymetli roller ifa etmektedir-

4 6 6 0 



KÖY ENSTİTÜLERİYLE İLKÖĞRETMEN OKULLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ 

ler. Eği tmen çalıştırdığımız köylerin nüfusları arttığı ve eği tmenle birlikte 
bir de öğre tmen çalıştırılması icab ettiği zaman bu gibi köylere birer de 
öğre tmen vermek veya eği tmen yerine öğretmen ist ihdam etmek cihetine 
gidilecektir. 

6. Köy öğretmenleri: 

Ş imdiye kadar köye hep büyük şehirlerimizde kurulmuş olan öğret
men okullarında yetiştirdiğimiz şehirli gençleri yolladık. Bu okullar daha 
ziyade şehir ve kasabaların ihtiyaçları göz önünde tutularak tesis edi lmiş 
müesseselerdir . Kuruluş ve inkişaf tarihlerinin gösterdiği safhalar da bu
nu teyid etmektedir. Bu müesseselerden yetişen öğretmenler in köy şart
larına gereği gibi uymadıkları görülmüştür. Bunun için müstakbel köy 
öğretmenler i görecekleri hizmetin icablarına daha uygun şekil ve şartlar 
alt ında yetişt irmek zarurî bulunmaktadır. 

Köy öğretmenlerinin de eğitmenler gibi, hatta onlardan ziyade kuvvet
li ziraî bilgilere ve iktidara sahip olmalarına umumî bilgileri ile meslekî 
seviyelerinin üstün olmasına ve her bakımdan köyde faydalı olabilecek 
insanlar halinde yetiştirilmelerine uğraşılacaktır. Bu vasıfları haiz öğret
menler i ve bunların yanı sıra da köye lüzumlu diğer iş unsurlarını yet iş
t i rmeğe hazırlanırken köylerimizin umumî durumlarını , sıhhî, iktisadî 
şartlarını içinde bulundukları tabiatin hususiyetlerini, sakinlerinin meş
gul oldukları işleri ve bu işleri yapmak için kullandıkları tekniği göz 
önünde tutmak lazımdır. Bunun için köye öğretmen yet iş t i rme işinde şu 
prensiplere riayet olunur: 

1. Öğre tmen namzedini köyden almak, 

2. Köyden alınmış çocukları, köy hayatından uzaklaş t ı rmayan bir 
muhi t içinde iyi bir çiftçinin bilgilerine sahib ve bildiklerini de tatbika 
muktedir bir halde yetiştirmek, 

3. Bu çocuklara öğretmenlik mesleği ile birlikte köyde geçecek demir
cilik, yapıcılık, dülgerlik, kooperatifçilik; kız talebeye çocuk bakımı, dikiş, 
ev idaresi, ziraat sanatleri, hastaya bakmak gibi işleri de öğre tmek. 

4. Bunlardan fevkalâde bir istidad gösteren talebeye yüksek tahsil 
yollarını kapalı bulundurmamak. 

5. Öğre tmen olamayacakları öğrendikleri işlerden birini y a p m a k üze
re serbest köy hayatına bırakmak. 

6. Öğre tmen olacakları da köy hayatının şartlarına t ahammül edebi
lecek ve o muhit içinde daha mütekâmil ve verimli bir hayat yara tma ik
tidarını kazanacak surette hazırlamak. 
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7. Öğre tmen ve köye lüzumlu unsurları yet iş t i rmek üzere açılacak 
müesseseleri arazi vaziyeti müsaid yerlerde kurmak, onları müstahsi l bi
rer müessese haline getirerek hiç olmazsa talebenin iaşe ihtiyaçlarını te
min edebilecek şekilde idare etmek ve böylelikle masraflarını azaltarak 
ileride Devlete yük olmayacak hale gelmelerine çal ışmak. 

7. Köy enstitüleri: 

Köy öğretmeni yetiştireceğimiz müesseselerde öğretmenle birlikte kö
ye lüzumlu diğer unsurlar da yetiştirileceği için bu yeni müesseselere 
Köy enstitüleri adını vermek muvafık olacaktır. Enstitülerin tahsil prog
ramında ziraat bilgileri sıklet merkezini teşkil edecek ve talebe fiilen zira
at yapacaktır . Bu sebeple enstitülerin programlarının tanziminde Maar i f 
vekilliği Ziraat vekilliği ile müşaverelerde bulunacak ve ensti tülerde zira
at tedrisatına veya ziraî faaliyetlerin idaresine memur edilecek elemanla
rın seçiminde Ziraat vekâletinin yardımı istenecektir. 

8. Köy enstitüleri kanun projesi hükümlerinin mucib sebepleri: 

a) - İlişik kanun projesinin ( l-3) 'üncü maddeleri köy ensti tülerinin te
sislerindeki gayeye ve bu müesseselere alınacak talebenin durumu ile 
nereden ve ne suretle alınacaklarına dairdir. 

b) Köy enstitülerinden mezun olacak öğretmenleri mevcud öğre tmen 
okulları mezunlar ı için konmuş kaidelere tâbi tu tmamak onlar için vazi
yetlerinin hususiyetine ve içinde çalışacakları muhitin icablarına göre 
ayrı mevzua t koymak lazım gelmektedir. 

Ensti tüden tahsillerini ikmal e tmeden çıkarılacak olanların veya mec
buri hizmetlerini ifa etmek istemeyenlerin ne gibi kanunî muamele le re 
tâbi tutulacaklarını, mezunların köyde vazifeye başladıkları andan itiba
ren alacakları aylık ücretleri, vazife esnasında hasta oldukları ve fiilî as
kerlik hizmetlerini ifa ettikleri sırada ne gibi kanunî yardımlara m az har 
olacaklarını tespit eden yeni hükümlere ihtiyaç vardır. Kanun projesinin 
(4-11 J'inci maddeleri bu hükümleri ihtiva etmektedir. 

c) Bu enstitülerden yetişecek öğretmenlerin müesseseden çıkıp işe 
başladıktan sonra uzun yıllar sürecek bir mecburî hizmete bağlanmala
rını ve köyde memnuniyet le yerleşebilmelerini temin için onlara yard ım
lar yapı lması icab etmektedir. Bu suretle köyde ve köy karakter indeki 
yer lerde münevver iş adamları yerleşerek hayatlarının sonlarına kadar 
kalabileceklerdir. Kanun projesinin (12 - 14)'üncü maddeler i bunu temin 
edici hükümler i ihtiva etmektedir. 

ç) Enstitü binalarını birbirine yakın köylerde tesis e tmek ve bir köy
de erkek, diğer köyde de kız talebeyi bulundurmak suretile arazi, labora
tuar, ziraat aletleri ve diğer vasıtalardan müştereken istifade edi lmesi te-
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min olunur. Kanun projesinin bütün maddeleri bu gayenin tahakkuk et
t ir i lmesine imkân verecek mahiyettedir. 

d) Köylerde çalışacak öğretmenlerden iyi randıman alabi lmek için 
esaslı şartlardan biri öğretmenlerin takip ve teftişi, diğeri de köyde okul 
binası ile öğretmen evinin bulunmasıdır. Kanun projesinin (15 ve 16)'ncı 
maddeler i bunu temin edici mahiyettedir. 

e) Köy enstitüleri talim heyetine gelince: Bunları diğer öğre tmen okul
lar ımızda olduğu gibi 1702 numaralı kanunun çerçevesi içinde kalmaya
rak seçmek zarureti vardır. Köyde çalışabilecek evsaftaki e lemanı muh
telif menşelerden toplamak onlara kültür dersleri, teknik dersler ve ida
re işleri sahalarında rol vermek bu müesseseleri yukar ıda arzedilen ga
yeler ine göre işletmek için zaruridir. Kanun projesinin 17'nci maddes i bu 
ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. 

f) Ensti tülerden çıkacak ve ücretle çalıştırılacak öğretmenler in hasta
lık ve ihtiyarlık zamanlar ında geçimlerini ve huzurlarını temin maksadi-
le bir tekaüd bir de sağlık ve içtimaî yardım sandığı tesisine ve vazife es
nas ında hastalananların prevantoryom ve sanatoryomda meccanen teda
vi edi lmelerine taallûk etmek üzere (18, 19 ve 20)'nci maddelerdeki esas
lar konulmuştur. 

Ş imdiye kadar bölge köy öğretmen okulu olarak İzmir, Trakya, Eski
şehir ve Kastamonu köylerinde açılmış olan müesseseleri bu kanunla 
köy enstitüleri haline getirmek, bunlara temin edilmiş olan kanunî hak
ları aynen muhafaza ve o hakları köy enstitülerine teşmil e tmek için ikin
ci muvakka t madde tespit edilmiştir. 

15 yıl içinde (17-20 bin) öğretmen ile köylerimiz için lüzumlu diğer 
meslek erbabı yetişt irmek üzere bölge müessesesi halinde yeniden açıla
cak köy enstitüleri şunlardır: 

Bölgeye giren vilayetler 

4 

3 

2 

Kars (Cılavuz) 

Kayseri (Pazarören) 

Malatya (Akçadağ) 

Kocaeli (Arifiye) 

İsparta (Gönen köyü) 

Erzurum, Çoruh Ağr ı 

Yozgad, Kırşehir, Niğde, Sivas 

Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Urfa 

Bursa, Bilecik, İstanbul 

5 Konya, Burdur 

Amasya, Tokad 

M ar aş, Gazianteb 

Ordu, Giresun, Rize, Gümüşane , 

6 Samsun (Hamamayağı ) 

A d a n a (Haruniye - İloğlu) 

Trabzon (Beşikdüzü) 

7 

S 
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1. Kars 

2. Kas tamonu 

3. Eskişehir 

4664 

Bölgeye giren vilayetler 

9 - Anta lya (Galib Paşa çiftliği) İçel, Muğla 

10 - Hatay 

11 - Van Muş, Bitlis. Siird. Hakkâri 

12 - Şark vilâyetlerinden 

diğer birinde Bingöl 

1939 - 1940 ders yılında, mevcud dört müesseseden başka Kars, 
Kayseri , Malatya, Arifiye, Trabzon (Beşikdüzü), Samsun (Kamlık Hama-
mayağı ) , Seyhan (Haruniye) , İsparta (Gönen) 'da yeniden köy enstitüleri 
açılabilecek şekilde hazırlıklar yapılmıştır. Bunların açılabilmeleri için 
yeniden alınacak 2 000 talebenin iki aylık ihtiyacına karşılık o lmak üze
re Maari f vekilliği bütçesine fevkalade tahsisat olarak: 

250 bin lira ilâve edilmesi lazımdır. İkinci muvakkat madde ile bu ci
het temin edilmektedir. 

Köylerde açılmış ve açılacak olan bu müesseselerin tesisat, inşaat ve 
tamirat işlerinin 2490 sayılı Kanuna göre normal bir şekilde yapı lamadı
ğı eği tmen kurslarmdaki tecrübelerle anlaşılmıştır. Onun için kanun pro
jes inin 21'inci maddesi bu maksat la tesbit edilmiştir. 

9. Bölge köy enstitülerinin tesisi için gereken tahsisat: 

Bütün vilayetlerimizin öğretmen ihtiyaçlarına cevab verebi lecek şekil
de 16-22 köy enstitüsü konmak ve bunlarda 17-20 bin talebeyi yetişt ire
bi lmek için bu günkü mevzuata göre hareket edildiği takdirde yalnız in
şaat ve tamirat işlerine en az 7 milyon lira safretmek zarureti vardır. Bu
na mukabi l enstitüler eği tmen kurslarile birleştirildiği takdirde inşaat 
meselesini (3 000 000) lira ile halletmek mümkün olabilecektir. Eği tmen 
kurslar ında bulunan eğitmenler inşaat derslerinin tatbikatı olarak bir 
kurs devresi zarfında (50 000) lira kıymetinde bir okul binasını (20 000) 
liraya meydana çıkarabilmektedir. Bu tarzda çalışmak şartile bu enstitü
lere aid 7 milyon liralık inşaat işini 3 milyon liraya ikmal e tmek m ü m k ü n 
olacaktır. 

A Ç I L A N V E Y E N İ D E N A Ç I L A C A K O L A N K Ö Y E N S T İ T Ü L E R İ İ N Ş A A T 
M A S R A F L A R I 

Öğre tmen evleri de dahil o lmak 
üzere inşaat masrafları 

220 000 

330 000 

230 000 
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Öğretmen evleri de dahil o lmak 
üzere inşaat masrafları 

4. İzmir 115 000 

5. Trakya 230 000 

6. Kayseri 225 000 

7. Malatya 155 000 

8. Arifiye 150 000 

9. Trabzon (Beşikdüzü) 175 000 

10. Hatay (Soğuksu) 200 000 

1 1. Adana (Haruniye) 200 000 

12. İsparta (Gönen) 150 000 

13. Samsun (Hamamayağı ) 170 000 

14. Anta lya 150 000 

15. Van 250 000 

16. Şark vilâyetlerinden birinde 150 000 

3 000 000 

A Ç I L A N VE A Ç I L A C A K O L A N K Ö Y E N S T İ T Ü L E R İ İ N Ş A A T 

M A S R A F L A R I N I N Y I L L A R A TEVZİİ 

Lira 

1940 - 1941 ders yılında 

1941 - 1942 " 

1942 - 1942 " 

1943 - 1944 " 

1944 - 1945 " 

250 000 

455 000 

550 000 

720 000 

1 025 000 

3 000 000 

O N B E Ş YIL Z A R F I N D A M E K Ü L A T , MELBUSAT, TESİSAT, M A A Ş V E 
Ü C R E T V E S A İ R M A S R A F L A R 

Tutarı 

1940 - 1941 

1941 - 1942 

1942 - 1943 

1943 - 1944 

1944 - 1945 

Yıllar Lira 

1 486 880 

1 670 880 

2 096 600 

2 057 920 

2 464 040 
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Tutarı Yıllar Lira 

1945 - 1946 2 451 040 

1946 - 1947 2 447 440 

1947 - 1948 1 718 520 

1948 - 1949 1 725 520 

1949 - 1950 2 355 120 

1950 - 1951 1 056 080 

1951 - 1952 910 080 

1952 - 1953 764 080 

1953 - 1954 618 080 

1954 - 1955 518 080 

24 340 360 

Not : 
Bu cetveldeki masraf yekûnlarının muhtelif yıllarda değişmesinin sebepleri: l) 

1942 - 1943 yılında talebe kadrosuna nazaran tesisat eşyası tamamlandığı için 
bunu takip eden yılda masraflar 38 680 lira azalmaktadır. 2) 1942,1943 ve 1944-
1945 yıllarında Van ve Şark vilayetleri bölgesindeki enstitüler de faaliyete geçirile
rek ihtiyaçları tamamlanacağı için masraf yekûnu tekrar artmakta ve 1947-1948. 
1948-1949 ders yıllarında yeni tesisata lüzum bulunmadığı için azalmaktadır. 3) 
1949-1950 ders yılında enstitülerdeki talebe mevcudu azamî haddi bulacağı için 
masraflar tekrar artmaktadır. Bu yılı takip eden yıllarda talebe sayısı azalacağı 
için kadrolar daraltılacak ve enstitülere kanunen temin edilmiş imkânlardan aza
mî randıman alınmaya başlanacak ve müesseseler talebinin iaşesile ilgili madde
leri istihsale başlayacaklarından masraf yekûnu da her yıl azalacaktır. 

İlk tahsili yayma işi sürat ve kolaylıkla başarılmak istenildiği takdirde her şey
den evvel gereken elemanı yetiştirmek ve bu uğurda 15 yıl mütemadi ve mütekâ
şif şekilde çalışmak lazımdır. Bunu temin etmek ve köye muhtaç olduğu öğretmeni 
kazandırmak için ilişik kanım projesi hazırlanmıştır. Bu kanunun yürürlüğe girme-
sile ilk tahsil işi Devletçe plânlaştırılmış olacaktır. Mucib sebebler izah edilirken ifa
de edilmiş olan hedefler, temas olunan zaruret ve düşünülen tedbirler nazarı itiba-
re alınarak her yılın bütçe kanunları ile temin edilebilecek hususlar için bu kanu
nun metnine maddeler ilâvesi cihetine gidilmemiştir. 

Onun için enstitülerin kuruluşlarile ilgili tahsisat miktarı yalnız esbabı mucibe-
de gösterilmiştir. 
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BİR B A L T A L A M A T E Ş E B B Ü S Ü (*) 

Son otuz yılda Türkiye, Çok mühim askerî, siyasî içtimaî gel işmeler 
başardı: Dünya yüzünde başka hiç bir milletin mukadderat ı böyle kısa 
bir zamanda inkırazdan şevket ve itibara, huzursuzluktan istikrara, to
taliterlikten hürriyete, şeflikten halk hakimiyetine; bu kadar temkinli ve 
esaslı bir şekilde çevrilmemiştir. 

Bütün bu inkişaflar, muvazeneli hareketler şeklinde cereyan ederken, 
Türkiye, Terakki meydanlar ında taklitçiliği silkip atmış ve muhtel i f dava
ları hal için birtakım orijinal şekiller bulup çıkarmıştır. Bunlar ın arasın
da hariçte en ziyade dikkati çekenler ve münakaşa mevzuu olanlar; İm-
ralı içtimaî sanatoryumu ile iş esası üzerine kurulmuş açık kapılı ceza ve 
ıslah evleri tarzındaki başarılı içtimaî tecrübe ve bir de köy enstitüleridir. 

İmralı fikrini bulup çıkaran Muhtar Şerif, kıskançlığın kurbanı ol
muş , iftiraya uğramış, bir kenara atılmıştır. Şimdi Ödemiş ' te avukatl ık 
ediyor. Fakat hiç o lmazsa eserler devam etmiş ve bunu yürüten, hatta 
bazı itibarlarla ıslah eden himmet sahipleri zuhur etmiştir. 

Ne yazık ki köy enstitüleri aynı nimete kavuşamamıştır . Hayat Bilgisi 
neşreden bu ocağı söndürmek, adını ortadan kaldırmak maksadıyla dar 
ve geri fikirliler ve nazarî mantığa dayanan eski sistem okuma terbiyesi 
taraftarları bir cephe kurmuşlar ve enstitülere karşı bir nefret ve husu
met havası yaratmışlardır. 

Köy Enstitüleri, yalnız köy hocası yetiştiren mektepler değildir. Köyü 
ve bütün memleket i kalkındırma davasında rol ve mes 'ul iyet alan akıncı 
ve vatansever ruhlu adam yetiştiren kaynaklardır. Kısa zamanda köyler
de peyda olan ve yepyeni bir Türkiye kurulmasına yol açan muazzam in
kılâp ve gel işmede köy enstitülerinin rolü büyüktür. Bu enstitülerin ko
münis t ve vatansız adanı yetiştirdiği hakkında iftiralara girişen kimseler, 
feragatle hizmet gören binlerle enstitülü köy hocasına karşı acaba kaç 
kötü insanı misal gösterebilirler! Mahmut M ak al gibi münevver köy va
tanseverleri; bütün dünya huzurunda milletimize şeref verecek ölçüde 
fikrî şahsiyetlerdir. 

Hayat bilgisi ve şevki neşreden enstitülerin akıncı havasını yı l larca 
müddet zevk ve heyecanla teneffüs ettim. Gazetedeki yazı lar ımdan baş
ka buna dair; "Yarının Türkiyesine Seyahat" adlı bir kitap yazmak heve
sine mukavemet edemedim. Bu mevzua dair İngilizce yazdığ ım uzun bir 
makale Londra 'daki T imes gazetesinin mektepler i lâvesinde çıktı ve gaze
tenin bir başmakalesinde çok alâkalı ve çok müsait tefsirlere yol açtı. Bu
nun üzerine Colombia Üniversitesinin Muall im Mektebi tarafından neş

r i Vatan Gazetesi : 9 Şubat 1952 
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redilen bir mecmuaya aynı mevzua dair yazı yazmağa davet o lundum. 
Dünyanın en büyük terbiyecilerinden biri sayılan John Dewey bu yazıla
rı okuduktan ve benden etraflı izahat aldıktan sonra şöyle dedi: 

- Terbiye hakkındaki fikirlerim hiç bir yerde bu kadar m ü k e m m e l bir 
tatbik şekli bulmamıştır . 

Şimdi işte bu müesseselerin adiyle, ruhiyle ortadan kaldırı lması için 
bir bal ta lama hareketi hazırlanmıştır. 

Mevzu ile yakından ilgili olanlara; köy enstitülerinin ne o lduğunu ve 
ne yaptığını diğer bir yazıda belir tmeyi ve duyurmaya çal ışacağım. 

A h m e t E m i n Y A L M A N 

BİR M E C L İ S A N K E T İ N E İHTİYAÇ V A R (*) 

O n beş sene kadar oluyor: 

Türkiye 'de maarif sahasında akıncı bir hareket aldı, yürüdü . Mual l im 
mektepler inin yetiştirdiği talebe sayısına göre köyler imizden çoğunun da
ha yüz yıl mektepsiz kalacağı muhakkak görünürken, eski köylü çavuş
ları eği tmen diye yetişt irmek ve böylece köye doğru daha hızlı bir maari f 
mecrası açmak maksadile Çifteler'de bir takım kurslar tertip edildi ve 
bunları derhal Kastamonu'da, sonra Arifiye'de açılan köy enstitüleri ta
kip etti. Harbin zorluklarına rağmen hareket durmadı . Yi rmi üç enstitü
den mürekkep bir irfan ağı memleket in her tarafını sardı. 

Bu hareketin yarattığı akıncı ruh, bütün hayat ımda rastgeldiğim en 
güzel ve asîl şeylerden biridir. Asırlardır uyuyan, ihmale uğrayan o geri 
köy, en seçme erkek ve kız evlâdından ibaret canlı köprülerle u m u m î ha
yata bağlanıyordu. Bu çocuklar, bakir enerjilerini, yükse lme hasretlerini, 
ya ra tma hızlarını birbirine katıyor, en iffetli bir kardeşlik ruhu içinde el-
ele işe sarılıyor, kendi mektep binalarını güle oynaya bizzat yapıyor, mü
esseselerinin işlerini vazife ve nöbet taksimi ile bizzat görüyor, tecessüs 
ve merak ruhile her şeyi öğreniyor, teknik ruhla; sağlık esaslarile aşina
lık peyda ediyor, dimağlarını hayret verecek şekilde inkişaf ettiriyor, köy
lerine tam bir idealist akıncı olarak dönmeğe hazırlanıyorlardı. Öğrendik
leri şeyler, ezberciliğe dayanan bir müfredat programının ölçüleriyle bel
ki de miktarca azdı. Fakat köy enstitülerinden çoğu, bilgiyi tamamile 
temsil ediyor, dimağında işliyor ve hayata tatbik etmeği hazır lanmış bu
lunuyordu. 

K ö y enstitülerinin kusurları, mahzurları yok muydu? vardı , hem de 
çoktu. Fakat kusur ve mahzur, güzel bir eseri yok etmeği icap ett irmez, 

(*) Vatan Gazetesi: 10 Şubat 1952 
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kusur ve hataları düzeltmek, mahzurları önlemek ve eserin güzel ve mü
kemmel aslını korumak lazımdır. 

Köy Enstitüleri dünya ölçüsünde alâka uyandırdılar. Türkiye 'ye gelen 
her ecnebi, her diplomat, enstitüleri ve bilhassa Hasanoğlandaki yüksek 
dereceli enstitü ziyaret ettirildi. O zamanki iktidar, bu işi benimsedi , ikba
le kavuşturdu. İşte ondan sonra enstitülerin aleyhine köyde ve bütün 
memlekette haklı bir infial cereyanı yaratan bir şımarıklık ve ifrat başladı. 

Ensti tüden çıkanlara maaş değil ev, toprak ve istihsal vasıtası ve rmek 
yolunda, hiç de amelî olmayarak girişilen yol , işi sarpa sardırdı. K ö y 
mektepler inin bir tek yıl içinde köylü tarafından yaptır ı lması hakkındaki 
ölçüsüz zalim, çılgınca hareket, köy halkını bezdirdi, âdeta maariften so
ğuttu ve köylüyü bir aralık enstitülüye düşman etti. Bu tazyik hareketi
nin yalnız bir faydası olmuştur ki o da canından bıkan köylüyü demok
rasi hareketine teşne bir hale koymuştur. 

Yapılan hatalar sonradan kısmen düzeltildi, fakat buna rağmen köy 
enstitülerinin üzerinde günahlı bir hava kaldı. Hayat bilgisi esasına da
yanan bir sistemi hazmedememiş bulunan ve ezberleme, okuma bilgisin
den ilerisini göremeyen eski kafalı maarifçiler bu havadan istifade ettiler, 
dünya yüzünde kurulan ve Türkiye'ye şeref veren en orjinal ve m ü k e m 
mel terbiye sisteminden birini baltalamağa koyuldular. Bunu kolaylaştır
mak için de bir komünizm iftirası yaratmaktan çekinmediler. 

Köy Ensti tüsünün köy hesabına yarattığı en mühim içtimaî inkılap
lardan biri, kadını dağa kaçırılacak bir zevk vasıtası diye telâkki ettir
mekten kurtarmak, bir arkadaş, müsavi haysiyete sahip bir insan, yarın
ki muhte rem anne diye telâkki ettirmektir. Binlerce köylü kız ve erkek, 
ayni müesseselerde elele yet işmenin imtihanını azamî iffet ve asalet için
de geçirmişlerdir. Eğer tek tük münasebetsiz hâdise görülmüşse, bunlar 
binlerce iyi misalin yanında hiç de ağır basmayan istisnalardır. Öyle ol
duğu halde bal talama hareketinin ilk safhası olarak yarının kız öğret
menleri , İzmir civarında, Kızılçulha'daki bir harem dairesine tecrit edil
miş, diğer enstitüler yalnız erkek talebeye tahsis olunmuştur. Bundan 
sonra da, enstitüleri; köyünü yüksel tmek üzere teçhiz edi lmiş idealist 
akıncılar yet iş t i rmeyecek, kendi hesabına emniyet ve menfaat arayan kü
çük memurlar , kendi anlamadığını ve ezberlediğini başkalarına ezberle
tecek hazırlıkta hocalar yetiştirecek bir hale koymak için işe girişilmiştir. 
Nazarî mantığın bütün oyunları, bu baltalamanın fecaatini maske lemek 
için harekete getirilmiştir. 

Maarifin hazırladığı yeni Proje, akıncı köy enstitüsü ocağını adile be
raber söndürecek ve ezberciliği ihya edecek olan. tasan, Büyük Millet 
Mecl is inden geçecek mi? Modern Türkiye'nin yarattığı en güzel ve muaz-
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zam en aslî ve orijinal esere milletvekillerimiz k ıymağa razı olacaklar mı? 
Bunu y ıkmağa elleri varacak mı? 

Bence yapılacak şey şudur: Bir karar vermezden evvel bir Mecl is an-
ketile köy enstitüsü davasını tenkidli ve esaslı bir şekilde gözden geçir
mek. . . Eğer bu yol tutulursa, bal talama hareketinin mânası meydana çı
kacak, D.P. iktidarı çok ağır bir hatadan kendini korumuş olacaktır. Eze
li mahzur korkusunu yenen, fayda üzerinde durmağı ve cesur kararlar 
almağı bilen ve köye yeni bir ruh sokan bugünkü iktidarın; bu ruhun en 
esaslı kaynaklarından birini körü körüne y ıkmak gibi bir harekete sü
rüklenmeyeceğini hâlâ umuyorum. 

A h m e t E m i n Y A L M A N 

İ L K Ö Ğ R E T İ M S E F E R B E R L İ Ğ İ H I Z L A Y Ü R Ü Y O R (*) 

Nihat Erim'in yazılarına bakarsanız, yeni iktidar, i lkokul mevzuunda 
hiç bir iş yapmamışt ır . 1950'ye kadar devam eden hız, ondan sonra yarı
dan da aşağı düşürülmüştür. Yarın, kaybedilen zamanlar ı kazanma ka
rarı verilse bile geçen üç yıllık zamanı doldurmak imkânsızdır. 

Bu sözlerden ne anlarsınız? Onun anlatmak istediği, yeni iktidarın il
köğret im dâvasını umursamadığıdır . Türkiye Maarifini ihmal ettiğidir ve 
böylece istikbalin karanlıklara doğru gittiğidir. 

A m a hakikat bu mudur? Bilâkis yeni iktidar, i lköğretim davasını , va
tandaşlara bir külfet olmaktan çıkarmış ve bunu, devlet olarak kendi 
üzerine almıştır. Köylüye zorla okul yapt ı rmak gibi tamamiyle anti-de-
mokrat bir usulü kaldırmış ve bunu bir â m m e hizmeti telakki etmiştir. 

Anadolu 'yu gezenler bilirler: eski iktidar zamanında köylüye angariye 
olarak yaptır ı lan okullardan çoğu metruktür. Bir kısmı kendi kendine y ı 
kılmıştır. Bir kısmı da esaslı tamire muhtaçtır. Meselâ bugün Hatay'da, 
bu okul lardan beşini yeniden yapmak lüzumu hasıl olmuştur. 

Bir okul binası ile öğretmeni ile öğrencisi ile, öğret im sistemi ile bir 
bütündür. 

Eski iktidar zamanında, Şef, köylere mektep yapılsın, köylü inşaatta 
çalışsın, köylü para versin! diye emretmiş ve Şef in emri yer ine gelsin di
ye göz boyama kabilinden orada burada zorla okul binaları inşa edi lmiş
tir. Böylece öğrencisi, öğretmeni, bakımı öğretimi düşünülmeden yapı lan 
okul binalarından bugün tamamiyle metruk bir halde bulunan yüzlerce-
sinin ne vaziyet te olduğu Millî Eğitim Vekâleti dosyalar ında mevcuttur . 

(*) Zafer Gazetesi: 26 Nisan 1953 
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Gazeteler bunların resimlerini basmışlardır. Bu suretle, millî servet heba 
edilmiş, köylünün el emeği ve parası boş yere harcanmış ve üstelik, köy
lü ile şehirli arasında bir fark gözetilerek demokrasi prensipleri ayaklar 
altına alınmıştır. İlkokul ve ilköğretim seferberliği bu mudur? Hangi fab
rikatör, makinesi o lmayan teknik elemanı olmayan, işçisi o lmayan, ham 
maddesi o lmayan bir fabrikayı kurmuş olmakla öğünebil ir?. . Ve böyle bir 
fabrikanın sanayi hayatındaki rolü nedir? 

Bugünkü Maarif sistemi, hem eskileri islâh etmek, hem yenileri yap
mak, hem de büyük bir külfeti köylünün üzerinden kaldırmak gibi üç 
katlı ağır bir vazife almıştır. Ve bunu sistemli ve bilgili bir mesai ile ba
şarmaktadır . 

Eğer, yeni iktidarın işi ele aldığı tarihte 16 bin küsur olan ilkokul ade
di, bugün 17 bin küsura çıkmışsa bu geçen müddet zarfında ancak bin 
küsur okul yapıldığını ifade etmez. Çünkü 16 bin küsur okul binasından 
yıkı lmış olanların yüzlercesi yeniden inşa edilmiş ve binlercesi de esaslı 
surette tamir olunmuş, eksik kadroları tamamlanmış öğrencilerin okula 
devamlar ı temin edilmiş, hülâsa Maarif sisteminde rasyonel ve netice 
alan bir sistem kurulmuştur. 

Bütün bunları vesikalariyle, resimleriyle ortaya koyacak du rumda ol
duğumuzu söyleyebiliriz. 

1950 yıl ında ilkokullar için Özel İdarelerin koyduğu tahsisat 8 mi lyon 
486 bin küsur liradır. Bugün bu miktar, 13 milyon 580 bin lirayı bul
muştur. Arada 5 milyonun üstünde bir fazlalık vardır. 

Yalnız Hatay'da evvelce 50 bin lira olan tahsisat, 472 bin liraya çıka
rılmıştır. Bu eskisine göre, beş mislinden fazla bir hızdır. 

Yeni iktidarın ilk öğretimi ihmal ettiği bu mudur?. . 

1949-50 yılında, maaşlı, ücretli öğretmenlerin miktarı 33 bin kü
surdur. Bu sene bu miktar 37 bin küsuru bulmuştur. Öğrenci adedi 1 
milyon 576 bin küsurden 1 milyon 710 bin küsura çıkmıştır. 

Demek ki, şimdi eskisine nazaran 200 binden fazla çocuğumuz i lko
kullardan feyiz almaktadır. 

Bütün bunlar, yeni iktidarın evvelce olduğu gibi rastgele ve Şef emri
ne tâbi usullere değil, belki sistemli ve bilgili bir surette hedefine doğru 
yürüdüğünü kemiyet yanında keyfiyete mühim bir mevki ayırdığını gös
teren delillerdir. 

Bu mevzuda siyasî polemik yapmak isteyenler yanlış kapı çalmışlar
dır. 

M ü m t a z Faik F E N İ K 
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(*) Cumhuriyet Gazetesi: 1 Şubat 1954 

4 6 7 4 

Pazartesi Konuşmalar ı 

K Ö Y E N S T İ T Ü L E R İ N E S E L Â M (*) 

Fes yerine şapka giyinmemiz kabul edileceği sıralarda on iki, on üç 
yaşlar ında vardık. Hiç unutmam. Trabzon 'un Soğuksu sırtlarında dört 
beş arkadaş çimenlere uzanmış şapkadan konuşuyor, tanıdığımız en 
yaşlı kimselerin, şapka ile ne biçime gireceklerini gözümüzün önüne ge
tirir get i rmez gülmeden kırılıyorduk. Tanınmış memurlar, tüccarlar, mu
allimler, hacılar, hocalar!.. Tasarl ıyabilme gücümüz iki, üç komşudan ile
ri gidemiyor, bütün gayretlerimize karşılık bir çoklarını şapkalı bir türlü 
gözümüzün önüne getiremiyorduk. Bu oyun gözlerimizi yaşar tana kadar 
bizi güldürürken yerli Rumlardan birisinin şapka üstüne kondurduğu 
söz tüy dikti: 

Yerli Rum, şapkanın kabul edileceğini duyar duymaz ötedenberi ta
kıldığı komşusuna uğramış, komşu da hacılardan, hocalardan birisi 
imiş: 

- Ey!.. Komşu!. , demiş. Gözün aydın. Seni bildim bileli hep şu bizim 
şapkaya küfür eder dururdun. Akl ına eseni bizim şapkaya doldururdun. 
Şimdi içinde bu kadar acayip şeyler bulunan bu alâmeti nasıl kafana ge
çireceksin? 

Yerli Rumun şapkasına edilen küfür ne kadar canına tak demiş olma
lı ki bu kadar ağır bir şakayı gözüne kestirebilmiş. Yerli R u m u n sözü bi
zi haftalarca deliler gibi güldürdü. 

Şimdi düşünüyorum da gülmeğe başladığımız günü çok iyi hatırladı
ğım halde bu delicesine gülmenin ne zaman durulduğunu bir türlü gö
zümün önüne get i remiyorum. Lâtin harfleri de öyle olmadı mı? Olurdu 
olmazdı demeğe kalmadı günlerden bir gün bu harflerle imtihana girdik. 
Ders aldık, ders verdik. Çıktık işin içinden. 

Çocukluk, başımızda kavak yelleri esiyordu. Milletimizi bir yönden 
bambaşka bir yöne çeviren bu önemli devrimleri ölçüp biçecek yaşta de
ğildik. 

Şapkanın, Lâtin harfinin ne demek olduğunu tam manasi le kavrıya-
bi lmek için yaşımızın otuza dayanması lazımmış. Bütün bunların h ikme
tini, çapını, değerini, faydasını ancak otuzuna doğru tam manasi le anla
yabildik ve bütün canımızla: 

- Allah razı olsun dedik. 
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Derya içre oldukları halde deryadan habersiz yaşıyanlar gibi biz de 
uzun zaman başımıza gelenleri ince eleyip sık dokuyanı ad ık. Yakından 
bir şeye benzemeyen ancak uzaktan seyredilebilen bazı tablolar gibi ço
cuk luğumuza karışan önemli olayların değerini, çapını sıcağı s ıcağına 
duymak her zaman hepimize nasib olmuyor. Otobüsü kaçırmak için ço
cuk o lmak şart değil. Çoğu zaman kendi bir kişilik dünyamıza öylesine 
gömülüyor, kendi elimizle kendi başımıza öyle ağlar, öyle arab saçları 
örüyoruz ki yanıbaşımızdan bütün hışmı ile gelip geçen en önemli olay
ları ıska geçiyoruz! 

Yanı lmıyorsam köy enstitüleri konusu da bu önemli olaylardan biri
sidir. Ve yüreğ im cız ederek şunu söyliyeyim ki biz bu önemli konuda mil
letçe ıska geçtik. Üç, dört gün evvelki gazetelerin iç sahifelerinde iki, üç 
satırlık bir havadis vardı: 

Köy enstitüleri köy öğretmen okulu oldu. Kanun Meclisten ç ıkmış . 

Bu kadar küçümsenmiş bir havadisi milletçe atlarsak ayıb mı? Ne ol
muş sanki? Enstitü yerine öğretmen okulu demişler. Bunda milletçe alı
nacak ne var? Bal gibi okul kelimesi dururken ne diye her hecesi birbiri 
ardısıra dilimizi törpüleyen frenkçe kelimeyi, enstitüyü kabul lenel im? Bir 
kel ime gitmiş, öteki gelmiş bundan ne çıkar? Ne mi çıkar? Hele bir yol in
ce l i yd im: 

- Teknik üniversite demiyelim de, teknik medrese diyel im, edebiyat 
fakültesi demiyel im de edebiyat medresesi diyelim, hocalar aynı hoca, ta
lebeler aynı talebe, dersler aynı ders olduktan sonra ne çıkar? 

- Öyle ne çıkar? Böyle medreselerden, hacılar, hocalar, mollalar çıka
cak değil ya gene aydın kafalı insanlar çıkar. 

- Peki ama medrese ile teknik bir araya gelir mi? 

- Bunun köy enstitülerile ne ilgisi var anl ıyamadım? 

- Konuyu çileden çıkartıp, kelimelerin çelmesine düşürdün de, on
dan. Köy enstitüsü yerine köy öğretmen okulu denirken arada g ü m e gi
den kelilmeler değil ki. Arada güme giden bellibaşlı bir düzen, bir sistem, 
bir anlayış farkı, Köy enstitülerini kaldırıp onların yerine tekrar eski ter-
tib mual l im mekteblerini kabulleniyorlar. Bu neye benziyor biliyor mu
sun? Yokluğunu senelerce yan yana duyduktan sonra büyük masraflara 
girişip Avrupadan son sistem bir makine getiriyoruz. Randımanı müthiş 
olduğu kadar girdisi çıktısı da karışık bir makine. . Kan ter içinde bu ma
kineyi çal ışt ırmağa başlıyoruz. 

Bin bir çeşidi çarklarına arada sırada kolumuzu paçamızı kapt ı rmak 
bahasına makineyi güç belâ çalıştırıyoruz. Makineyi çalışt ırmak kolay 
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değil, kolay olmasına ama, ileride bize sağlıyacağı faydaları düşünerek 
kaptırdığımız paça kola göz yumuyoruz . Ha gayret derken yoruluyor, bu 
canım makineyi yüzüstü bırakıp tekrar babadan kalma salaş tezgâha dö
nüyoruz. 

Köy enstitüleri milletçe öğüneceğimiz, çok güzel, çok büyük bir maki
ne idi. Üstüne üstelik dışarıdan gelme, gümrükten geçmiş değildi . Yerli 
malı idi. Bu düzeni kuran bizim maarif o rdumuzun çeşidli kademeler in
de savaşmış tecrübeli öğretmenlerdi . Hey Allahım! Ben bu makinenin ku
ruluşuna, işleyişine şahid oldum. Ne güzel kuruluyor, ne güzel işl iyordu. 

Şapka giydiğimiz, Lâtin harflerini kabul ettiğimiz günler çocuktuk. 
A m a köy enstitüleri kurulurken yapılan işin büyüklüğünü, güzell iğini gö
recek, ağlıyacak, sevecek yaşa gelmiştik. 

Üç kardeşimin de köy enstitülerinde öğretmen olmasile öğünüyor, her 
fırsatta bu arı kovanı gibi işliyen yuvalara uğramak için can a t ıyordum. 

K ö y enstitüleri, köylümüze mümkün olduğu kadar çabuk o k u m a yaz
m a öğretmek, köyümüzü bir an evvel kalkındırmak gibi kudsal bir amaç
la kurulmuşlardı . Büyük şehirlerde öğretmen okullarında okuyan genç
ler köye gittikleri zaman küsüyor, bunalıyor, babacan bir maarifçimizin 
deyişi ile: Panikliyorlardı. Köy enstitüleri bu yüzden köylerde kuruldu. 
Köylerden okula gelen çocuklar, okul bitince doğrudan doğruya kendi 
köylerine öğretmen oluyorlardı. 

Bundan yedi, sekiz sene evvel Arifiye köy ensti tüsünde, okulu bitiren
lerin köylerine giderken nasıl donandıklarmı görünce sevinçten gözler im 
dolmuştu. En son tuğlası ve kiremidine kadar her yanı öğrenciler in elin
den çıkan yapılardan birisi araba yapmağa ayrılmıştı . Bu atölyede öğren
ciler, araba yapmasını öğreniyorlar ve okulu bitiren arkadaş köye gider
ken bu arabaya kurulup gidiyordu. Yandaki atölyede çekiç, keser, balta 
ve çeşidli marangoz âletleri yapıyorlardı . 

Okulu bitirebilmek için bu atölyelerin birinde ihtisas yapmalar ı şarttı. 

Bir öğrencinin okuyacağı okul binasını kendi ellerile yapmas ı ne de
mekt i? Bazılarına göre bu bir cinayetti? Niçin şehir çocuğu kendi okulu
nu kendi yapmaz da köylü çocuğu böyle bir işte harcanır, diyenler oldu. 
Fakat vakit yoktu vakit!.. Tart ışmalara şöyle mi daha iyi olur, böyle mi 
daha iyi olur demelere vakit yoktu. Ortada kaybedilmiş bir kaç yüz sene 
vardı . Bir an evvel bu vaktin peşine düşmek şarttı. Öğrenci kendi okul 
yapısını kendi ellerile kurarken her şeyden önce bir yapının nasıl kurul
duğunu öğreniyordu. Köyüne döndüğü zaman en sağlam, en kullanışlı 
yapı nasıl yapılır, herkes bunu ondan öğrenebilecekti . Bu yapının bir he-
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sabi bir kitabı vardı. Bir yandan yapı kurulurken bir yandan da bu işin 
hesabı üstüne yanıbaşındaki öğretmenden sıcağı sıcağına bir şeyler öğ
reniyordu. 

Ben, öğrenme sevincinin ne demek olduğunu köy ensti tülerinde gör
düm. Hiç unutmam. On sene kadar oluyor, bir gün Ankara 'n ın yanıba
şındaki Has an oğlan Köy Enstitüsüne gitmiştik. Burada gördükler imin 
yalnız bir kaç sahnesini size anlatacağım. Okulun koca baş hayvanlar ını 
barındıran ahırda bir çocuk gördüm. Gece nöbeti ona düşmüş, el inde bir 
kitab vardı , dalmıştı . Shakespeare okuyordu!. Okuduklar ını nasıl kavra
dıklarını da ertesi günü oynadıkları piyeste gördük. Ben ömrümde bu ka
dar güzel tiyatro seyretmedim dersem eşdost gücenmesin . 

İstasyonla okul yapıları arasında üç dört dakikalık bir yol var. İstas
yonda tren bekliyoruz. Trenin 45 dakika gecikeceğini bizden evvel öğren
ciler duymuşlar. Öğretmenlerden 45 dakika daha faydalanmak için koşa 
koşa istasyona gelenler vardı. İki sene içinde doğru dürüst tercüme ya
pacak kadar dil öğrenen, bir motosikleti son civatasma kadar söküp tek
rar takabilen, heykel dökmesini öğrenmiş, resim yapmasın ı bilen, saz, 
mandol in , akordion çalan öğrenciler gördüm. Dergi çıkarıyor, köyler inde 
olup biteni yalın, düz bir dille yazıyor, anlatıyorlardı. 

Mahmut Makal, Başaran bunların arasında yetiştiler. Eğer bu yuva
larda kaynayan kanın sıcaklığını milletçe duysaydık, bu yuvalar ın soğu-
maması , dağı lmaması için üzerine titreseydik köy ensti tülerinden her 
a landa bir değil, bir kaç düzine Makal bekleyebilirdik. Enstitülerin beli
ne çeşitli tekmeler vuruldu. Bunlardan en yıkıcısı hepimizi utandıranı, 
kızları sürüden ayırmak olmuştur. Bütün köy ensti tülerindeki kızları 
ayırdılar. Onları Bolu 'da bir tek okula topladılar. Niçin? İncir çekirdeği 
do ldurmayan bir sürü dedikodu bir araya gelince, papaza kızıp perhizi 
bozmuş olduk. 

Beşikten mezara kadar elele, kol kola kadın erkek çalışan Türk köy
lüsü okulda beraber olursa ahlâkları bozuluyormuş! . Allahın dağında 
bağda, bahçelerde, tarlada bi lmem kaç yüz yıldanberi omuz omuza , göz 
göze, diz dize çalışan köylü kızları, köylü delikanlıları okulda aynı sırada 
yanyana oturunca ahlâkları bozuluyormuş! Köyümüze köy lümüze bun
dan daha büyük bir sitem, bundan daha büyük bir taş atılmamıştır. 

Kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz demişler, niçin. Üniversi tede, orta okul
da, i lkokulda ahlâkımız bozulmuyor da, köy okullarında bozuluyor? Ni
çin böyle bir sistem karşısında milletçe doğrulmuyor, böyle bir şüpheyi 
milletçe sinek kovar gibi kovmuyoruz? 
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Okur yazarlarımız farkında değiller de onun için. Aydınlar ımız mem
leket meselelerini kendi öz meseleleri gibi benimsemiyorlar da onun için. 
K ö y ü m ü z ü n kalkınmasının en bellibaşlı meseleler inden birincisi o lduğu
nu hâlâ milletçe kavramış değiliz de onun için. 

K ö y enstitülerinin kurulduğunu öğrendiğim gündenberi ben kendime 
göre bir ölçü buldum. Bizim aydınlarımızı ö lçmek için hiç şaşmayan bir 
ölçü: 

- Köyümüzün , köylümüzün kalkınması için ne d üşü n üyor s ıı nuz? 
Köy ensti tülerimizde olup bitenlerden haberiniz var mı? 

Bedri R a h m i E Y Ü B O Ğ L U 

Köşemden 

D Ü N BİR B A Y R A M G Ü N Ü İDİ (*) 

17 Nisan, bir bayramın tarihidir. Unutulmuş, unut turulmuş, hatta 
hatıra geldikçe hafızalardan çıkarılmak istenmiş bir bayramın tarihi... 
Bir tarih ki, her yerden silinse bile Tarihin taş bağrına hâkkolunmuştur . 
Bir tarih ki, ne kadar meçhul bırakılmak istenirse istensin istikbal onu 
bütün inceliklerile bilecektir. İşte o bayramın kısa tarihini yazmak istiyo
rum. Bu satırların yazarı, hikâyenin içinde ancak "eşhas-ı vak'a"daıı bi
ridir. O n d a ne ayrı bir kıymet, ne özel bir ehemmiyet düşünülmediğine , 
ne de bir zerre nefsaniyet bulunmadığına okurlarının güvenini rica ede
rim. 

28 Aral ık 1938 günü Başbakan Celâl Bayar beni makamına çağırttı 
ve sağlık sebeblerile çekilen rahmetli Saffet Arıkan' ın yerine "Kültür Ba-
k a n l ı ğ f n ı teklif etti. Bütün kudretimle ve imkânımla çal ışacağımı söyle
yerek şahsıma gösterilmiş teveccühe teşekkür ve tekliflerini kabul ett im. 
Bu kibar davet, hayatımın dönüm köşelerinden biridir. Her zaman heye
canla hatırlarım. Ertesi günü "Maarif Vekil l iğf 'ne tayinim tezkeresini al
dım ve biraz sonra da Cumhur Başkanına takdim olunacağım haberi gel
di. İnönü şimdi oturduğu köşkteki kütüphanesinde Başbakan hazır bu
lunduğu halde yeni ve (o zamanki bütün gazetelerin yazdıklar ına göre) 
genç Maari f Vekilini lütfen kabul etti. 

İnönü, maari f işlerinin ehemmiyet inden söz açtı. Bu işlerde muvaffa
kiyetle çal ışacağım ümidinde olduğunu söyledi. İlk öğret im meseles ine 
önem verdiğini anlattı ve bilhassa Arı kan zamanında başlamış olan eğit
men yetişt ir i lmesine devam etmemi belirtti. Cumhur iyet Maarifi gibi bü-

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 18 Nisan 1954 
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yük bir vazifeyi bana emanet ettikleri için şükranımı ifadeden sonra ilk 
öğret ime ve orduda çavuşluk, onbaşılık etmiş, uyanık köy elemanlar ı 
olan eğitmenleri yet iş t i rmeye devam edeceğimi, fakat en az beş senelik 
bir ilk tahsilin sağlanmasına, bunu yapıcak liyakatte öğretmenler in ye
tiştirilmesine ihtiyaç olduğunu, ancak bir sene çalışarak bunu program
layabi leceğim! söyledim. Ayrıldık. 

Yanan Bakanlık binasına döndüğümde o zaman İlk Öğre t im U m u m 
Müdür lüğü vazifesini gören Hakkı Tonguç, odama geldi. Bulunduğu va
zifeden kendisini affetmemi, yerine arzu ettiğim bir arkadaşı ge t i rmemi 
söyledi. Bu açık ve kesin müracaat karşısında beraber ça l ı şmamıza her 
hangi bir engel olmadığını anlatarak başlanmış işlere devam etmesini ri
ca ett im. Yerinde kaldı., Yedi sene, yedi ay, yedi gün: bu vazifede çalıştı. 

İlk işimiz, ilk öğret ime dair o zamana kadar yerli ve yabancı uzman
lar tarafından Bakanlığa verilmiş raporları toplamak, bu tozlu dosyaları 
buldurup çıkartmak ve muhtelif memleketlerde bu konuda neler yapıldı
ğını gösteren dokümanlar ı buldurup tercüme ett irmek oldu. Altı aylık ge
celi gündüzlü bir d idinmeden sonra neticeye vardık ve bunu gerekçeli bir 
rapor haline getirdik. Basılmış olan raporlar ve etüdleri Cumhur Başka
nı aldı, birer birer okudu. Her birini ayrı ayrı bir kere de benimle beraber 
inceledi. A lmak istediğimiz, tedbirleri tutmak istediğimiz yolu, bütünü ile 
doğru buluyordu. 

Kanunu çıktıktan sonra tamam altı yıl toplanamıyan İlk Maarif Şûra
sı, 1939 yılı T e m m u z u n u n 17'nci günü birinci toplantısını yaptı ve bu ra
por oraya verildi. Yetkili zatlar, bunu incelediler ve Plân komisyonu şu 
neticelere vardı: 

1) Nüfusu 400'den çok yerlerde 5 yıllık ilk öğret imin öğretmenler 
(eğitmenler değil!. .) vasıtasile temini. 

2) Nüfusu 400'den aşağı yerlerde en az üç yıllık öğret imin eği tmenler 
vasıtasile temini. 

3) Halen üç yıl öğret im veren okulların beşe çıkarı lmalarının temini 
ve başkaları . Bu direktifler, Şûraca kabul edildi. Fakat nasıl gerçekleşti
rilecekti? 

Güçlükler şunlardı: 

1) Şehir öğretmen okullarından az mezun veri l iyordu. Bunlar ın pek 
azı ve çok fedakârı ancak köyde kalıyordu. 

2) Şehir öğretmen okulları, köy çevresinde, köy hayat ında rehber ola
cak elemanları yetişt irmek üzere kurulmamıştı . 
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3) Köyden bile gelse şehir yaşayışına dört sene alıştıktan sonra öğret
men adayları köy hayatına rahatça uyamıyorlardı . 

4) Devletin bu işe verebileceği yüzlerce milyon liralık malî takati yok
tu. 

Bu güçlükleri giderecek çareler şunlar olabilirdi: 

1) Köye öğretmen yetiştirecek okullar, köy hayat ını-medenî şartlar 
içinde, fakat en basit vasıtalarla devam ettirmeli. 

2) Bu müesseselere, köyde ilk öğretimini tamamlamış olan çocukları 
alıp gene köye mümkünse kendi köyüne öğretmen olarak vermel i . 

3) Köye gidecek öğretmen yalnız okuma yazma öğreten bir insan ol
makla kalmamalı . Köy hayatının icab ettirdiği işlerde rehber olacak bilgi 
ve maharet le donatılmalı. 

4) Köy hayatı içinde yaşamasına yarıyacak vasıtalar sağlanmalı ve bu, 
en az masraflı bir surette temin edilmeli. 

İşte köy enstitüleri böyle bir düşünüşten doğdu. 

Hazır lanan 24 maddelik kanun B . M . Meclisine sunuldu. O günkü 
müzakereye aid tutanakları tekrar gözden geçirdim. Salâh Yargı , Halil 
Menteş gibi Hakkın rahmetine kavuşmuş olanlardan başka pek çok mil
letvekili söz almış, bu kanunu hararetle karşılamışlar. Maddelerde bazı 
sorular o lmuş ve onlara cevaplar veri lmiş. Bu arada rahmetli Kâz ım Ka-
rabekir şu suali sormuş: 

" - Biz bu usulü müterakki memleket lerden veya her hangi bir yerden, 
tecrübe edi lmiş bir yerden mi alıyoruz? Yoksa bir çok işlerimizde olduğu 
gibi bir çok zan ve tahminlerimiz üzerine onun iyi neticeler vereceğini dü
şünerek mi alıyoruz?" 

Maari f Vekili şöyle cevap vermiş: 

" - Bu kanunla bizim yaptığımız şey, bir kopya değildir. Fakat indî, uy
durma bir şey de değildir. Bizim yaptığımız bu işi Bulgaristan 'da başka 
mahiyet te görürsünüz, Meksika 'da başka şekilde bulursunuz. İlk öğre
tim meselesini bundan bir asır evvel halletmiş memleket lerde de başka 
şekillerde tesadüf edersiniz. Biz hiç bir memleket in ilk tahsil meselesini 
hal lederken aldığı tedbirleri aynen almadık. Hepsinin tarihini bil iyoruz, 
cahil değiliz. Bunları, ancak kendi memleket imizin fi'lî hakikat ine ve iç
timaî realitesine uyarak yapmış bulunuyoruz. Bu, bizimdir, k imseden al
madık. Başkaları bizden alsınlar." (Alkışlar) Nitekim de aldılar. Bir leşmiş 
Milletler eğit im ve kültür teşkilâtı Güney Amer ika devletlerine, köy ensti
tülerimizi örnek diye tavsiye etti. 
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Kanun, 278 mevcuddan 278'inin reyile kabul edildi. Yı l lardan 1940, 
aylardan Nisan, günlerden 17 Çarşamba idi. kanunun kabul edildiği bu
gün "Köy Enstitüleri Bayramı" olarak alınmıştı. On dört yıl bu bayram, o 
müesseselerde kutlandı. Nasibi o kadarmış. Çünkü bu isim, artık tarih
tir. Fakat Türkiye 'de ilk öğretimin bütün memleket evlâdlarına veri lmesi 
hareket inde o müesseselerin ne türlü hizmetler ettiğini bilenler, bu tari
hi her zaman millî bir bayram sayacaklardır. Bu uğurda hayatını hatta 
şerefini tehlikeye koyanlar - olmuştur. Bunu millet, takdir etmiştir; daha 
da edecektir. Bu inan ve bu umud olmasa yaşamak onlar için manasız 
olurdu. 

Şimdi bu on dört yıl içinde Köy Enstitülerinden alınan neticeleri gö
relim. Memleket in y i rmiden fazla bölgesinde köylü çocuklar ımızın kendi 
emeğile kurulmuş, birer medenî şehir okuma, yatma, yemek y e m e yer le-
rile atölyeleri, sahneleri, spor sahaları, millî ve milletlerarası konularda 
heykelleri ve resimleri, anfileri; ağaçlıkları ve tarlalarile, suları ve elekti-
riklerile köy hayatının icabları ihmal edilmeyerek yapı lmış örnek durak
lar ve ocaklar... 

Köy enstitülerinden çıkan köylü çocuklarımızın memlekete nasıl can
la başla hizmet ettiklerini göstermek için bir iki sayı ve rmek kâfidir. 
1938-1939 ders yıl ında Türkiye ilkokullarında 813 532 öğrenci vardı . 
Bunun 500 bine yakını şehirlerde, ancak geri kalanı köylerde idi. Halbu
ki bugün: 

Şehirlerde : 560 148 

Köylerde : 1 221 740 

öğrenci vardır. Bunu halen çalışmakta olan 16 290 Köy Enstitülü öğret
menimize borçluyuz. Bunu söylemekle geri kalan 17 000 öğre tmenimizin 
hizmetlerini küçül tmek istemediğim meydandadır . Fakat onlar da takdir 
ederler ki, Enstitülü arkadaşları olmasaydı bu yüksek başarıya daha yı l
larca ermek, bizim için mümkün olamazdı. 

Bu bayram gününde fanilere mukadder saadetlerin en büyüğünü du

yarak bu uğurda yürekten çalışan ve çalışmış olan temiz, vatansever, 

milletine bağlı Türk çocuklarını minnetle, sevgile andım. 

Hasan Âl i Y Ü C E L 
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40 - MİLLETVEKİLLERİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
(6272 Sayılı Kanun) 

Ulusa ait olan egemenlik hakkını ulus adına kullanacak Yüce Heye
tin oluşumunu düzenleyen milletvekili seçim kanunları demokrasi tari
himizin değişmez konusu olmuştur. 

Çok partili yönetime geçişin güvencesi kabul edilen 5545 sayılı Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun uygulanması sırasında meydana çıkan 
noksanları gidermek üzere, yeni genel seçimlerin yaklaştığı bir sıra
da, Bakanlar Kurulu Şubat 1954'te bir tasarı hazırlayıp Meclise sundu. 

Tasarı ve üyelerce verilen teklifler, 15.2.1954'te kurulan (1) geçici 
Karma Komisyonda görüşülüp rapora bağlandı. 

17.12.1954 tarihli Genel Kurul görüşmeleri sonunda kesinleşen Me
tin 6272 numaralı Yasa oldu. 

Bu yasanın gerekçesi, komisyon raporu ve tümü üzerindeki görüş
meler tarihsel düşünceleri yansıttığından kaynaktan aynen alındı.(2) 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun layihası (3) 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 13.11.1954 
Tetkik Müdürlüğü 

71/1463 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddeler inin de

ğişt ir i lmesine ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Ada le t Ve
kâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12. II. 1954 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun layihasının esbabı mu-
cibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

(1) Tutanak Dergisi: C.28/1. s.289-290, Tarih -.15.2.1954 
(2) Geniş bilgi için Tutanak Dergisi 28/1 Cilt, S.433-487 ve 44 üncü birleşime bağ

lı 143 Sıra S. Bkz. 

(3) Tutanak Dergisi: C.28/1. B.44, Sıra S. 143 
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ESBABI M U C İ B E 

Demokras in in esasını seçimler teşkil ettiği ve bir memleket te Millî ira
denin tam ve salim bir şekilde tecelli edebilmesi için her şeyden evvel o 
yerde seçim emniyetinin sağlanmış olması şart bulunduğu cihetle bu
günkü seçim kanunumuzun esas prensipleri ihlâl ed i lmemek kaydiyle 
seçim emniyetini daha mükemmel bir hale ifrağ etmek için bazı tedbirler 
al ınması zaruri görülmüş ve bu maksatla seçmen kütüklerinde, Mil letve
killeri tutanaklarında ve Yüksek Seçim Kurulunun vazife ve salâhiyetle
r inde değişiklikler yapıl ıp yeni birtakım hükümler kabul edilmiştir. 

Ezcümle: 

Kütüklerin yeniden tanzimi gerektiğinde veya Seçim Kanununun 25 
ve müteakip maddeler ine göre bunların gözden geçirilip değişt ir i lmesi sı
rasında bazı köy veya mahallelerin yeni teşkil edilmesi veya ihtiyar heyet 
ve meclislerinin inhilâl etmiş bulunması dolayısıyla mezkûr kütüklerin 
tanzim veya değiştirilmesi hususunda kanunun bu heyetlere tahmil et
miş olduğu vazifeleri hangi merciin göreceği hakkında bugünkü mevzu
at ımızda bir hüküm bulunmadığından tatbikatta bir takım güçlükler le 
karşı laşı lmakta olduğu cihetle kanunun bu boşluğunu g idermek için 16 
ncı maddeye bir fıkra eklenmiş ve kütüklerin tanzim veya değişt ir i lmesi 
keyfiyetlerinin idarî mercilere tevdi edilmiş vazifelerden olması nazara 
alınarak ihtiyar heyet ve meclisleri seçilinceye kadar bunlara ait vazifele
rin vali ve kaymakamlar tarafından teşkil edilebilecek bir heyete gördü
rülmesi esası derpiş olunmuştur. (Madde : 16) 

Seçimlere birinci plânda müessir olan şey seçmen kütükleri olduğu 
ve bunlara kayıtlı bulunmayan bir vatandaşın rey hakkını kul lanmasına 
imkân bulunmadığı cihetle siyasî partilere, kendi partilerine mensup ve 
ya mütemayi l şahısların kayıt harici kalmalarını önlemek veya mevcut 
hataları zamanında tashih ettirmek imkânlarını ve rmek ve binnet ice se
çim emniyet ini daha salim bir şekilde temin etmek maksadiyle kütükle
rin yeniden tanzimi gerektiği takdirde itiraz müddet i geçmeden o seçim 
bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasî partilere tasdikli birer suretinin veril
mesi prensibi kabul edilmiştir. 

Siyasî partilere seçmen kütüklerinin verilmesi mevzuubahis o lunca 
evvelâ bunun, seçim kurullarına aza alınmak için kanunun siyasî parti
lerden aradığı en az 20 seçim çevresinde altı aydan beri teşkilât kurmak 
şartına bağlamak ve talep vukuuna hasretmek düşünülmüş ise de son
radan bunun küçük, büyük parti tefrik ve münakaşas ına yol açacağı, as-
lolan seçim emniyetinin tahakkuk ve millî iradenin daha salim bir şekil-
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de tezahürüne mâni olacağı ve esasen siyasî partilerin çoğaldığı yerlerin 
de mahdut birkaç vilâyetimize inhisar etmekte bulunduğu düşünelerek 
böyle bir tefrik ve talepten sarfınazar olunup o seçim bölgesinde teşkilâ
tı bulunan büyük, küçük siyasî partilere talep olsun olmasın birer sure
tinin veri lmesi daha muvafık görülmüştür. (Madde 19) 

Yeniden tanzim edilen kütüklerin birer suretini o bölgede teşkilâtı bu
lunan siyasî partilere veri lmesi prensibi kabul edilince gayet tabiî Seç im 
Kanununun 25 ve müteakip maddelerine göre her sene muayyen müd
detler zarfında gözden geçirilip değiştirilecek kütüklere ait suretlerin de 
ver i lmesi mevzuubahis olacağından Seçim Kanununun 27 nci maddesi 
ne bu maksat la yeni bir hüküm vaz 'o lunmuş ve bu tashih keyfiyetinin 
her sene tekerrür edeceği ve 19'uncu maddeye göre de yeni tanzim edil
diği z aman kütüklerin tamamı verilmiş olacağı için bütün kütükler in her 
yıl suretinin çıkarılması külfetinden kaçınmak için yalnız değişiklik yapı
lan kütüklerin de değişikliği ihtiva eden kısmının suretlerinin ver i lmesi 
uygun bulunmuştur. (Madde 27) 

Bu tasarı ile itiraz edi lmeyen milletvekilleri tutanaklarının muayyen 
itiraz müddet inin geçmesi veya itirazın Yüksek Seçim Kurulunca redde
dilmesi neticesi kesinleşmesi prensibi kabul edilip ayrıca bir merci in tet-
kikına lüzum kalmayınca 117, 119'uncu maddelerde bu esasa muvaz i 
değişiklikler yapılmış ve maddelerdeki (Türkiye Büyük Millet Mecl is ince 
iptali) (Tutanakların kabul edilmesi) ve seçim evrakının (Büyük Millet 
Mecl is ince) talebedilmesi ibareleri kaldırılmış ve suç delillerini teşkil et
mesi bakımından bunların mahkemelere veya mahkeme karariyle tahkik 
merci ler ine tevdiini sağlamak maksadiyle maddeye yeni bir h ü k ü m ko
nulmuştur. (Madde 117, 119) 

Bugünkü Seçim Kanununda Yüksek Seçim Kurulunun yalnız il se
çim kurulunun teşekkül ve işlemlerine ve adaylığa taallûk eden itirazlar 
hakkında kesin karar vermek salâhiyeti olup bunlar haricinde asıl mü
him olan Milletvekilliği tutanaklarının iptal veya bunlara vâki itirazların 
reddine karar vermek salâhiyeti bulunmadığından bir seçim teminatı 
olarak mezkûr kurula bu mühim salâhiyetler de tanılıp kurul bu husus
ta katî ve nihaî karar ve rmek mevkiine girince bünyesinin takviyesi de 
düşünülmüş ve bu mülâhaza ile 7 kişiden teşekkül eden Yüksek Seçim 
Kurulu bu sefer 11 kişiye çıkarılmış Temyiz Birinci Reisi kurula başkan 
ve en kıdemli üye başkanvekil i yapılmış, Temyiz Mahkemes iy le Devlet 
Şûrasının reisleri arasında da kurula âza seçilebilmek imkânını sağla
mak için maddeye (Reis) tâbiri ile ilâve o lunmuş ve yedek üyelerin tefri
kini şanstan kurtarmak ve binnetice en fazla oy almış bir azayı icabında 
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yedekte b ı rakmamak için bugünkü kanunun kur'a usulünden ayrılarak 
en az rey alan azaların yedekte kalmaları esası kabul olunmuştur . (Mad
de 120) 

Yüksek Seçim Kurulunun vazifelerini sayan 123'üncü maddenin bü
tün bentleri mahiyeti itibariyle aynı ehemmiyet te olmadıkları ve bugün
kü Seçim Kanunumuzda dahi bunlar bir tefrika tâbi tutulup nispeten 
daha ehemmiyets iz olan bir ve ikinci bentler hakkında kurula katî karar 
ve rmek salâhiyeti tanıldığı halde diğer bentler hakkında yalnız noktai na
zarını bir raporla Büyük Millet Meclisine bi ldirmek esası kabul edi lmiş 
o lduğundan tasarıda da böyle bir tefrika lüzum görülmüş ve bu sebeple 
tevlidedecekleri neticeler bakımından diğerlerine nazaran çok daha mü
him olan hususların tetkik ve karara bağlanmasında daha geniş bir he
yet halinde çalışmalarını ve daha salim bir neticeye varmalar ını sağla
mak için mezkûr 123'üncü maddenin 3, 4 ve 5'inci bentlerine taallûk 
eden itirazları tetkik ederek karara bağlayabilmeleri için en az 9 kişi ile 
toplanması derpiş edilmiş ve bu suretle mezkûr üç bent haricindeki 1 ve 
2 nci bentlere taallûk eden itirazların da ekseriyetle yani 6 kişi ile topla
nıp tetkikına imkân verilmiştir. (Madde 122) 

Yüksek Seçim Kurulunun vazifelerini tayin eden bu maddede mevzu-
ubahis bütün hususlar hakkında karar vermek salâhiyetinin yüksek ve 
bitaraf bir kaza mercii olan Yüksek Seçim Kuruluna tanınması ve bu ka
rarların kesin ve nihaî olması seçim emniyeti bakımından zarurî görüle
rek 123 üncü madde bu esas dairesinde değiştirilmiş ve bu maddenin 4' 
üncü bendi ifade bakımından biraz muğlak bulunarak daha basit bir 
şekle ifrağ edilmiştir. (Madde :123) 

Gerek muayyen olan itiraz müddetinin geçmesi ve gerekse yapı lan iti
razın reddedilmesi neticesi kesinleşen bir milletvekili tutanağına bilâha-
ra o milletvekilinin seçilme yeterliğini haiz olmadığından dolayı "seçim 
muamele ler inden değil" yeni bir itiraz sepkederse milletvekili seçilen bir 
şahsın her türlü şek ve şüpheden azade olması ve gördüğü vazifenin kut
siyetiyle kabili telif o lmayan bir hali bulunmaması için muayyen müddet
ler haricinde yapı lmış olsa dahi seçilme yeterliğine taallûk eden bu itira
zın da tetkik edilerek karara bağlanmasını sağlamak maksadiyle madde
ye bir fıkra ilave olunmuştur (Madde : 124) 

Eskisine nazaran kendisine çok daha mühim kararlar ve rmek salâhi
yeti tanınan Yüksek Seçim Kurulunun daha isabetli neticelere varabil
mesini temin maksadiyle bilcümle tahrik muamelelerini yapmak salâhi
yeti veri lmiş ve milletvekilliği tutanaklarının iptaline taallûk eden itiraz
ların şu veya bu şekilde karara bağlanması tevlidedeceği neticeler bakı-
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mından çok mühim olduğu için tutanağına itiraz edilen milletvekil ine 
bizzat veya bir vekil marifetiyle kendisini kurul huzurunda müdafaa et
mek veya et t i rmek hakkı tanınmıştır. 

Meslekî bilgi ve tecrübelerine itimat olunan şahıslardan müteşekki l 

ve t amamen kazaî ve bitaraf bir heyet mahiyet inde olan Yüksek Seçim 

Kurulu kararlarının kesin ve nihaî olması ve ayrıca siyasî bir merci in tet

kik ve tasvibine lüzum kalmaksızın kesinleşmesi seçim emniyet i bakı

mından al ınması zaruri bir teminat mahiyetinde görüldüğü için madde

nin sonuna (kurul kararlarının kesin ve nihai o lduğuna) dair bir fıkra ila

ve o lunmuş ve işlerin daha süratle görülmesini sağlamak maksadiyle lü

zum ve ihtiyaç halinde kurulda çalıştırılacak memurlar ın intihap ve ça

lıştırılması keyfiyeti de kuruldan alınarak başkanına verilmiştir. (Madde 

125) 

Milletvekill iği tutanaklarının iptali salâhiyeti Yüksek Seçim Kuruluna 

veri l ince 126'ncı maddede buna muvazi bir değişiklik yapı lmış ve (Büyük 

Millet Mecl is i ) tabiri yerine (Yüksek Seçim Kurulu) tâbiri konulmuştur . 

(Madde 126) 

Birçok yerlerde yeniden il, ilçe, bucak, köy ve mahallelerin teşkili ve 
birçok yer lerde de geniş nüfus hareketleri neticesi mahalleler genişleyip 
yeni cadde ve sokakların açılması ve yeni evlerin inşası dolayısıyla bu
günkü seçmen kütükleri üzerinde yapılacak tashihat ile bu değişikliği 
noksansız olarak seçmen kütüklerine intikal et t irmek m ü m k ü n olamıya-
cağı ve her sene icra olunan yoklamalar neticesi kütüklerde yapı lan de
ğişiklikler mahalle, sokak isimlerine ve ev numaralar ına göre bir tasnife 
tâbi tu tulmadan gelişigüzel kütüklerin sonuna ilave edildiği için seçme
nin kütüğe hakikaten kayıtlı olup olmadığının tâyini çok güç ve hatta ba-
zan imkânsız bir hale geldiği ve bazı yerlerde de seçmen listesi tanzim 
edi lmeyip bu kütükler üzerine rey kullanan seçmenlere imza ettirildiği 
için seçmen kütükleri kütüklükten çıkmış bulunduğu cihetle mezkûr 
kütüklerin tashihinden sarfınazar olunarak millî iradenin tam ve salim 
bir şekilde tecellisi için yeniden tanzimi cihetine gidilmiştir. 

Memleket imiz in coğrafî vaziyetiyle yol durumu nazara alınarak şayet 

mücbir sebepler tahtında bazı seçim bölgelerinde kütüklerin seçimlerden 

önce tanzimi mümkün görülmediği takdirde seçimlerin aksamamas ı için 

hemen eski kütükler tashih olunarak bunlara müsteniden seçimlerin ya

pı lması ve bundan sonra kütüklerin yeniden tanzimi işine devam edi lme

si hususunda maddeye bir fıkra eklenmiştir. (Muvakkat madde 1) 

4686 



MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

T a m a m e n aynı mülâhaza ve sebeplerle diğer seçimlere ait seçmen kü
tüklerinin de yeniden tanzimi cihetine gidilmiştir. (Muvakkat madde 2) 

İtiraz edi lmeyen milletvekilliği tutanaklarını bugünkü gibi ayrıca Bü
yük Millet Meclisinden geçirip tamamen şekli bir tasdik muameles ine tâ
bi tutmak ve bu suretle itiraz edilen tutanaklarla edi lmeyen tutanakların 
ayrı ayrı mercilerin tasdikine arz etmek fuzulî bir muamele olduğu için 
itiraz edi lmeyen tutanakların ayrıca siyasî bir merci in tasdikına lüzum 
kalmaksızın kesinleşmesi prensibi kabul edilip itiraza uğrayan tutanak
lar hakkında da Yüksek Seçim Kuruluna kesin ve nihaî olarak karar ver
mek salâhiyeti tanınınca Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük un millet
vekill iği tutanaklarının tasdik ve iptaline taallûk eden 13, 14, 15, 16. 17, 
18, 19, 20 ve 21'inci maddelerine artık lüzum kalmadığından mezkûr 
maddeler in de yürürlükten kaldırılması uygun bulunmuştur. (Ek madde) 

Seçimlerin yaklaşması dolayısıyla işin arzettiği müstacel iyet nazara 
alınarak kanunun neşri tarihinde meriyete girmesi ve diğer vekâletleri de 
alâkadar etmesi göz önünde tutularak İcra Vekilleri Heyet ince yürütül
mesi derpiş olunmuştur. (Madde 2, 3) 

Muvakkat Encümen Mazbatas ı 

T.B.M.M. 
Muvakkat Encümen 16.II. 1954 

Esas No. : J /763 , 2/278, 422, 602, 611 
Karar No. : 2 

Yüksek Reisliğe 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 16, 19, 27, 117, 119, 
120, 122, 123, 125 ve 126'ncı maddelerinin değiştir i lmesine ve bu kanu
na muvakka t iki madde ile bir ek maddenin ilave edi lmesine dair bulu
nan kanun layihası ile Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, 5545 sayılı Ka
nunun 155'inci maddesinde değişiklik yapı lmasına dair kanun teklifi ve 
y ine aynı kanuna ek kanun teklifine dair Trabzon Mebusu Hamdi Orhon 
ve iki arkadaşının teklifi ve Trabzon Mebusu Faik A h m e d Barutçu ile 
Hamdi Orhon 'un 5545 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin değişt ir i lme
sine dair olan kanun teklifi ile yine bu kanunun 6, 36, 117, 123, 124, 
125 ve 126'ncı maddelerinin değiştirilmesine dair bulunan Trabzon M e 
busu Faik A h m e d Barutçu ve üç arkadaşının kanun teklifleri Teşkilâtı 
Esasiye, Adl iye ve Dahiliye encümenlerinden seçilen beşer kişiden müte
şekkil bulunan Muvakkat Muhtelit Encümenimize riyasetten havale edil
miş olmakla Adliye ve Dahiliye Vekâletlerinin mümessi l ler inin huzurla-
rıyla görüşüldü: 
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Hükümet ten gelen lâyiha ile mebuslardan gelen muhtel i f teklifleri 
tevhit ile esasında seçimlerde millî iradenin tam ve salim bir şekilde te
celli edebilmesi gayesini istihdaf ettiği müşahede edilmiş o lmakla layiha 
ve tekliflerin tümü reye konulup kabul edildikten sonra mezcedi lmiş bu
lunan bu lâyiha ve tekliflerdeki maddeler 5545 sayılı Kanunun maddele
ri sırası nazarı itibara alınarak birer birer ele alınarak meriyet te bulunan 
kanun ile münasebetleri sevkedilmiş sebepleri tetkik ve müzakere edildi. 

1. 5545 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinin tadili istihdaf eden Faik A h -
med Barutçu 'nun teklifi ile mer'i metin arasındaki fark, mer' i met inde 
ara seçimlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi aksine karar ve rmedikçe 
her yıl 23 T e m m u z d a başlar ve Eylül'ün 3'üncü pazarına rast layan gün 
oy verilir. Denilmesine mukabil ara seçimlerin Büyük Millet Mecl is ince 
daha önce yapı lmasına karar veri lmedikçe boşalma tarihinden sonra ilk 
gelen 23 Temmuz 'da başlar ve Eylül'ün üçüncü pazar günü oy verilir y o 
lunda teklif yapılmaktadır. 

Bundan maksat ara seçimleri muayyen tarihte mut laka yapı lmasını 
istihdaf ettiği ve mer'i kanun maddesinde kabul edildiği veçhi le Meclisin 
geri b ı rakma salâhiyetinin bulunmaması olduğu aşikâr bulunmaktadır . 

Ancak , ara seçimlerin yapılması hususunun Meclisçe aksine karar 
ver i lmedikçe tabirinin kanuna ithal edi lmemiş olması karşısında görüle
cek lüzum ve zaruretler muvacehesinde Meclisin her an için çıkaracağı 
bir kanunla ara seçimlerini tehir etmek imkânına malik o lduğuna göre 
maddede Büyük Millet Meclisine bu zaruretler karşısında bu yolda bir 
karar verebi lmesi hususunda kanun metninde bulunmasında mahzur 
olmadığı ve bilâkis faydalı olacağı neticesine varı lmış ve y ine 6 ncı mad
deye ait teklif ile milletvekilliği tutanağının iptali veya tercih sebebiyle bo
şalan milletvekilliği için yapılacak seçimlerin boşalmayı takibeden gün
den başlayacağı ileri sürülmüştür. Bu hal karşısında da yapı lacak itiraz
ları üç ay zarfında neticelendirmek mecburiyet inde olan Yüksek Seç im 
Kurulunun ayrı ayrı intihap dairelerine ait milletvekillerinin tutanakları
nı ayrı ayrı tarihlerde tetkik ederek iptali halinde ve muhtel i f seçim da
irelerine ait tercihlerin muhtelif tarihlerde yapılması karşısında memle 
kette muhtel i f seçim çevrelerinde kısa fasıllarla devamlı bir seçim faali
yeti olacak ve mezkûr seçimler dolayısıyla devamlı bir seçim propagan
dası sürüp gidecektir. 5545 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi boşalan mil
letvekillikleri için yapılacak seçimlerin her sene ve yurdun muhtel i f böl
gelerinde aynı tarihte yapılmasını kabul ederek ara seçimlerine esasen 
bir veçhe vermiş bulunduğundan Faik A h m e d Barutçu'nun 6'ncı madde
ye ait bulunan tadil teklifi reddedilmiştir. 
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2. Faik A h m e d Barutçu ve Hamdi Orhun'un müşterek teklifleriyle 9 
uncu madde tadil edilerek oy vermeyecek seçmenlerin hududu daha çok 
genişleti lerek bu memnuiyet yalnız askerî öğrenciler ile silâh alt ında bu
lunan erata inhisar ettirilmek istenmiştir. Halbuki mer'i met inde: Emni
yet müdürleri , emniyet âmirleri, komiser ve komiser muavinleri ve polis
ler ile subaylar, gedikli subaylar ve gedikli erbaşlar ve askerî memur la r 
ve askerî yargıçların da ayrıca oy veremiyecekleri esası da kabul edi lmiş 
idi. 

Bu memnuiyet in mucip sebeplerinden birisi de seçim gününde seçi
min selâmetle yürütülmesi bakımından iç asayişin muhafazasiyle mükel
lef olan zabıta âmir ve memurlarının bu vazifeleri dışında şu veya bu par
tiye rey vermek suretiyle bizzat siyasî mücadelelere kat ı lmamalar ını te
min etmek ve yine orduya mensup subay ve gedikli subaylar ile gedikli 
erbaşların, askerî memur ve askerî adlî yargıçlar ile askerî öğrenciler ve 
silâh altında bulunan eratın üzerlerine aldıkları memleket müdafaası 
karşısında böyle günlerde vazifeleri başında bulunmalarını temin e tmek 
ve siyasî partilerin mücadelesine bilfiil katılmalarını önlemek gayesini is
tihdaf ettiğine göre bu kimselerin rey vermek suretiyle partiler arasında
ki seçim mücadelesinde yer almaları ve bir taraf tutmaları hususunu 
derpiş eden 9'uncu maddenin tadiline ait teklif kabul edi lmeyerek redde
dilmiştir. 

3. Hükümet lâyihasında yer alan kanunun 16'ncı maddesinin tadili 
teklifi tetkik edildi. Görüldü ki, teklif edilen 16'ncı maddenin l ' inci ve 
ikinci fıkraları mer'i metnin aynı bulunmaktadır. Ancak maddeye ilave 
edilen 3'üncü fıkra ile hakikaten bir ihtiyaca ve bir zarurete cevap veril
miş bulunulmaktadır . Vâki ilâveye göre kütüklerin yeniden tanzimi ge
rektiğinde veya değiştirilmesi sırasında ihtiyar heyetleri ve meclisleri in-
hilâl etmiş bulunur ve yedek üyelerin iştirakiyle de teşekkül edemezse 
veya köy ve mahallenin yeni teşkil edilmiş bulunması hasebiyle henüz ih
tiyar heyeti ve meclisleri seçi lmemiş bulunursa yenileri seçil inceye kadar 
bunlara, bu kanunla verilmiş olan vazife ve salâhiyetler vali ve kayma
kamlar tarafından teşkil edilecek bir heyete gördürülmesi derpişedi lmiş-
tir. 

Hakikaten mevzuat dahilinde veya seçmen kütükleri bazı sebepler ile 
kaybolması veya zayi olması veya yeniden teşkil edilen vilâyet, kaza veya 
köy ve mahalleler sebebiyle seçmen kütüklerinin yeniden tanzimi gerek
tiği zamanlarda ihtiyar heyet ve meclislerinin teşekkülü m ü m k ü n olmaz, 
mahal le veya köyün yeniden kurulması sebebiyle henüz bu heyetler te
şekkül e tmemiş bulunursa muayyen bir müddet zarfında tanzim edi lme-
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si icabeden seçmen kütüklerinin bu heyet ve meclislerin teşekkülüne ka
nunen intizar mümkün olmayan hallerde bu vazifelerin vali ve kayma
kamlar tarafından seçilecek heyetler marifetiyle gördürülmesi bazı zaru
retler karşısında seçmen kütüklerinin tanziminin gayr imümkün olması 
vakıalarını da önlemiş olur. 

Burada bazı arkadaşlar bazı sebepler dolayısıyla inhilâl edebilen bu 
meclis veya heyetlerin vazifelerinin vali ve kaymakamlar gibi idarî merci
ler tarafından teşkil edilecek bir heyete veri lmesinin muvafık o lamayaca
ğı bu gibi hallerde bu salâhiyetlerin idarî makamlardan alınarak seçimin 
emniyet i bakımından seçim kurulu başkanı olan hâkimlere ver i lmesinin 
daha muvafık olacağını ileriye sürmüşlerse de esasen kanunun 15'inci 
maddes inde ve açık bir şekilde ifade edildiği şekilde seçmen kütüklerinin 
düzenlenmesi keyfiyetinin vali veya kaymakamlara verilen vazifeler cüm
lesinden olduğu gibi idarî bir vazife olan seçmen kütüklerinden mütevel
lit itirazların seçim kurullarına yapılacağı mütalaa edilirse seçim kütük
leri tanzimi işiyle seçim kurulu başkanlarının vazifelendiri lmesi halinde 
seçim kurulu başkanının hem seçmen kütüklerinin tanziminden müte
vellit işlemlerine itiraz eyleyecek ve hem de bu itirazları tetkik edilecek bir 
kurulun başında bulunmak gibi gayritabiî bir hal meydana gelecektir ki, 
seçmen kütüklerinin tanziminde esas tutulan 15'inci madde hükümle
riyle tezat teşkil edecek böyle bir mütalâaya varmanın imkânsız olduğu 
mütalâasiyle Hükümetin 16'ncı maddeye ait tadil teklifi ihtiyaç ve zaru
retleri karşı layan bir hüküm olması itibariyle bir kelime değişikliği ile ay
nen kabul edilmiş bulunmaktadır. 

4. 19'uncu maddeye ait tadil Hükümet lâyihasında yer a lmış bulun
maktadır. Bu teklif ile maddeye ilave edilen hususun tanzim edilen kü
tük listelerinin tasdikli birer suretinin de seçim bölgesinde teşkilatı bu
lunan siyasi partilere makbuz mukabil inde veri leceğinden ibaret o lduğu 
görüldü. 

Seç im emniyetini sağlamak ve vatandaşların kütük listelerinde vukua 
gelebilecek yanlışlıkları takip ve itirazlarını yapabilmeleri için kendiler ine 
büyük imkânlar sağlandığı gibi siyasî partilerin de seçim çevresinde se
ç ime girip girmemelerini nazarı itibara almaksızın kanunun üçüncü 
maddes inde tarif edilen seçim bölgelerinde teşkilâtı bulunan her siyasî 
partiye tasdikli bir kütük listesinin verilmesini ve bu sebeple de kütük 
listelerinde vukuu melhuz hataların tashihlerine daha geniş imkân temin 
etmiş bulunan 19'uncu maddeye ait bu tadil teklifi de mucip sebepler 
karşısında aynen kabul edilmiştir. 
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5. Kanunun 27'nci maddesi değişiklik yapılan kütüklere mütedairdir . 
Hükümet bu maddeye ait tadil teklifiyle 19'uncu madde ile ileri sü rmüş 
olduğu ve encümence kabule mazhar olan kütük listelerinin de o seçim 
bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasî partilere tasdikli birer suretlerinin ve 
ri lmesi hususunun 26'ncı madde gereğince üzerinde değişiklik yapı lan 
kütüklerin değişikliğe ait kısımlarının da aynı şekilde o seçim bölges inde 
teşkilâtı bulunan siyasî partilere verilmesi hususunu derpiş etmiştir. 

Ancak , burada bir nokta encümenin nazarı dikkatini celbetmiş ve kü
tüklerin tanziminden ve seçimlerin yapı lmasından bir müddet sonra bir 
seçim çevresinde veya bölgesinde yeni bir partinin teşkilâtı kurulduğu 
takdirde bu parti teşkilâtına da seçmen kütüklerinin aslı ver i lmemiş ol
ması karşısında yalnız değişikliğe ait kısmın Veri lmesinde kanunun siya
sî partilere seçmen kütüklerine veri lmesinde istihdaf ettiği gayeyi temin 
e tmemiş olacağı mülâhaza edilmiştir. Encümence ben imsenen bu fikir 
karşısında da İzmir Mebusu Pertev Arat ' ın bu maddeye ait teklife "sonra
dan teşekkül eden siyasî partilere talep vukuunda da değişiklik ile birlik
te kütüğün tamamının tasdikli bir sureti verilir" şeklinde bir fıkra ilâve
sine dair olan takriri kabul edilerek madde bu takririn ilâvesiyle aynen 
kabul edilmiştir. 

6. Kanunun 36 ncı maddesi bir milletvekilinin iki seçim çevres inden 
adaylığını koyabileceği halini mütalâa eylemektedir. 

Bu maddenin son fıkrasında "bir aday aynı zamanda iki seçim çevre
sinden milletvekili seçilirse, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı aday
dan tercih ettiği seçim çevresini sorar, Aday tercih ettiği seçim çevresinin 
milletvekili olur. 

Diğer seçim çevresinde yeniden seçim yapılır." Denilmektedir . Burada 
Faik A h m e d Barutçu ve arkadaşlarının teklifi ile bu tercihin bir müdde t 
ile tahdit edilen zamanda yapılması ve umumî seçimlerde Büyük Millet 
Meclis inin açılışından ve ara seçimlerde de Meclise il t ihaktan başlayarak 
bir hafta içinde olması ileriye sürülmektedir. 

Bu değişiklik teklifinin mucip sebebi Faik A h m e d Barutçu 'nun 6'ncı 

maddeye koymasını derpiş ettiği hükümlerin şümulü içerisinde a ramak 

lâzım gelmektedir. Çünkü teklif sahibi 6'ncı maddedeki tadil isteği ile bo

şalan milletvekilleri seçiminin muayyen müddet zarfında yapı lması ka

nunen derpiş edilen ara seçimlerini beklemeksizin seçimin; boşa lmanın 

vukuunu takib eden günde başlıyacağını kabul ederek 36'ncı maddede

ki tercihin kullanılması da bu şekilde kısa bir müddete tabi tu tmuş bu-
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lunmaktadır . 6'ncı maddeye ait bu teklif reddedilerek boşalan milletvekil
leri seçiminin her sene muayyen bir zamanda yapılacağını kabul ederek 
bir ara seçimi nizami muhafaza edilmiş olması karşısında 36'ncı madde
ye ait bu teklifin de bu anlayış çerçevesi içerisinde reddiyle mer'i 36'ncı 
madde metninin aynen ipkası hususunda karar verilmiştir. 

7. 5545 sayılı Kanunun 117'nci maddesi milletvekili tutanaklarına ait 
bulunmaktadır . Bu madde üzerinde gerek Hükümet lâyihasındaki tadil 
teklifi ile ve gerekse Faik A h m e d Barutçu ve arkadaşlarının tadil teklifi 
hemen hemen mâna bakımından birbirinin aynıdır. Mer' i metin milletve
killerinin seçim tutanaklarının Büyük Millet Meclisi tarafından tetkiki 
mütalâa edilerek kaleme alınmış olması karşısında tadil tekliflerinde di
ğer maddelerde görüleceği veçhile milletvekilleri tutanaklarını Büyük 
Millet Meclis inden alınarak Yüksek Seçim Kuruluna veri lmesi esası üze
rine değiştir i lmiş ve maddede zikredilen Büyük Millet Meclisi kel imesi ye
rine Yüksek Seçim Kurulu kelimesi ilave edilmiştir. 

Faik A h m e d Barutçu ve arkadaşlarının maddenin ikinci fıkrasının ta
dili ile temin etmek istedikleri hususu daha geniş mânada Hükümet lâ
yihanın ait teklifinde daha açık bir şekilde yer almış o lduğundan 5545 
sayılı Kanunun 117'nci maddesinin Hükümet teklifi veçhile değiştirilerek 
kabulüne karar verilmiştir. 

8. Kanunun 119'uncu maddesinde (Hesaba katılan veya kat ı lmayan 
ve itiraza uğramış olan oy pusulaları sayım cetvelleri ve mil letvekil l iğine 
seçilme tutanakları ile diğer seçim evrakı milletvekilliği tutanakları ke
sinleşinceye kadar mahallî asliye mahkemeler inde ve bulunmadığı tak
dirde sulh mahkemeler inde muhafaza edilir, kaydı mevcut olup tutanak
ların tetkikinin Büyük Millet Meclisinden alınarak Yüksek Seç im Kuru
luna veri lmesi karşısında maddede mevcut bulunan "Yüksek Seç im Ku
rulunun veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin talebi o lmadıkça hiçbir ye
re gönderi lemez" ibaresi içerisinde Büyük Millet Meclisi kel imesi çıkartıl
mış ve bunun yerine sadece "bunlar Yüksek Seçim Kurulu veya mahke
me kararı olmadıkça hiçbir yere gönderi lemez veya tevdi o lunamaz" iba
resinin konulması muvacehesinde 119'uncu maddeye ait Hükümet tasa
rısı aynen kabul edilmiştir. 

9. 120'nci madde Yüksek Seçim Kurulunun tarzı teşekkülüne ait bir 

maddedir . Mevcut ve mer'i metne göre Yüksek Seçim Kurulu bir başkan 

ve altı üyeden teşekkül eder. Hükümet in 120'nci maddeye ait tasarısı ise 

bu kurula milletvekilliği seçim tutanaklarını da tetkik ve bunlar üzerin-
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de nihaî ve katî karar alma vazifeleri de ilave edilmiş o lduğuna göre bu 
kurulun 7 kişiden teşekkül eden adedi mürettebi 11 kişiye çıkarı lmış bu
lunuyor. Teklife göre Temyiz Mahkemesi Birinci Reisinin başkanlık ede
ceği bu kurula Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası genel kurullarının 
kendi reis ve azaları arasından sekizer olmak üzere gizli oyla 16 kişinin 
seçeceği ve bu 16 üyeden onunun asıl ve en az oy alan Temyiz Mahke 
mesi ve Devlet Şûrası azalarından üçer üyenin de yedek olacağı kabul 
edilmiştir. 

Bu maddenin müzakeresi sırasında da iki fikir ortaya at ı lmış bulun
maktadır. Bunlardan birisi Yüksek Seçim Kuruluna Temyiz Mahkemes i 
Birinci Reisinin başkanlık edeceği tabiî karşı lanmakla beraber, başkanın 
bulunmadığı hallerde kurulda mevcut daire reislerinin, daimî reis bulun
madığı halde kurul üyelerinin en kıdemlisinin vekâlet etmesi yer ine ku
rulda dahil olsun olmasın kurul başkanı bulunmadığı hallerde Devlet 
Şûrasının Reisinin vekâlet etmesi fikridir. 

Seçim kurulunun tarzı teşekkülüne göre kurula dahil bu lunmamas ı 
m ü m k ü n olan Devlet Şûrası Reisinin umulmadık bir zamanda evvelki 
karar ve görüşmelerden ve kurulca alınan prensip kararlarından haber
siz olarak kurul başkanlığına kurul harici o lmasına rağmen vekâlet et
mesi vaz 'edien prensiplerle bağdaşmasına imkân olmadığından bu hu
sustaki fikir ve mütalâalar şayanı itimat görülmemiştir . 

Buna ilaveten Yüksek Seçim Kurulunun fonksiyonun daha ziyade ka-
zai olması ve Meclis hakkı hükümranisinin tutanaklara ait k ısmında bu 
heyete devretmiş olması karşısında bu kadar büyük vazife ve salâhiyet
ler ile teçhiz edilen bir heyetin kurul olmayıp Yüksek Seçim Mahkemes i 
olması icabedeceği mütalâaları da ileriye sürülmüş ise de : 

Meclis tutanaklarının tetkiki meselesi Meclis hakkı hükümranîs iy le 

alâkalı olmadığı , ancak Dahilî Nizamname hükümler ine göre keyfiyetin 

Mecl ise veri lmiş bir salâhiyet olarak mütalâa edilebileceği, aksi halde tu

tanakların tasdiki keyfiyetinin Meclis hakkı hükümranîs iyle alâkalı bir 

mevzu kabul edildiği takdirde Teşkilâtı Esasiyenin 4 uncü maddes inde 

zikredilen "Büyük Millet Meclisi hakkı hükümranîsini bizzat kendisi kul

lanır ve bu hakkını hiç bir heyete devredemez." sarahati karşısında bu 

hakkı hükümranîyi ne Yüksek Seçim Kuruluna ve ne de Yüksek Seçim 

Mahkemes ine sevketmesine imkânı hukukî kalmaz. Kaldı ki Yüksek Se

çim Kurulunun vazifeleri meyanında il seçim kurullarının tarzı teşekkül

lerine ve işlemlerine ait birçok idarî vazifeler de bulunmaktadır . Yüksek 
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Seçim Kurullarına Temyiz azalarının ve Şûrayı Devlet âzalarının seçi lme
sindeki maksat bir yüksek mahkeme vücuda get i rmek değil ve fakat tür
lü siyasî tesirlerden azade olarak seçim emniyetini bütün siyasî partile
rin i t imadını temin edecek şekilde daima kanun tatbik e tmeye al ışmış ve 
hukuki mertebelerin en yükseğine ulaşmış bulunan bitaraf kimselere 
tevdi e tmek ve seçimin tâ bidayeti başlangıcından sonuna kadar kontrol 
ve murakabe edilmesi suretiyle seçim teminatını her türlü tereddütten 
uzak kı lmaktan ibaret o lduğuna göre bu kurulu yüksek m a h k e m e vasfı
na büründürerek mahiyeti asliyesinde büyük bir değişiklik yapmanın 
doğru olmayacağı neticesine varılmış olduğundan bu husustaki fikir de 
encümence benimsenmemiş ve 120'nci maddeye ait Hükümet in teklifi 
aynen kabul edilmiştir. 

10. 122*nci madde Yüksek Seçim Kurulunun karar ve rme ekseriyeti
ni gösteren bir madde halindedir ve mevcut metinde umumiyet itibariyle 
Yüksek Seçim Kurulunun kararlarını mutlak ekseriyetle vereceği oyların 
eşitliği halinde başkanın katılacağı tarafın tercih olunacağı yazılıdır. 

Bu kere Yüksek Seçim Kuruluna milletvekilliği tutanaklarının tetkik 
ve nihaî karara bağlanması salâhiyeti de Büyük Millet Mecl is inden alına
rak ver i lmiş olduğuna göre Hükümet vâki teklifi ile tutanaklar ile alâka
lı itirazların tetkikında 11 kişilik heyetin asgari 9 kişinin iştirakiyle karar 
vermes i halini derpiş ederek görülen vazifenin ehemmiyet i nispet inde 
müzakereye ve karara iştirak edecek üye adedinin o nispette çok olması
nı mütalâa etmiştir. 

Hakikaten Yüksek Seçim Kurulunun bilhassa tutanaklar mevzuunda 
vereceği kararın ehemmiyet i üzerinde duran encümenimiz vâki müzake
reden sonra Manisa Mebusu Muhlis Tümay ' ın teklifi ile tutanaklar mev-
zuunun müzakeresi sırasında kurulun adedi mürettebi olan 11 kişi ile 
toplanması esası kabul edilerek 122' nci madde . Hükümet teklifine i lave
ten Muhl is Tümay' ın takririnde mevzubahs olan hususla birlikte kabul 
edildi. 122'nci maddenin müzakeresi neticesinde kanunda derpiş edilen 
bazı halerde Yüksek Seçim Kurulunun adedi mürettebi olan 11 kişi ile 
toplanması kabul edilmiş olduğuna göre kurul başkanının 11 adedi mü-
rettebine dahil bulunan üyelerin mazeretleri halinde kurula iştirak ede
memeler i keyfiyeti karşısında bu 11 kişilik adedi müret tebin ne şekilde 
doldurulacağı hususu üzerinde de duruldu ve Yüksek Seçim Kurulunun 
adedi müret tebi olan 11 kişi ile toplanması haline maksur ka lmak şar-
tiyle noksanlarının mazeretli lerin Temyiz Mahkemes inden veya Devlet 
Şûras ından gelmiş olmaları keyfiyeti de nazarı itibara alınarak bu heyet-
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lerden seçilmiş bulunan üçer kişilik yedek üyelerden tamamlanacağı 
keyfiyetinin yarın tatbikatta bir tereddüde mahal ka lmaması bak ımından 
rapora dercedilmesi hususu tatbikata ait bir tavzih yapmak bak ımından 
ittifakla kabul edildi. 

11. 103'üncü madde Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkilerini 
tespit eden maddedir. Bu maddeye ait Hükümet lâyihasındaki teklif ile 
Faik A h m e d Barutçu ve arkadaşlarının teklifleri aynı mahiyet te olup mil
letvekilliği tutanaklarının tetkik ve bunlar hakkında nihaî karar v e r m e 
yetki ler inin Büyük Millet Meclisinden alınarak Yüksek Seçim Kuruluna 
veri lmesi hükümler ine muvazi olarak teklifler tanzim edilmiş o lduğun
dan 103'üncü maddeye ait mezkûr tadil teklifleri Hükümet tasarısında 
ka leme alındığı veçhile aynen kabul edilmiştir. 

12. 5545 sayılı Kanunun 124'üncü maddesinde Yüksek Seçim Kuru
luna yapı lan itirazların şekil ve mahiyeti tebarüz ettirilmektedir. Bu mad
de y ine yukarıki maddelerde izah edilen esbabı mucibe dairesinde tuta
nakları tetkik ve nihaî karar vermek yükünün Büyük Millet Mecl is inden 
alınarak Yüksek Seçim Kuruluna verilmesi hususu nazarı itibara alına
rak öylece mer'i metin üzerinde gerekli tadiller yapılarak getir i lmiş olup 
Hükümet teklifi ile Faik A h m e d Barutçu ve arkadaşlarının teklifleri ara
sında esasa müessir bir ayrılış dahi mevcut o lmadığından Hükümet in 
124 üncü maddeye ait teklifi aynen kabul edildi. 

Bu arada kabul edilen 121'inci maddenin ikinci fıkrasında mukayye t 
bulunan ve dilekçeye eklenmesi icabeden belgelerin dilekçe veren k imse
ler tarafından bazı ahvalde temininin mümkün olmadığı mütalâa edi lmiş 
ise de itiraz dilekçelerinin istinad ettiği hususlar bakımından belgelerle 
tevsik edi lmeden verilmesi hususunun kabulü halinde büyük bir tezvir 
mekanizmasının işlemesine yol açılacağı ve bu belgelerin temin edi leme
yeceği bazı hallerde bahse mevzu belgelerden mahrum olarak veri len di
lekçeler karşısında ve lüzum ve zaruretler muvacehes inde Yüksek Seç im 
Kurulunun teessüs etmiş ve edecek içtihatları ile meseleyi hal ledebilece
ği düşünülmüş ve mevcut Yüksek Seçim Kurulunun buna mütenazır 
olarak bazı ahvalde bir içtihat yarattığı mütalâa edilmiş o lduğundan ta
dil lâyihasındaki 124'üncü madde metninde herhangi bir değişiklik ya
pı lmadan maddenin kabul edilmesi muvafık görülmüştür. 

13. 125'inci madde Yüksek Seçim Kurulunun tetkik ve tahkik usulü
nü tespit eden bir maddedir. Bu madde için Hükümet in ve Faik A h m e d 
Barutçu ve arkadaşlarının teklifi aynı esaslar dahil inde tutanakların tet
kik ve karara bağlanması yetkisinin Yüksek Seçim Kuruluna veri lmesi 
esasına göre tertip ve tanzim edilmiştir. Tadil teklifinde Encümende iti-
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raznamenin bir suretinin tutanağına itiraz edilen kimseye; kendisini mü
dafaa imkânlarının bahsedilmesi bakımından tebliğ o lunması keyfiyeti 
ilave edi lmiş ve bu husustaki Hükümet teklifi izah edilen ilave ile aynen 
kabul edilmiştir. 

14. 126'ncı maddede tutanağın iptaline karar verilen o milletvekill iği 
için yeniden seçim yapılacağı yazılıdır. Hükümet in bu maddeye ait tekli
finde maddedeki Büyük Millet Meclisi tâbirinin yerine Yüksek Seçim Ku
rulu tâbirlerinin konmasından ibarettir. 

Bu maddeye ait Faik A h m e d Barutçu ve arkadaşlarının tekliflerinde 
ise bu değişiklikten başka hususlar da mevcut bulunmaktadır . 

Vâki tekliflere göre : 

Kanunî şartlar dairesinde ve süresi içinde itiraza uğramayan veya uğ
rayıp da Yüksek Seçim Heyeti tarafından 125'inci maddede yazılı karara 
itiraz varit görülmeyen hallerde milletvekili seçimleri yenilenir deni lmek
te ve maddeye böylece bir fıkra ilavesi istenmektedir. 

Halbuki Seçim Kanununun ruh ve mânasına ve maddeler inin muh
tevasına göre seçim neticesinde bir kimseye il seçim kurullarınca mazba
ta verildiği anda o kimse milletvekililiği sıfatını iktisap etmiş olur ve aley
hine itiraz edi lmiş olsa dahi aleyhine bir karar çıkmadıkça, Yüksek Se
çim Kurulunca tutanağı iptal edilmedikçe milletvekilidir ve Büyük Millet 
Mecl is ine milletvekili olarak iştirake hak kazanmış durumdadır . 

Bu hal ve şerait dahilinde süresi içinde itiraza uğramayan veya itira
za uğrayıp da Seçim Kurulu tarafından 125'inci maddede yazılı kararla 
itiraz varit görülmeyen hallerde milletvekili seçimi yenilenir diye madde
ye bir hüküm ilave etmek yarın tatbikatta tutanağına itiraz edi lmiş bir 
milletvekil inin tutanağı aleyhindeki itirazın reddi anına kadar Mecl ise 
kat ı lamayacağı mânası üzerinde tereddütler doğabilir ki bu halde bazı 
ahvalde vâki itirazların çokluğu sebebiyle Büyük Millet Meclis inin dahi 
top lanamaması neticesini intaç edebilir. Bu bakımdan tatbikatta büyük 
mahzur lar tevlid edebilecek ve tereddütler yaratabilecek bu şekildeki tek
lif reddedilerek Hükümetin 126'ncı maddeye ait tadil teklifi bir kel ime ila
vesiyle aynen kabul edilmiştir. 

15. Kanunun 155'inci maddesi itirazları tutanağa geç i rmeyen kurul 
başkan ve üyelerine verilecek cezalarla kurulların işlemlerine ve mil letve
killiği yeterl iğine makbul bir sebep olmaksızın itirazda bulunanlara veri
lecek cezayı ihtiva etmektedir. 

Tokad Mebusu Ahme t Gürkan' ın vâki teklifi ile kanunda derpiş edi
len bir yıla kadar hapis ve 500 liraya kadar ağır para cezasını az görmek
te ve bu cezaların 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 250 l iradan 500 lira
ya kadar ağır para cezası şeklinde ağırlaştırılmasını istemektedir. 
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Mer'i metinde her ne kadar cezaların asgarî müddet i gös ter i lmemiş 
ise de hakimin teklif sahibinin de teklifinde kabul ettiği met indeki âzami 
had dahil inde cezayı vermekte tam bir takdir hakkına malik o lmasına ve 
kanunun diğer cezaî hükümleri ile bu maddenin ahenkli olarak tanzimi 
karşısında yalnızca bir maddenin cezanın artırılmasiyle bu maddeler 
arasındaki ahenk ve teselsülün haleldar edilebileceği endişesiyle A h m e t 
Gürkan 'm 155'inci maddeye ait teklifi reddedilmiştir. 

16. Seçim kütüklerinin yeni lenmesine ve mücbir sebepler tahtında 
bazı seçim bölgelerinde yeniden seçim kütüklerinin tanzimine imkân ol
mayan seçim bölgelerinde eski kütüklerin kanunun mevcut hükümler i 
dairesinde tashih olunarak bunlara müsteniden seçim yapı lması husu
sunda Dahiliye Vekâletine takdir hakkı veri lmesine dair bulunan muvak
kat birinci madde ile, vilayet umumî meclisi ve belediye meclisi ve köy 
muhtar ve ihtiyar heyeti ve mahalle ihtiyar heyeti seçimlerine ait seçmen 
kütüklerinin yeniden tanzimine 1954 yılı Haziran ayının ilk haftasında 
başlanacağı ve bu mahallî seçimlere ait eski seçmen kütüklerinin yeni 
kütüklerin kesinleştiği tarihe kadar muteber sayılacağı hakkındaki mu
vakkat ikinci maddeye ait Hükümet teklifi "bu kanunun 25 ve müteakip 
maddelere göre yoklama yapılmaksızın muteberdir". İbaresinin ilavesiyle 
kabul edilmiştir. 

17. Hükümet teklifinde ek madde olarak milletvekili tutanaklarının 
Büyük Millet Meclisinden alınarak Yüksek Seçim Kuruluna veri lmesi 
karşısında bu hususlarla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci maddeler inin kaldırı lmış ol
duğu ifade edilmektedir. 

Halbuki Büyük Millet Meclisi iç çalışma hayatını tanzim eden içtüzü
ğün tadiline ait tekliflerin Hükümet tarafından ve tek Meclis bünyesi ta
rafından getirilmesi lazım geleceği gibi içtüzüğün hangi şekilde ve şerait 
ile tadil edileceği yine içtüzüğün 232'nci maddes inde açık bir şekilde tas
rih edi lmiş ve içtüzüğün tâdili muayyen bir usul ve şekle bağlanmış bu
lunmaktadır . Şu hale göre Hükümet tarafından gelen bir tadil teklifi ile 
ve muayyen formaliteleri yerine get irmeden İçtüzüğün tadili mevzuuba-
his o lamayacağına göre muayyen usul ve formüllere uyularak tadili mu
vafık olacağı mütalâası ile Hükümetin buna mütedair olan ek maddes i 
kanun metninden çıkarılmıştır. 

18. Trabzon Mebusu Hamdi Orhon ve iki arkadaşının 5545 sayılı Ka
nuna ek kanun hakkındaki teklifleri müzakere edildikte bu teklifin birin
ci maddes inde yer alan seçmen kütüklerinin tasdikli bir örneğinin Seç im 
Kanunu ile kendilerine hak ve yetkiler tanınmış olan bölgedeki siyasî 
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parti temsilcilerine verilmesi yolundaki talep Hükümet teklifi ile ve daha 
geniş mânada 19'uncu maddede yazılan tadilât ile "Seçim Kanunu ile 
kendilerine hak ve yetkiler tanınmış" tahdidi hükmü dahi kaldır ı lmak 
suretiyle o seçim bölgesinde teşkilâtı bulunan partilere veri lebileceği ka
bul edi lmiş olduğundan ayrıca bu maddenin ek madde olarak kanuna 
eklenmesine lüzum kalmamış olmakla ve teklifin ikinci maddesiyle iste
nilen hususlar da seçmen kütük listelerinin kütüklerde vukuu melhuz 
hataları ve yanlışlıkları önlemek bakımından siyasî partilere veri leceği 
kabul edi lmiş olup ayrıca kesinleşip hâkim tarafından tasdik edilerek 
sandık kurullarına verilen seçmen kütüklerinin siyasî partilere ver i lmesi 
hem zaman ve maddî imkân bakımından başarı lması m ü m k ü n olama
yan bir külfet ve hem de umumî bir kaide sağlayamayacağı mülâhazasiy-
le ve aynı teklifin 3'üncü maddesinde ileri sürülen Büyük Millet Meclisin
ce seçimin yeni lenmesine karar verilmesi halinde ivedili yok lama yapıl
ması hususu da Hükümetin muvakkat birinci maddesiyle seçmen kü
tüklerinin emniyetini ve sıhhatini temin etmek bakımından ve daha ileri 
bir görüşle seçmen kütüklerinin yenilenmesi hususu temin edi lmiş olup 
bu yeni lenmenin kanunun emrettiği seçmen kartlarının da yeniden tan
zim ile tevzii mevcut bulunduğuna göre Hamdi Orhon ve arkadaşlar ının 
5545 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa ek kanun teklifi aynı haller esa
sen daha geniş olarak kabul edilmiş Hükümet tadillerinde yer a lmış ol
duğundan reddine karar verildi. 

19. Encümen azalarından Cevat Ülkü ve Ferit Ecer'in (1954 seçimle
rinde seçilecek milletvekili sayısının tespitinde 1950 genel nüfus sayımı 
esastır) . Ancak bu esasa göre her seçim çevresi için tespit edilecek mil
letvekili sayısı 1950 seçiminde bu çevreler için tespit edilmiş bulunan 
milletvekili sayısından aşağı olamaz. Şu kadar ki, vilayetlere bölünen ve 
ya küçültülen seçim çevreleri bu hükümden faydalanamazlar yo lundaki 
teklifleri esas itibariyle 5545 sayılı Kanunun geçici 3'üncü maddes ine 
mütenazır bir hükmü ihtiva etmesi ve 1950 seçimlerindeki aynı zaruret 
ile böyle bir geçici maddenin kanunda yer alması karşısında muhik ve 
yer inde görülen teklif veçhile bu kanunla izah edilen şekilde muvakka t 3 
üncü maddenin ilavesi kabul edildi. 

Netice : 

Hükümet ve milletvekilleri tarafından 5545 sayılı Seçim Kanunu üze
rinde getir i lmiş bulunan tadil teklifleri incelenmiş, kabul edilen husus
larla reddedilen hususlara ait mucip sebepler etraflıca izah edildiği veç
hile Seç im Kanununun tadili Encümenimizce kabul edi lmiş ve hazırla-
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Reis Mazbata Muharr ir i 

İzmir Manisa 

H. Özyörük Ş. Ergin 

Kâtip 

İzmir Ayd ın 

P. Arat C. Ülkü 

Çanakkale İstanbul 

N. Kirişcioğlu C. Türkgeldi 

Kütahya Manisa 

Y. Aysal M. Tümay 

(Söz hakkım mahfuzdur. 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERI 

(Tümü Üzerinde) (5) 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası ile Trabzon 
Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve üç arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun bazı maddelerinin, Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve 
Hamdi Orhon'un, Milletvekilleri Seçimi Kanununun 9'uncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Dahiliye Encümeni mazbatası ile 
Trabzon Mebusu Hamdi Orhon ve iki arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi 
Kanununa ek, Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, Milletvekilleri Seçimi Ka
nununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifleri ve Muvakkat En
cümen mazbatası. 

A D L İ Y E VEKİLİ O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Ankara) — Söz is t iyorum. 

REİS — Buyurun. 

A D L İ Y E V E K İ L İ O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Ankara) — Muhte rem ar
kadaşlar ım, Milletvekilleri Seçimi Kanunun bazı maddeler inin tadili hak
kındaki kanun lâyihası teşkil buyurduğunuz Muvakkat Encümende mü
zakere ve intaç edilmiştir. 

(5) Tutanak Dergisi : C: 28/1, s. 433-458 
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nan metin raporumuza eklenmiş ve takdimen ve müstacel iyet le görüşül
mesi dahi karargir o lmuş olmakla havalesi gereğince Meclis U m u m î He
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İşin mahiyet i ve müstaceliyeti nazarı itibara alınarak bu kanun lâyi
hasının gündeme alınmasını ve diğer işlere takdimen ve müstacelen mü
zakere edilmesini rica ve teklif ediyorum. 

REİS — Buna dair bir de takrir vardır okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 

Gelen kâğıtların mazbatalar kısmında bulunan (Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyiha
sının) ruznameye alınarak diğer işlere takdimen müstaceliyet le görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Adl iye Vekili 

Osman Şevki Çiçekdağ 

REİS — Bu lâyihanın gündeme alınmasını reyinize arz ed iyorum : Ka
bul edenler.. . Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın diğer işlere takdimen görüşülmesi de teklif edilmektedir . 
Bu hususu reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 

Bugün saat 15'te toplanılmak üzere celseye son ver iyorum. 

REİS — Celseyi açıyorum. 

Efendim, 1954 yılı Bütçe Kanununun müzakeresinin 18 Şubat Per
şembe günü sabahleyin saat 10 da başlanmasına karar ittihaz buyurul-
muştu . Meclisi Âli , verdiği kararla haftada dört gün sabah ve öğleden 
sonra mesai yapmaktadır . Bugün de nitekim o şekilde mesaiye başlamış 
bulunuyoruz . Başkanlık Divanının sunuşu olarak yarın sabah mesaisi 
y a p m a m a k kaydiyle bütçe müzakerelerinin öğleden sonra saat 15'te baş
lamasını reyinize arz edeceğim. 

İZZET A K Ç A L (Rize) — Söz istiyorum. 

REİS — Buyurunuz efendim. 

İZZET A K Ç A L (Rize) — A z i z arkadaşlarım; Ceza Kanununun ikinci 
maddes in in tefsirine taallûk eden bir teklifimiz Heyeti Celi lede konuşul
muş ve tefsir fıkrası formüle edilmek kaydiyle Adalet Komisyonuna riya
setçe verilmişti . Komisyonca bir intibak maddesi formüle edilmiştir. 

Heyeti Celilenize arz edilmek üzere Riyasete geldiğini zannediyorum. 
Bu tefsirle alâkalı ve halen derhal tahliye edilmeleri lâzım gelen şahısla
rın adedi zannımca 1 500'ün üstündedir. Heyeti Celi lenizce kabul edile
cek olan bu tefsirden istifade edecek olan şahısların adedi de 30 binin al
t ında bulunmadığı kanaat indeyim. Bu itibarla bu tefsir talebi hakkında 
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t ekaddümen bir karar al ınmasına şiddetle lüzum ve ihtiyaç vardır. Riya
set yarın öğleden sonra toplanmak kaydiyle sabah mesaisinin yapı lma
masını Heyeti Celilenizin reyinize arzetmektedir. Eğer bugün ruznamede 
bulunmasına rağmen bu hususta bir karar a l ınmayacak olursa, bütçe 
konuşmalar ı arasında bu hususun müzakere mevzuu yapı lmasına im
kân olmadığından dolayı uzun bir müddet yine talik edi lmiş olacak ve 
mağduriyet ler temadi edecektir. Onun için rica e tmekteyim, bu tefsirin 
konuşulmasına imkân bulunmadığı takdirde yarın sabah toplanmak hu
susunda verilen karar geri alınmasın ve bu suretle müzakere lere devam 
edilsin. Meclisi Âli müspet veya menfî bir karar ittihazına imkân bu lmak 
suretiyle bu haksızlığın önlenmesi hususunu bir karara bağlasın. 

Maruzat ım bundan ibarettir. 

REİS — Riyasetin sunuşuna mukabil İzzet Akçal arkadaşımızın tek
lifleri yarın sabahleyin de mesai yapılması mahiyetindedir. Biz bütçenin 
ehemmiyet in i ve arkadaşlarımızın uzun tetkiklerine ihtiyaç bulunduğu
nu nazara alarak ve arkadaşlarımızın haftada dört gün sabahlı akşamlı 
çal ışma durumunu gözde tutarak, yarına mahsus olmak üzere, sabah 
mesaisi yapı lmamasını ve evvelce karara bağlandığı veçhile bütçe müza
kerelerine yarın saat 15'te başlanması hususunu teklif e tmekteyiz . Rey 
heyeti edi lenindir . Riyaset sunuşları olarak yarın sabah mesaisi yapıl
mamak suretiyle bütçe müzakerelerine saat 15'te başlanması hususunu 
kabul buyuranlar lütfen işaret versinler... (Anlaşılmadı sesleri). 

Yarın sabahleyin celse akdetmemek ve bütçe müzakereler ine saat 
15'te başlamak hususunu, yalnız yarma mahsus olmak üzere, reyinize 
arz ediyorum : Kabul buyuranlar lütfen işaret versinler... Kabul e tmeyen
ler, lütfen işaret versinler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bir evvelki celsede ittihaz buyurulan karar veçhile Milletvekilleri Se
çimi Kanununun müzakeresine başlıyoruz. 

T ü m ü üzerinde söz Faik Ahmed Barutçu'nundur; C.H.P. Mecl is Gru
bu adına. 

C.H.P. MECLİS G R U B U N A M I N A FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) 
— Muhterem arkadaşlar; Seçim Kanununun emniyete taallûk eden boş
luklarını doldurmaya matuf teklifleri göz önünde bulundurarak, Hükü
metin memnunluk verici bir adım olmak üzere hazırladığı tasarı, acele 
olarak Yüksek huzurunuza gelmiştir. O derece acele ki, Geçici Komisyo
nun muhalefeti dinlemeye vakti dahi olmadı, tasarıya herhangi bir hü
küm ilâve etmek için de imkânı olmadı. 
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Teşkil olunan Muvakkat Komisyona, Anayasa Komisyonundaki arka
daşlarımız, demokratik bir jest olarak, muhalefetten iki arkadaş tefrik et
tiler. Fakat hepsi orada kaldı. Toplandığımız zaman Muvakkat Komis 
yonda okunan Hükümet tasarısının üyelere tevzi edilmesi ve bu meyan-
da bize veri lecek olan bir suretinin tarafımızdan tetkik edilerek muhale
fetin de noktaî nazarını tespit edip bi ldirmeye imkân ve rmek üzere bir 
ferdası güne talik edilmesini istemişsek de komisyon, bir taraftan tasarı
nın suretini azaya tevzi etmekle beraber, bir taraftan da müzakereye de
vamın m ü m k ü n olacağı mucip sebebiyle görüşmeleri öğleden sonraya bı
raktı. O arada Adalet Bakanı arkadaşımız lûtufkâr oldular, bize tasarının 
bir suretini verdiler. Bir gün sonra toplanacak olan g rubumuzda muha
lefetin de noktaî nazarını tespit etmek üzere öğleden sonraki celseye işti
rak edemedik . Bununla beraber öğleden sonraki bu celseye arkadaşımız 
Hamdi Orhon'u gönderdik. Esasen muhalefet adına yapı lmış olan teklif
lerde de imzası bulunan arkadaşımız komisyonda teklifimizi müdafaa ey
lemiştir. Komisyon , Hükümet tasarısını aynen kabul eylemiştir ve bizim, 
yer inde olan emniyet bakımından lüzumlu bazı tekliflerimiz kabul edil
memiştir . Meselenin bu komisyonda cereyan eden safhasıdır. Yüksek He
yet inizde tekliflerimizi tekrar edeceğimize göre. Hükümet ten gelen tasarı 
üzerinde herhangi bir değişiklik yapı lmaması yolunda ekseriyet grubu
nun bir prensip kararı mevcut değilse (Soldan : Yok, yok sesleri) mâruzâtı
mız emniyete mütaallik boşlukların tamamiyle doldurulmasını hedef tu
tacağı için Yüksek Heyetiniz tarafından terviç edi lmemesi için sebep bu
lunamaz. 

Üzerinde durduğumuz kanun, takdir buyurursunuz ki, seçim adale
ti ve seçim emniyetine taallûk eden hükümlerle birlikte rejimin ruhunu 
teşkil eder, rejimin kubbesinin anahtarı mesabesinde olan bir kanundur 
ve inkılâp kanunlarımızdan biridir. Eski iktidarın güzel bir eseridir ve 
muhalefet le bir mutabakat dahilinde çıkarılması için azamî dikkat göste
rilmiştir. Eser millî bir eser olmuştur. Fakat şüphe yok ki ideal, mütekâ
mil bir eserdir denemez. Tatbikatta kendini gösteren ve gösterecek olan 
boşlukları doldurmak vazifedir. Ve tadilâtı mevzuubahis olduğu zaman
da da gene partilerin mutabakatı dahilinde emniyete müteall ik bütün 
boşlukları dolduracak ve tereddütleri bertaraf edecek bir hale getir i lme
sine itina e tmenin lüzumu şüphesizdir. 

Tatbikat göstermiştir ki kanunun iki esaslı noktada boşluğu mevcut

tur. Seç im adaleti ile ilgili noktadan boşluğu mevcuttur. Seçim emniyet i 

ile ilgili olan noktadan boşluğu mevcuttur. Seçim adaleti ile ilgili olan 

noktadan boşluğu bilhassa seçim sistemine taallûk eder. Bizim seçim 
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sis temimiz tek parti hâkimiyetine varmak neticesini bertaraf edecek bir 
istidat taşımaz. Bu bakımdan reşit bir demokrasinin sistemi addedile
mez. (Gülüşmeler) (Siz yaptınız Faik Bey sesleri). 

REİS — Müsaade edin efendim hatibi d in l iyd im. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Şimdi müh im olan nokta şu
dur, eser mükemmeldi r mükemmeldir , diyerek gözlerinizi kaparsınız, hiç 
eksik tarafını görmemeye karar verirsiniz. Bu takdirde eser na t amam ve 
malûl bir eser olarak ortada kalır. Eksikler tatbikatla kendini gösterdik
çe üzerinde durulması ve tamamlanması bakımından vazife doğduğunda 
şüphe yoktur. Eskiden böyle idi, şöyle idi... Bunlar üzerinde durulacak 
noktalar değildir. 

Tatbikat şunu göstermiştir ki, bu sistemle memleket dahil inde mev
cut fikirleri ve temayülleri , meclise aksett irmeye imkân yoktur bir. 

İkincisi, reylerin verdiği neticelere en yakın bir şekilde bir t imsaliyet 
temin e tmeye imkân yoktur iki. 

Üçüncüsü, sistem o kadar bozuktur ki, bir tarafın lehine, öteki tara
fın aleyhine sandalyaları tamamen bertaraf edebilir. Bunlar sakatlıkların 
açık birer delilleridir. 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) — Kanunu biz yapmadık siz yaptı
nız. 

REİS — Müsaade buyurun, müdahale etmeyin, silsilei ke lâm bozul
masın. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — İyi kanun istiyoruz, elbirliği ile 
bu eksikleri tamamlayal ım. Peşin bir fikri sabit üzerinde bulunursanız 
konuşmalar ımızdan fayda hâsıl olmayacaktır. (Gürültüler, devam devam ses
leri). 

Bizim mülkî taksimatımız objektif esaslara dayanmadığı için nüfusu 
fazla olan bir vilâyette meselâ İstanbul'da kanunun bir milletvekili seç
mek için nisap olarak kabul ettiği seçmen miktarının birkaç misli rey 
alan mebus seçilemez de nüfusu az olan başka bir vilâyette, hattâ kanu
nun bir milletvekili seçmek için nisap olarak tâyin ettiği seçmen mikta
r ından az rey almasına rağmen mebus seçilebilir. Bu sakat bir sistemdir. 

Şimdi seçim adaleti zaviyesinden üzerinde durulması lâzımgelen sis
tem meselesi bir meselemiz olarak ortadadır. Sis temimizin şu eksiklikle
ri mevcuttur, birçok bakımlardan adaletsizliği meydandadır . Buna karşı
lık filan veya falan sistemin mutlak rüçhan sebebi iddia edi lemez, her 
sistemin kendine göre rüçhanlı tarafı bulunabileceği gibi bunun muka-
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bilinde yine her memleket in hususiyetine göre ehemmiyet derecesinin 
değişeceği mahzurlu tarafları bulunabilir. Bütün mesele, kendi memleke
timizin şartlarına ve bünyesine ve fakat aynı zamanda kabul e tmiş bu
lunduğumuz temsilci rejimin iyi işleyebilmesini sağlayacak bir seçim sis
temine varmak bizim meselemiz olarak ortadadır ve meselemizdir . Vakit 
yoktur, üzerinde durulamamıştır ve bilhassa durulmak istenmemiştir . 
Olabilir, ama istenirse bu da ele alınabilir ve bu da, hatta aynı zamanda 
bir tecrübe mevzuu olmak üzere acele bir tetkikin mevzuu haline getiri
lebilir. Ne olur? Bilfarz muayyen nüfus üzerindeki vilâyetlerde, mahdut 
yerlerde nispî temsile gidilebilir, diğer yerlerde ekseriyet sistemi aynen 
muhafaza edilebilir. Ve o tatbik edilen yerlerde nispî temsilin verecek ol
duğu neticeler nihayet 40-50 mebus arasında bir tehalüf göstereceğine 
nazaran büyük bir mahzur arz etmez. Fakat bir tecrübe mahiyet inde ele 
alınabilir. Tetkik mevzuu olabilir. 

Şimdi bir diğer zaviyeden genel sistemle ilgili bir boşluk da adlî siste
me taallûk etmektedir. 

Bizim Seçim Kanunumuz adlî sistem esasını kabul etmekle beraber 
bu sistemin dışında tatbikata meydan veren bir açık kapı bırakmıştır. 
Adl î sistem dediğimiz; kazanın teminatı altında seçimlerin cereyanını ve 
bütün itirazların adlî mercilerde hallini hedef tutan sistemdir. Yüksek bir 
Seçim Kurulu kurduk ve seçime ait bütün muameleler hâkimlerin neza
reti alt ında iş gören heyetlere tevdi ettik, kanunda güzel eserler derpiş et
tik. Emniyete müteallik yerinde esaslar derpiş edilmekle beraber Seç im 
Kanununun kurduğu yeni mekanizmanın yanında eski mekanizmanın 
iş lemesine imkân veren kapı da açık kaldı. Tatbikat ve tecrübeler göster
di ki, seçime ait ihtilâflar Yüksek Seçim Kurulunda katî ve nihaî netice
ye bağ lanmadıkça bu Seçim Kanununun hikmeti vücudu mevcut değil
dir. Mecl is de ayrıca kendine itirazlar vâki olduğu takdirde tetkika devam 
etmiştir. Esasen milletvekillerinin tutanaklarını tetkik ve tasdik e tmek 
hakkı da kendisine aittir. Bu da tatbikatta şu mahzuru gösterdi ki, b iz im 
iktidarımız zamanında, sizin iktidarınız zamanında şu realite kendini 
gösterdi ki, muhalefetteki milletvekillerinin kaderini ekseriyetin siyasî 
hükmünden kurtarmak müşkül oluyor. Demek ki, bu, politik heyetlerin 
mevzuu halinde kaldıkça, bilhassa bizim memleket imiz için, muhalefet te 
bulunacak partilere emniyet sağlamak güçtür. 

F Ü R U Z A N TEKİL (İstanbulJ — 1946 da siz bu emniyeti yapsaydınız . 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Siz geçen devrede bunun sıkın
tı feryadını, biz de bu devrede ıstırap feryadını yaptık. (Gülüşmeler). 

4 7 0 4 



MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

4705 

M A Z H A R Ö Z S O Y (Maraş) — Samimî olmadığınızı kendiniz de biliyor
sunuz! 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) — Meselâ sizden merhum Abdur -
rahraan Münip, bizden de merhum Tahsin Coşkan ıskat edildi. Bunlar 
olur, olabilir. Sonra burada Menderes söylemişti : "Şartların bir gün de
ğişeceğini hesaplamamıştınız." demişti. Demek ki, iktidar her zaman 
şartları hesaplamıyor. (Gülüşmeler). 

Şimdi asıl mühim olan şu : Bu tecrübelerden, sonra Seçim Kanunu 
üzerinde objektif o lmaya mecburuz. Ben tenkidimi yaparken ve talepleri
mi yaparken muhalefetin zaviyesinden, muhalefet mevkiinin menfaati 
zaviyesinden değil, kendimi iktidarda farzederek ve sizi de muhalefetin 
noktai nazarını dinlerken ekseriyet mevkiinde bulunmanın menfaati za
viyes inden değil muhalefette bulunuyormuşçasına. . . (Gülüşmeler). 

N U S R E T KİRİŞÇİOĞLU (Çanakkale) — Öyle yaptık, orada dedikleri
mizi burada yaptık. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Hüsnütelâkkiye amade bir isti
nat göstermeniz lazım gelir. Çünkü siyasî talih devamlı değildir. Bir gün 
size mukadder olan yer şimdi bizim oturduğumuz yerdir, elbette. Demok
rasi budur ve kabul edin ki, muhalefet mevkiinin şerefi hiçbir zaman ik-
t idarmkinden farklı seviyede değildir. Bu rejim münavebe rejimidir, me
sele budur ve nihayet yerinizin hangisi olacağını da millet bilir. 

Ü M R A N NAZİF Y İ Ğ İ T E R (Konya) — Münavebe 28 sene sonra değil mi 
A h m e d Bey? 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — O senin elinde olsa öyle . Onu 
seçmen bilir. Hele düşündüğün gibi düşünürsen mahrum olursun. 

Ü M R A N NAZİF Y İ Ğ İ T E R (Konya) — Elbette maksat lâtife! 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla)—Tecrübe le r in ortaya koyduğu 
sebeplerle seçim ihtilaflarını, bîtaraflığından emin olabileceğiniz, kazaî 
yetkiyi haiz bir heyette, nihaî ve katî olarak halletmek yolunu tercih edi
yoruz. Artık bir daha Meclise gelmeyecek. Bunun için bir hatve ileri g ide
rek milletvekillerinin tutanaklarına ait itirazlar da orada, hal ledi leceğine 
göre , bu heyetin kazaî mahiyet ve istiklâlini sağlamak lazımdır, zaruridir. 
Bu kurulun tam kazaî organ olarak kabul edilmesini iktiza ettirir. İlim 
Heyetinin vaktiyle teklif etmiş olduğu gibi onların mazbatas ından şu sa
tırları okuyacağım : 

4 'üncü bölüm : Seçim ihtilafları itirazlarının incelenmesi , seç imde 
büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Bu itirazlar ilmî ve kazaî ehliyetin
den ve tarafsızlığından şüphe edilemeyecek bir yüksek heyet tarafından 
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halli seçimin ciddiliği ve dürüstlüğü hakkında en kuvvetl i bir teminat 
teşkil edecektir. Heyetimiz seçim neticelerinin sıhhatli ve muteber olma
dığına dair olan ve bu itibarla bir seçimin iptalini icabettirecek mahiyet 
arz eden itirazlarla seçim işlerinin en yüksek merciini teşkil eden il seçim 
kurullarının teşekkülüne ve bunların işlerine, kararlarına karşı serdedi-
lecek mütalâa ve milletvekilliği seçim tutanaklarına karşı vâki itirazların 
incelenmesini ve kesin karara bağlanmak üzere bir Yüksek Seç im Mah
kemesi kurulmasını uygun bulmuştur. 

Heyet in kararlarının tamamen kazaî mahiyette o lduğunu bel ir tmek 
ve bu noktada hâsıl olabilecek şüphe ve tereddütlere mahal v e r m e m e k 
için adının, Yüksek Seçim Mahkemesi olması muvafık görülmüştür." 

"Bu suretle Yüksek Seçim Mahkemesi bünyesi ve fonksiyonu itibariy
le bir içtihat mahkemesi olarak ve bu gibi mahkemeler in kanunlara, hu
kuk esaslarına göre hüküm vereceğinin maddede tasrih edi lmesi faydalı 
görülmüştür. 

İptal gibi çok mühim neticeler doğuran bir kararın ancak böyle bir 
yüksek m a h k e m e tarafından verilmesi doğru olur." 

Şimdi bütün itirazlar katî ve nihaî surette bu heyette halledileceğine 
göre ve milletvekilleri tutanaklarına ait itirazların tetkik mercii de orası 
olacağına göre, artık bir idarî kurul mahiyeti şüphe ve tereddütlerini 
uyandıracak şekilde buna Seçim Kurulu demek uygun olmaz. İlim heye
tinin teklifi veçhile buna Seçim Mahkemesi denmelidir, aksi takdirde bi
zi, bir çok şikâyetlerini yaptığımız vaziyetlerle yeniden karşı karşıya bu
lundurabilir. Bir defa heyetin istiklâlini tanıyacağız. Oranın karar ından 
sonra artık bir daha tutanak meselesi diye bir mesele Mecliste mevzu -
ubahis olmayacaktır, bu kanunun sevkında hâkim olan mülâhaza, bu ol
duğuna göre. Seçim Kurulu adını Yüksek Seçim Mahkemes i yapt ığımız 
takdirde, o heyetin kararlarına karşı, icranın ve teşriin vasıtalı, vasıtasız 
müdahale , şüphe ve tereddüt imkân ve ihtimali ortadan kendi l iğinden 
kalkar. 

Muhalefet imizin noktaî nazarı olarak, ilim heyetinin noktaî nazarını 
kabul e tmeyi uygun buluruz, muvafık buluruz. Bu noktada daha evvel 
yani muhalefet te iken kanunun aslı görüşülürken Demokra t Partinin ko
misyondaki mümessil leri kurulun adının (Yüksek Seçim Mahkemes i ) ol
masında ısrar ediyorlardı. İlim Heyetinin noktaî nazarını tutuyorlardı . 
Tecrübe ve tatbikat iktidar ve muhalefet partilerini bir noktada birleştir
diğine göre bu prensibi burada tutmak ve eseri eksiksiz t amamlamak lâ
zım gelir. 

4706 
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İkinci nokta : Seçmen kütüklerine esas olarak hazırlanan listelerin 
partilere veri lmesi meselesi. Bunu yerinde bir esas olarak kabul e tmek 
lazımdır. Kanun, seçmen kütüklerini, yani ihtiyar heyetleri tarafından 
hazırlanan listelerin bir suretini o çevredeki parti mümessi l ler ine veriyor, 
güzel . Güzel ama kâfi değil. Kütükleri katiyet kesbettikten sonra seçim 
sandıklarına gönderilen listelerde her hangi karışıklığa meydan ve rme
mek için bunun da bir teminata bağlanması zaruretini tecrübeler göster
miştir. Kazadaki hâkimin tasdikından sonra, sandık heyetlerine giden bu 
listeler üzerinde karışıklık oluyor, sahifeler değişebiliyor. Bu suretle va
tandaşın reyinin kullanmak hakkı kaybolabiliyor. Tedbir o lmak üzere, 
sandık başlarına gönderilen seçim listelerinin birer suretinin de seçimle
re girecek olan partilere verilmesini teklif ediyoruz. Bu hükümet tasarı
sında kabul edilen bir esasın tamamlanmasından ibarettir. Bunun kabul 
edi lmemesi için hiçbir sebep yoktur, aksine lüzum vardır. Diğer bir 
önemli noktadaki teklifimiz de şudur : Hükümet tasarısında seçim esna
sında ihtiyar heyetlerinde inhilâl vukubulduğu takdirde valiler ve kayma
kamlar o heyetlerin yerine istedikleri kimselerden, bir heyeti ikâme e tme
ye yetkili kılınmaktadır. 

Arkadaşlar, bu esası çok mahzurlu görürüz. Bir defa kanunun pren
sibi ile tam bir uygunluk arz edeceğine kaani değiliz. Seçimle ilgili bütün 
muameleler adlî sistemin icabettirdiği esaslara ve hükümlere bağlanmak 
iktiza eder. Bu çok şüphe ve tereddütlerini ve tarafsızlığı muhil hareket
lerin doğurabileceği emniyete mütaallik endişeleri bertaraf etmek için bu 
lüzumu ifade eder. Böyle bir inhilâl halinde onun yerine ikame edilecek 
heyeti -seçim esnasında olduğu için- tarafsız olan seçim kurulunun seç
mesi uygun olur. Bu zarurî bir neticedir. Üzerinde musir o lduğumuz bir 
lüzuma dayanan teklifimizin kabulünü rica ederiz. 

Aziz arkadaşlar, esaslı olarak tekliflerimiz bunlardır. Ancak kanun 
teklifimizde diğer bir nokta daha vardır. Ara seçimlerine mütealliktir. Biz 
ara seçimlerinin tehir edilemeyeceği inhilâl vukuunda seçim yapı lacağı 
kanaat ve içtihadındayız. Demokrat Parti ekseriyetinin noktaî nazarı bu 
değildir; Anayasanın hükmünün katî olmadığı kanaat ve içtihadındadır. 
Bu itibarla teklifimizi kabul etmemişlerdir. Bu bir, Anayasan ın tatbikatı
na taallûk eden bir içtihad farkıdır. Bu farkı Anayasanın ilerdeki tatbika
tı halledecektir. 

Diğer noktalarda, emniyete taallûk eden noktalarda ekseriyet parti
sinden muhalefetin haklı taleplerinin iyi bir anlayışla karşı lanmasını is
temek ve bunda ısrar etmek hakkımızdır. Hakkımızdır ve lüzumludur. 
Çünkü kanunda boşluk bırakmamak lâzımdır. Kanunda böyle bir boslu-
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ğu, muhalefetin üzerinde dikkatle durduğu bu boşluğu bir nazarlık ha
linde muhafaza etmek kanunun şanssızlığı olur ve siyasî rejiminizin 
şanssızlığı olur. Bunu devam ettirmek için sebep yoktur. Bu bir. 

İkincisi; emniyet telkin etmek bakımından memnunluk uyandıracak 
bir adım atı lmışken ve bu emniyeti tamamlamak hususundaki her telki
nin hüsnü telâkki edileceği yerinde olarak beyan edilmiş bulunurken 
emniyetsizl ik havasını yeniden yaratacak unsurları kanunun bünyesin
de muhafaza e tmek sakattır, yanlış bir harekettir. 

Aziz arkadaşlar, son söz olarak şunu söyleyeyim : Muhalefette kuşku 
asıldır. Muhalefetler emniyet bakımından daima reybidirler. Siz muhale
fette iken bizden şüphe ediyordunuz. (Soldan haklı olarak sesleri). Kanunda 
yapı lan tadilâta rağmen seçim emniyetini sağlayacaklar mı, sağlamaya
caklar mı diye endişe ileri sürüyordunuz. 

Biz 1950 seçimini yaptık; Seçim Kanunu hazırlayarak imtihan verdik; 
hürriyetlere dokunmayarak imtihan verdik dürüst bir tatbikat yaparak 
imtihan verdik. Şimdi imtihan sırası sizin. Kendini gösteren boşlukları 
sade düzel tmekle kalmayarak, aynı zamanda hürriyetlere dokunmaya
rak iki. doğru tatbikat yaparak üç. 

Şimdi daha ilk safhasında, yani kendini gösteren eksikliklerin ta
mamlanmas ı safhasında ekseriyet partisi beklediğimiz anlayışla bizim 
tekliflerimizi karşı lamayacak olursa (İyi not alamazsınız sesleri) . İmtiha
nın birinci safhasında iyi not alamaz. Tahrirî imtihanda iyi not a lamazsa 
şifahisini ve sonrasını nasıl getirir? Bi lmem. 

REİS — Nuri Özsan. 

NURİ Ö Z S A N (Muğla) — Muhterem arkadaşlar; seçim mevzuat ında 
ideal bir emniyet unsuru sayılabilecek, birçok ileri demokrat memleket -
lerce henüz ulaşı lmamış bir sistemi bu tasarı ile huzurunuza get i rmiş 
olan ve bu suretle adlî teminat sistemini tamamlamış bulunan Hüküme
te teşekkür e tmek ve kendisini tebrik etmekle sözlerime başl ıyorum. 

Bu tasarı, Demokrat Partinin seçim emniyet ine verdiği ehemmiyet i 
göstermesi bakımından büyük mâna taşır. Demokrasinin temeli seçim
dir. Millî i radenin pürüzsüz ve tam olarak tecellisine mâni olacak sakat 
kanunlar ayakta durdukça demokrasi bir süs ve özenti o lmaktan ileri gi
demez, âdeta yıl başlarında salon köşelerine konan noel ağaçlar ına ben
zer. Demokra t Parti, bütün muhalefet yılları boyunca bu görüş ve anla
yışla pürüzsüz ve kusursuz bir seçim kanunu elde edebi lmek için büyük 
mücadele lere girmiş ve safha safha bugünkü merhaleye ulaşmıştır. 
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Nereden başlayıp nereye geldiğimizi bir kere daha hatır lamak için ba
şımızı arkaya çevirip kat'ettiğimiz o çetin mücadele yollarına bakmakta 
fayda mülâhaza ederim. 

Demokra t Partinin gerek muhalefette ve gerekse ikt idarda bulundu
ğu zamanlarda millete yaptığı hizmetlerin ve verdiği eserlerin baş ında 
emniyet temeline koyduğu harcın mahiyetini göstermesini m ü m k ü n kı
lacaktır. Bu itibarla seçim mevzuatımızın geçirdiği safhalara kısaca te
mas e tmek isterim. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, ikinci Cihan harbinden sonra totaliter reji
min başlarındaki şeflerin, diktatörlerin hayatları pahasına yıkıl ıp tarihe 
mal o lmasından sonra Türkiye Demokrat milletlerin safında yer a lmak 
zaruret inde kaldı ve bu tesirledir ki, başka partilerin kurulmasına müsa
ade edildi ve ilk Seçim Kanunu ki 4918 numarayı alan, ilk defa tek dere
celi sistemi getirmiş bulunan Seçim Kanunu 1946 yı l ında kabul edildi ve 
akabinde bu kanunla seçimlere gidildi. 

Arkadaşlar bu kanun birçok kötü niyetlerin kolaylıkla sızabilmesi ve 
her türlü hile ve hud'anın yapılabilmesine müsait açık kapılar bırakıyor
du. Bunları hepiniz ilk tatbik senesinde görmüş müşahede etmişsinizdir. 
A c a b a Lu bir zhul eseri olarak mı bu açık kapılar bırakılmıştır. Hayır ar
kadaşlar "^ünkü arka kapılardan suiniyet erbabının istifade e tmek sure
tiyle seçik edikleri halde seçilmiş gibi gelebileceklerini o zaman part imi
zin kurucuları bu Meclis kürsüsünden gayet müdellel bir şekilde ifade et
mişlerdi . İltifat görmedi . Bu açık kapılar kasten bırakılmıştı , bir zühul 
eseri değildi. Neticede; 21 T e m m u z seçimleri bunun acı misallerini verdi 
ve 1946 seçimleriyle cereyan eden bu acı hâdise hepinizin ma lûmu oldu
ğu için tekrar lamayacağım. Bir tesadüf eseri olarak milletvekili sıfatiyle 
Mecl ise gelebildik. Türkiye'nin her tarafında, vatan sathında yapı lmış 
olan bir seçim cinayetinin burada muhasebesi görülürken birçok hâdise
ler oldu, hatta Kâmil Gündeş arkadaşımız o zaman burada bir hâdiseyi 
anlatırken, tarih boyunca böyle bir facia görülmemiştir , lâfını sarfettiği 
için şu kürsüde dövmeye kalktılar ve nihayet sözünü geri a lmak suretiy
le önlendi . 

Arkadaşlar , önümüzde kısmî seçimler vardı, bir takım seçimlere gire
cektik. Bu itibarla sistem bozukluğunu işaret eden, açık kalmış kapıları 
göstererek bunlardan acilen yapılabilecekleri ele a lmak suretiyle, iki ar
kadaşımla beraber bendeniz parti adına mütevazı bir teklif ile o zamanın 
iktidarı huzuruna geldim. Hakikaten bu getirdiğimiz teklif, en m ü h i m kı
sımlarını ele almakta, kül halinde bütün Seçim Kanunlar ının değiştiril
mesine işaret edi lmekle beraber o zaman önümüzdeki seçimlerde aynı 
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hâdiselerin tekrarını önlemek için müstacelen maddeler eklenmesi veya 
tadiline işaret edildi, mümkün olamadı; maddelerin görüşülmesine lü
zum görü lmeden reddedildi. Acaba, hakikaten reddi icabeden meseleler 
mi idi istediklerimiz, lüzumsuz bir takım talepler mi idi, akıl ve mantığın 
kabul edemediği şeyler mi idi? 

Bunları izah edebilmek için isteklerimizin nelerden ibaret o lduğunu 
kısaca arz e tmek isterim arkadaşlar. 

Kanun teklifi 19.IX. 1946 tarihinde yapıldı. İlk defa hücre usulünün 
tatbikini istedik. Sandık başına gelen vatandaşları bin bir tazyik ve tesir
den masun ve vicdanları ile başbaşa bırakılmalarını, kendi serbest irade
leri ile seçmenin reylerini vermesinin teminini teklif ettik. Buna karşı 
mani , engeller çıkarılmasın diye sandıkların bulunan yer lerde okullara 
konmasını ve bunların bir odasının hücre olarak kabulünü ist iyorduk. 
Okuyup y a z m a bilmeyen vatandaşların parti tefriki yapabi lmeler i için 
puslalara partilerce kabul edilecek alâmetlerin konmasının kabul edil
melerini istiyorduk. Seçimlerin yapıldığı zamana göre, kanunda kabul 
edilen seçim saatinin geç olduğunu, karanlığa geldiğini, tasnif yapıl ı rken 
suiistimaller yapılması mümkün olduğundan seçim sonunun bir saat 
öne al ınmasını istiyorduk. Ve nihayet arkadaşlar, seçimlerin başından 
tasnifin sonuna kadar parti lerden ikişer temsilci bulunmasını ve bilâha-
ra mazbatalar ın değiştiri lmemesi için bu temsilcilere zabıtlara imza koy
m a yetkis inin tanınmasını istiyorduk. Ve son olarak 6 aylık müruru za
manı az bulduğumuz için umumî müruru zamana tâbi tutulmasını ve 
Meşhut Suçlar kanununun tatbik edilmesini istiyorduk. 

Arkadaşlar , reddedilen taleblerimiz işte bunlardır. Adale t Komisyonu 
tetkik etti, bunlar topyekûn reddedildi. Konuşmalarla, İntihabı Mebusan 
Kanununun ancak 34 senede değiştirildiğini, binaenaleyh bir tatbikatla 
bir kanunun hatasının anlaşılması mümkün olmadığını , birkaç tatbikat 
geçir i lmesi lâzımgeldiğini ileri sürdüler. Adalet Komisyonu raporunun 
alâkalı kısmını aynen okuyorum : 

"Hiç o lmazsa birkaç tecrübe devresi geçirerek -birkaçın hududu yok
tur, 5-10 da olabilir- kanunun millî bünyeye uymadığına ekseriyet tara
fından kanaat getirildikten sonra ve geniş bir zaman çerçevesi içinde de
rinliğine yapılacak tetkikler neticesinde ne gibi prensiplere dayanı lması 
lâzımgeleceğini tespit bir emri zaruridir. 

Yukar ıda arz edilen sebeplerle mevcut kanunumuz millî i radenin te
cellisinde vatandaşları her türlü tesir ve tazyikten azade tutmayı en ge
niş mânada temin eden demokrat ik esaslara dayanan bir kanundur. 
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Bu hususların eksikliğini iddia etmek kanunun ruhuna uygun düş
mez. Bu itibarla ana kanunlarımızdan olan Milletvekilliği Seçimi hakkın
daki 4918 sayılı Kanunun tadiline mütedair olan tasarının maddeler ine 
geç i lmeden heyeti umumiyesinin reddine karar verilmiştir." Arkadaşlar : 
teklifimiz İçişleri Komisyonuna gitti. Gayet sert tartışmalar oldu. Böyle 
bir teklif yaptığımız için suçlandırıldık. Suçumuz Türk Milletine hakaret-
miş . Çünkü oyların bir hücrede verilmesini teklif e tmek Türk Millet ine 
korkaklık izafe etmek demekmiş . Bu ise hakaret telakki edi l i rmiş. Bina
enaleyh hakaret suçu ile töhmetlendirildik. Vatandaşı dolaba sokamayız , 
dediler. Ve nihayet şöyle bir esbabı mucibe ile reddettiler. Çok enteresan
dır, şayanı ibrettir arkadaşlar. Müsaadenizle bir kısmını okuyal ım : "Ka
palı hücreyi bir kanun hükmü ile mecburî kılmakta millî örfümüz ve yur
dun dört bucağında rastladığımız umumî telâkkilere göre; sandığa rey at
m a ameliyesinin yanında seçmeni dolap gibi, paravana gibi, oda gibi bir 
hücreye sokup ç ıkarma ameliyesinin halkımızca müsait ve ciddî karşıla
nır bir keyfiyet olmadığı kanaatini vermektedir." 

Arkadaşlar; memleket i dolaşmışlar, tetkik etmişler, her taraftaki örf 
ve âdete göre vatandaşları vicdanlariyle başbaşa bırakarak istedikleri şe
kilde rey vermeyi temin edecek bir hücreye girmesini ciddî bulmamışlar . 

İşin asıl enteresan tarafı, Halk Partisinin o günkü zihniyetini anlat
ması bakımından raporun bundan sonraki kısmı şayanı ibrettir. 

AZİZ U R A S (Mardin) — O. 1946 da idi, siz 1950'den bahsedin. 

NURİ Ö Z S A N (Devamla) — Evet, 1946 dan bahsediyorum. (Esasen 
bir memleket te demokrasinin gelişmesinin başlıca iki büyük âmilin sey
ri ile paralel gittiği inkâr o lunmaz.) Âmilleri tetkik edel im : 

(Birincisi; genel nüfusa göre okur yazar nispetinin ar tmasıdır) diyor. 
Ve neşredilen istatistiklere göre Türkiye'de okur yazar nispetinin % 20-
30 nispetinde olduğunu ve bunun büyük bir kısmının da seçim yaş ına 
kadar olan vatandaşlarda olduğunu, seçim yaşından sonra ve hele köy
lerde bilhassa kadınlar arasında bu nispetin çok düşük olduğu izah edi
liyor. Yani demokrasinin gelişmesi için lazım olan şartlardan birisi yok
tur. Binaenaleyh burada demokrasinin geliştirilmesi yo lunda bir hareket 
yer inde değildir. 

Gelel im ikinci şarta. Rapor şöyle devam ediyor : "İkinci âmil, vatan

daşın hangi kolda olursa olsun istihsal hayatında başkasının eline bak

mayıp kendi istinat noktasını kendi varlığında ve kendi benliğinde bul

ması ve içtimai bir heyette bu vasıftaki vatandaşların üstünlüğü ile kâ-
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imdir." Bittabi bu şart da yok. Demek ki demokrasinin gelişmesi için lü

zumlu olan iki unsur yoktur. Fakat çaresini buluyor. Diyor ki : 

"Okur yazarlık nispetinin artması Toprak Kanununun tatbikatının 
ilerleyerek vatandaşın marabalıktan kurtulması ve kendi işine kendisi
nin sahip olması şartlarının tekemmül etmesi suretiyle Seçim Kanunu
nun kısmi, külli ve diğer seçim ameliyeleriyle tekrarlanacak tatbikatında 
elde edilecek müşahedelere göre mevzuat ımızda gereken tekemmüller in 
vücuda gelmesi tabiîdir." 

Telâş etmeyin diyor. Biz Toprak Kanununu getirdik, toprak tevzi edil
dikten sonra vatandaş marabalıktan kurtulacak, okur yazar adedi fazla-
laşacak. Kanun tatbik edildikten sonra kanunun noksanlığı görülecek 
olursa onu düzelteceğiz. Raporda Halk Partisinin korkunç zihniyetinin 
ya tmakta olduğunu görüyoruz. Türkiye 'de okur yazar adedi azdır, bina
enaleyh Türk Milleti demokrasiye lâyık değildir, diye düşünen Halk Par
tili ekseriyette idi. 

Arkadaşlar , aradan seneler geçti. Her şeyden evvel bu memleket te bir 
Seç im Kanununun kabulünün şart olduğunu ele alarak mücade leye de
vam ettik. Ondan sonra seçimler bize göstermiştir ki, Seçim Kanununun 
tam bir emniyete kavuşması için adlî teminat şarttır. Her tarafta büyük 
heyecanlar uyandı, büyük mitingler yapıldı ve Seçim Kanununun değiş
tirilmesi büyük bir dava haline geldi. 16.IV. 1948 tarihinde, başta Sayın 
Hulusi Demirell i arkadaşımız olmak üzere, altı milletvekili tarafından ye 
ni bir teklifte bulunduk. Bu teklifte, seçim kurulu ve komisyonlar ının ku
ruluşu, ikincisi gizli oy, üçüncüsü alenî tasnif, dördüncüsü seçim suçla
rında idarî teminatın kaldırılması prensiplerini ihtiva ediyordu. Ayn ı za
manda Hükümet de bir tadil tasarısı getirmek lüzumunu hissetti. Hükü
met tasarısında, biraz evvel arz ettiğim bizim reddedilen tekliflerimizden 
mühim kısmı ele alınmış ve kabul edilmiş bulunuyordu. Müzakere ler so
nunda aynı komisyon ve aynı şahıslar Hükümet tarafından getirildiği için 
evvelce reddettikleri hükümleri bu defa kabul ettiler. 

Adlî teminat işine gelince, olmaz, dediler. Sebebi : Lozan Ahi tname
sinden sonra Türk hâkimlerinin elde ettiği itibar sandık başlar ında bir
takım ihtiras sahipleri tarafından zedelenir ve didiklenir. Bu itibarla ada
leti poli t ikaya karıştırmak mahiyetindedir, buna sureti kat iyede cevaz ve 
remeyiz , dediler. Zaman ilerledi, yeni Seçim Kanununun kül hal inde de
ğiştiri lmesi bir emri zaruri oldu ve nihayet Hükümet bir ilim heyeti top
layarak kanun tasarısı yapt ı rmak lüzumunu duydu. Bugünkü el imizde 
bulunan kanun tasarısının esaslarını ilim heyeti hazırladı, biz de parti 
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olarak mütalâalarımızı bildirdik. Kütüphanede kurulan K a r m a Komis 
yonda nâçiz arkadaşınız da vazife almıştı. Yaptığımız teklif, mazbata lara 
nihaî karar ve rme yetkisinin Yüksek Seçim Kuruluna veri lmesini teklif 
ettik. Bu teklifimiz de iltifat görmedi , reddedilmesi esbabı mucibesi de 
şunlardı; Hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı orada bulunuyordu. 
Bu maddeye gelince söz aldı ve takaddümen izahatta bu lunmak lüzumu
nu duydu. (Yardımcı kimdi sesleri) Nihat Erim. 

Bu arkadaş izahatında şöyle diyordu : Evvelâ şunu arzedeyim ki, bu
nun adının mahkeme veya kurul olmasında hiçbir ısrarda bulunacak de
ği l im. Mesele adda değil, ne olursa olsun. Yüksek Seçim Mahkemes in in 
vâsıl olacağı kanaat bir prensip noktasına taallûk ediyorsa Büyük Millet 
Meclisi buna belki ittiba edecek, belki de aksi kanaati ve inancı belirte
cek ve belki de Yüksek Seçim Mahkemesinin muteber dediği bir mazba
tayı gayrîmuteber addedecek, muteber değildir dediği mazbatayı da mu
teber olarak ilan edecektir. O, onun hükümranlık hakkıdır. Bu sistem 
İlim Heyeti tarafından başka bir şekilde tanzim edilmiştir. Yüksek Seç im 
Komisyonuna mazbatalar hakkındaki nihai karar ve rmek yetkisini tanı
mıştır. Bu bir sistemdir. Bunu kabul etmiş memleket ler vardır. Fakat bu 
sistemin iyiliği veya kötülüğü hakkındaki nazarî münakaşalara g i rmek
sizin kendi Anayasamız muvacehesinde, içtüzük değil, ısrarla söylüyo
rum, Anayasanın derpiş etmediği böyle bir hakkın Büyük Millet Mecl i
s inden başka bir organa verilmesini Hükümet Anayasanın ruhuna aykı
rı görmüştür . Hükümet Anayasanın 4'üncü maddesine göre Büyük Mil
let Meclis ine ait olan yetki başkasına verilemez. Hükümet bu kanaatledir 
ki Yüksek Seçim Mahkemesin in mazbatalar üzerinde nihai karar ve rmek 
yetkisini kabul e tmemiş ve bunu değiştirmiştir.) diyor. Ve tekiden sözle
rini şöyle bitiriyor : (Kanaatimiz odur ki Anayasaya yeni bir şekil ver i lme
dikçe bu salâhiyet başkasına devir edilemez. Anayasanın hukukî ve tek
nik bak ımdan yetkisi Anayasa değiştiri lmeden başka bir organa veri le
mez . ) Meclis takdir eder. Anayasa değişir, o başka bir şey. Fakat bir Se
çim Kanunu mevzuu herhalde değildir). 

Arkadaşlar , Hükümet adına beyanatta bulunan Başbakan Yardımcı 
sından sonra söz alan Halk Partisinin benam hukukçuları , içlerinde ve 
yeni eski o lmak üzere 3 tane de Adalet Bakanı vardı , böyle bir yetkinin 
kurula devredilmesinin Anayasaya muhalif olacağını müdafaa ve iddia 
ettiler. Biz, Anayasaya muhalif olmayacağını müdafaa ettik, savunduk 
hele hiç unutamayacağım, Sayın Menderes gayet veciz bir izah ve beya
natla Anayasaya muhal if olmadığını ispat etmişti. Fakat kâr etmedi, ka
bul et t iremedik. 
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İş, bu kadarla da kalmadı, arkadaşımız Sayın Barutçu k ı smen temas 
etti, bu kurulun yetkilerini o kadar kısalttılar ve sembolik bir hale getir
diler ki, onun fonksiyonunu daralta daralta hiçbir işe yaramaz hale ge
t irmek istediler, tahkik yetkisini vermediler, ve rmek istemediler, ısrarımız 
para e tmedi ve nihayet mecbur olduk, komisyonu terketmeye ayrıldık. 
Bir hafta kadar kendi başlarına çalıştılar. Anladılar ki, tek başlar ına çı
karacakları kanun bu milleti tatmin etmeyecektir. Hakikaten millî bir da
va haline gelen bu mevzu Demokrat Partinin muvafakati ile ve ittifakla 
ç ıkarmak zarureti vardı. Çünkü, kötü imtihan vermişlerdi ne yapsalar 
inandıramayacaklardı . Nihayet temaslar başladı, yaklaşmalar hasıl oldu, 
bugünkü şeklini almak suretiyle, muvafakatimizin inzimamiyle bu ka
nun çıktı. 

5545 numarayı almış olan bu kanunla bil iyorsunuz 1950 seçimleri
ne gittik. Bu kanundur ki. (Top da bizde, tüfek de bizde, para da bizde) 
diye böbürlenen ihtiyar Halk Partisi iktidarının sırtını yere ge t i rmeye kâ
fi geldi. 

Arkadaşlar iktidara geldiğimiz günden beri bu kanunun tatbikatında 
ve muhtel i f seçimlerde her hangi bir seçim hilesi yapıldığı iddiası Türki
ye ufuklarından silinmiş bulunmaktadır. Bugünkü kanunla m ü k e m m e l 
bir seçim yapılabilmesi imkânına herkes inanmış bulunmaktadır . Vatan
daşın vicdanını rahatsız eden seçim hileleri mevzuu artık kalmamıştır , 
arkadaşlar. 

Fakat buna rağmen Seçim Kanununda bir noktanın açık bırakı lması 
gayreti sezildi ve muhalefetten bilhassa adlî teminatın mükemmel iye t i 
bak ımından bütün ilmî kanaatlerini bir tarafa bırakarak nihaî kararın 
Yüksek Seçim Kuruluna veya mahkemesine veri lmesi iddiaları ge lmeye 
başladı . 

Arkadaşlar , kendileri de bu seçim kanunu ile m ü k e m m e l bir seçim 
yapı labi leceğine kaanidirler, bunu kendileri ile olan temaslar ımda anla
mış bu lunuyorum. Ama, Demokrat Parti beş altı senedir bir seçim kanu
nu edebiyatı yaptı . Zannediyorlar ki, bu mücadele Demokra t Partiyi ikti
dara getirmiştir. Silâhların modasının geçtiğinin farkında değiller. Buna 
rağmen arkadaşlar,vatandaş vicdanında en küçük bir ukde ka lmaması 
için çok ileri bir sistem olması bakımından bu sistemi Hükümet getir
mekte tereddüt göstermedi ve getirdi. 

Arkadaşlar , bu hasretini çektiklerini iddia ettikleri ve arzuladıkları 
hükümler in , Hükümet tarafından getirilmiş olması dahi kendilerini 
m e m n u n etmemiştir. Neşriyatlarını görüyorsunuz. Ve nihayet şu kürsü-
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de konuşan Barutçu arkadaşımızı dinlediniz. Bir açık yer kalsın,şikâyet 
edilecek bir nokta bulunsun. Komisyona çağır ı lmamayı bir sebep ve suç 
olarak ortaya koymak suretiyle Seçim Kanunu üzerinde belki yar ım saat 
söz söylediler. 

Arkadaşlar Meclis kendi ilimlerinden bilgi ve tecrübelerinden istifade 
e tmek üzere kendilerini davet etmiştir. A m a iltifat etmemişler, ge lmemiş 
ler. Değil kendileri grup halinde, komisyonda ahzı mevki edip noktai na
zarlarını şiddetle savunabilirlerdi. Nitekim biz Seçim Kanununun müza
keresi zamanında grup halinde komisyondan ayrı lmamışt ık. 

Nihayet şimdi de nispî temsili ileri sürüyorlar. 

Arkadaşlar, Sayın Barutçu'nun temsili nispî üzerindeki sözleri, Seç im 
Kanununun yapıldığı zamanlarda Sayın İnönü ile aramızda geçen bir ko
nuşmayı hatırlattı. 

O vakit Millet Partisi nispî temsil sisteminin kabul edi lmesini şiddet
le istiyor. Halk Partisi de bunu şiddetle reddediyordu. Böyle bir zamanda 
kendileriyle konuşurken nispî temsil sistemi hakkındaki şahsî kanaatle
rimi sordular. Kendilerine bunun klâsik mahzurlarını anlatt ıktan sonra 
part imiz de böyle düşünüyor, üzerinde durmuyoruz dedim. Tasdik ettiler 
nispî seçime ancak Mecliste muhalefetin bulunmadık tehlikesi baş gös
terdiği zamanlarda baş vurabilir. Fakat bugünkü cereyan göstermektedir 
ki Mecliste her zaman için muhalefet behemehal bulunacaktır . Bi lmiyo
rum o zamandan bu zamana arkadaşlarımız ümitlerini bu derece kayıp 
mı ettiler ki. bu tehlike baş mı gösterdi ki, nispî temsil usulünün bütün 
tehlikelerine rağmen kabulünü istiyorlar. (Alkışlar) 

A Z İ Z URA S (Mardin) — Büyük lâf ediyorsun. 

N U R İ Ö Z S A N (Devamla) — Büyük lâf söylediğiniz için değil, 25 sene
lik icraatınızın neticesi sizi oraya götürdü. Sayın Doktor. Hulâsa arka
daşlar; büyük huzur verecek bir kanunu ele almış bulunuyoruz. Ben bu
nun kabulünü rica etmekle sözlerime son ver iyorum. 

REİS — Cezmi Türk. 

T Ü R K İ Y E K Ö Y L Ü PARTİSİ A D I N A C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) — Efendim; 
millet imizin mukadderat ına, demokrasimizin gel işmesine ve i lerlemesine 
esas olacak bir kanunun küçük tadillerini getiren ve esas dâva ile muka
yeses inde mahiyeti pek küçük tatbikat teferruatına taallûk eden bir ta
sarı ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu tasarı ile, dünkü muhalefetle, bu
günkü muvafakat ve dünkü muvafakatle bugünkü muhalefet tarafından 
karşılıklı söylenen sözlerle, renkli bir el topu gibi oynandı . İki tane hors-
d 'oeuvre nutuk dinledik. Fakat zatı meseleye esas mil let imizin içtimaî 
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bünyesine, demokrasimizin istikbaline candan ve yakından taallûk eden 
bu mesele, dün olduğu gibi. bugün de kâfi bir ciddiyet ve ehemmiyet te 
ele al ınmadığı ve alınmak niyetinde de bulunulmadığını hayretle ve esef
le müşahede ettik. Evvelâ Sayın Barutçu'nun beyanlarına mukabele ten 
arz eder im ki, kendileri daima muhalefet namına beyanat vermekteler ve 
muhalefet muhalefet diye inhisacı bir zihniyetle ifadede bulunmaktadır 
lar. Da ima beyanlarını Cumhuriyet Halk Partisi namına tasrih etmeleri
ni ve hiç bir zaman ve asla, aynı cinsten olmayan şeyler cemedi lemeye-
ceği için, Türkiye Köylü Partisinin namına kendilerini temsilci olarak ko
nuşmadıklar ını açıklamazlarsa daima ve daima yaptımız gibi biz im açık
lamaya devam edeceğimizi beyan etmeliyiz. 

REİS — Söz alırken Cumhuriyet Halk Partisi adına aldıklarını, sizin 
de Türkiye Köylü Partisi adına konuşacağınızı arz etmişt im. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Hitabım Sayın Başkanlığa değildir. 

REİS — Yanlış anlaşılmasın diye arz ediyorum. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Muhalefet Partisi Sözcüsüne aittir. (Sen de 
kabul ettin sesleri, gülüşmeler) 

Muhalefet le muvafakat dün olduğu gibi bugün de iki taraf, arasında 
paylaşı ldığına göre bizi de murakip olarak kabul ediniz. İnşallah muha
lif olarak da geldiğimiz günleri görürsünüz. 

Arkadaşlar ; Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisini 
de ihtiva eder etmez bi lmiyorum. Fakat bir de Türkiye Köylü Partisi var
dır. Cumhur iye t Halk Partisi ve Cumhuriyet Millet Partisi bir veya iki ola
bilir, fakat Türkiye Köylü Partisi müstakil ve münferid bir varlıktır ve te
kin değildir, dikkat etsinler. 

Hükümet in memnuniyet verici bir adım olarak hazırladığı tasarıdan 
bahsettiler. Bu bizim için memnuniye t verici bir adım değildir. 

Bu zatı mesele ile, memleket in ihtiyaçları ile Türk milletinin, hatta 
kanı pahasına ayaklanıp dünya muvacehesinde hakikat halinde getirdi
ği bir davanın zatı ile istihza edecek kadar teferruata taallûk eden küçük 
bir tasarıdır. Dünkü muhalefet havası içinde konuşan bugünkü muva
fakat sözcüsü de Noel ağacını misal getirdiler. Çok doğru. Bu Seçim Ka
nunu şekli dahi Türk içtimaî bünyesine bir Noel ağacı gibi arızi olarak gel
di. A m a biz, tariî bünye ve karakterlerimize uygun ve memleket te ulu çı
narlar gibi sayeban olacak uzun ömürlü bir Seçim Kanunu istemekteyiz. 

Aziz arkadaşlar Sayın Barutçu son sözlerini şöyle bitirdi: muhalefeti
nizin noktai nazarı olarak, ilim heyetinin noktai nazarını kabul e tmenizi 
muvafık buluruz. Ancak bunun dışında söylenecek her beyan, ya ilim he-
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yetinin beyanına aykırı olacak veyahut da aynı manada muhalefet in be
yanına aykırı olacak. Bizim buradaki beyanlarımız ilim heyetinin beyan
larına aykırı olsa dahi ilme aykırı olmayacaktır. Muhalefet sesinin ta ken
di sesi olacaktır. 

Arkadaşlar : her şeyden önce metot meselesi üzerinde durmak istiyo
ruz. 

Onlar gibi siz de aynı metotlarla kanun tasarıları get ir iyorsunuz. Bu 
iyi v e güzel değildir. Memleket in en mühim en esaslı dâvalarını en dar en 
acele zamanlara sıkıştırıyorsunuz. İnsana muhalif olarak, müstaki l ola
rak - hatta - muvafık olarak tetkik imkânları kalmıyor. Hiç o lmazsa bir 
buçuk asırdır peşinde koştuğumuz bir dâvanın zatı mahiyet ine, tatbika
ta ve yakındaki istikbale taallûk eden bu tasarı- acele demiyeceğim-te lâş 
içinde buradan gelip geçmektedir. Bu metod iyi bir metod değildir. Ma
alesef maziden devraldığınız bu metoda bir yenilik bir iyilik get i rmediniz . 
İnşallah sizden sonra gelenler çalışır, daha modern daha par lamenter ça
l ışmaya alışır ve Türk milletinin buna ihtiyacı intizarı vardır. 

Arkadaşlar , Hors-douvre nutuklar ve diğer karşılıklı beyanlar üzerin
de fazlaca duracak değil im. Yalnız şu kadarını belir teceğim ki; Sayın Ba
rutçu nun beyanlariyle dünkü hava içinde ona mukabele eden Sayın Nu
ri Özsan ' ın beyanları arasında birçok bakımdan karşılıklı, enteresan, ib
ret verici sözler söylenmiştir. Fakat bu sözler hep polit ika sözleridir. Bu
günkü seçim ilmî nazariyatına, başka memleket lerdeki Seçim Kanunu 
tatbikatına, hele demokrat ik ana temelleri tesbit eden esaslara hiç temas 
edilmemişt ir ve maalesef temas edilmemiştir. Dünkü iktidarda bulunan 
parti; bu memlekete bu Seçim Kanunu ile seçim ilmi karşısında müteva-
zi dağarcığında bulunanları vermiştir. Muhalefetin müttefik gibi gördüğü 
bu eser yi rminci asrın ikinci yarısında yaşıyan dünyada hele demokrat ik 
dünyada en yeni en mükemmel ve en muhallet eser değildir. Karşılıklı se
ç im adalet ve emniyetini tahakkuk ettiren bir eser olarak tavsif o lunmak
tadır. Gayet iyi hatırlarım, dünkü iktidar seçim meVzuunda bilgisiz ve na
zariyat ında ne kadar kıt bilgili ve hele ne kadar nekes tatbikatlı oldu ise, 
Demokra t Partinin ilk teşekkülü devrelerinde Sayın Muhalefet Başkanı 
tarafından İstanbul 'da bir gazeteciye verilen beyanatta gayet veciz bir şe
kilde bildirilmiştir. Gazetecinin, seçim esasları hakkında, ne düşünüyor
sunuz? Sualine cevaben Sayın Muhalefet Başkanı: Henüz muhtel i f m e m 
leketlerdeki seçim usullerini tetkik ett irmeye başlamadık. Bunları tetkik 
ettireceğiz ve icabında teşebbüslerde bulunacağız, demişlerdi . 1946 Tür
kiye 's inde seçimlere başlandığı zaman seçimler hakkındaki bilgi bundan 
ibaretti arkadaşlar. Dört senelik muhalefeti içinde o günün muhalefet 
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partisinin neler getirdiğini Sayın Özsan burada en bellibaşlı zirveleriyle 
arz ettiler. Fakat 1946'dan bu yana bilhassa Batı Avrupa 'da yeni Anaya
sa ve seçim kanunlariyle demokratik memleket lere neler geldi, onlarla 
mukayeseye kalkarsanız Sayın Nuri Özsan' ın anlattıklarını o vakit bu öl
çüde, bu çapta değerlendirmek mümkün olur. İstihsal olunan neticelerin 
büyüklüğü ve küçüklüğü, azamet ve ihtişamı veyahut fakrü zarureti be-
liğane bir şekilde meydana çıkar. 

Sayın Baru tçuya göre mevcut kanun reşit bir demokrasinin sistemi
dir. Ancak timsaliyeti temin etmek imkânı yoktur. Nuri Özsan bunu he
men nispî temsil diye aldı. Sayın Barutçu bu kadar sarih o lmaktan çe
kindi. Onu temsiliyet kelimesiyle tahfif, taksir ve setrü ihfa e tmeye çalış
tı. Reşit bir demokrasinin sistemini mevcut kanunu, dünkü noktaî na
zarlarına göre, henüz reşit o lmayan bir memlekete getirmişler. Demek ki, 
bugünkü noktai nazarlarına göre hiç olmazsa memleket in reşit olduğu 
kanaat ine varmışlardır. 

Arkadaşlar , metodunuzun yanlışlığını tebarüz et t irmek de lazımdır. 
Bu gibi kanunlar efkârı umumiyeyi okşamak için ilim heyetler inden ge
çirildi. Bu da icabederdi ki, aynı kanaldan ilim heyet inden geçirilip bura
ya getirilsin. Bu metot yeni dünyanın konseyleri kuruluşuna daha ziya
de uygun düşerdi . İlmî esaslı kanunların, par lamentolarda komisyonlar
da hatta ihtisas komisyonlar ında alelacele hazır lanmasının ne kadar 
mahzur lu olduğunu düşünen demokratik dünya, bu gibi mesele lerde çe
şitli konseyler, ilim heyetleri kurarak tasarıları oradan getirir. Dünkü tek 
şef sistemi idaresi altında kurulmuş bir ilim heyetinin vücuda getirdiği 
tasarı ile bugünkü davalı iddialı demokrat ik hayatı memleke te get i rmiş 
o lmakla mübahi bir iktidar zamanında kurulmuş ilim heyet inden ne şe
kilde çıkıp geleceğini görmek tarihimizde enteresan bir hadise olurdu. 

İktidarın hiç olmazsa dünküler kadar da zihniyetten fedakârlık yapa
rak bu yolu tercih edememiş olmasını hazin bir teessüfle karş ı lamaktan 
başka şimdilik elimizden gelen bir şey yoktur. 

Arkadaşlar , kanun mükemmel . . . Muvafakat da, C. H. P. muhalefeti de 
böyle diyor. Fakat her ikisi de kütükten şikâyetçi. Hükümet gerekçesini 
ele alırsanız bu kanunla tanzim edilen kütüklerin bozuk olduğunu gö
rürsünüz kanuna göre tanzim edilen kütükler değişe değişe düzel tel im 
diye diye büsbütün bozulmuştur ve ihticaca salih o lmayan bir hale gel
miştir, onun için bu kütükleri değişt irmek lâzımdır diyor. Sayın Barutçu 
da bilhassa kanunun kütüklere ait kısmının emniyet i tesis e tmesi lazım
dır ve kütüklerin teminat altına alınması için şu şu müeyyideler ye tmez 
yeni yeni müeyyideler getirilsin diyor. 

4718 



MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

Demokrat ik heyetlerin esası olan seçim kütüklerini, yani vatandaşla
rın varlık ve hüviyetlerini ilmî bir tesbite tâbi tutmazsak kanunla bu var
lığı kökünden bozmuş oluruz. 

Bir an düşünmeden her iki taraf kanununun mükemmel iye t inden 
bahsederken yine düşünmeden her iki taraf ittifak ederek kütüklerin kö
tülüğünden bahsediyorlar. Bir kanun ki henüz bu memleket te seçmen 
kütüklerinin tertipliliğini, düzenini, emniyetini getirmemiştir , o kanun 
nasıl mükemmel olur arkadaşlar? Acaba bu yeni tasarı m ü k e m m e l mi
dir? Hayır. Bu tasarı bu mükemmeliyet i get i rmedikten başka bir de ağır 
izahı ile tezada düşüyor. Diyor ki mevcut seçmen kütükleri bozuktur, 
bunların bir ay içinde yeni lenmesi lazımdır. Onun için bu hükmü sevk 
ettim. Bunları m ü m k ü n olan yerlerde yenileyin. M ü m k ü n olmadığı za
man eğer kar, kış varsa valiler müracaat etsin, Dahil iye Vekili emir bu
yursun, o lmazsa kütük tanziminden vazgeçsin. Bir taraftan kütüklerin 
bozukluğu ve emniyet altına alınması iddiasiyle hüküm sevk edil irken 
öteki yandan gayet basit bir seçim oportünizmi içinde çünkü Sayın Baş
kan sizden evvel ilân etmiştir. Sizin de bilginiz o lmadan ilan etmiştir, 2 
Mayıs ' ta seçimler yapılacaktır, bu kararı sizden evvel efkârı u m u m i y e y e 
bildirmiştir. Bu demokrasi memleket inde siz de bu diktayı ellerinizi kal
d ı rmak suretiyle oylarınızla tayin tasvip ve kabul edeceksiniz. Binaena
leyh bu emri riyasetpenahiyi süratle yerine get i rmek için bozuk olduğu
nu kabul ettiğiniz kütükleri düzeltilecektir, düzel t i lemeyen yer lerde bun
dan vazgeçilecektir . Bu demokrasidir, bu demokrasidir . Bu önümüzdek i 
seçimlere emniyetle girdiğimizi elâleme ve millete gös termek için efkârı 
umumiyeye veri lmiş bir teminattır. Bu teminatı aldığı için de sayın C. H. 
Partisi Grubu memnun ve mütebessimdir. 

Arkadaşlar şu tasarı ile getirilen hükümler dahi dünyanın bildiği kü
tük tanzim işini bugünkü ilmî tasnif ve başka memleket lerdeki tatbik 
şekliyle getirememektedir . Maalesef bugün getirilen şekil dahi tuluata 
müsteni t millî bünyemize uymayan, hatta mahallî icaplara ve zaruretle
re cevap vermeyen bir usuldür. İlmî de değildir. Eğer ilmî olsa idi demok
ratik müesseselerin temeli olan belediyelere ve köy idarelerine bu kütük
leri evleviyetle seçmen fişleri olarak tanzim ettirecekti ve bu tanzim işini 
bir ta l imatname ile İstatistik Genel Müdür lüğünün emrine verecek ve da
imî murakabesini ve yenilemesini , milletin günlük gıda ihtiyaçlarının te
mini gibi, â m m e hizmeti olan nakliyatın temini gibi, a m m e hizmeti ola
rak Hükümet kendi üzerine alacak ve bunu nüfus idarelerinin bir vazife
si zannetmeyecekt i . Bunun tamamen nüfus işinden ayrı, t amamen de
mokratik, t amamen belediyecilik ve köycülük, yani komün heyetleri elin-
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de bulunan ve bulunması lâzımgelen sistematik bir şekilde tasdikli ve 
her an ve her gün yeni bir şekilde, adeta otomatik makinelerle fişlenmiş 
bir kütük halinde, büyük merkezlerde istediğiniz zaman hangi yaştaki 
bir seçmenin yaşı ve ne olduğu tesbit edilebilecek etraflı bir şekilde ha
zır lanmış bir arşiv olarak teessüs etmesi lâzımgelirdi . Binaenaleyh Türk 
milletinin durumu bugünkü mevcudiyetiyle, bugünkü varl ığıyla ve Dev
let bürokrasisiyle müesseseler temin ve idameye muktedir olan bir ikti
darın dünküler in düşmüş olduğu acele bir vaziyete düşmüş o lmas ından 
başka bir şey değildir. Manen ve maddeten mükemmel bir kütük esası
nın bu memlekete getir i lmemiş olmasının ne mânalara geldiğini, bugün
kü ve dünkü muhalefet karşı karşıya gelerek düşünsünler. 

Arkadaşlar ; seçim kütüklerinin bu şekilde tesis ve idame edi lmesin
den sonra, daimî olarak yenilenmesi ve memleket te umumî çapta bir mu
kayesesinin yapılması da lâzımdı. Başka demokrasi memleket ler i bi lhas
sa büyük harbden sonra vücuda gelen keşmekeşten sonra bu denemele
ri birkaç safhada yapmışlardır. Umulmayacak rakamlar karş ımıza çık
maktadır. Unutulan isimler, unutulan hüviyetler, mükerrer yazılmalar . 
Kütüklere mükerrer yazı lmada öyle hadiseler vardır ki, iki defa, dört de
fa yazı lmalar la umumî araşt ırma ve tetkik neticesinde tıpkı nüfus sayı
mında olduğu gibi nümerotajda olduğu gibi, yapılan araşt ı rma neticesin
de evvelâ yüz binlerce hata meydana çıkar, birkaç tashihten sonra bu ha
ta meydana çıkar, birkaç tashihten sonra bu hata onbinlere düşer. De
mek ki, milyonlarca seçmenin mukadderi ve reye ist inadederek bu m e m 
leketin idaresini ele alacak iktidarların mukadderi dolayısıyla Türk mil
letinin hal ve istikbalinin mukadderi hususunda en başlı âmil olan bu 
mevzuu demokrat ik esasa uymayacak şekilde tesis, takip, idame etmek 
ve yen i lemek suretiyle yaşatmayacaktır . 

Dünkü iktidar bu kütük müessesesini bu memlekete get i rmediği için 
tarih huzurunda millet huzurunda mesuldür, daha 30 sene muhalefet te 
kalsa bu mesuliyeti üzerinden atamayacaktır . Arkadaşlar tıpkı onun gibi 
iktidarınız da şu dört senedir bu kütük müessesesini bugüne kadar 
memleket te tesis etmediği için mesuldür. Bu tasarılar gelip geçse de bu 
mesuliyeti devam edecektir. 

Y E R E D O Ğ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — Kanun teklif etseydiniz. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Bu mukaddes çatı altına girdiğimiz ilk ay
larda söyledim. Huzurunuz dinlemeye müsait o lmamış . Bugün de bura
da uzun uzadıya tekrar ettik ve etmekteyiz. 1950'de mebus seçimlerin
den sonra belediye seçimleri için, il genel meclisleri seçimleri için tadiller 
geldiği zaman içinizden bir arkadaş olarak bu kürsüde yine bu izahları 
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arz ett im. Zamanın Demokrat Parti Dahiliye Vekili geçti karş ıma bunun 
müstacel lüzumlu şeyler olmadığını, teferruata ait meseleler o lduğunu 
beyan etmişti . Tutanaklarda bir mevta gibi yatmaktadır . Tıpkı onların 
1946'da reddettiklerini 1948'de kabul etmeleri gibi siz de 1950'de reddet
tiğinizi şimdi 1954'te takdimen kabul eder görünmektesiniz ve Sayın Ba-
rutçu'da insiyatifin kendisinden geldiğini söylemektedir. Bütün bu be
yanlar tarihe tevdi edilmiştir. Bizim, önceden ikaz e tmediğimiz meseleler 
üzerinde tenkidlerde bulunmak mutadımız değildir. Biz ikazdan sonraki 
meseleler üzerinde dururuz. Önceden ikaz etmediğimiz meseleler üzerin
de tenkidler yapmamız , ne şahıs olarak, ne de parti olarak, mutadımız 
değildir. 

Arkadaşlar, Türkiye 'de demokratik seçimlerin esaslarını teşkil edecek 
Seç im Kanununun en büyük temellerinden biri seçim bölgesi işidir. Ev
velâ küçük seçim bölgeleri esasını kabul etmemiz şarttır. Al tmış bin nü-
fusluk daireleri, ayrı ve müstakil partilere mahkûm olmayan, Hükümet 
lerden korkmayan daireler halinde görmek istiyoruz. Dünyada pek övü
nülerek zikredilen Anglo-Sakson ülkeleri bu küçük seçim çevresi ile 60 
000 nüfuslu hür, müstakil mebuslar seçmektedir. A m a bu sistemle, de
mokrasiyi tamamlayacak olan bu küçük seçim çevresi sistemi ile mebus
ları partilere mahkûm etmeye imkân yoktur ve olamaz. 

Arkadaşlar , seçim bölgesi küçük seçim bölgesi istiyoruz. Bu memle 
kette ne o yenidir, ne siz onu yeni olarak yapacaksınız . 1293 Kanunu 
Esasisi, memleket te büyük seçim çevrelerinden getirdiği temsilcilerle 
Meclisi teşkil etmişti. 

Sonradan İkinci Meşrutiyette kabul edilen Kanunu Esasiye ist inaden 
yapı lan Seçim Kanunu ile seçim çevresini sancaklara kadar götürmüştü . 
Onun içindir ki Türkiye Büyük Millet Meclisine merhum ve mağfur Ma
reşal Çakmak Kozan Sancağı Mebusu olarak gelmişti . Seçim çevreleri ka
zalara doğru gittikçe intikal eder bir şekilde küçülmekte idi. Fakat tek 
parti ceberrutu gelip kaim olunca tek şef dehası başlayınca, yak ında gör
meye başlarsınız, seçim çevreleri büyütüldü. Çünkü boynu bükük me
buslar var.. 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) — İşi latifeye döktük de ondan. . . 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Bir hâkime yaraşır â l imane ve fâzılane bir 
şey olmadı . Seçim bölgesinde bir şey yok. Yalnız temsiliyet laz ımmış . Za
ten söyleniyor. İstanbul seçim çevresi küçültülecektir, deniyor. Sayın 
Ada to bunu benden daha iyi bilirler. Muhalefet azasına söz verildi temsi
liyet esası, her şey yolundadır. Nasıl ki kurtla kuzu masalını okumuşlar , 
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toprak rejimi yaptık, arkasından demokrasi gelir. Mektepler açılsın, ar
kasından demokrasi gelir. Bunu Ankara ve İstanbul 'da yapal ım. Bunun
la ne biz avunuruz ve ne de Türk Milleti buna inanır. Türk Milleti , mazi
sini, ailesini, servetini, hayatını bildiği insanlara rey ve rmek istiyor. Ta
nımadığı ve hatta şahsını dahi görmediği ancak listelerde ismi bulunan 
matbu mebusları is tememektedir arkadaşlar. Bunu temin e tmeyen Se
çim kanunları zayıf, esassız, temelsiz olacaktır. Kütükleri gibi temelleri 
de çürük olacaktır. Kalafat tamiri demek olan bu gibi tadil tasarıları ile 
bu, telâfi olunamaz arkadaşlar. 

Arkadaşlar , Seçim Kanununun büyük boşlukları içinde seçmen yaşı 
vardır, seçmen sayısı vardır, rey hakkı o lmayan zavallı seçmenler vardır. 
Onlara ne sayın Barutçu, ne de Nuri Özsan arkadaşlarımız dokunmadı 
lar. Tasarı Hükümetten geldiği için dokunamazdı . Bu memleke t ileri, de
mokrat , inkılâpçıdır deriz. Bu memleket , gençliği, memleket i kalkındıra
cak kıymettedir. Fakat bu memleket , gençlerine seçim hakkı vermez . Na
sıl tezat? Çünkü gençleri dizgine almak güçtür. Gençleri mideler inden 
yaka lamak güçtür. Her memleket te gençler yaşblara nazaran daha ide
alist olur. Onun için inkılapçı olan gençleri rehber sayan bir rejim bu 
memleket te yaş haddini dahi büyütmüş ve 18'den 21'e çıkarmıştır . Siz 
demokrat ik inkılâp getirdiniz. Niçin bu haddi 18'e indi rmiyorsunuz? Her 
iki taraflı gençlik grupları kuruyorsunuz, gençleri demokrat ik şekilde ye 
tiştirmek istiyorsunuz. Ne cüret? Hangi maziye, hangi itiyatlara dayana
rak? Şaşmaktayım. 

Kendisine seçmek hakkı ver i lmeyen bu gençler Kore 'ye gider, şehit 
olur, gazi olur ama seçmen olamaz. Vatanı için kanını, canını verir. Bizim 
burada yaşamamızı ve konuşma hürriyetimizi temin eder. Gazi olur, şe
hit olur ama seçmen olamaz. İnkılâpçılık Anayasamızda yazılıdır. İnkılâp
çılık partilerimizin programlarına girmiştir, inkılâplar gençliğe istinade-
den bir memleket te onlara rey hakkı tanınmaz. 

Üstelik 1/40 000 mebus bu memlekete çok gelmektedir arkadaşlar. 
1/60 000 çıkarmak lâzımdır. 60 binlik müstakil seçim çevreleri yapmak 
suretiyle bu memleket in bünyesine realitesine uygun hareket etmiş olu
ruz. 

Sonra, Devlet istatistikleriyle sabittir ki, bugün memleket te 600 bin 
vatandaş yemekliğini tedarik için muhacir gibi dolaşmakta bir yerde altı 
ay oturmamaktadır . Halbuki bir yerde 6 ay ikamet etmeyen, seçmen hak
kını haiz olamaz. Halbuki biz demokrasiyi halk idaresini tesis e tmek dâ-
vasındayız; vatandaşların hepsini temsil eden mebus get i rmek istiyoruz. 
Memleket in evlâdı fakat yuvası dışında dolaşan 600 bin vatandaşın seç-
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menlik hakkını nasıl ihmal eder, nasıl imhal eder, nasıl siz de onlar gibi 
n isyana terkedersiniz?.. Bu da müemmen değildir ve bu tasarı da buna 
temas etmemektedir . 

Arkadaşlar, seçim kanununun büyük eksiklerinden birisi de seçile
ceklerin vasıflarıdır. Maalesef bütün demokratik memleket lerde seçile
ceklerin vasıfları sarih olarak ve sıkı bir süzgeç teşkil edecek surette mâ
nevi vasfı, maddi vasfı kayıt altına alınmıştır. Bizim seçim kanunumuz
da nedense bu husus gevşek tutulmuştur. Halbuki bizim kanunumuzda 
da Batılı demokrasi lerde olduğu gibi, sıkı tutulmalıdır. Totaliter memle
ketlerde mebusların vasıfları önceden sıkı tutulamaz. Çünkü evleviyetle 
taraftar aranır. Herşeyden, tahsilden, il imden önce ahlâk ve karaktere 
dayanan demokrat ik bir müessesede, bir memleket te her şeyden önce se
çilecek insanların vasıflarının tadidi bir şekilde tasrihi lâzımdır. Bu iti
barla Batılı demokrasi lerde olduğu gibi.. . İşte asıl seçim kanunumuzun 
boşlukları bunlardır. 

Sayın Barutçu küçük birtakım teferruat içinde sandıklarda mazba ta 
verilsin şu verilsin bu verilsin dediler, bunlar, partileri i lgilendiren, rey 
tüccarları bezirganları içindir, asıl demokratik hayat bakımından büyük 
boşluklar benim söylediklerimdir arkadaşlar. Bu kadar âlim ve bilgili, 
kuvvetl i muhalefet partisi niçin bunlara temas e tmemektedi r? Hazin doğ
rusu. 

Arkadaşlar; bu günkü Seçim Kanununda seçim propagandası da ga
yet tahdididir. Tek şefin lütuf ve müsaadesi ile çıkmış olan bu kanun 
tahdididir. Hele köylerde, yol üstünde gider ayak oturup konuşuvermek 
m ü m k ü n değildir. Büyük tahditlere tâbidir ve ayrıca Millî Selâmet Kanu
nunun tahditleri ile de bir birini ikmal ve takviye edip e tmeyeceğini de 
hukukçular halletsin. Çünkü Millî Selâmet Kanunu Demokles in kılıncı 
gibi tepemizde asılı durduğu müddetçe ve mevcut kanunla bi lhassa köy
lerde yapılacak propaganda gayet tahdididir. 6 ay kadar hapis ve 500 li
ra para cezalarını ihtiva etmektedir. Üstelik toplantıların bu kadar tahdi
di ye t i şmiyormuş gibi bir de resim memnuiyet i ve resim husumet i vardır 
Seç im Kanununda. Halbuki Türk milleti her şeyden çok nükte ve mizahı 
sever. Türk milletine saatlerce söz söylemekten ve sütunlarca yazı yaz
maktan çok ince karikatür her şeyi ifade eder. Demokra t Parti muhale
fette iken bilhassa matbuatta çıkan karikatürlerden çok faydalanmıştır . 
Bugünkü muhalefet çizgicileri tarafından da karikatürler çizil iyorsa da 
maalesef o günkü manevi hava mevcut olmadığı için ayni tesiri yapama
maktadır. Dünkü iktidar karikatürden çok korkardı. Asl ında güzel sanat
ları sever, daima bunu ifade ederken, siyasî nutuklarda yalnız seçim pro-
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paganlarını sevmediklerini beyan etmişlerdir. Türkiye 'de res im bu suret
le de inkişaf eder. Marifet iltifata tâbidir. Bu resimlerden çok istifade eder. 
Bilhassa karikatürlerden çok faydalanır. A m a Türkiye 'de; laik, demokra t 
ve inkılâpçı Türkiye 'de seçim propagandası esnasında resimlerle neşriyat 
yasaktır. A m a bu da pekâlâ kanunî müeyyidelerle daima teminat al t ında 
bulundurulabilir . 

Arkadaşlar, huzurunuzu fazla işgal etmek is temiyorum, yalnız şunla
rı söylüyorum ki, bu kanunda şu tasarıdaki teferruata ait konular değil, 
esasa, temele ait olan büyük boşluklar, eksikler, noksanlar vardır. Her-
şeyden evvel Türkiye 'de demokrat ik hayatın tesis ve idamesi bugünkü il
me uygun, bugünkü batılı demokrasi lere uygun bir seçim kanununun 
getiri lmesini âmirdir. 

U m u m î Seçim Kanununun nizam ve usullerinin dolayısıyla tahaddüs 
edecek ihtilâfların kesin olarak hal ve faslı ile yetkili tam istiklâle sahip 
bir yüksek adalet merciinin bulunması lüzumuna biz de kaniiz. Bu mer
ciin teşekkül tarzı ve seçimin iptidaî mahkemeler le hukukî ve idarî mü
nasebetleri mahsus bir kanunla tayin ve tasrih olunmalıdır. Biz seçim 
mahkemeler in in kurulmasında yalnız prensipte Millet Partisinin progra
mında olduğu gibi, Cumhuriyet Halk Partisinin bugün istediği gibi olan
larla müttefikiz. A m a biz tek başına bir müessese olarak u m u m î adalet 
o tonomisi içinde bu iptidaî seçim mahkemesiyle beraber istiyoruz. Tek 
başına nihaî karar verecek bir kurul mahkeme olamaz. İptidaî kademesi 
o lmayan bir mahkeme hakkaniyet fikrini efkârı umumiyeye t amamen 
tatbik edemez. Onun için hukukî bir müesseseyi , hukukî bir prensibi bir 
memleket in hayatı umumisine getirip yeniden tesis ederken dört başı 
mâmur her tarafını düşünmek mecburiyet indeyiz. Aksi takdirde adlî ci
hazda otonomi bulunmadıkça birçok yerlerde adalet memurlar ın ın Ada
let Vekilinin kaleminin ucundaki imzaya veya dilinin ucundaki emirna
meye baktığı bir memlekette , en yüksek kademelerden dahi emekli l ik te
minatının ve müracaat haklarının sigortasının kaldırıldığı bir memleket 
te en yüksek adlî makamlardan getireceği bir kurula kesin hükümler sa
lâhiyetini vermek, hukuk namına kesin salâhiyetlerle oynamaktır . Ve bu 
vicdanı â m m e y e teminat yerine tereddüt ve şüphe getirir. 

C E L Â L T Ü R K G E L D İ (İstanbul) — Hâkimlerin hepsi teminatlıdır. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Hâkimlerin sizin kadar teminat al t ında ol
madığını Sayın C. Türkgeldi ben bil iyorum. 

Şimdi bu kanun hakkındaki sözlerimi bir iki cümle ile sona erdi rmek 
is t iyorum. Bu kanun yeni fakat hatalı ve çürük bir teknede alelacele ka-
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lafat tamiri yapmaktadır . Bunu 1954 olağanüstü seçim savaşlarında fır
t ınaya a tmak demek dünya gözü önünde cüretkârane olsa bile katiyen il
mî cesareti ifade etmemektedir . 

Binaenaleyh bu Seçim Kanununun teferruatına ait tatbikat tadilinde 
işte küçük seçim cetvelleri var. Daha sandık başlarında mazbatalar ın ve 
rilmesi hususlarından bahsetmiyoruz, sulh hâkimlerine verilen listelerde 
ismi bulunmayanlar ın hâkimin ayağına gitmelerinin ne demek oldukla
rını evvelce huzurunuzda belirtmiş, münakaşasını yapmışt ık . Bu küçük 
teferruata ait seçim teminatı olduğu hakkında ve Seçim Kanununun il
mî bir şekilde tadil edildiğine muhalefet ve muvaffakat olarak müttefik-
dirler. Seçimleri ilmî bir şekilde yeniden taknin ve tedvin ettik, bunda 
muhalefet ve muvafakat olarak müttefikiz. Bizim için hayır arkadaşlar. 

Türk milleti ve Türkiye'de müstakbel muhalefet bugünün ilmî esasla
rına ve batılı demokrasilerin tatbikatına uygun bir Seçim Kanunu bekle
mekte devam edecek ve bunun bir gün Anayasada teminat esaslarına 
bağlandığını görecektir. Allah o nurlu günleri bu milletin evlâtlarına gös
terecektir arkadaşlar! 

REİS — Faik A h m e d Barutçu. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) — Cezmi Türk arkadaşımızın ko
nuşması üzerine, bazı noktaları tavzih için, Yüksek Huzurunuza ge lmiş 
bulunuyorum. 

Arkadaş ımız , Köylü Partisi muhalefet namına konuşmaya hakkımız 
olmadığından bahsettiler. Biz C. H. P. muhalefeti namına söz aldık. Ve C. 
H. P. muhalefeti namına konuştuk. Cezmi Türk arkadaşımızın temsil et
tiği muhalefete de şâmil olmak üzere yalnız bir noktada bir şey söyledim. 
O da şudur : Seçim Kanununa ait esasları ve hükümleri bütün muhale
fetlerin mutabakati dairesinde çıkarmanın faydaları racih ve aşikârdır, 
dedim. Lütfeder zabıtları tetkik ederlerse, görürler. 

İkincisi; arkadaşımız benim Seçim Kanunu üzerinde teferruatla ilgi
lendiğimden bahsettiler ve esaslı meseleler üzerinde durmadığ ımı söyli-
yerek sadece kanunun medhi ile iktifa ettiğimi ilâve ettiler. Her halde söz
lerimi takib etmemişler. Ben kanunun bilhassa seçim sistemine, seçim 
adaletine taallûk eden noktalardaki eksik taraflarını vuzuhla bel i r tmeye 
gayret ett im. Yalnız emniyete müteallik sözlerde kanunun esasının mut
lak emniyet olduğunu söyledim. Tatbikatta birtakım boşlukların kendini 
gösterdiği de bir hakikattir; onu ifade ettim. Seçim sistemleri üzerinde il
mî objektif görüşler naklettim. Hiçbir seçim sisteminin diğerine rüçhani-
yetini iddia e tmedim. Nispî seçim sisteminin de parti programlar ı üzeri-
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ne fikir beyan etmek imkânını zaafa uğratan tarafları mevcuttur. Fakat 
bu demek değildir ki, bu sistem kötü bir sistemdir, her sistemin kendine 
göre iyi ve iyi olmıyan tarafları vardır. Her memleket in hususiyet ine göre 
emniyet dereceleri değişebilir. Bizim yapacağımız :Seçim s is temimizdeki 
sakat ve adaletsizlikleri bertaraf edici esasları hazırlamaktır. 

Seçimler nispî sistem olabilir, küçük daireler esası olabilir. Bunlar
dan ka rma bir sistem de olabilir. 

Nitekim karma bir sistemin tecrübesi olmak üzere şu da olabilir diye 
afakî mütalâa beyan ettim. Bu böyle yapılsın, bu bizim noktai nazarımız -
dır, şeklinde konuşmadım. Bu itibarla arkadaşımdan rica ederim, tenkid 
noktas ında teksif ettikleri dikkatlerinin bir kısmını lütfen tenkid edeceği 
arkadaşların konuşmasını takibetmeye hasrettim. (Bravo sesleri) 

REİS - Cezmi Türk buyurun. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Sayın Ba ru tçunun beyanları , bendenizce 
burada mazbuttur. Demin de arz ettiğim gibi sizleri tafsilen tasdi e tme
mek için zikretmemişt im. Şimdi de zikretmiyeceğim. Kendilerini dinledi
niz, bendenizi de dinlediniz. Her ikimizin beyanları da sarmalarınızda ve 
hafızalarınızda henüz pek canlıdır. İhkakı hak, sizin vicdanlarınıza aittir. 
Yalnız bu vesile ile Sayın Faik A h m e d Barutçu'nun kendi grupları adına 
küçük seçim çevresi sistemini mahzurlu olarak bu kürsüden ilân e tme
lerini de doğru görmem. Bunu mukabelesiz bırakmak. (Gürültüler) 

Küçük seçim sisteminin iyilikleri; mahzurları zikredilebilir. O da bir 
sistemdir. Temsil i nispîde, vardır. Hattâ, UnescoTıun sosyal ilimler bakı
mından dünyada demokrat ik hayatları inkişaf ett irme bakımından top
lattığı kongreler, vardır. Çalıştırdığı ilim ekipleri vardır, bunların araştır
maları , vardır. Bu araştırmaların neticelerini kongrelere, kararlara bağ
lamıştır. Birleşmiş Milletler Ünesko Teşkilâtının seçim ilmi, seçim siste
mi tatbikatı anketler, derya deniz olan bu kararlar, şu mütevazı kütüp
hanede bile mevcuttur. Bu sınıf partilerinin mevcut olduğu memleket ler
de, büyük şehirlerde nispî temsilden bahsedilebilir. Bizim memleket imiz 
gibi içtimai bünyesi olan, millî karakteri her şeye hâkim köylü bir millet 
olan, memleket te , sınıf partileri bulunmıyan bir memleket te temsili nis
pî, bahis mevzuu dahi olamaz. Bahis mevzuu edilirse i lme karşı hareket 
edi lmiş olur. 

Küçük seçim çevresinin de fayda ve mahzurlarını burada izah edecek 
deği l im. Buna ait tetkikler, yukarda kitaplıktadır. Sayın Barutçu ve siz
ler, arzu ederseniz, tetkik buyurursunuz. 

REİS - Komisyon sözcüsü Şemi Ergin. 
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M U V A K K A T E N C Ü M E N M A Z B A T A M U H A R R İ R İ Ş E M İ E R G İ N (Mani
sa) - Muhterem arkadaşlarım, muhalefete mensup arkadaşlar ımızın Se
ç im Kanunu üzerinde söylemiş oldukları sözlerin yalnız getirdiğimiz ra
pora temas edenlerine cevap vermekle iktifa edeceğim. Çünkü komisyon
lar, ancak kendilerine tevdi edilmiş olan işleri görmekle , İçtüzük hüküm
lerine göre, vazifelidir. Bu bakımdan bize vâki tekliflerin kabul veya red
di dolayısiyle düşüncelerimizi huzurunuzda arz e tmeye çal ışacağım. Di
ğer hususlara cevap vermek vazifesi, Hükümet in ve diğer arkadaşların 
olacaktır. 

Sayın Barutçu arkadaşım, Geçici Komisyonda, muhalefeti d in lemeye 
vakit bırakılmadığını söylediler. Sözlerime müsaadenizle buradan başla
mak isterim. Geçici Komisyon Anayasa, Adalet ve İçişleri komisyonlar ın
dan tefrik edilen beşer kişiden teşekkül etmiştir ve Anayasa Komisyonu , 
kendi arasından Demokrat Partili arkadaşları seçmekle beraber aynı za
manda Muhterem Şemsett in Günaltay ve Muhterem Baru t çuyu da bu 
komisyona âza olarak seçmiş bulunmaktadır. Komisyonumuzun toplan
ması akabinde Faik A h m e d Beyefendi, komisyondan, gelen kanun lâyi
hasını tetkik ve cevap vermek için mehil istedi. Muhalefetin zaten birkaç 
maddeden ibaret olan ve bütün vatandaşların bildiği gibi esasta aykırılık 
bu lunmıyan ve muhalefete mensup arkadaşların da ötedenberi ma lûmu 
bulunup fikir malzemesi bakımından da her türlü istihzaratı yapmış bu
lunan muhalefet partisi mensubu bu arkadaşlarımızın fikirlerini getir
meleri için öğleden sonra saat 16 da toplanmak üzere komisyon, 4 saat
lik bir tatil yapmış bulundu. 

Öğleden sonra toplandığımızda Komisyonumuza muhal i f arkadaşları
mızdan yalnız, komisyonda âza olmamakla beraber, Trabzon Mebusu 
muhte rem Hamdi Orhon arkadaşımız iştirak etti ve lâyiha ve tekliflerin 
görüşülmesinin sonuna kadar komisyonda hazır bulunarak şahsi fikirle
rini orada ifade ettiler ki bu fikirler, aynı zamanda muhalefete mensup 
bir arkadaşımızın fikirleri aynı zamanda muhalefetin fikri olarak da ka
bul edilebilir. 

Sayın Faik A h m e d Baru tçunun , bize söz söylemek imkânı ver i lmedi , 
yolundaki ifadeleri muvacehesinde arz etmek isteriz ki kendileri bu mev
zulara çok yakından alâka göstermekle beraber komisyona ge lememek ve 
fikirlerini beyan e tmemek suretiyle bizi faydalandırmadılar. A y n ı zaman
da üzerlerine düşen vazifeyi komisyona ge lmemekle yapmamış bulun
dukları halde Hükümet tasarısı aynen kabul edilmiştir demektedir ler . 
El imizde, hükümet lâyihası, muhterem Barutçu'nun iki arkadaşıyla olan 
teklifi Hamdi Orhon arkadaşımızın teklifi ve bir de, bir maddeye munha-
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sır olmak üzere, Gürkan arkadaşımızın teklifi vardı. Bütün bunlar, yük
sek heyetinizin verdiği direktif üzerinde tevhid edilerek görüşüldü. He
men şunu ifade edeyim ki muhterem Barutçu arkadaşımızın, Hamdi Or-
hon arkadaşımızın tekliflerinde iki noktada komisyon olarak mutabık 
ka lmamış o lmakla beraber hükümet lâyihasında ve diğer tekliflerde ek
seri mevzular, tamamiyle mutabakat halinde bulunmakta idi. Bu bakım
dan yalnız hükümet lâyihası aynen kabul edilmiş demelerini , komisyon 
müzakereler ini hakikaten takip etmemelerinin verdiği bir netice olarak 
kabul e tmek mümkündür . Çünkü Komisyonda hakikaten komisyon ar
kadaşlar ımızın vâki birçok teklifleri müzakere edi lmiş ve kanun metni 
içerisine geçiri lmiş bulunmaktadır. Bilhassa rapordaki bir yanlışl ığı tas
hih e tmek için arz etmek isterim, 27 nci maddede kütüklerin, seçmen 
kütüklerinin yoklama zamanında vâki tashihlerin neticelerini, tashih 
edilen kısımların siyasi partilere, ancak tashih edilen kısımlar üzer inden 
veri leceği yazılı bulunmaktadır. 

A y d ı n Mebusu Cevat Ülkü arkadaşımızın teklifi, evvelce kütükler tan
zim edilirken orada teşkilâtı bulunmıyan partiler, sonradan teşkilât kur-
muşsa, kendilerine tashih edilmiş kütüklerin veri lmesi halinde esasla
r ından habersiz oldukları için kütüklerin asılları üzerinde tetkikat ve 
kontrol yapmak imkânından mahrumdur, denildi ve sonra kurulan siya
si parti lere kütüklerin tamamen verilmesi esası 27 nci madde ile kabul 
edi lmiş ve yine Seçim Kurullarına vâki itirazlarda tutanaklarına itiraz 
edilen milletvekillerinin müdafaa hakkını tanımış olduk. Ve fakat millet
vekil ler ine nasıl tebligat yapılacağı şeklinin tespit edi lmemiş olması kar
şısında arkadaşlarımız, tutanaklarına itiraz edilen milletvekil lerine mü
dafaa hakkını istimal edebilmeleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
tutanağına itiraz edilen milletvekiline keyfiyetin tebliğ edileceği esası 
a l ınmış bulunmaktadır . Ve yine 117 nci maddede , Yüksek Seç im Kuru
lunun tarzı teşekkülü, üzerinde de komisyonda esaslı tadilât yap ı lmış ve 
denmişt i r ki, tutanaklara ait itirazların tutanağa müessir olabilecek iti
razın tetkikında Yüksek Seçim Kurulu adedi mürettebi (11) kişi ile top
lansın. Bu ve buna benzer daha birçok tadiller komisyonda birlikte tet
kik ve mütalâa edilmiş ve gelen Hükümet tasarısı üzerinde birçok deği
şiklikler yapı ldıktan sonra huzurunuza gelmiş bulunmaktadır . 

Muhte rem arkadaşım, bunlardan sonra, Seçim Kanununun iki nok
tada boşluğunu ifade ettiler. Bunlardan bir tanesi, seçim adaleti bakı
mından, bir tanesi de seçim emniyeti bakımından. . Seçim adaleti bakı
mından tezlerini ifade ederken, bugünkü seçim sisteminin icabında bir 
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partinin lehine bütün sandalyaları değiştirebileceğini ifade ettiler ve bu
nun yer ine de birçok usullerin seçim adaletini temin bakımından düşü
nülebileceğini söylediler. 

Muhte rem arkadaşlar; b i lmiyorum temsil s is teminden maksat , nispi 
seçim midir? Bu, hakikaten üzerinde akademik münakaşalar yapı lması 
m ü m k ü n olan bir sistemdir, bugün memlekete tatbik edilirse faydalı olur 
mu, olmaz mı, üzerinde durulacak bir mevzudur. A m a şu mütalâa mev-
zuubahis olabilir ki, bugün nispî seçime yakın sistemleri bünyes inde 
toplayan ve buna uygun seçimler yapan karşımızda bir Fransa ve buna 
yakın olan Yunanistan mevcuttur ki, bunlar da bugün bu seçim sistem
lerinin hakikaten bünyelerine uymadığını ve mazeretlerini ileri sürerek 
majorite, ekseriyet sistemine doğru bir temayül göstermektedirler . 

Bu şekilde hakikaten istifadeli olmıyan, siyasi hayatta ve memleke t 
üzerinde müessir olabilecek iktidarın kurulmasında ve teessüsünde hü
kümet teşkillerinde zararları açık bir hakikat olan bu sistemin memleke 
t imizde tatbiki ve tecrübe mahiyet inde de olsa bir memleket te , bâzı vilâ
yet lerde nispî seçimin mevcudiyet i ve bâzı vi lâyetlerde de ekseriyete da
yanan sistemin tatbik edilmesinin uygun olup olmıyacağı hakikaten ca-
yi münakaşadır ve esasen komisyon olarak bize gelmiş olan teklifler ara
sında ne Muhterem Barutçu'nun ne Hamdi Orhon'un ve ne de diğer ar
kadaşlar ımızın bu mevzua ait bu fikirlerini destekliyecek açık ve vazıh 
her hangi bir teklifleri, mevcut değildir. O bakımdan komisyon olarak bu
nun üzerinde durmaya da imkân bulamamış bulunuyoruz. 

İkinci nokta : Seçim emniyetidir. Bu da adlî s is teme irca ile müta lâa 
edilmektedir . Seçim Kanununda güzel esasların derpiş edildiği ve fakat 
bâzı noktaların, bâzı kapıların açık bırakılmış olduğu ifade edilmektedir . 
Bu açık kapılar ne şekilde bırakılmıştır. Bunun münakaşas ın ı burada 
Geçici Encümen Mazbata Muharriri olarak benim y a p m a m a imkân mev
cut değildir. İktidar ekseriya şartları hesaplamadan hattâ aldığı tedbirle
ri hesaplamadan karar alır dediler. 

Muhte rem arkadaşlar; hakikaten Seçim Kanununu, 1950'de tatbik 
edilen şekli ile, bir iki noksanı müstesna, memleket te seçim emniyet ini 
temin edebilecek bir kanun olarak vasıflandırmak mümkündür . Noksan 
tarafını bizden evvel Muhterem Barutçu, ifade ettiler. Dediler ki, mebus 
zabıt larının Büyük Millet Meclisi tarafından tetkiki ve bunun üzerine ka
rar veri lmesi , ekseriya, Meclisi teşkil eden siyasi partilerin noktai nazar
larına göre yapılır ve muhalefet zaman, zaman bunda mağdur du ruma 
düşer. 
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O zamanın muhalefet partisi, hakikaten bu tezi ortaya atmış ve mü
nakaşalar Meclis ekseriyetinin elinden alınarak bir heyete veri lmesini 
teklif etmiş ve bunun mücadelesini yapmış bulunmaktadır . Bugün ikti
dar, dünkü sözünü yerine getirerek, yarın, verilecek bu kararların kimin 
lehine tecelli edeceğini bi lmeden ve düşünmeden, tutanakların tetkik, 
kabul, tasdik veya iptalinin uzun seneler hukuk ilim ve tatbikatında hiz
met gö rmüş ve kanunları tatbik eden insanlar olarak da ima bitaraf kal
mayı şiar edinmiş bir heyetin eline vermeyi kabul etmiş ve bu husustaki 
tekliflerini mücadele ettiği fikirlerin bir hülâsası olarak yüksek huzuru
nuza get i rmiş bulunmaktadır. 

Şimdi getirilen teklifde, bu kayıt Yüksek Seç im Kurulu olarak vasıf
landırılmıştır. Muhterem Barutçu arkadaşımın, vâki teklifinden ve bura
daki beyanından anlıyoruz ki, Yüksek Seçim Kurulunun bir yüksek 
m a h k e m e vasfını haiz olması yolunda bu kurulun tebdilini ve m a h k e m e 
vasfını a lmış olmasını müdafaa etmektedir. Muhterem arkadaşlar, seçim 
kanunu ile ilgili bi lcümle mesaili murakabe, kontrol ve neticede hakika
ten seçilen kimselerin tutanakları üzerinde dahi müessir olacak kararla
rı ve rmek salâhiyeti neden adliyecilere, neden hâkimlere verilmiştir; bu
nun kısaca izahını yapmak isterim. Mesele şu : Şimdiye kadar olan se
çim kanunlar ında idare âmirlerine verilen bu salâhiyetle görüldü ki, ida
re âmirleri üzerinde hakikaten icra kuvvetinin ve o günkü seçimleri ida
re eden iktidarın kendi lehlerine müessir olması mümkündür ve emni
yetli bir seçime ulaşmanın bu şekilde elde edilmesi de gayr imümkündür . 
Şu halde bütün memleketçe, muvafık ve muhalif, üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz ve kendilerine tevdi edilen her türlü mesailde hukuk anla
yışlarının dışında bîtaraflıkları zedeliyebilecek, her hangi bir yola sapmı-
yacaklarına, sapamıyacaklarına inandığımız ve kendileriyle iftihar ettiği
miz hâkimlere seçimin idaresini tevdi ve teslim etmiş bulunmaktayız . İl
çe seçim kurulundan başlıyarak vazife başında da ima hâkimi görürüz. İl 
seçim kurulunda hâkimdir. Yüksek Seçim Kurulunun hâkimlerden te
şekkül etmesinin mânası bir mahkeme kurmak değil ve fakat bu mesa
ili,, seçim mesailini ekseriyet partisinin siyasi nüfuzundan uzaklaştır
mak, kanunu tatbik etmektir. Bundan maksat hayatı müddet ince bitaraf 
kalmıya, haklıya haklı demeye, haksızı haksız olarak ç ıkarmaya al ışmış 
olan bu muhte rem insanların eline vermektir. Yoksa bir m a h k e m e kur
mak değildir. Mahkeme de diyemiyeceğiz. Çünkü, bu heyetin, bu kuru
lun gördüğü vazifeler içinde yalnız tutanakların iptali değil, daha birçok 
idari vazifeleri de mevcut olduğunu görürüz. Bunlar müstakil midir, de
ğil midir? Bunların müstakil olmadığını iddia etmek bence çok güçtür. 
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Bu hâkimlerin teminatları itibariyle ve aynı zamanda kuracakları te
şekküllerde yer almalarının şekli bakımından tamamiyle müstakil bir he
yet halinde çalışacaklardır. Huzurunuza gelen teklifin bir maddes inde 
görürüz ki; bu heyet, evvelce 7 kişiden müteşekkil iken bugün ise haki
katen seçim tutanaklarının iptali gibi meseleler üzerinde karar v e r m e gi
bi büyük salâhiyetler verilmiş olduğundan 11 kişiye çıkarı lmış bulun
maktadır. Bu heyetin sekiz kişisi, Temyiz Mahkemesinden bir o kadarı da 
Şûrayı Devletten seçilir. Başkanı, Temyiz Mahkemesin in Reisidir. Başka
nı da dâhil olmak üzere 11 kişiden teşekkül eder ve bunlar gerek Temyiz 
Mahkemes i ve gerekse Şûrayı Devlet, azalar kendi aralarından intihapla 
seçilirler. Bu heyet üzerinde İcranın, günün iktidarının ve ekseriyeti elin
de bulunduran siyasi bir partinin en ufak bir nüfuzu bulunmamaktadır . 
Ve hakikaten de Hükümet bu mevzuu ortaya get i rmiş ve Yüksek Seçim 
Kuruluna bu salâhiyeti, bu çok geniş, bu ulvi ve muhte rem salâhiyeti 
ve rmiş olmasiyle memleket demokrasisine memleket in yarınki seçim em
niyetine en büyük hizmeti, tarihî hizmeti yapmış bulunmaktadır . 

Seç im kütükleri : Seçim kütüklerinin hakikaten gerek tadilâtı ile, ge
rek hazırlanışı itibariyle birçok noksanlıkları mevcut idi. Yine bu mevzu
da Hükümet tarafından getirilen teklifin muhalefet part isindeki mevcut 
arkadaşlar ımızın getirdikleri tekliflerden bir ileri adım taşıdığını görmek
teyiz. Hamdi Orhon arkadaşımızın ek kanun lâyihası halinde yaptığı tek
lifte, seçmen kütükleri tanzim edildiği zaman bunun o seçim bölges inde 
seçime iştirak eden siyasi partilere veya 20 vilâyette teşkilâtı bulunan ve 
bu şekilde seçim iştirak imkânını temin eden siyasi partiler mümess i l le 
rine ve rmek lâzımdır, mütalâası karşısında huzurunuza getirilen met in
de seçmen kütük listelerinin o seçim çevresinde siyasi parti seçime, işti
rak etsin, etmesin, seçim bölgesinde bulunan bütün siyasi parti teşkilâ
tına birer suret olarak verileceği kabul edilmiştir. Yani bununla her köy
de ve her mahal lede ihtiyar heyetleri tarafından tanzim edilen seçmen 
kütük listeleri, o mahalledeki muhtelif partilerin ocak başkanlar ına veya 
köyün ocak başkanına tevdi edilecektir. Bu da her hangi bir vatandaşın 
hata veya sehiv neticesi listeye dâhil edi lmemesi gibi bir neticeyi ön leme
ye matuf bir harekettir. Parti mümessillerinin, parti teşkilâtında vazife 
alanların seçmen kütük listelerindeki isimlerin bulunup bulunmadığın ı 
daha geniş bir şekilde tetkik ve bunun neticesi, itirazların imkânlar ını 
sağlamış bulunmaktadır . 

Burada fazla olarak arkadaşlarımız, şunu istemektedir : Seç im kü
tükleri, başta geliyor. Deniyor ki; listeler bize veril iyor ama bize lâzım 
olan sulh hâkimi tarafından tasdik edilen seçim kütükleridir. Bunlar 
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sulh hâkimi tarafından tasdik edilir, bir tanesi seçim kurulu başkanına 
tevdi edilir, bir tanesi, nüfus dairesine verilir, iki tanesi, seçimi yapacak 
sandık başkanına tevdi olur. Sandık başkanı bunun bir tanesini seçmen
lerin göreceği şekilde bir yere talik eder, bir tanesini de masanın üzerin
de bulundurur. Deniyor ki; bize bu listelerden veriniz. Çünkü bunlarda 
bâzı yanlışlıklar oluyor, o gün seçim kuruluna müracaat da imkânı yok
tur. Bu sebeple bâzı vatandaşlar, reylerini kul lanmaktan mahrum kal
maktadırlar. Bilmiyorum, seçim kütüklerine ait listeleri bütün siyasi par
tilere tevdi külfetini üzerine yüklenmiş bulunan Hükümet , seçimlere çok 
yakın bir zamanda seçmen kütüklerinin de, bu kadar büyük külfeti kar
şısında bunların da siyasi partilere verilmesi yükünü taşıyabilecek mi ve 
bu işi yapabi lecek mi? Bunda mütereddidim. Ama , sandık başkanına 
sulh hâkimi tarafından tevdi edilen resmî bir liste karşısında bir de siya
si partilerin müşahitlerinin elinde bulundurulan liste karşı karşıya gele
cektir. Siyasi parti mümessil i , diyecektir ki, senin listende yoktur, a m a 
bendeki listede vardır, bununla amel edeceksin. Tabiat iyle onlarda tas
dikli o lmasına rağmen, sandık başkanı kendisine sulh hâkimi tarafından 
verilen liste ile amel e tmeye mecburdur. Siyasi parti müşahi t ler inden her 
hangi biri, suretle kendilerine verilebilecek bu seçmen kütükleri üzerin
de oynıyabilir mi, oynıyamaz mı? Bunu mütalâa dahi e tmiyorum. A m a 
sandık başkanı , sulh hâkimi tarafından kendisine tevdi edilen seçim kü
tüğü ile iş görmeye mecburdur. Kendisinin, hâkime müracaat imkânı ol-
mıyan dağ başındaki bir köyde, şu veya bu partinin elinde bulundurdu
ğu ve yine kendisine ibraz ettiği bir listeye elbette ki kıymet vererek bu
nun üzerinden iş yapması imkân ve ihtimali yoktur. İyi bir iş yapal ım 
derken sandık başkanı ile muhtelif parti mümessi l ler i ile mücadele mev
zuunu ortaya atmış oluruz ki bendenizce bu, tehlikeli bir mevzudur . 

Bir de, Hükümet tasarısındaki bir noktaya temas etmektedirler. Bu
rada, Hükümet tasarısında deniyor ki; kütüklerin tanzimi sırasında in-
hilâl eden ihtiyar heyetleri veya meclisleri mevcut olursa, seçim kütükle
rinin tanzimini vali veya kaymakamlar ın tâyin edeceği bir heyet marife
tiyle yaptırırlar. Bu, bir ihtiyacın mahsulüdür. Birçok seçimlerde hakika
ten zaman oluyor ki, ihtiyar heyeti, muhtar ve yedekler ile beraber istifa 
ediyorlar, vazifelerinden ayrılıyorlar. Veya tam bu sırada yeni bir kaza ve
ya yeni bir mahalle kurulmuş bulunuyor. Tabiatiyle muayyen bir zaman 
içerisinde yapı lması icabeden bir vazifenin muallâkta kalması , ihtiyar he
yeti seçimlerine intizaren beklenmesi , mümkün değildir. Şu halde vali ve 
kaymakam, derhal bir heyet ayırmak suretiyle bu vazifeyi görecektir . 
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Arkadaş la r ım demektedirler ki, vali ve kaymakamlar , idari merciler
dir. Binaenaleyh bu hâdiselerin huzurunda vazifesi bu heyeti seçmek 
yetkisini hâkime verel im. Burada Seçim Kanununun 15 inci maddes in
de kabul edi lmiş olan bir prensip çıkmaktadır. Seçim Kanunun 15 inci 
maddesi , seçim kütüklerinin tanzimini açık bir mâna, bir ifade ile idari 
âmirlere, valiye ve kaymakama vermiş bulunmaktadır . Hattâ şu şekilde
dir ki, seçim kütüklerinin tanzimi ile vazifeli bulunan köy ihtiyar heyet
leri, mahal le ihtiyar heyetleri ve muhtarları eğer bu vazifeleri lâyikı veç 
hile ifa edemezler veya yetişt iremezlerse vali, kaymakam ve idare âmirle
ri, hâk im sınıfından olanları hariç, emirlerinde çalışan bütün memurlar ı 
bu vazifede istihdam edebilirler. 

Şu halde kanun, mâna itibariyle, seçmen kütüklerinin tanzimini ida
ri merci lere bırakmış bulunmaktadır . Eğer bunu hâkime verecek olursak 
seçim kütükleri üzerinde vâki itirazları tetkik edecek hâkim, aynı zaman
da seçim kütüklerini yapmış veya yapt ırmış bir vazifenin baş ında olacak
tır ki, hem hüküm verecek, hem icraatından dolayı itiraza uğramış bir 
m a k a m sahibi olacaktır ki, iki mesuliyet karşı karşıya gelmiş bulunmak
tadır. Netice itibariyle hâkimin tetkikına tâbi ve bu kadar geniş hüküm
lerle vatandaşların itirazını görebilmeleri için tevzi edilen bu kütüklerin 
idari makamlar tarafından yapı lmasında 15 inci madde hükmü de açık 
ve sarih olduğuna göre hiçbir mahzur, mevcut değildir. Çünkü netice iti
bariyle gene bu sulh hâkiminin tasdikmdan çıkacak ve bunun yapı lma
sından mütevelli t itirazlar sulh hâkiminin tetkikına arz edi lmiş buluna
caktır. 

Muhte rem Barutçu arkadaşımızın ara seçimleri hakkındaki teklifleri, 
encümenimizce kabul edilmemiştir. Seçim Kanunumuzun 6 ncı madde
sinde mer' i met inde denilmektedir ki, ara seçimleri, Mecl isçe hilâfına ka
rar ver i lmedikçe filân ayda yapılır. Teklifte bunun şu şekilde değişt ir i lme
si, istenmektedir. Meclisçe daha önce yapı lmasına karar ver i lmedikçe fi
lân ayda yapılır. Bunun üzerinde encümende duruldu. Netice şudur: ara 
seçimlerinin yapı lması ayı tâyin edilmiştir. Bu, kanunen tâyin edi lmiş 
bulunmaktadır . A m a mücbir vaziyetler ve zaruretler karşıs ında Büyük 
Millet Mecl is ince bunun tehiri imkânını da vâzıı kanun bahşe tmiş bulun
maktadır. "Büyük Millet Meclisi karar vermedikçe" tâbirinin kanundan 
çıkarı lmış olduğunu kabul etsek dahi zaruretler karşısında, mücbir se
bepler karşısında eğer Büyük Millet Meclisi o sene seçim yapı lmas ına lü
z u m görmezse böyle bir maddeyi bir kanunla getirerek bunun tehirine 
her zaman sahip bulunmaktadır. Ve yine altıncı maddeye ait teklifte şöy
le bir ifade vardır. 
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Seçim tutanaklarının Yüksek Seçim Kurulunda tetkiki neticesinde ip
taline karar verildiği tarihten itibaren seçim başlar. Ve yine iki vi lâyetten 
milletvekili seçilen milletvekilinin bir vilâyeti tercih etmiş olduğu günün 
ertesi günü seçim başlar, demektedir ki, Yüksek Seçim Kuruluna tuta
naklar üzerindeki itirazı tetkik etmek için üç aylık bir müdde t ver i lmiş 
bulunmaktadır . Bugün bir vilâyetin itiraz yapılan tutanağını tetkik ede
cektir, farzedelim ki, bu vilâyetten bir milletvekilinin tutanağını iptal ede
cektir. Ertesi günü o seçim bölgesinde seçim faaliyeti başlıyacaktır. Beş 
gün sonra diğer bir vilâyetin vâki itirazlarını tetkik edecektir. O vilâyette 
de belki bir milletvekilinin tutanağını iptal edecektir. O tarihten de beş 
gün sonra ikinci bir vilâyette bir seçim mücadelesi başlamış olacaktır, ki, 
muhtel i f tarihlerde bu suretle memleket içinde ayrı ayrı tarihlerde niha-
yet lenecek bir seçim mücadelesi sürüp gidecektir. Komisyonumuz bunu 
da muvafık bulmadı. 

Kanunda gerek iptal ve gerek tercih suretiyle boşalan milletvekil l ikle
ri için seçim ayının muayyen tarih olarak tesbiti üzerinde ısrarla durduk. 

Yine bu arada vâki tekliflerden bir tanesi, reddedilen tekliflerden bir 
tanesi, kanunun rey veremiyecek kimseleri tadadettiği maddes ine ait bu
lunmaktadır . Kanunun bu maddesinde subayları, gedikli subayları , po
lis müdürlerini , polis komiserlerini ve polisleri, silâh alt ında bulunan 
eratı ve askerî öğrencileri kanun rey vermekten menetmiş bulunmakta
dır. Teklif, bu memnuiyet in yalnız silâh altında bulunan erat ile askerî 
öğrenci lere tahsisinden ibarettir. Yani subaylar, gedikli subaylar, askerî 
memurlar , emniyet müdürleri , emniyet komiserleri ve emniyet memur la
rı da rey verebilsinler. Komisyon olarak, bu Seçim Kanununun kabulü 
tarihinde ileri sürülen mucib sebeblerle, bugün de üzerinde ısrarla dur
duğumuz aynı mucib sebeblerle, memleket bünyesi içinde kendiler ine 
dahilî n izam ve intizamı memleket in sınırlarını korurhak gibi büyük va
zifeler veri len ve siyasi parti mücadelelerinin en had safhalarında, seçim 
gününde, üzerinde memleket çapında büyük, memleket in bünyesiyle 
mütenasip büyüklükte vazifeler taşıyan bu arkadaşları o günkü seçim 
mücadeles inin dışında bırakmak gayesini kanunun da istihdaf etmiş ol
ması karşısında biz bu mucip sebebleri aynen tekabbül ettik. Bugün de 
bu böyledir. Bu sebepledir ki muhterem Barutçu arkadaşımızın bu mev
zu üzerindeki teklifine yanaşmadık. 

Muhte rem arkadaşlar, huzurunuza getirilmiş bulunan kanun, m e m 
lekette demokrasinin hakikaten, tam mânası ile teşekkülüne hizmet ede
bilecek ileri bir adımı olacak ve bu kanun -bâzı arkadaşlar ımızın da ifa
de ettiği- açık kapıları da kapatacaktır. 
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Hakikaten, Meclis ve iktidar yarın seçimler üzerinde vukua gelecek 
itirazları ve kanunlar üzerinde yapılacak şikâyetleri tetkik ve karar vere
cek salâhiyetleri, icabında iktidar değişmesine dahi müncer olabilecek 
seçim tutanaklarının iptali meselesini büyük bir ferahlıkla, büyük bir it
minanla bütün Türk Milletinin hürmetini, i t imadını kazanmış olan Türk 
hâkimine tevdi etmekte asla beis görmemiş ve bunu yapmakla da vazife
sini yapt ığına kani bulunmuştur. İşte huzurunuza getirdiğimiz kanunun 
esas prensiplerinde değişik olan noktalardan birisi Yüksek Seçim Kuru
lunun ihdası ve Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili ve tutanakların Büyük 
Millet Meclisinde tetkikiyle alâkalı kanun maddelerinin değiştir i lmesi ve 
diğeri de seçim kütükleri üzerinde bütün vatandaşların murakabe hak
larını kullanabilmeleri için, vatandaşların mensup bulunduklar ı partile
rin en ufak teşkilâtına kadar bunların tevziini prensip olarak kabul e tmiş 
Geçici Komisyon olarak da getirdiğimiz metin Hükümet in getirdiği metne 
bâzı i lâvelerden ibarettir. Raporumuzun aynen kabulünü istirham ederiz. 
(Alkışlar). 

REİS - Adalet Vekili. 

A D L İ Y E VEKİLİ O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Ankara) - Muhte rem ar
kadaşlar ım, bu seçim kanunu lâyihasını niçin yüksek huzurunuza getir
dik? Evvelâ bu nokta, bu mevzu üzerinde konuşacağım. Ondan sonra 
muhalefeti temsil eden arkadaşlarımızın ileri sürdükleri bâzı esaslı nok
talara cevap vermek isterim. 

Muhte rem arkadaşlarım, hepiniz bilirsiniz ve hepinizin malûmudur , 
demokras in in millî iradesinin temelini, esasını seçimler teşkil eder. Bü
tün yurt içerisinde mebus seçimi, belediye çevresinde belediye seçimi, vi
lâyetlerde meclisi umumi, köylerde muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi; bun
lar millî iradenin tezahürüne vesile teşkil eden seçimlerdir. Bir seçimin, 
y ine hepinizce malûmdur ki, millî iradenin tezahürüne, tecellisine tama
men uygun olabilmesi için o seçimin tam ve salim bir emniyet ve teminat 
havası içerisinde cereyan etmesi lâzımdır. Seçim denince, seçim emniye
tini başta mütalâa etmek yerindedir. Arkadaşlar ımızla biriz ve zaten ma
şerî v icdanda belirecek en ufak tereddüt ve şüpheye mahal ka lmamak 
içindir ki Seçim Kanununda bu yeni hükümleri get i rmiş bulunuyoruz . 
Önümüzdek i seçimlerde Türk vatandaşının, muhalefetin, yabancı her 
hangi bir kişinin dahi vicdanında Türkiye'de yapı lan seçimler hakkında 
en ufak bir tereddüdün, en ufak bir endişenin doğmamas ı içindir ki bu 
lâyihayı yüksek huzurunuza arz etmiş bulunuyoruz. Biz bir kere daha 
Türk vatandaşının vicdanında 1946 hâtırasının doğmamas ı ve bunun 
ebediyen millî ve siyasi tarihimize gömülüp kalmasını istemekteyiz ve bu 
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tasarıyı bu ruh ve düşünce ile evvelce kabul edilmiş olan kanunun açık 
hükümlerini bilhassa i tmam etmek suretiyle takdim etmiş bulunuyoruz . 

Hangi hükmü getirdik? Getirdiğimiz hüküm, evvelâ seçmen kütükle
rine mütedairdir. Seçmen kütüklerinde her seçmenin bi lhassa yer alma
sını istihdaf etmiş bulunuyoruz. Seçmen kütüklerinin haricinde seçim 
hakkına mâlik olan hiçbir vatandaşın kalmaması bizim için en büyük ar
zu ve iştiyak olmuştur. Bunun içindir ki muhalefetin yaptığı tekliften da
ha ileri giderek seçim çevresinde teşkilât kurmuş bulunan her siyasi par
tiye seçim kütüklerinin birer suretinin verilmesini tesbit etmiş bulunu
yoruz. Bu suretle o bölgedeki siyasi partiler kendi mensuplarını , vatan
daşlarını ikaz etsinler, onun itirazına imkân versinler, bu suretle her va
tandaş bu kütüklerde yer alsın ve millî iradenin tecellisinde vatandaşla
rın hiçbirisi hariç kalmasın. Bu suretle millî irade tam, kâmil ve şâmil bir 
surette tahakkuk ve tecelli etsin, istedik. 

İkincisi, ş imdiye kadar Büyük Millet Meclisinin, İçtüzük gereğince. 
Tutanaklar ı İnceleme Komisyonunda incelenmekte bulunan milletvekil
leri mazbatalar ının bu defa her türlü siyasi mülâhaza ve endişelerin, her 
türlü tereddütlerin bertaraf edilebilmesi için, bîtaraflıklarından asla en
dişe edi lmeyecek, bilgilerinden ve tecrübelerinden asla endişe edi lmeye
cek ve tereddüde düşülmiyecek iki büyük kaza müessesemizin, Temyiz 
Mahkemes i gibi en yüksek adlî kaza müessesemizin ve Şûrayı Devlet gi
bi en yüksek idari kaza müessesemizin heyeti umumiyeler i arasından se
çilecek bir heyet marifetiyle milletvekillerinin seçim tutanakları katî ve 
nihai olarak tetkikini tesbit etmiş ve bu suretle en büyük adlî teminata 
bağlamış bulunuyoruz. 

İşte bu ruh, bu halisane emel ve ümniye ile getirdiğimiz bu tasarıyı, 
muhalefetin, bilhassa Halk Partisi muhalefetinin kendilerinin dahi eme
ği sepk etmiş bulunan veya kendi telâkkilerince sadece kendi eserleri ol
duğu ifade edilen eski kanunun açık yerleri, o zamanki ilim heyetinin 
işaretlerine rağmen, tavsiyelerine rağmen açık bıraktıkları noktaları dol
duran bu teklifimizi samimî bir fikir ve niyetle karşılamaları lâzımgelir-
ken, bunun acele getirildiği noktai nazarı ileri sürülerek hakikaten yara
tı lmak istenilen ferahlatıcı hali, gölgelemek, samimî o lmamak demektir . 

Muhte rem arkadaşlar; seçim kütüklerinin birer suretinin siyasi par
tilere veri lmesi yolundaki bu arzumuz, eski seçim kütükleri üzerinde ha
kikaten durmak lâzım geldiğindendir. Bizzat müşahedemize göre, eski 
seçim kütükleri senelerdir duvarlara talik edile edile pejmürde bir hale 
gelmiştir. Bundan gayrı memleket imizde yeniden vilâyetler ihdas edi lmiş, 
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kazalar ihdas edilmiş, mahalleler ihdas edilmiş, yeni sokaklar ve cadde
ler açılmıştır, yeni köyler kurulmuş ve birçok köylerimiz birbir inden ay
rılmıştır. Bütün bu yenilikler ve değişiklikler hasebiyle eski seçim kütük
leri ile isabetli ve selâmetli bir neticeye varmanın imkânı bu lunmamak
tadır. Bunun için seçim kütüklerinin külfetli dahi olsa tam, kâmil ve şâ
mil mânası ile vatandaş reyini aksettirecek şekilde yeniden tanzimine lü
z u m ve kanaat getirdik ve her külfeti göze alarak maahaza bu maksat la 
seçmen kütüklerinin tanzimi lüzumunu ve bu tanzim sırasında da bir 
suretinin siyasi partilere verilmesi hususunu derpiş ettik. 

Şimdi bu suretle Yüksek Huzurunuza getirdiğimiz tasarının madde
leri konuşulurken onun tazammun ettiği ruh daha açık olarak zahir ola
caktır. Ve gerekirse maddeler üzerinde arkadaşlarımızı tenvir ve tatmin 
edici maruzat ta bulunmak da mümkündür. Yalnız burada keserek mu
halefetin bu getirdiğimiz tasarı z ımnında işaret ettikleri noktalara cevap 
ve rmek isterim. 

Faik A h m e d Barutçu arkadaşımız, mademki , bir seçim kanun lâyiha
sı -bâzı maddelerinin tadilini dahi matuf olsa- get irmiş bulunmaktasınız , 
bu arada seçim emniyeti ve seçim adaleti üzerinde de durarak gerekli hü
kümler i getirmeniz lâzımgelirdi, bu hükümleri get i rmedikçe bunu tat
minkâr bu lmak mümkün değildir, dediler ve bu da ima tek parti hâkimi
yet ine doğru götürecektir ve bir gün burada muhalefetin bir sandalyesi 
dâhi kalmıyacaktır diye buyurdular. 

Muhte rem arkadaşlarım; sanki yer yüzünde bütün medeni ve demok
ratik milletler, arkadaşımın şimdi üzerinde durduğu sistemi kabul e tmiş
ler ve bu mesele her türlü münakaşadan beri olarak hallü fasledilmiş ve 
sadece Türkiye 'de kalmıştır, gibi bir telâkki yerinde olmasa gerektir. Bu
gün nispî temsil usulü 19 uncu asırda, 20 nci asırda muhtel i f medeni 
milletler tarafından tatbik edilmiş bir sistemdir. Fakat son zamanlar ın te
cellisi, son zamanların vakıaları bu milletlerin istikrarlı bir Mecl is bula
m a m a k ve istikrarlı bir Hükümet kuramamak dolayısiyle bu sistemi, hat
tâ Fransa 'da olduğu gibi, terkettiklerini ve ekseriyet s is temine kaydıkla
rını görmekteyiz . Demek ki, nispî temsil sistem, katî olarak kabule karin 
o lmuş bir sistem değildir. Münakaşa edilmektedir. Bugün Avrupa 'n ın 
medeni milletlerinin bir çoğunda, bugünkü ekseriyet sistemi, b iz im isti
nat ettiğimiz ekseriyet sistemi tatbik edilmektedir. Bu, bir noksan telâk
ki edi lemez. Belki bir tetkik mevzuu olabilir. Dün kendi iktidarları zama
nında yapı lmış bir kanunu, bugün muhalefete geçer geçmez tatmin edi
ci bu lmamak, onun tek partiye götürücü bir mahiyet taşıdığını ifade et
mek, samimî bir muhalefetin itirazı olmaması gerektir. 
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Arkadaşlar , muhalif arkadaşımız, aynı kanunu, dar seçim çevreli de
ğildir diye tenkid ettiler. 

Muhte rem arkadaşlar, bu da medeni milletler manzumes i içinde ta
m a m e n kabul edilmiş bir sistem değildir. Yalnız bir İngiltere bu sistemi 
kabul etmiş bulunmaktadır . Diğer milletler geniş seçim sistemini kabul 
etmişlerdir. Bu itibarla bütün milletler kabul etmiş, bir biz böyle kalmı
şız, demek hakikati ifade etmez. Bundan dolayı dar çerçeveli seç im sis
temine gi tmemek, bunu temin edecek bir tasarı ge t i rmemek tatmin edi
ci değildir, demek doğru olmaz. Bunları buraya getirilen lâyiha z ımnında 
ifade e tmek yerinde değildir. 

Arkadaşlar ımın belirttikleri noktalara böylece cevap verdikten sonra 
üzerinde durulan diğer noktalara geçiyorum. 

Cezmi Türk arkadaşım seçmen kütüklerini tatmin edici bulmadılar . 
Geri bir sistem, ihtiyaca salih olmıyan bir sistem telâkki etmektedirler. 
Halbuki bugünkü bilhassa seçmen kütüklerinin bir suretini de siyasi 
partilere vermek suretiyle ikmal ve i tmam ettiğimiz sistem, hiçbir vatan
daşın seçim haricinde kalmamasını sağlamaktadır. 

Diyor ki, göçmenler altı ayda bir ancak bir yerde kalabilir; ancak bir 
göçmen bir yerde altı ay mukim olduktan sonradır ki, bu sisteme göre se
ç ime iştirak edebilir, binaenaleyh göçmenler seçime bu suretle iştirak 
edemezler diyor. Arkadaşım kanunu lâyıkiyle tetkik etmemiştir . Bu hü
küm kendilerinin ifade ettikleri husus, ikâmetgâhı olanlarla ilgili değildir. 
Bunlar için kanunda tesbit edildiğine göre ikametgâh kâfidir. İkametgâ
hı olmıyanlar için ancak üç ay oturmak şarttır. Arkadaş ım kanunun 
metnini , ruhunu bu yönden tetkik etmeden uluorta bir itiraz ortaya at
mıştır ki, bunun varit ve şayanı kabul görülmemesi lâzımdır. 

Yine arkadaşlarımızın. Yüksek Seçim Mahkemes i mi?. Yüksek Seçim 
Kurulu mu mevzuu üzerindeki konuşmalar ına geleceğim. Sözcü arkada
şımız niçin Yüksek Seçim Kurulu olması lâzım geldiğini ve neden Yüksek 
Seçim Mahkemesi olmaması lâzım geldiğini delillerle ifade ettiler. Kendi
lerine tamamen iştirak ediyorum. Yüksek seçim mahkemes i deyince, 
onun t amamen kazai fonksiyonu haiz olması lâzımgelir, onun aşağıs ında 
ibtidai seçim mahkemeler i olmak lâzım gelir, onun usulü muhakemeler i 
olmak lazım gelir, davacısı, dâvâlısı olmak lâzım gelir ve nihayet duruş
m a yapmas ı lâzım gelir. Seçim gibi, milletin iradesini tecelli ett irecek Bü
yük Millet Meclisini teşkil ettirecek olan bir kurulu, seçim mahkemes i 
yapıp formalitelerle uzun yıllar devam ett irmek ve Meclisi muattal bir 
halde bıraktırmak elbette doğru ve caiz görülmez. Bu itibarla yüksek se
çim kurulu ibaresi ve ifadesi tamamen yerindedir. Biz isim üzerinde dur-
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muyoruz. Evvelâ durulacak nokta; bu yüksek seçim kurulunu terkip 
eden şahıslar kimlerdir? Biz diyoruz ki; bu şahıslar iki m ü h i m ve en yük
sek adlî ve idari kaza müesseselerimizin içinden seçilecek olan şahıslar
dır. Teminatl ı şahıslardır. Bilgi ve bîtaraflıklarından asla şüphe olunma
yan münevver şahıslardır. Bunlardan şüphe ediliyor mu? En büyük te
minat bu şahısların bîtaraflığıdır. Bilgi ve tecrübe üzerinde durmak lâzım 
gelir. Bunun üzerinde durunca, seçim mahkemesi , seçim kurulu mevzu
unu ortaya atmak demek, yüksek seçim kurulu teklifini get i rmek demek, 
vatandaşın vicdanında yarattığımız temiz ve samimî havayı bozmak de
mektir. Samimî telâkki edilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, maddelerin tetkikında gerekirse mâruzât ta 
bulunacağım. 

Muhalefete şunu ifade etmek isterim : Dediler ki, biz 1950 seçiminde 
büyük imtihanı verdik. Biz iktidar olarak kendilerine söyliyelim; 1950 
den 1954 e kadar ara seçimlerinde, muhtar seçimlerinde, belediye seçim
lerinde ak alınla Türk Milletine en esaslı imtihanı vermiş bulunuyoruz . 
1954 seçiminde de yine Türk Milletine emin ve müsterih olsunlar ki, de
mokrat iktidar olarak en ufak noktasına kadar imtihan vereceğiz, ve rme
ye amade bulunuyoruz. (Soldan alkışlar). 

REİS - Ali Fahri İşeri. (Kâfi, kâfi sesleri). Kifayet takriri yoktur, Hükü
metten sonra bir mebusun konuşması n izamname icabıdır. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) - Muhterem arkadaşlar, bu Seçim Kanu
nu hakkında tarafsız olarak ben de kendi görüş ve kanaatlerimi kısaca 
arz edeceğim. Bu tasarı çok acele olarak bugün elimize geldi ve bugün de 
ruznameye alınmıştır. Halbuki gündemde yaşı başı geçmiş sorular ve 
günlerce bekliyen kanun teklifleri vardır. Evet bu kanun mühimdi r ve 
acilen çıkmasını hepimiz candan isteriz, fakat okuma imkânlarını bile 
bulamadık. Bu, yağ çıkarmak için zeytini yut turup altına tulumu yanaş
t ı rmaya benziyor. 

Bâzı arkadaşlarım hem bu kanunun iyiliğinden, Türk Milletini tatmin 
edeceğinden uzun uzadıya sitayişle bahsettiler. Ben bunu tahmin etmi
yo rum arkadaşlar. Türk Milletini katiyen bu kanun tatmin e tmiyecek, 
muhakkak bugün olmazsa yarin, gelecek devrede, bu kanun değişecek
tir. (Soldan : Neresini beğenmiyorsunuz, anlamazsın ki, sesleri). Yine görüyo
rum, mebus adedi eksilmiyor, bunda bir değişiklik olmuyor. Alavere , da
lavere Kürt Mehmet nöbete. Yaşasın millet. (Gülüşmeler.) Benim kanaat im 
milletimiz fakirdir, nüfusu da 25 - 30 sene evvelkine nazaran 1 , 5 - 2 mis
li artmıştır. 
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Bu itibarla bugünkü nüfusumuza göre 80 bin, hattâ yüz bin nüfusa 
bir mebus seçilmesi kâfidir. Bu suretle de bütçede mühim bir tasarruf 
yapı lmış olur ve bu yapılacak tasarrufla memleket in müh im ve mübrem 
ihtiyaçları karşılanır ve bu tasarruftan 8-10 milyon lira elde edilir. (Ana
yasa meselesi sesleri) Dinleyiniz arkadaşlar, bu, memleket meselesidir. Asıl 
milleti düşünel im. Nefisimizi değil. Millet bizi neye gönderdi? Bu kürsü
den niye yemin ettik? Nefsimizi düşünmek için mi? Yoksa millet ve m e m 
leket haklarını korumak için mi? (Uğultular). 

REİS - Sadede gelin. Yazılı konuştuğunuz için vaktiniz azalıyor. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) - Arkadaşlar başka milletlerde görüyoruz. 
70-80 milyon nüfusu olan milletler, 5-6 yüz mebus çıkarıyor. Halbuki o 
milletler bize nazaran çok zengindir. Bize 220, âzami 250 milletvekili ye 
ter. Yalnız bunların gerek Mecliste çalışmalarının gerekse komisyonlara 
devam suretiyle çalışmalarının temini, komisyon ve Meclis Heyeti Umu-
miyesine devam etmiyenlerin ödeneklerinin kesilmesi lâzımdır. Meselâ 
daha dün O r m a n Kanunu müzakeresinde saydım Heyeti U m u m i y e d e 39 
kişi vardı . 

REİS - Ali Fahri Bey, Seçim Kanununu müzakere ediyoruz. İşi teşviş 
edecek sözler söylerseniz sözünüzü keserim. Kanunu i lgi lendirmeyen 
hususları mebuslar dinlemek mecburiyet inde değildirler. Rica ederim 
yüksek fikirlerinizi söyleyiniz. (Gülüşmeler). 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) - Dün Orman Kanununda böyle idi, bu
gün de öyle. Şahsi menfaatlere dokundum mu daima böyle olur, hava de
ğişiyor. Arkadaşlar, benim de kanaatim, nispî seçim usulünün kabulü 
veyahut seçim bölgelerinin daha dar sahalara inhisar ettirilmesidir. Bu
nun memleket in menfaati bakımından daha hayırlı olacağına kani im. 
Fakat kuyruk acısı olanların işine gelmez. Belki mahzurludur. 

Tasarının, Vekil Bey, bütün şüpheleri ve tereddütleri t amamen orta
dan kaldırdığından bahsettiler. Arkadaşlar, başta emniyet ve itimat ge
rek. Bunlar, günün iktidarının iyi niyetlerine ve samimiyetler ine bağlıdır. 
Hürriyeti ve istiklâli için titreyen bir milletin reyine müdahale eylemek, 
tecavüz etmek, harimi ismetine tecavüz demektir. Bu yolda tecavüz ve 
baskılara tevessül edilirse artık bu iktidarı ne hamam suyu paklar, ne 
deniz paklar, ne de başka bir şey, yalnız toprak paklar arkadaşlar. 

Görüyorum, bu da bu iktidarın bir taktiğidir. Bâzı maddelerde ufak 
tefek tadilât vardır. 

Şimdi sayın sözcüden soruyorum; bu Seçim Kanunu ile memleket inde 
bulunmayanlar bulundukları mahallerde reylerini kullanabilecekler mi
dir? 
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S Ö Z C Ü Ş E M İ E R G İ N (Manisa) - Hayır. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) - Bakınız arkadaşlar 1950 seçimler inde 
biz muhalefet te iken Bandırma'dan misal vereceğim. Birçok denizciler, 
kaptanlar, Karadeniz 'den kalkmış uzun seferler yapmıştır . Band ı rma Ka
za merkezinde 50 - 60 kişi vardı. İstanbul, İzmir, Anta lya vs . l imanlarda 
denizci lerden ne kadar vardır. Bunlardan biri yakamı tutuyor, âdeta ta
banca çekerek, ben medeni hakkımı neden kul lanmayayım, kanun bana 
neden bu hakkı vermiyor, işte nüfus kâğıdım, işte kendim, bana yazık 
değil mi? diyor. Görüyoruz, işitiyoruz, ta Londra 'dan İrlanda'ya tayyare 
ile geliyor. Fakat bizde ne tayyareye binecek, ne de otomobil le intihap da
iresine gidecektir. Bunu da düşünmek lâzımdır. Nüfus kâğıdında resmi 
var, o lmazsa yeni resim taksın, tasdik ettirsin. Nüfus kâğıdı ne demek? 
Nüfus kaydım, nüfus kâğıdım var, bununla dünyanın öbür ucuna gidi
yorum, memleket in her tarafını gezebil iyorum, hüviyet imi bununla ispat 
ed iyorum. Binaenaleyh memleketlerinde bulunmayanlar bunları göster
sinler ve reylerini verebilsinler, yalnız her seçim devresinde bir d a m g a vu
rulsun, aynı zamanda reyini başka yerde kullanmak imkânı verilsin. Bu 
imkânı bu kanunla vermeliyiz. 

Sonra arkadaşlar, demin de bahsettim, mebus adedi üzerinde dur
dum, belki bunun mahzurlu tarafları olabilir, fakat yazıktır bu milletin 
parasına, bundan tasarruf yapılabilir ve bir senelik tasarruftan on bin ta
ne göçmen evi yapılabilir. (Gürültüler). 

Arkadaşlar , Manyas ' ta felâkete uğrayan vatandaşlarımız hâlâ çadırlar 
içindedir, yapılacak tasarrufla pek çok şeyler yapılabilir. (Alâkası yok ses
leri, gürültüler). Tabiî hakikati söyledik mi kötü oluyoruz. Sözüm bundan 
ibarettir. 

REİS - Kifayet takriri vardır, okutuyorum. 

Müzakere kâfidir. Lâyihanın esasının kabulü ve maddelere geçi lmesi 
için reye arz edilmesini teklif ederiz. 

Yüksek Başkanlığa 

Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini arz ve teklif eder im. 

Tokad 

S. Atanç 

REİS - Müzakerenin kifayetini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. . 
Kabul etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 

İzmir 
A. Başman 

Muğla 
Nadir Nadi 
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Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. . Etmi-
yenler. . . Kabul edilmiştir. 

Kesinleşen Metin : 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun Bâzı Maddeler in in 

Değişt iri lmesine ve Bâzı Maddeler Eklenmesine Dair K a n u n (1) 

(Resmî Gazete ile ilâm : 23.11.1954 - Sayı : 8641) 

No. Kabul tarihi 

6272 17.11.1954 

M A D D E 1. - 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 16, 19, 
27, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125 ve 126 ncı maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştiri lmiş ve bu kanuna üç muvakkat madde ilâve edilmiştir : 

Madde 16. - Mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyet ve meclisleri va
li ve kaymakamın vazifelendireceği kimselerden de faydalanarak kendi 
seçim bölgelerinde oturan bütün seçmenleri sokak ve kapı numaras ına 
göre ve 11 inci maddede belirtilen esaslar dairesinde kaydederler. Kayıt 
işinde nüfus kayıtlarından faydalanırlar. Listelerin düzenlenmesinde İs
tatistik Genel Müdür lüğünün sayım işlerinde kullandığı nümerotaj cet
velleri esas tutulur. 

Kütükler in tanzim ve tashihine müteallik, ihtiyar heyet ve meclisleri
nin yapacağı , bütün işlemlerde o bölgede teşkilâtı bulunan partiler birer 
temsilci bulundurabilirler. İşlemlerin yapı lmasından iki gün önce temsil
ci göndermeler i partilere bildirilir. 

Kütüklerin yeniden tanzimi gerektiğinde veya yok lama sırasında, ih
tiyar heyet ve meclisleri inhilâl etmiş bulunur ve yedek üyelerin iştirakiy
le de teşekkül edemezse veya köy ve mahallenin yeni teşkil edi lmiş olma
sı hasebiyle henüz ihtiyar heyet ve meclisi seçi lmemiş bulunursa, yeni le
ri seçil inceye kadar bunlara, bu kanunla veri lmiş olan vazife ve salâhi
yetler vali ve kaymakamlar tarafından teşkil edilecek bir heyete gördürü
lür. 

Madde 19. - Kütük listeleri okunaklı bir şekilde tanzim edildikten 
sonra, tasdikli birer sureti o seçim bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasi 
partilere makbuz mukabil inde verilir ve bunu müteakip listeler ait oldu
ğu köylerde, kasaba ve şehirlerde halkın kolaylıkla görüp okuyabi leceği 
yerlere, bunları tanzim eden ihtiyar heyet ve meclisleri tarafından asılır 
ve keyfiyet mûtat vasıtalarla ilân olunur. 

(1) Resmî Gazete : 23 Şubat 1954 - 8641 Kauanin Mecmuası : C. 36. s.220-223. 
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Kütük listelerinin hangi tarihte ve nereye asıldığı ve ilânın yapıldığı 
heyetçe ve meclisçe bir tutanakla tesbit olunur. 

Bunların asılı kaldığı müddetçe korunmasından muhtarlar ve alelû-
m u m zabıta âmir ve memurlar ı sorumludur. 

Madde 27. - Yukarıki madde gereğince değişiklik yapılan kütüklerin, 
yalnız bu değişikliği ihtiva eden kısımlarının tasdikli birer sureti o seçim 
bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasi partilere makbuz mukabi l inde veril
dikten sonra kütük listelerinin tamamı, bu kanunun 19 uncu maddes i 
ne göre asılır. 

Bunlar hakkında da bu kanunun 20 ve 21 inci maddeler ine göre iti
raz olunabilir ve 22 inci maddesine göre mahkemeye başvurabilir. 

Sonradan teşekkül eden siyasi partilere talepleri vukuunda değişiklik 
ile birlikte kütüğün tamamının tasdikli bir sureti verilir. 

Madde 117. - İl seçim kurulları merkez ilçesi de dâhil o lmak üzere il
çe seçim kurullarından gelen tutanakları yukarıki maddede belirtilen şe
kilde birleşt irmek suretiyle oy kazananların adlarını ve soyadlariyle ka
zandıkları oy sayısını bir tutanakla belli eder. Adaylardan en çok oy alan
ların milletvekili seçildiklerini diğer bir tutanakla tesbit eder. 

En az oy alanın aldığı oy sayısına eşit sayıda oy almış başka bir aday 
varsa kurul önünde aralarında k u r a çekilir. K u r a d a adı ç ıkana tutanak 
verilir. Bu tutanağın Yüksek Seçim Kurulunca iptali hal inde kur 'ada 
kaybedene tutanak verilir. 

Bütün bu işler yapılırken yukarıki maddede yazılı o lduğu şekilde 
aday ve müşahitler hazır bulundurulur ve aleniyet sağlanır. 

İl seçim kurulu milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir su
retini seçim çevresinde hemen ilân edilmek üzere o yerin en büyük mül
kiye âmirine tevdi eder ve diğer bir suretini de ayrıca üç gün müddet le 
kurul kapısına asar. 

Yukar ıki maddenin son fıkrası gereğince ilçe seçim kurulu başkanla
rının haiz olduğu yetkiyi il seçim kurulları başkanları da haizdir. 

Milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tarafından milletvekili seçildik
lerine dair birer tutanak verilir. Bunların ayrıca birer sureti Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Reisliğine veri lmek üzere Başvekâlete gönderilir. 

Madde 119. - Hesaba katılan veya katı lmayan ve itiraza uğramış olan 
oy pusulaları , sayım cetvelleri ve milletvekilliğine seçilme tutanakları ile 
diğer seçim evrakı milletvekilliği tutanakları kesinleşinceye kadar mahal
lî asliye mahkemeler inde ve bulunmadığı takdirde sulh mahkemeler inde 
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muhafaza edilir ve bunlar Yüksek Seçim Kurulu veya m a h k e m e kararı 
o lmadıkça hiçbir yere gönderi lemez veya tevdi olunamaz. 

Bölüm : 4 

Seçimin neticeleri 

Yüksek Seçim Kurulu 

Madde 120. - Yüksek Seçim Kurulu bir başkan ve on üyeden teşek
kül eder. 

Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi Kurulun Başkanıdır. Kendisinin bu
lunmadığı hallerde, kurulda mevcut daire reislerinden, yoksa üyelerin
den en kıdemlisi başkana vekâlet eder. 

Kurul üyeleri Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası Reis ve azaları ara
sından kendi umumi heyetlerince beşer asıl ve üçer yedek o lmak üzere 
kur'a ile tesbit olunurlar. 

Yedek üyeler kurula kıdem sırasına göre alınırlar. 

Kurulda boşalan yerlerin yedeklerle ikmali kabil o lmazsa yeniden 
kur'a çekilir. 

Madde 122. - Yüksek Seçim Kurulunun; bu kanunun 123 üncü mad
desinin 3, 4 ve 5 inci bentlerindeki itirazları tetkik ederek karara bağla-
yabi lmesi için adedi mürettebi olan 11 kişi ile toplanması şarttır. 

Diğer hususlarda kurul, adedi mürettebinin ekseriyetiyle de toplana
bilir ve her iki halde de mutlak ekseriyetiyle karar verir. 

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih olunur. 

Madde 123. - Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır : 

1. Oy ve rme gününden önce il seçim kurullarının teşekküllerine, iş
lemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları; 

2. 38 inci maddeye göre adaylık için yapılan müracaat veya itirazlar 
hakkında il seçim kurullarınca ittihaz olunan kararlara vâki itirazları; 

3. İl seçim kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına 
karşı yapı lmış olup da zamanında kesin karara bağlanmamış olan itiraz
ların neticeye müessir olup olmadıklarını; 

4. Milletvekill iğine seçildiğine dair tutanak verilen bir kimsenin, se
ç i lmemesini mucip olacak vakıalar hakkındaki itirazları; 

5. Milletvekili seçildiğine dair tutanak verilen bir k imsenin seçi lme 
yeterl iğini haiz olmadığına dair yapılan itirazları; 

Tetkik ederek karara bağlamak. 
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Madde 124. - 123 üncü maddenin 1. 3 ve 4 üncü bentler inde yazılı 
hal lerden dolayı teşekkül, işlem ve olayların vukuundan ve kararların it
t ihazından itibaren üç gün ve 2 nci bendinde yazılı halden dolayı 38 in
ci maddedeki müddet içinde Yüksek Seçim Kuruluna yazılı bir di lekçe ile 
müracaat olunabilir. Şu kadar ki, milletvekili seçilen şahsın, seçi lme ye 
terliğine taallûk eden ihbar ve itirazlar yukarıki fıkradaki müddet ler geç
tikten sonra yapı lmış olsa dahi Yüksek Seçim Kurulunca keyfiyet tetkik 
ve tahkik olunarak karara bağlanır. 

Dilekçede, dilekçinin adı, soyadı ve açık adresinin yazı lması , ihbar ve 
iddia olunan vakıaların mahiyeti ve mucip sebeplerinin beyanı , müsbi t 
delil ve vesikaların dilekçeye bağlanması ve tedarikine imkân bulunama
dığı takdirde sebepleri ve nereden, ne suretle temin olunabi leceğinin gös
terilmesi lâzımdır. 

Bu şartları haiz olmıyan dilekçeler reddolunur. 

4 üncü bentte yazılı hallerin Yüksek Seçim Kurulunca tetkik edilebil
mesi için bu şikâyet ve itirazların ilgili üst kurullara derece derece ve 
müddet i içinde yapı lmış olması şarttır. 

Dilekçeler doğrudan doğruya Yüksek Seçim Kurulu Başkanl ığına ve 
ya il seçim kurulu başkanlığına verilir. Yüksek ve il seçim kurulu baş
kanları kendilerine verilen dilekçelerin sahiplerine birer makbuz verirler 
ve di lekçe altına gün ve saatini yazarlar. 

İl seçim kurulları başkanları kendilerine verilen dilekçeyi ve gerekli 
diğer evrakı ekliyerek Yüksek Seçim Kuruluna gönderirler. 

Madde 125. - Yüksek Seçim Kurulu evrak üzerinde incelemeler ya
par. Ayr ıca lüzum gördüğü bilcümle tahkik muameleler ini de icra eder. 
İcabeden merci lerden her türlü bilgi ve belgeleri ister. Bu merciler en kı
sa bir zamanda ve en geç bir hafta içinde istenilen bilgi ve belgeyi ve rmek 
mecburiyetindedirler . Kurul başkanı lüzum ve ihtiyaca göre bu işlerde 
çal ışmak üzere Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası memurlar ın ı vazife-
lendirebilir. 

İ t i raznamenin bir sureti tutanağına itiraz edilen k imseye tebliğ olu
nur. Yüksek Seçim Kurulunca keyfiyet nihai karara bağ lanmazdan önce 
bu k imse kurulda kendini bizzat müdafaa edebileceği gibi tâyin edeceği 
vekil marifetiyle de ettirebilir. 

Kurul yapı lan itiraz ve ihbarları, kendisine intikalden itibaren en geç 
üç ay içerisinde karara bağlar. 

Kurulun kararları katî ve nihaîdir. 

4745 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Madde 126. - Yüksek Seçim Kurulunca bir milletvekili tutanağının 
iptaline karar verilince o milletvekilliği için bu kanunun 6 ncı maddesi
ne göre yeniden seçim yapılır. 

M U V A K K A T M A D D E 1. - 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 25 nci maddesine göre gözden geçirilerek tashihi icabeden milletve
killeri seçimine ait seçmen kütükleri; bu kanunun meriyete girdiği tarih
te hükümsüz addedilerek, bunların yerine mezkûr kanunun kütüklere 
müteall ik hükümleri dairesinde yeniden seçmen kütüklerinin tanzimine 
başlanır ve en geç otuz gün içinde ikmal olunarak askıya çıkarılır. 

Şayet mücbir sebepler tahtında bâzı seçim bölgelerinde kütüklerin, 
seçimlerden önce yeniden tanzimi mümkün görülmediği takdirde keyfi
yet sebepleriyle birlikte ilgili valilikçe İçişleri Vekâletine arz o lunup mez
kûr vekalet in tasvibiyle eski kütükler, bu kanunun seçmen kütüklerinin 
gözden geçiri lmesi ve değiştirilmesi hakkındaki hükümleri dairesinde he
men tashih olunarak bunlara müsteniden seçim yapılır ve bi lâhara kü
tüklerin yeniden tanzimi işine devam olunur. 

M U V A K K A T M A D D E 2. - Vilâyet umumi meclisi, belediye meclisi , köy 
muhtar ve ihtiyar meclisi ve mahalle ihtiyar heyeti seçimlerine ait seç
men kütüklerinin yeniden tanzimine 1954 yılı Haziran ayının ilk hafta
sında başlanır. Bu seçimlere müteallik eski seçmen kütükleri bu kanu
nun 25 ve müteakip maddeler ine göre yoklama yapı lmaksızın yeni kü
tüklerin kesinleştiği tarihe kadar muteberdir. 

M U V A K K A T M A D D E 3. - 1954 genel seçiminde seçilecek milletvekili 
sayısının tesbitinde 1950 genel nüfus sayımı esastır. Ancak, bu esasa gö
re her seçim çevresi için tesbit edilecek milletvekili sayısı 1950 seçimin
de bu çevreler için tesbit edilmiş bulunan milletvekili sayıs ından aşağı 
olamaz. 

Şu kadar ki, vilâyetlere bölünen veya küçültülen seçim çevreleri bu 
hükümden faydalanamazlar. 

M A D D E 2. - Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. 

M A D D E 3. - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur . 

19 Şubat 1954 
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41 - 1954 YILI BÜTÇESİ (6297 Sayılı Kanun) ( i ) 

a) H Ü K Ü M E T İ N 1954 MALÎ YILI BÜTÇE L Â Y İ H A S I N A AİT G E R E K Ç E (2) 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun tâyin ettiği müddet içinde Büyük Millet 
Mecl is ine takdim kılınan ve 9 uncu teşriî devrenin son bütçesi olan 1954 
Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanun lâyihasının rakamları üzer inde 
izahlara geçmeden ve bu lâyiha ile derpiş olunan hizmet ve programlar ın 
mahiyet ve hedeflerine mütedair tahlillere gir işmeden önce, bundan ev
velki bütçe gerekçelerimizde takibettiğimiz usule uygun olarak ve Hükü
met icraat ve çalışmalarının yıllık malî programı olan bütçeler ile memle 
ketin iç ve dış iktisadî ve malî şartlarının yekdiğeri üzerindeki karşılıklı 
tesirlerini ve içinde bulunduğumuz iktisadî gidişin yakın istikbale ait 
tahminler bakımından haiz olduğu ehemmiyet i göz önünde tutarak evve
lâ son bir yıla ait iktisadî hâdiselerin toplu olarak gözden geçir i lmesi , 
sonra da 1953 yılı bütçe tatbikatı hakkında izahat veri lmesi faydalı te
lâkki edilmiştir. 

Ayr ıca dört senelik icraat devremizin son senesine ait olan 1954 Büt
çe teklifleri üzerinde teferruatlı tetkiklere geçmeden önce, iktidara geldi
ğimiz tarihten bu yana, âmme hizmetlerine ve memleket imizin iktisadî ve 
sosyal kalkınmasını temin edecek mevzulara, her yıl bütçeleriyle veri lmiş 
olan tahsisat ile başarılmış olan işlere, alınan neticelere kısaca ve toplu 
olarak göz atılması ve iktidara geldiğimiz tarihten evvelki dört senelik 
devre ile iktidarımızın dört yıllık devresi arasında bu bakımdan bâzı mu
kayeseler yapılması yerinde olacaktır. 

Bu sebeplerle, 1954 Bütçe lâyihası gerekçesi, şu kısımları ihtiva ede
cektir : 

I - Geçen yılın iktisadî gidişi, dünya ekonomisinin seyri ve memle
ket imizde vukua gelmiş olan iktisadî ve sosyal kalkınma. 

II - 1953 yılı bütçe tatbikatı. 

III - 1954 Bütçe lâyihasının tetkik ve tahlili. 

IV - Bütçe politikası ve tatbikatı bakımından 1947 - 1950 ve 1950 -
1954 devreleri arasında bâzı mukayeseler. 

(1) Tutanak Dergisi: C. 28, B. 42, S. Sayısı: 109. s. 1-78 
(2) Sunuşu 1951 yılı bütçesine konmuştur. 
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K ı S ı M - ı 

G E Ç E N YILIN İKTİSADÎ GİDİŞİ 

1. Dünya ekonomisinin seyri 

İkinci Dünya Harbinin fiilî olarak sona ermesinden beri sekiz sene 
geçtiği ve bu arada üç yıl devam eden Kore Harbi de bir mütarekeye bağ
landığı halde, milletlerin iktisadî ve içtimaî bakımlardan huzur ve istik
rara kavuşmuş oldukları iddia edilemez. Siyasi sahada görülen kararsız
lığa i lâveten, iktisadî sahada da milletlerarası mübadele ve tediye zorluk
ları, büyük fiyat temevvüçleri , piyasa taleplerinin istihsal artışlarına 
ayak uyduramaması gibi iktisadî ve ticarî müşküller hemen bütün mem
leketlerin zaman zaman karşılaştıkları sıkıntıların başında gelmektedir . 

İkinci Cihan Harbi sırasında büyük ölçüde zedelenen, istihsal vasıta
ları tahribata uğrayan endüstri memleketler inde iktisadî bünyeyi takvi
ye, tanzim ve ıslah maksadiyle girişilen imar hamleleri hemen her yerde 
muvaffak olmuştur. Neticede, ileri endüstri memleket ler inin istihsal kud
retleri, umumiyet le harbden önceki seviyenin fevkına çıkmış ve gitt ikçe 
artan bir gel işme göstermiştir. 

Diğer taraftan, gerçek sulhun ve umumi emniyetin bir türlü teessüs 
edememiş olmasının zaruri kıldığı si lâhlanma gayretleri, harb stokları te
sis e tme ihtiyacı, büyük müstahsil memleketlerin tatbik edegeldikleri ik
tisadî polit ika ve dünyanın gittikçe genişleyen istihlâk imkânları Birinci 
Dünya Harbini takibeden devrede karşılaşılan neviden iktisadî sarsıntı
ların ve işsizliklerin meydana gelmesine mâni olmuştur. Gıda maddeler i 
ve ham madde müstahsili memleket lerde de müsait şartlar neticesi istih-
salâtta yer yer fazlalıklar görülmektedir. 

Şu kadar ki, gerek endüstri gerek ziraat sahasında kaydedi len istih
sal artışları, son yıllarda istihlâk taleplerini gittikçe daha tatmin edi lmiş 
bir hale get irmekte, binnetice fiyatlarda gevşekliğe ve derece derece su
kutlara sebep olmaktadır. Bugün için sanayi memleketleri ve onları taki
ben ziraat memleketleri ihraç malları için yeni piyasalar elde e tmek veya 
eski piyasalardaki sürümlerini artırmak üzere büyük gayretler sarfetmek 
du rumunda bulunmaktadırlar. 

U m u m i sınai istihsal, Avrupa ve Amerika 'nın belli başlı memleket le
rinde İkinci Dünya Harbinden sonra büyük bir artış göstermiş ve 1938 
yılı vasati lerini geride bırakmıştır. Bir aralık Kore harbinin saik olduğu 
seri tezayütlere mukabil son zamanlarda umumiyet le artış t emposunun 
ağırlaştığı ve bâzı memleket lerde gerilemeler vukua geldiği görülmektedir . 
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Beynelmilel piyasa fiyatları 1948 senesinden itibaren yer yer sukut 
temayülleri göstermiş iken 1950 Haziranında Kore harbinin başlamasiy-
le toptan eşya fiyatları yeniden mühim yükselmeler kaydetmiş ve bi lhas
sa h a m m a d d e ve stratejik maden fiyatlarındaki yüksel iş bariz bir hal al
mıştır. Fakat, hususiyle 1951 yılı içinde tezahür eden bu yüksel iş tema
yülü 1951 sonu ve 1952 başlarında aksi ist ikamete teveccüh etmiş ve o 
tarihten beri toptan eşya fiyatlarında tedrici bir düşme görülmüştür. 

BİR KISIM M E M L E K E T L E R D E T O P T A N E Ş Y A FİYLARI E N D E K S İ 

(1948=100) 

— J3 

-
c - ez 

— ti 

1938 20 46 51 3G 5 0,3 38 28 27 49 

1948 100 100 100 100 89 — 100 100 100 100 

1949 128 105 97 104 100 — 110 107 110 95 

1950 170 120 94 1 17 108 100 120 126 127 99 

1951 228 146 112 143 138 121 148 162 154 110 

1952 253 149 114 140 145 121 154 164 172 107 

1953 Ocak 243 149 113 137 141 121 149 170 181 105 

" Şubat 242 148 114 136 139 120 148 171 184 105 

Mart 236 150 113 136 140 122 148 174 190 105 

Nisan 231 151 1 13 134 139 124 149 174 188 105 

Mayıs 234 150 112 135 139 135 151 174 183 105 

Haziran 242 150 111 134 139 146 150 176 183 105 

Temmuz 239 150 111 133 137 150 152 176 186 106 

Ağustos 243 149 110 133 137 154 152 177 — 106 

" Eylül — 149 — — 137 —- — — — 106 

(1) Aslî maddeler Birleşmiş Milletler aylık istatistik 

(2) 1949=100 bülteni Kasım 1953 

(3) 1950=100 
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Belçika'da Fransa'da İngiltere 'de (1) 

Seneler (Sigortalı işsiz) (Mukayyet işsiz) (Sigortalı işsiz) 

1938 — 402,2 1 786,5 

1948 81,0 77,8 334,4 

1949 174,0 131,1 338,0 

1950 170,0 152,9 341,1 

1951 153,5 120,1 281,4 

1952 174, 131,8 462,5 

1953 Ocak 224,1 210,7 508,3 

" Şubat 212,8 216,7 475,5 

" Mart 189,6 207,0 438,9 

Nisan 178,5 195,5 415,5 

Mayıs 171,2 179,5 378.0 

Haziran 171,2 159,3 334,5 

T e m m u z 171,9 148,2 307,4 

Ağus tos 163,7 145,5 327,3 

" Eylül 162,0 — 323,4 

Birleşmiş Milletler aylık istatistik 

bülteni, Kasım, 1953 

(1) Kısmi işsizler dâhil 
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TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Bu sukut buğday ve pamuk başta olmak üzere, belli başlı hammad
de ve gıda maddeleri fiyatlarında çok mütebarizdir. 

Sanayi memleketlerinde işsiz sayısı, umumi istihsalâttaki artışa mü
tenazır bir seyir takip etmiştir. Bu memleket lerde Kore harbini takip eden 
devrede süratle azalmış bulunan işsiz adedinin 1952 den itibaren, umu
mi istihsalâttaki artış temposunun yavaşlaması ile müterafik olarak, yer 
yer, 1951 seviyesini tecavüz ettiği görülmektedir. 

İkinci Dünya Harbinin sona ermesinden itibaren harb yıl larında lâyi-
kiyle karş ı lanamayan sivil ihtiyaçların tatmin edilmiş bir hale gelmesi 
üzerine beynelmilel ticaret ve tediye münasebetleri bir muvazeneye tevec
cüh etmiş bulunuyordu. Fakat 1950 HaziranTnda Kore Harbinin zuhu
ru, bu münasebet ler bakımından yeni birtakım vaziyetler meydana getir
miştir. Bu devrenin bidayetlerinde hammadde ve stratejik maden fiyatla
rındaki yüksel iş bilhassa mütebariz bir mahiyet almış ve binnetice sana
yi memleket ler inin dış ticaret açıkları ve tediye muvazenes i zorlukları ile 
karşı laşmalarına mukabil, hammadde müstahsili memleket ler in dış tica
ret ve tediye münasebetlerinde bir iyileşme vukua gelmiştir. Yine bu dev
rede büyük sanayi memleketlerinin altın ve döviz mevcut lar ında bâzı te-
mevvüçler ve yer yer azalmalar görülmüştür. Ancak harb konjonktürü
nün değişmesiyle müterafik olarak, 1952 yılı bidayet inden itibaren bey
nelmilel ticari mübadeleler yavaşlamış, ticaret hadleri yeniden hammad
de müstahsil i memleketlerin aleyhine dönmüştür. Neticede, h a m m a d d e 
müstahsil i memleketler dış tediyelerinde mühim zorluklarla karşı laşmış
lar, bu memleket ler in altın ve döviz ihtiyatları er imeye başlamış ve bu 
yüzden birtakım tahdit tedbirlerine başvurma zarureti hâsıl olmuştur. 

1953 yılı bidayetlerinde endüstri memleketlerinin tediye imkânları 
daha mütevazin bir hale gelmiş, tediye muvazenesi açıkları azalmıştır. 
Mensucat sanayii gibi, talep azalması neticesinde büyük envanter tera
kümleri görülen sektörlerdeki stoklar da yavaş yavaş erime yoluna girdi
ğ inden bu sahalarda istihsal faaliyetleri hızlanmıştır. 1953 te bir kıs ım 
Batı Avrupa memleketlerinin ithalâtlarını, bir evvelki sene vasati lerine 
nazaran, ar t ı rmak temayülünde oldukları görülmektedir . 

Beynelmilel münasebetlerde bekleni lmeyen yeni inkişaflar ve hâdise
ler vukua gelmediği takdirde önümüzdeki yıl içinde hammaddeler in ve zi
raî mahsul ler in fiyatlarında, sınaî istihsalâtta, dış tediyelerde müşahede 
edilen bu umumi temayüllerin devam edeceğine delâlet eden sebepler 
mevcuttur. Bu bakımdan batı dünyasında devam edegelen s i lâhlanma 
gayretlerinin seyri ve bilhassa Amer ika Birleşik Devletleri ekonomis inin 
göstereceği inkişafların en müessir âmiller arasında o lduğundan şüphe 
yoktur. 
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Dünya ekonomisinin seyri hakkında yapılan bu icmalden sonra, şimdi 
Türkiye'nin son senelerdeki umumi iktisadî kalkınmasına, fiyat, emisyon, 
istihsal, kredi, mevduat ve tediye muvazenesi mevzularına geçebiliriz. 

2. Memleket imizdeki İktisadî Gelişme : 

Mevzua başlarken hemen işaret etmek yerinde olur ki, medeniye t 
dünyasının ve batı âleminin bir uzvu olmak itibariyle, Türkiye de dünya 
ekonomisinin gösterdiği umumi seyrin icabatından olan çeşitli meseleler
le karşı laşmış, iktisadî ve malî politikasını, bir taraftan kendi ka lk ınma 
ihtiyaçlarına, diğer taraftan da dünya iktisadiyatının gösterdiği tezahür
lere göre ayarlamak lüzumunu duymuştur. Hükümet imizin mesul iyet 
deruhde ettiği son üç buçuk senelik müddetin takriben ilk yılı Kore Har
binin tevlidettiği yüksek konjonktürün hissedildiği devreye tesadüf eder. 
Fakat çok uzun yıllar ihmale uğramış olan bir iktisadî bünyeyi devralan 
Hükümet imiz in iş başına gelir gelmez tatbikine koyulduğu ziraî kalkın
ma programının henüz matlup şekilde semere ve rmeye baş lamamış ol
ması dolayısıyla, memleket imizin Kore ihtilâfının tevlidettiği müsai t tica
ret hadlerinden istifadesi de maalesef mahdut kalmıştır. 

Daha 1951 nihayetinden itibaren ticaret hadleri zirai mahsuller ve 
h a m m a d d e müstahsili memleketlerin aleyhine dönmüş , yı ldan yıla daha 
bol ve iyi kaliteli olarak cihan pazarlarına arzettiğimiz müh im ihraç mad
delerimizin satış fiyatı, dünya mikyasındaki umumi istihsal fazlalığı kar
şısında, seneden seneye tenezzül göstermiştir. Bu durumun, büyük ölçü
de yat ı r ım yapmak mevkiinde olan ve bu sebeple muhtel i f şekil lerdeki 
döviz gelirlerini âzami hadde çıkarmak mecburiyet inde bulunan bir 
memleke t bakımından ifade ettiği mahrumiyetin ehemmiyet i izahtan va
restedir. Yine bu şartlar, Türkiye'nin zirai kalkınmasının İkinci Dünya 
Harbinin hitamını takibeden yıllarda tahakkuk safhasına get i r i lmemiş 
olması yüzünden memleket in kaybettiği geniş imkân ve fırsatlar hakkın
da da açık bir fikir vermektedir. 

Ancak son iki yıl içinde beynelmilel ticaret hadlerinin büyük ölçüde 
aleyhimize dönmesine, ihraç maddelerimizin dünya pazarlarındaki fiyat
larının tenezzül etmiş olmasına rağmen, memleket in iktisadî kalkınması 
büyük bir hızla tahakkuk ettirilmiş, takibettiğimiz iktisadî poli t ikanın 
isabeti sayesinde son üç buçuk yıllık devre içinde her sene daha geniş 
mikyas ta yatırımlar yapmak, her çeşit istihsali evvelce tasavvur dahi edi-
lemiyecek seviyelere çıkarmak, millî geliri ve umumi refahı yüksel tmek, 
memleket in büyük çoğunluğunu teşkil eden çiftçi vatandaşları refaha 
kavuş turmak ve bütün yurttaşlara daha çok çalışmak, çeşitli mevzulara 
daha çok sermaye yat ı rmak ve daha çok kazanmak şevk, heyecan ve im
kânını telkin ve temin etmek kabil olmuştur. 1953 sonu Türkiye 's inin ik-
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tisadî kudret ve imkânları. 1950 deki iktisadi bünyesine nazaran kıyas 
kabul etmez derecede yüksek ve ileri bir vaziyette bulunmaktadır . Bu 
muazzam tahavvülün sebep ve hikmetini. Devlet İdaresinin iktisadî ve 
malî polit ikanın her sahasında daha isabetli bir görüşü hâkim kılan ye 
ni zihniyette ve iş tutumunda aramak lâzımdır. 

Hükümet imiz idare mesuliyetini deruhde ettiği sırada çok m ü h i m ik
tisadî ve malî meselelerle karşı karşıya bulunuyordu. Fakat aldığı isabet
li kararlarla kısa zamanda, hususi teşebbüse normal inkişaf yollarını tı
kayan, iç piyasanın mahdut tasarruflarını dar bir devletçilik görüşünün 
zebunu kılan eski zihniyet ve iş tutumu yerine, bütün milletçe benimse
nen cevval bir iktisadî kalkınma politikasını hâkim kılmış, şahsi teşeb
büs fikrini desteklemiş, Devlet yatırımlarını en müsmir sahalara tevcih 
etmiş, para, kredi ve dış ticaret politikalarına, istihsali, yatır ımları ve 
umumi refahı âzami derecede destekliyecek bir veçhe vermiştir . Bu yapı
cı ve hayırlı politika neticesindedir ki, ziraî ve sınaî istihsalât büyük öl
çüde artmış, dış ticaret hacmi büyük bir hızla genişlemiş, gerek â m m e 
sektöründe, gerek hususi sektörde yatırımlar süratle çoğalmış , millî ta
sarruflar ve mevduat rakamları çok büyük bir inkişaf göstermiştir . Bu 
sayede asırlar boyunca mahrumiyet içinde yaşayan büyük kütlenin ha
yat ve istihlâk seviyesi yükselmiştir . Şu ciheti ehemmiyet le tebarüz ettir
mek lâzımdır ki, Hükümet, bu büyük kalkınma hamlesini, millî istihlâki 
k ısmadan, tasarrufları zorlamadan, memleket i zararlı fiyat dalgalanma
larına mâruz bırakmadan, kısaca enflâsyona gi tmeden tahakkuk safha
sına get i rmek imkânını bulmuştur. Her türlü şüphe ve tereddütten uzak 
olarak ifade edebiliriz ki, bir kere harekete geçen bu kalkınma hamlesi , 
müteakip yıl larda daha çok hızlanacak, geçen üç buçuk senelik devrenin 
eseri olan yatırımların neticeleri önümüzdeki senelerde gittikçe artan bir 
şekilde al ınmakta devam edecektir. 

Takip ettiğimiz bu umumi politikanın isabet derecesi, ileriki bahisler
de çeşitli mevzular hakkında vereceğimiz izahat ve rakamların tetkikın-
dan sonra daha vazıh bir şekilde görülecektir. 

A) Fiyat hareketleri 

Memleket imizde toptan eşya fiyat endeksi geçen yıl zarfında da nispî 
istikrarını muhafaza etmekte devam eylemiştir. Filhakika 1948 senesi 
vasatisi = 1 0 0 itibariyle toptan eşya fiyatları endeksi 1951 yı l ında 103,4 
ve 1952 yıl ında da 104,2 dir. 1953 yılının ilk 7 aylık vasatisi ise 106,6 
olup geçen yılın aynı devreye ait vasatisine nazaran ancak % 1,8 nispe
tinde bir artış göstermiştir. Halbuki, Avrupa Tediye Birliğine dâhil m e m 
leketlerden bir çoğunda 1948 den beri fiyatlar Türkiye ile kıyas kabul et-
miyecek derecede yükselmiştir. Filhakika iktisadî bünyesi itibariyle Tür-
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kiye 'ye nazaran, çok daha kuvvetli bulunan bir kısım Batı Avrupa m e m 
leketlerinde 1948 = 100 itibariyle toptan eşya fiyatları endeksi halen % 
40 - 45 nispetinde bir tezayüt arzetmektedir. 

Son yıllarda, geçinme endeksleri de Türkiye 'de diğer memleket le r in 
bir çoğuna nazaran nispî bir istikrar arzetmektedir. Fi lhakika 1948 vasa
tisi = 100 itibariyle geçinme endeksleri 1952'de Ankara 'da 107, İstan
bul 'da 108,8 dir. Ankara 'da geçinme endekslerinin 1953 senesi ilk 7 ay
lık vasatisi 111,7 dir. Bu rakam geçen senenin aynı devresine ait vasati
ye nispetle % 5,1 dir, tezayüt ifade etmektedir. Halbuki Avrupa memle 
ketlerinin pek çoğunda 1918 yılından beri hayat pahalı l ığındaki artış nis
peti Türkiye 'deki tezayütleri çok geride bırakmış ve bir kısım Batı A v r u 
pa memleket ler inde % 50'ye yaklaşmıştır. 

BİR KISIM M E M L E K E T L E R D E G E Ç İ N M E E N D E K S L E R İ (1948=100) 

Seneler 

T3 
C 
3 
o 
X 

V •OL 

h t, 
03 « 
£C > 

Ö ü 
05 3 

— — 

<u o 
u 03 
03 O) 

1938 20 6 0,4 46 34 65 — 59 24 

1948 100 8(5 100 94 100 100 100 100 100 

1949 123 100 115 100 105 102 103 99 98 

1950 140 111 124 109 117 103 106 100 104 

1951 179 130 139 122 128 119 116 108 113 

1952 203 145 146 122 125 129 126 110 133 

1953 Ocak 204 146 146 122 126 — 128 111 146 

Şubat 204 146 145 122 127 129 110 153 

Mart 202 145 148 122 128 131 130 111 162 

Nisan 201 145 148 122 128 — 131 111 164 

Mayıs 199 146 152 123 128 130 111 161 

Haziran 200 145 159 123 128 1.30 131 111 163 

Temmuz 200 144 163 123 127 — 131 112 165 

Ağustos 202 143 167 122 — — 130 112 165 

Eylül 202 141 — — — 130 — — — 

(1) 1949=100 
Birleşmiş Milletler aylık istatistik 

bülteni Kasım 1953 
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Memleket imizde 1948 senesinden beri geçinme endeksler inin gös

terdiği bu artış temposu aynı devre zarfında nüfus başına düşen hakiki 

gelirde görülen artışla mukayese edildiği takdirde, 1948 senesinden 1925 

senesine kadar Ankara geçinme endeksinin % 7 ve İstanbul geç inme en

deksinin de % 8,8 nispetinde bir tezayüt göstermiş o lmasına mukabi l nü

fus başına isabet eden yıllık vasati gelirde bu nispetin iki mis l inden faz

la bir artış kaydedilmiş olduğu müşahade edilir. Bu netice, son yıllarda

ki iktisadî kalkınma hamlelerimizin millî istihlâk ve tasarruflar ve tek ke

lime ile vatandaş refahı bakımından olan müstesna değerini bariz bir su

rette ifade etmekte ve halkın geçim imkânlarını tazyik eden umumi bir 

pahalı l ığın mevcudiyet i yolundaki iddiaların esassızlığını ortaya koymak

tadır. 

Türkiye 'deki fiyat hareketlerinin müstahsil cephesinden mütalâa 
edilmesi takdirinde de aynı itminanı duymamak kabil değildir. Fi lhakika 
Hükümet imiz in vazife devresini teşkil eden son üç buçuk sene zarfında 
bellibaşlı istihsalâtımızın fiyatları umumiyet le büyük temevvüçlere mâ
ruz ka lmamış , müstahsili tatmin ve teşvik eden tam bir istikrar manza
rası göstermiştir . 

B) Emisyon durumu 

İktisadi polit ikamızın esasları tespit edilirken, memleket te malî istik
rarın temin ve idamesi lüzumu ilk plânda nazara alınan ehemmiyet l i 
mevzulardan biri olmuştur. 

Aşikârdır ki, memleket ekonomisinin çeşitli sektörlerinde istihsalin 
büyük bir süratle artması, millî gelirin ve nüfus başına düşen gelir mik
tarının yı ldan yıla çoğalması tedavül vasıtasına olan ihtiyacı da artırır. 
Bu ihtiyacın lüzumu veçhile tatmin edilmemesi , işsizlik, fiyat sukutları, 
istihlâk ve yat ı r ım seviyesinin düşmesi ve sair şekillerde tecelli eden za
rarlı bir deflasyon haline müncer olabilir. Bu akıbet Türkiye gibi kalkın
m a yo lunda olan bir memleket in bilhassa içtinap etmesi lâzımgelen bir 
haldir. 

Son senelerde, memleket imizin emisyon hacmında yı ldan yı la görülen 

normal artışın hakiki sebepleri üzerinde durmadan, mücerret rakamla

rın seyrine bakarak hüküm vermenin yanlışlığı defaatle tebarüz ettiril

mişti . 

Bu mevzuda nazara alınması lâzımgelen cihet, emisyon miktarların-

daki değişiklikler değil, bu tebeddüllerin, aynı devre zarfında, memleke-
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T. C. M E R K E Z B A N K A S I N I N S E N E D A T C Ü Z D A N I 

(Milyon l i ra o l a r a k ) 

15.11.1952 14.11.1953 

Art ış 
veya eksilen 

miktarı 

Ticar î senetler 370,5 309,1 65,4 -

Ziraî senetler 169,1 165,1 3,7 -

Ticar i ve zirai senedat yekûnu 539,6 474,5 65,1 -

Toprak Mahsulleri Ofisi bonoları 540,0 800,0 260,0 

Yekûn 1 079,6 1 274,5 194,9 

Bu rakamların tetkikmdan da anlaşıldığı üzere geçen seneden bu ya

na emisyon miktarında görülen 195 milyon liralık fark, münhası ran T o p -
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tin iktisadî bünyesinde, millî gelirinde, iç piyasanın tedavül vası tasına 
karşı olan taleplerinde görülen inkişaflarla muvazene halinde olup olma
dığı; emisyon mahsulü mebaliğin, yakın mazide birçok misallerini gördü
ğümüz veçhile, devlet sektörünün bütçe açıklarına tahsis edilip edi lme
diği keyfiyetidir. 

Filhakika son yıl larda emisyon miktarındaki tahavvüller tamamiyle 
iktisadî icaplara, millî istihsal hacmında görülen inkişafa ve piyasanın 
normal taleplerine uygun, bir seyir takibetmiştir. Son yı l larda memleke 
t imizde, enflâsyon ve deflasyon belirtilerinden uzak, tam bir malî istikra
rın idame edilebilmiş olması da, bir taraftan mal ve hizmetlerin teşkil et
tiği umumi arz miktarının, diğer taraftan umumi talep hacminin tam bir 
tevazün halinde tutulmasının neticesidir. 

Geçen yıl zarfında emisyon miktarında görülen değişiklikleri , menşe 
ve miktarları ile izah eden Merkez Bankası senedat cüzdanı üzerinden 
müta lâa edecek olursak şu vaziyeti görürüz : 

Geçen sene 15 Kasım 1952 tarihinde emisyon miktarı 1 milyar 273 
milyon lira olduğu halde bu sene 14 Kasım 1953 tarihinde 1 milyar 468 
milyon liraya yükselmek suretiyle 195 milyon liralık bir artış kaydetmiş
tir. 

Buna mukabil Merkez Bankasının senedat cüzdanının iki tarih ara
sındaki durumu şöyledir : 
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rak Mahsulleri Ofisinin hububat mubayaalar ında kullandığı kısa vadeli 
mahsul kredilerindeki artıştan tevellüt etmiştir. Bu çeşit mahsul kredile
rindeki tezayüt, memleket imizin en büyük hububat rekoltesinin idrak 
edildiği 1953 yılında Toprak Mahsulleri Ofisinin yaptığı mubayaalar ın es
ki yıl lara nazaran çok büyük ölçüde artmış olmasının tabiî bir neticesi
dir. Bu seneki mahsulün devletçe satın alınan kısmı ile mütenas ip bir 
mevs im kredisinden başka bir şey olmıyan ve mubayaa edilen hububat , 
haricî ve dahilî satışlarla elden çıkarıldıkça ödenmesi tabiî bulunan Ofis 
bonoları karşılığı emisyonun, memleket in iktisadî ve içtimaî bünyesi mu
vacehes inde en lüzumlu bir â m m e hizmetinin icra vasıtasını teşkil ettiği
ni kabul ve ifade etmekte hata yoktur. 

Bunun dışında Devlet Bütçesinin ve İktisadi Devlet Teşekkül ler inin 
ihtiyaçları için asla emisyon yoluna gidilmemiştir ve gidilmiyecektir . Bir 
taraftan bu prensip büyük bir titizlikle tatbik edilirken diğer taraftan da, 
vaktiyle İktisadî Devlet Teşekküllerinin yatır ım ihtiyaçları için çıkarı lmış 
bulunan Hazine kefaletini haiz bonolardan tevellüt eden dalgalı borç 
miktarlarının azaltılması ve konsolide edilmeleri takarrür ettirilmiştir. 

Emisyon miktarını münhasıran iktisadî icaplara ve iç piyasanın ihti
yaçlar ına göre ayarlamak politikasına büyük bir hassasiyetle devam 
olunmakta ve ne enflâsyoncu, ne de deflasyoncu tesirlerin millî ekonomi 
için zararlı neticeler tevlit e tmesine meydan veri lmemektedir . 

Cj Millî gelir ve istihsal artışı 

Malî ve iktisadî sahadaki bütün çalışmaların müşterek hedefi, umu
mi refah seviyesini yükseltmektir . Bu yükselişin en sarih ifade ve ölçüsü 
de millî gelirden - sabit fiyatlarla - nüfus başına düşen hissede münde
miç bulunmaktadır . Bu miyar aynı zamanda vatandaştan vergi yol iyle 
a l ınmakta olan paraların, iktisadî müsmiriyeti devamlı olarak artıracak 
emin ve isabetli mahal ve hizmetlere tahsis edilip edi lmediğinin de mu
rakabesi imkânını temin etmektedir. 

Vatandaş hissesine düşen vasati gelir miktarı artıyor ve bu hal umu
mi olarak müşahede edilebiliyorsa millî servetin akim veya hatalı yollar
da heder edilmediğine, bilâkis tatbik edilen iktisadî polit ikanın isabetine 
hükmolunur . 

Aşağıdaki tablo icraatımızın bir de bu ölçü ile murakabes ine imkân 
veren sarih mutaları ihtiva etmektedir. 
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Miktar Miktar 

Sene (Milyon lira) Endeksi (T .L . ) Endeksi 

1938 8.037.1 100.- 387 100.0 

1948 9.206.6 114.5 396 102.3 

1949 8.486.3 105.6 353 91.2 

1950 9.835.5 122.4 402 103.9 

1951 11.083.2 137.9 447 115.5 

1952 12.436.6 (*) 154.7 470 121.4 

(*) Cari fiyatlarla 

Görülüyor ki, 1938 senesinden 1949'a kadar geçen 12 senelik müd
det içinde Türkiye 'de nüfus başına düşen vasati gelir ar tmamış , bilâkis 
aza lma göstermiştir. Bu da mazide istihsal faaliyetlerindeki inkişafın 
asırlarca geri kalmış olmanın ortaya koyduğu mesafe ve mahrumiyet ler i 
telâfi e tmek şöyle dursun nüfus artışını bile takibedemediği ve ar tmak 
şöyle dursun geriye gittiği hakikatini ortaya koymaktadır . Halbuki 1950 
senesinden itibaren nüfus başına düşen gelir miktarı yı ldan yıla süratle 
a r tmaya başlamış son üç sene zarfında vasati artış nispeti % 11,4'e ba
liğ olmuştur. 

Bu netice dahi dünya ölçüsünde takdirle karşı lanacak bir vakıa ol
makla beraber İstatistik U m u m Müdürlüğüne bağlı Millî Gelir Komitesi
nin zaman zaman tashih ettiği gayrisâfi millî istihsal rakamlar ının m e m 
leketin son üç buçuk sene içinde mazhar olduğu inkişafı ve vatandaş ge
lirlerinde görülen hakiki artışları aksettiremediği kanaatini veren endişe
ler bu lunduğunu kaydeylemek faydalı olur. 

Memleket imizde millî gelir istatistikleri ve hesapları çok yenidir : 

Bu mevzuda ancak uzun seneler devamlı çalışmalar neticesidir ki, 
memleket in hakiki inkişafını sıhhate yakın bir şekilde gösterecek esasla
rı bu lmak m ü m k ü n olabilir. Bu esaslara ve mesnet lere sahip o lmadan 
yapı lan tahminleri kaydı ihtirazî ile telâkki etmek icabeder. Ni tekim bu o 
kadar doğrudur ki, Millî Gelir Komitesinin 8 Mart 1952 tarihinde neşre
dilen rakamlarına nazaran 1949 yılı gayrisâfi millî istihsali 1948 sabit fi-
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yatlarına göre 7 milyar 430 milyon lira olarak tahmin edildiği halde bilâ-
hara 1953 yı l ında bu miktar 1 milyar 56,3 milyon lira ilâvesiyle 8 milyar 
486,3 milyon liraya yükseltilmiştir. Bu durum karşısında 1952 yılı için 
verilen muvakkat rakamları mukayeseye esas ittihaz e tmek bizi hatalı 
neticelere sevkedebilir. 1954 veya 1956 yılında bütün mutalar ve mesnet
ler elde edildiği ve hakikata mümkün olduğu kadar yaklaşı ldığı vakit 
1952 yılı için verilen bu muvakkat rakamların da topyekûn bir tashihe 
uğramıyacağı bugünden temin edilemez. 

Bugünkü tahminlere göre dahi gayrisâfi millî istihsalimiz 1952 yıl ın
da, 1949 senesine nazaran % 41,1 bir artış göstermektedir . 

Hakikata yakın tahminler elde edildiği vakit bu nispetin çok yüksele
ceğini telkin eden kuvvetli birçok müş'irler vardır. 

Filhakika, yukarıki bahislerde izah ettiğimiz veçhile millî ekonominin 
bütün kollarında istihsal kudreti ve iş hacmi bir misl inden çok fazla art
mış bulunmaktadır . Sermaye yatırımları ve inşaat yekûnları 1949 sene
si ile kıyaslanmıyacak kadar yükselmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere mevduat ve kredi hacmi 1949 senesine na
zaran birkaç misli artmıştır. 

Keza dış ticaret hacmimiz 1949 senesine nispetle büyük yükse lmeler 
kaydetmiştir . Umumi istihlâk tutarları mühim yekûnlara baliğ olmuştur. 

Bütün bunlar çok kuvvetli müş'irlerdir. 

Diğer taraftan genel ve katma bütçeler bir arada devlet varidatı 1949 
malî yı l ında 1 milyar 529 milyon liradan 1954 malî yılı bütçe tahminle
rinde 2 milyar 781 milyon liraya yükselmek suretiyle % 81,9 nispet inde 
1 milyar 252 milyon liralık bir artış kaydetmiştir. 

1950, 1951 senelerinde o zamanki duruma göre devlet gelir lerinde 
186,5 milyon liralık vergi indirimleri yapıldığı; Kazanç Vergisi usulünden 
Gelir Vergisi rejimine geçilmesi sırasında mühim miktarda vergi hafifle
tilmesi yapı lmış olduğu nazara alınırsa bu % 81,9 nispetindeki artışın 
ifade ettiği manâ ve kıymet daha iyi anlaşılır. 

Ayr ıca , devlet varidatından bir kısmının sabit karakterli olduğu istih
sal ve iş hacmındaki inkişafları yakından takibetmediği de nazara alın
mak icabeder. 

Keza gelir kaynaklarının birçoğu Bina ve Arazi vergileri gibi sabit ka
rakter arzeden vilâyet hususi idareleriyle belediyeler varidatı da 1949 se
nesinden bu yana iki misline çıkmış bulunmaktadır . 

Bütün bu müşirler bizi, gayrisâfi millî istihsalin 1953 yıl ında, 1949 
yıl ına nazaran bir misli artması icabettiği hükmüne götürmektedir . 
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Burada ehemmiyet le tebarüz ettirmek isteriz ki, gayrisâfi millî hâsıla
nın ve nüfus başına düşen gelirin son yıllarda kaydettiği bu reel artışlar 
kendi l iğinden meydana gelmiş, arızi bir hâdise değildir. Bu netice, 1950 
senesinden beri istihsal faaliyetlerinin her şubesinde verimi ar t ı rmak, is
tihsal hacmini genişletmek üzere alınan çeşitli tedbirlerin ve isabetli bir 
iktisadî politikanın muhassalası olarak tahakkuk eylemiştir. 

1. Ziraat sahasında, müstahsıla kredi temini, teknik ziraat bilgileri
nin yayı lmasına çalışması, toprak dağıtımı, küçük ve büyük su işleri, zi
raî makineleşme, çiftçinin mahsulün değeri pahasına k ıymet lendi rme şe
killerinde tecelli eden ve nihayet iktisat sahasında milletçe istihsal şevk 
ve gayretini fevkalâde artıran iktisadî hürriyet, itimat, emniyet ve istikra
rın sağlanması yolundaki müspet tedbirler neticesinde bir taraftan ekiliş 
sahası geniş lemiş diğer taraftan da dekar başına alınan randıman sürat
le artmıştır. Bu sayededir ki, Türkiye, ekmeklik hububat ihtiyacını bile 
zaman zaman hariçten temin etmek mecburiyetini duyan bir memleke t 
o lmaktan çıkmış, dünyanın dördüncü hububat ihracatçısı bir memleke t 
olarak cihan pazarlarında yer almıştır. 

Başlıca ziraî istihsalâtımızın 1949 - 1953 seneleri arasında kaydetti
ği seyri gösteren aşağıdaki rakamlar bu müspet poli t ikanın tatbikatında 
alınan neticeleri açık bir surette ifade etmektedir. 

B A Ş L I C A ZİRAÎ M A D D E L E R İSTİHSALÂTI 

Hububat Bakliyat Pamuk Pancar Yağlı tohumlar 
İstihsal İstihsal İstihsal İstihsal İstihsal 

(1.000 (1.000 (1.000 (1.000 (1.000 

Sene ton) Endeks ton) Endeks ton) Endeks ton) Endeks ton) Endeks 

1949 5.350 100.0 217 100,0 104 100,0 817 100,0 366 100,0 

1950 7.764 145.1 260 119,8 122 117,3 855 104,6 341 93,2 

1951 10.679 199,6 268 123,5 150 144,2 1.363 166.8 507 138,5 

1952 12.301 229,9 300 138,2 170 163,4 1.068 130,7 597 144,0 

1953 14.300 267,2 547 252,5 — — 1.230 150,5 

Bu büyük istihsal artışları, dekar başına alınan randımandaki artış
ların yanında, ekiliş sahasındaki genişlemelerin de bir neticesi olmuştur. 
Fi lhakika hububat ekiliş sahası 1949 senesinde 7.525.400 hektar iken 
1953 senesinde 9.910.000 hektara yükselmiştir. Ayr ıca toprağın eskisi
ne nazaran çok iyi işlenmesi ve ziraat metotlarının ileri bir hale getir i lme
si de memleke t lehine memnuniyet le kaydedilecek vakıalardandır. 
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Nüfus başına gelir 

Seneler Madenler 
Miktar 
sanayii 

Gıda 
sanayii 

Genel 
endeks 

1948 100.0 100.0 100.0 100.0 

1949 115.1. 112.2. 114.4 113.5 

1950 122.0 112.6 111.0 114.7 

1951 127.2 109.5 124.8 118.4 

1952 148.8 128.8 128.9 133.1 

Burada, hemen şu noktayı tebarüz ettirelim ki, yukar ıda veri len ra
kamlar, 1952 yılı fiilî istihsal rakamlarıdır. 

Sanayi mevzuunda fiilî istihsal rakamlarının mukayesesi kâfi değil
dir. Bi lhassa çok seri bir surette kalkınmakta olan bir memleket in iktisa
dî inkişafını seyir ve hareket halinde takibedebilmek ve bu hususta sa
hih ve sarih bir fikir edinilebilmek için fiilî istihsal rakamlarının kıyas
lanması asla kâfi olamaz. 

Sanayi sahasında elde olunan neticeler hakkında, mazi ile mukaye
seli olarak, tam ve sahih bir fikir verebilmek için istihsal kapasitelerinin 
esas al ınması lâzımdır. 
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2. Hükümetimiz , prensip itibariyle sanayi, maden işlerini hususi te
şebbüsün faaliyet göstereceği bir saha olarak kabul ve telâkki e tmekte
dir. Bu sektörlerde verimi artırmak, istihsali çoğal tmak üzere çeşitli ted
birler alınmıştır. Ezcümle Devlet teşebbüsleri sahasının tahdit edilmesi 
ve bunun yerine hususi teşebbüsün Devletin bütün imkânları kullanıla
rak teşvik edilmesi, memleket te yatırım malzemesinin bol ve ucuz olarak 
tedarik edilebilir bir hale getirilmesi, sınai teşebbüslere müsai t şartlarla 
tesis kredisi sağlanması ve umumi iktisadî kalkınma ile muvazi olarak iç 
p iyasada sınai mamullere karşı olan talebin her gün biraz daha artması 
neticesinde bu sahalarda görülen inkişaflar da gittikçe hızlanmaktadır . 
Memleke t imizde son senelerde sınai istihsal miktarının gösterdiği teza-
yütler bu çalışmaların hayırlı bir neticesi olmuştur. 

SINAÎ İSTİHSAL M U V A K K A T E N D E K S L E R İ 

(1948 - 100) 
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Bu yoldan gidildiği takdirde, 1950 yılından bu yana, sanayi istihsal 
endeksler imizde % 100'e yakın bir artış bulunduğu kolayca anlaşılır. 

Bu fikri aydınlatmak için misaller verebiliriz. Meselâ, 1949 yılı ile 
1952 yılları arasında mamul miktarları bakımından mukayeseler yapı l 
dığı takdirde, 1950 de memleket in pamuklu istihsali 152; 1952'de ise 
177 milyon metredir. Buna göre, mezkûr iki sene zarfında, mamul mik
tarları esas al ınmak suretiyle yapılan mukayese % 12 nispetinde bir ar
tış o lduğunu gösterir. 

Halbuki , mezkûr iki yıl arasındaki kıyaslamalar sanayi takati esas tu
tulmak suretiyle yapıldığı takdirde vaziyet büsbütün farklıdır. Fi lhakika 
pamuklu mensucat sahasında 1952 senesinde 260 bin olan iğ adedi bu
gün 545 bine çıkmıştır. 

Kaldı ki, sanayi sahasında, bilhassa memleket imiz için, bu mukaye
se de kâfi değildir. Zira tesisleri ikmal edilmiş olduğu yani se rmaye yatı
r ımı t amamlanmış olduğu halde henüz işletmeye açı lmamış bulunan sa
nayi tesislerinin istihsal kudretlerini de hesaba katmak lâzımdır. 

Bugün pamuklu mensucat sahasında kuruluşları t amamlanmış olup 
da iş lemeye açılmak üzere bulunan fabrikalarımızla, bundan sonra hiç
bir tesis vücuda getiri lmese dahi bu sahadaki iğ adedi 700 000'e ç ıkmak
tadır. 

Buna göre, pamuklu mensucat sahasında 1950 y ı lma nazaran % 270 
nispet inde bir artış elde edilmiş olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

Sınai istihsal mevzuunda verilen bu umumi izahattan sonra, belli-
başlı endüstri gruplarını tetkik ettiğimiz vakit kaydedilen inkişafı daha 
iyi bir şekilde tesbit etmek mümkün olacaktır. 

Halkımızın elde ettiği her türlü mahsullerinin müstakâr bir fiyat ve 
kredi politikası ile takviyesi neticesi sadece istihsal vasıtalarının modern
leşmesi ve daha geniş istihsal elde edilmesini sağlamakla kalmamıştır . 
Bir taraftan da halkımız bu yeni iştira gücü ile muhtel if maddeler in müs
tehliki olarak piyasaya müşteri sıfatı ile girmiştir. Bu da bir takım zaruri 
ihtiyaç maddeler inin istihlâkini % 100 ve hattâ daha fazla artırmıştır. Bu 
büyük rağbet ve ihtiyaç karşısında yeni bir sat ınalma kudreti ile teçhiz 
edi lmiş bulunan müteşebbislerimiz aynı zamanda bu artan kazançları
nın m ü h i m bir kısmını da bu gibi memleketin büyük ihtiyaç duyduğu bir 
kısım maddeler in imâl ve fabrikasyonu için yeni tesislere ya t ı rmaya baş
lamıştır. 

Bu istihlâk artışlarının seyri ile ve ona mukabil yeni sanayi kolların
da halkımızın artan kazançlarını nasıl verimli sahalarda ve istihsalde 
kullandığını rakamlarla ifade etmek mümkündür. 
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a) Şeker sanayii : 

1949 yı l ında 110 bin ton civarında bulunan şeker ist ihlâkimiz 1953 
yılı sonunda 210 bin ton civarına yükselmiş bulunmaktadır . Bu % 100 
artış karşısında ona muvazi olarak istihsâl kapasitemizi de derhal artıra
cak tedbirler alınmıştır. Filhakika 1950 yılı içinde mevcut dört fabrikanın 
normal kapasitesi ortalama 100 günlük bir çal ışma müddet i için 100 -
130 bin ton arasında idi. Buna mukabil bu yıl Ekim ayı bidayet inde fa
aliyete geçmiş olan Adapazarı Şeker Fabrikası ile hali inşada bulunan ve 
1954 yılının Eylül ayı içinde çal ışmaya başlıyacak olan Konya, Kütahya 
ve A m a s y a fabrikalarının kapasiteleri ile bu miktar 1954 yılı içinde bir 
misli fazlasiyle 220 bin tona kadar yükselmiş olacaktır. Bunu takiben de 
Burdur, Kayseri , Susığırlık, Erzurum, Erzincan, Elâzığ ve Malatya şeker 
fabrikaları ihaleye çıkarılmış bulunmaktadır. 

Ocak 1954 ayı içinde de ihaleleri yapılmış olacaktır. Bu suretle 1950 
yıl ındaki 130 bin ton istihsal kapasitemize mukabi l bu fabrikalarla bera
ber ceman yekûn 375 bin ton civarında bir istihsal kapasi tesine sahip 
olacağız. Böylece bu kapasitemiz, % 200'den fazla artmış olacaktır. Bu 
fabrikaların umumi tesis bedelleri ise 240 milyon lirayı bulmaktadır . 

Bu hususta en çok şayanı kaydolan noktalardan biri de bütün bu 
fabrikaların tesislerinde mevcut ve müstakbel pancar ekicilerinin koope
ratifler dahil inde birleşerek kurulan şirketlerin hisse senetlerinin büyük 
bir kısmını satın almalarıdır. Hattâ mahallî diğer iştirakler de göz önüne 
alınırsa halen inşada bulunan fabrikaların ekseriyetinin % 90'a yakın 
sermayesi doğrudan doğruya müstahsil ve hususi müteşebbisler tarafın
dan sağlanmış bulunduğu görülür. 

1930 sıralarında inşa edilen 4 şeker fabrikasından sonra eski iktidar 

uzun yıllar yeni fabrika ve tesisler kurmayı bir türlü düşünememiş , mev

cut fabrikaların düşük olan istihsal kapasitelerini zor lamak suretiyle 

memleket in artan ihtiyacını karşı lamaya çalışmıştır. İstihlâk miktar ında 

görülen artışları bertaraf etmek üzere zaman zaman şeker fiyatlarını ar

t ı rmak suretiyle talep hacmini boğmaya, memleket in gelişmesini ön leme

ye gayret sarfetmiştir. Bu cümleden olmak üzere en son 1949 senesinde 

mevcut istihsal miktarının artan taleplere cevap veremiyerek hariçten şe

ker ithali zarureti ile karşılandığı vakit, yeni birkaç fabrika kurulacak 

yerde şeker fiyatlarına zam yapı lmış ve 1949 yılı bütçe gerekçesinde bu 

zammın (dahilî istihsali ile istihlâkimiz arasında bir ahenk ve muvazene 

sağlanması) maksadına matuf bulunduğu sarahaten ifade edilmiştir. 
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İki iktidarın birbirine tamamen zıt görüşlerini ve memleke t idaresin
de iş tu tumunu bariz bir şekilde gösteren bu vakayı burada kaydetme
den geçemiyeceğiz . Eski hükümetler, memleket in iktisadî gel işmesini da
imi bir baskı altında tutmak için icabında ağır vergiler vaz ' ından dahi çe
kinmediği halde Hükümetimiz iş başına gelir gelmez bu nevi vergileri sü
ratle indirmiş ve artan istihlâk taleplerini karşılamak üzere istihsal ka
pasitesini art ırma yoluna gitmiştir. 1950'ye takaddüm eden uzun yıllar 
zarfında memleket in tam bir iktisadî atalet ve durgunluğa m a h k û m edil
mesine, istihsal ve iş hacminin günden güne daralmasına mukabi l 
1950'den sonra geçen 3,5 yıl içinde iktisadî kalkınma ve istihsal artışı y o 
lunda büyük hamleler kaydedilmesinin sebebini bu yekdiğer inden tama
men farklı anlayış ve iş tu tumunda aramak lâzımdır. 

b) Mensucat sanayii : 

Pamuklu ve yünlü kumaşların gerek istihlâk artışlarında ve gerek 
imallerinde girişilen hamlelerde de aynı seyri görmekteyiz . 1950 yı l ında 
pamuklu mensucat ta mevcut olan 260 bin iğe mukabil bugün 545 bin iğ 
mevcuttur. Bunun yanında inşaat hazırlıkları, ihaleleri veya kredi mu
ameleleri kısmen ikmal edilmiş ve kısmen hazırlıkları yapı lmakta bulu
nan fabrikaların iğ adetleriyle beraber 1 , 5 - 2 yıl içinde bu miktar 700 bi
ne yükselecektir . 

Buna mukabil , 1950'den bu yana dış memleket lerden de or ta lama 30 
milyon liralık ithalât yerine geçen yıl 115 milyon liralık pamuklu mensu
cat ithal edilmiştir. T a m a m e n halk tipi olan bu imalât ve ithalâtın görü
lüyor ki, % 300 den fazla istihlâki arttığı gibi % 150'ye yakın da memle 
kette imalâtı artmış bulunmaktadır. 

Yünlülerde ise 1950 senesi bidayetinde 50 bin iğ adedine mukabi l 
1953 yı l ında bu kapasite, 115 bin iğe yükselmiş bulunmaktadır . 

Pamuklu ve yünlü mensucatta da yine üzerinde durulacak noktalar
dan biri yeni tesislerin % 70 ine yakın bir kısmı tamamen hususi müte
şebbislerin müstakil veya iştirak sermayeleriyle meydana gelmiş olması
dır. 

c) Ç imento sanayii : 

A y n ı gelişmeyi takibetmiştir. 1950'deki 535 bin tonluk istihlâke mu
kabil 1953 yıl ında ihtiyaç ve talep miktarları iki milyon tona yakın bir 
miktara baliğ olmuştur. 

Buna mukabil , 1950 yılında 395 bin ton istihsal kapasitesi mevcut 
iken tevsi ve yeni tesislerle birlikte 1953 yıl ında bu miktar 1 025 000 to
na yükse lmiş ve 1954 yılı içinde ise çalışmaya başlayacaklarla beraber 
1 275 000 ton kapasiteyi bulacaktır. 
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Bu ihtiyaç karşısında da millî bankaların, mahall î şirket ve hususi te
şebbüslerin el birliği ettiği büyük bir hamle ile yeniden 20 fabrikanın ku
rulmasına karar verilmiş ve bunlar ihaleye çıkarılmış bulunmaktadır . 

Kas ım ayı bidayetinde muhtelif firmalardan alınmış olan teklifler ha
len tetkikte bulunup önümüzdeki günlerde ihalesi yapı lmış olacaktır. 

Bunların kapasitesi 2 milyon ton miktarında bulunacağına göre, 
umumi istihsal kapasitemiz bu tesisler ikmal edilince 3 275 000 tona 
yükse lmiş olacaktır. 

Bunların topyekûn tesis bedellerinin tutarları da sosyal tesisler hariç 
220 milyon lira civarındaki bir meblâğa ihtiyaç göstermektedir . Bu hu
susta iç ve dış finansmanı temin etmek, her türlü teknik şartları sağla
mak, ç imento sanayiinin tesisinde hususi teşebbüsün yet işemediği her 
noktada yardımcı ve rehber olmak üzere 50 milyon lira se rmaye ile üç 
millî bankamız ve iki çimento şirketimiz tarafından bir anonim ortaklık 
kurulmuş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan daha şimdiden beş fabrikanın bedellerinin tamamı ve 
her türlü malî külfetinin mahallî ve hususi müteşebbisler tarafından te
min edildiği gibi diğer bir kısım fabrikalara da geniş ölçüde mahall î işti
rakler sağlanmış bulunmaktadır. 

d) Bunun yanında ağır sanayiimize de diğer branşlardaki faaliyetimi
ze muvazi ölçüde bir hamle verilmiş bulunmaktadır . 1950 yı l ında 72 bin 
ton hadde mamulleri imâl edilirken bugün 115 bin tona yükse lmiş bu
lunmaktadır . Buna mukabil , Karabük'ün 320 bin mayi maden ve pik is
tihsal kapasitesi mevcuttur. Binaenaleyh bir taraftan bütün bu iptidai 
maddeyi memleket imizde o nisbette işlemek ve aynı zamanda gelişen ih
tiyaçlara cevap vermek için bu kapasiteyi 165 bin tona ç ıkarmak için 
derhal teşebbüse geçildiği gibi yeniden 320 bin ton kapasitede hadde ma
mulleri işleyebilecek tesisler kurmaya karar verdik. Bu tesislerin ilk kıs
mı olan blok hadde için bir ecnebi firma ile mutabakata varılmıştır. Bu
günlerde memleket imize gelecek mümessil leriyle bu ilk kısmın mukave
lesi imzalanacaktır. 90 milyon liraya malolacak olan bu büyük tevsi işi
nin diğer kısımlarının da her türlü projeleri hazırlanmış, ecnebi firmala
ra teklifler gönderilmiştir. Önümüzdeki aylar içinde onların da ihaleleri 
ele al ınmış olacaktır. Ayr ıca Karabük'te bilhassa bugünkü köy ve kasa
baların su boruları ihtiyacına cevap verebilecek neviden santrifüj borula
rı imali ele alınmış ve 18 bin tonluk boru imal edebilecek tesisler bu yıl 
sonunda tecrübe işletmesine açılmış olacaktır. 

e) Kâğıt ve karton istihsalimizde 1950'deki 18 bin tonluk istihsale 
mukabi l bu yıl sonunda 50 bin tonluk bir kapasiteye erişmiş olacaktır. 
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f) Yine ağır sanayi branşlarında ve aynı zamanda memleket in zirai 
ka lk ınmasında ve millî savunmasında büyük rolü olan azot sanayii de 
gerçekleşmek yoluna girmiş bulunmaktadır. 

Bi lhassa bugün için ticari kıymeti olmıyan ve kalorisi düşük bu lunan 
bir kısım linyitlerimizden de istifade etmek suretiyle Kütahya 'da bir azot
lu gübre ve asitnitrik istihsal edecek tesisleri kurmaya karar verdik. 60 
mi lyon liradan fazlaya mal olacak olan bu iş için millî bankalar ımızın iş
tiraki ile ş imdiden 30 milyon liralık bir anonim ortaklık ku rmuş bulun
maktayız . Buna. gerek yerli, gerek yabancı hususi müteşebbisler in his
sedar olan iştirak veya kredi yoliyle katılarak en kısa bir zamanda ve ge
ri kalan miktarın temini suretiyle müspet neticeye varacağımızı ümit et
mekteyiz . Muhtel i f yabancı firmalar bu işle alâkalarını ş imdiden bildir
mişlerdir. Böylece yüz bin tondan fazla azotlu gübre ile memleket in her 
türlü patlayıcı madde ihtiyaçlarını karşılayacak 6 bin ton miktar ında 
asitnitrik elde edeceğiz. 

g) Suni gübre işinde azotlu gübre yanında süperfosfat imali için İs
kenderun 'da ecnebi bir şirketin de iştirakiyle senevi 100-130 bin ton sü
perfosfat imal edecek bir fabrikanın tesisi ikmal edi lmek üzeredir. Gerek 
bu fabrikanın iptidai madde ihtiyacını karşılamak, gerek süperfosfat ta
leplerinin inkişafına muvazi olarak bilâhara yeni bir fabrika kurmak dü
şüncesiyle Murgul bakır madeninin bacadan çıkan zehirli gazlardan isti
fade suretiyle asitsülfirik elde edecek bir fabrikanın tesisi için yapt ığımız 
ihalenin son tetkikleri neticelenmiş, bu tesisler 6,5 mi lyon liraya mal ola
cak ve havai hatlarla Karadeniz sahiline ve oradan da deniz yo luyla İs
kenderun 'a nakledilecektir. Bu tesis 6,5 milyon liraya mal olacağı gibi is
tihsal edilen asitsülfiriği Karadeniz sahiline naklinde kullanılacak havai 
hatlarla sahilde kurulacak gaz tankları için de 4 milyon lira harcanacak
tır. Bu suretle bütün tesislerin maliyeti 10,5 milyon lirayı bulacaktır. 

h) Diğer taraftan Raman ve Garzan'da tesbit edi lmiş bulunan h a m 
pet ro lümüzün kıymetlenmesi için bu yıl ihalesini yapt ığımız rafineri te
sislerine ait çalışmaları hızla ilerlemektedir. Kuyulardan rafineri tesisle
rinin kurulacağı Batman'a kadar boru ferşiyatı sona e rmekte ve bir ay 
içinde bu borularla ham petrolün nakli m ü m k ü n olacağı tahmin edil
mektedir. Buna muvazi olarak fabrika için Amerika 'daki çal ışmalar iler
lemiş olup burada da tesisatın ihzarat, normal şartlarla yürümektedir . 
Bu tesislerin bize dış ve iç tediyeler dâhil 35 milyon liraya mal olacağı 
ümit edilmektedir. 

Bu rafineri, 330 bin ton ham petrol işliyecek kapasi tede olacak ve el
de ettiği mahsullerin mühim bir kısmı lokomotiflerde kullanılacağı gibi, 
diğer kısmı da 19'a yakın vilâyetimizin akar yakıt ihtiyacını sağlıyacaktır. 
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3. Son 3,5 sene içinde, maden istihsalâtımızda da m ü h i m tereffüler 
kaydedildiği görülmektedir. Ezcümle kömür istihsali 1949 senesinde 2 
milyon 706 bin ton, 1950 senesinde de 2 832 000 ton iken 1952 yı l ında 
3 milyon tona yükselmiştir. 1953 yılında ise 3,5 milyon tonu bulacağı 
tahmin edilmektedir. 

Bakır istihsali 1946, 1950 yıllarında vasati olarak 10 bin tondan 
1952 yı l ında 23 bin tona, krom istihsali 1950 yıl ında 422 bin tondan 
1952 yı l ında 675 bin tona, manganez istihsali 1950 yı l ında 31 bin ton
dan 1952 yı l ında 106 bin tona, demir cevheri istihsali de 1950 yı l ında 
234 bin tondan 1952 yıl ında 419 bin tona yükselmiştir . 

1952 yı l ında bakır ihracatı 42 milyon, krom ihracatı 64 milyon, man
ganez ihracatı da 10 milyon liralık döviz geliri sağlamış bulunmaktadır . 

4. İktisadî ve içtimaî kalkınma, ziraat, endüstri ve maden sahaların
daki muazzam inkişafla müterafik olarak enerji dâvasının bir an önce 
halli de üzerinde hassasiyetle durduğumuz en mühim mevzula rdan biri
ni teşkil etmektedir. Hükümetimiz her türlü iç ve dış imkânlardan fayda
lanarak memleket in elektrifikasyonu işini en kısa zamanda tahakkuk et
t irmek kararını almış bulunmaktadır . 

Enerji mevzuunda bilhassa ehemmiyet verdiğimiz nokta; kömür ve 
hususiyle akar yakıtla işliyen termik santraller yerine kömür ve döviz ta
sarrufu ve ucuz enerji temin edecek olan hidro-elektrik santraller tesis 
etmektir. Büyük ve orta kapasitedeki hidro-elektrik santralleri sayesinde 
bugün için uzak bir hayâl gibi görünen köylerin elektriğe kavuşturulma
sı dâvası da hal yoluna girecektir. 

Halen elektrik enerjisi istihsal miktarı 1 milyar kilovat saatten ibaret
tir. Tatbik etmekte olduğumuz faaliyet programına göre, inşa safhasında 
bulunan iki aded büyük ve 14 aded orta çapta ve mıntaka santrali ma
hiyetindeki hidro-elektrik tesisleri inşası için 378 milyon lira sarfedilecek 
ve bunların işletmeye çalışmasiyle istihsal miktarı en geç 1956 yılı için
de 2 milyar kilovat saate yükselecektir. Keza Çatalağzı Termik santrali
nin halen 60 bin kilovat olan kapasitesini bir misli artırarak 120 bin ki
lovata yüksel tecek olan ikinci grup tesislerin inşasına baş lanmış bulun
maktadır. Buna ilâveten Tunçbilek' te 60 bin, Soma 'da 40 bin kilovatlık 
yepyeni iki termik santralin ihaleleri yapılmış olup önümüzdeki aylarda 
inşasına başlanacaktır. Bu üç termik santralin 800 milyon kilovat saate 
baliğ olan yıllık istihsalleri dahi 1950 yıl ında eski iktidardan devraldığı
mız ve belediyelere ait olan santraller de dâhil olmak üzere bütün m e m 
lekette mevcut elektrik santrallerinin 790 milyon kilovat saat tutan yıllık 
istihsal miktarından da fazladır. 
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1956 yılı sonunda servise girecek olan bu tesisler için ceman 116 mil
yon lira harcanacaktır. 

Ayr ıca 70 bin kilovatlık Gediz - Demirköprü, 100 bin kilovatlık Kızı
l ı rmak - Hirfanlı, 48 bin kilovatlık Akçay - Kemer ve 5 bin kilovatlık Y e -
şi l ırmak - Elüs Barajı ve hidro-elektrik santrallerinin inşasına da karar 
ver i lmiş ve gerekli hazırlıklar ikmal edilmiş olup ilk fırsatta inşaları ele 
alınacaktır. Hepsi de sulama, taşkın önleme ve enerji istihsalâtı gibi üç 
maksadı birden tahakkuk ettirecek olan bu tesisler 280 milyon liraya 
mal olacak ve yılda 750 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istihsal ede
cektir. 

Devlet eliyle yapı lmakta olan bu işler yanında şehir ve kasabalarımı
zın âcil ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle İller Bankasının inşa ettir
mekte olduğu mahallî elektrik tesisleri de mevcuttur. 1950 Mayıs ından 
bu yana iller Bankası 78 milyon 618 bin lira tutarında 232 elektrik tesi
sini ihale ve bunlardan 26 milyon 28 bin lira tutarında 83 elektrik tesi
sini ikmal etmiş bulunmaktadır . 

Yine İller Bankasının yaptıracağı orta büyüklükte altı aded hidro
elektrik santraline takriben 15 milyon lira harcıyacaktır. Hazırl ıkları ik
mal edi lmek üzere bulunan bu santrallerin inşaları tamamlandığı vakit 
Van, Niğde, Ordu, Giresun, Taşköprü ve Tosya gibi müh im sanayi mer
kezlerinin bir çok enerji ihtiyaçları karşılanmış olacaktır. 

Halen inşa edilmekte bulunan termik ve hidro-elektrik bölge santral
lerine üretilen ve üretilecek olan elektrik enerjisinin büyük istihlâk mer
kezlerine nakli için inşası tamamlanarak 1952 yılında işletmeye açı lmış 
olan 306 kilometre 154 kilovoltluk Ereğli - İstanbul, 52 ki lometre 66 ki-
lovoltluk ve 100 kilometre 33 kilovoltluk hatlara 30 milyon lira harcan
mış olup bunlara ilâveten 470 kilometre 154 kilovoltluk, 412 ki lometre 
66 kilovoltluk ve 270 kilometre 33 kilovoltluk olmak üzere ceman 1 152 
kilometre tulünde hava hattı inşa edilmektedir. Ayr ıca Batı Anadolu ve 
Kuzey Batı Anadolu bölgesinde ceman 1 025 kilometre 154 lük, 370 ki
lometre 66 ve 350 kilometre 33 kilovoltluk enerji nakil hatlarının da mu
kavelesi aktedilmiş olup inşalarına başlanmıştır. Bu hatlardan halen in
şa edi lmekte olanlarına 50 milyon lira ve inşaları mukaveleye bağlanmış 
olanlarına da 75 milyon lira harcanacaktır. 

Hükümet imiz iktidara geldiği tarihten bu yana elektrik enerjisi tesis
lerine takriben 400 milyon lira tahsis etmiş olup önümüzdeki yı l larda in
şaları tamamlanacak veya inşalarına başlanacak olan yeni tesislere de 
650 milyon lira harcamayı programlaştırmıştır. Bu suretle yalnız enerji 
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mevzuuna yapılan ve yapılacak olan yatırımların yekûnu 1 milyar lirayı 
geçmektedir . 

Yukar ıda verdiğimiz izahat Demokrat Parti iktidarının memleket in ik
tisadî, zirai ve içtimai kalkınmasında en mühim bir rol oynamaya başla
mış bulunan elektrik enerjisi dâvasına verdiği büyük ehemmiyet i açıkça 
göstermektedir . 

Sanayi, maden ve enerji istihsalâtımızın başlıca gruplarında görülen 
inkişaflar hakkındaki bu izahlarımıza nihayet verirken şurasını da kay
dedel im ki, mezkûr sektörlere yapılan yatırımlar, bu çeşit faaliyetlerin 
bünyeleri icabı, semeresini daha ziyade önümüzdeki yı l larda verecektir . 
Bu sebepledir ki, millî ekonomimizin her sahasında daha ş imdiden şahi
di o lduğumuz büyük istihsal artışlarının ileriki yıl larda çok daha müh im 
tezayütler kaydedeceği şüphesizdir. 

D] İstihsal kredileri: 

Eski yıl larda kredi darlığı ve hattâ yokluğu yüzünden bir türlü işlet
meye açı lamayan zengin kaynaklarımızın ve âtıl bekliyen iş gücünün is
tihsale katılması, millî geliri ve vatandaş refahını artıran bir unsur ola
rak memleke t iktisadiyatında mevki alması için bol ve ucuz istihsal kre
dilerinin arzettiği ehemmiyeti izaha hacet yoktur. Bu itibarla Hükümet i 
mizin, iktisadî kalkınma ve istihsâli teşvik politikasının esas unsurların
dan birisi o lmak itibariyle, istihsal kredileri hacminin genişlet i lmesini ön 
plânda ele almış, yeni kredi müesseselerinin kurulmasını, mevcut mües
seselerin genişleti lmesini ve kredi maliyetlerinin düşürülmesini teşvik ve 
temin eden çeşitli tedbirler ittihaz eylemiştir.. Banka kredilerinin son üç 
buçuk senelik seyri, bu sahada takip edilen politikanın isabet derecesini 
gayet açık bir şekilde tebarüz ettirmektedir. 

B A N K A KREDİLERİ 
(1 000 lira olarak) 

Tarih Ticari kredi 

ipotek 
mukabili 

kredi 
Zirai 
kredi 

Sınai 
kredi Yekûn 

31 .12.1949 915 234 77 769 337 552 — 1 330 555 

31 .12.1950 1 089 440 86 250 412 782 — 1 588 472 

81 .12.1951 1 383 491 136 965 646 658 42 918 2 210 032 

31 .12.1952 1 740 085 205 916 1 067 665 80 776 3 094 442 

30.6.1953 2 017 543 216 089 1 169 834 84 514 3 487 980 
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Görülüyor ki, umumi kredi yekûnu 1950 takvim yılı b idayet inde 1 

milyar 331 milyon liradan ibaret iken 30.VI .1953 tarihinde. % 162 nis

pet inde bir tezayütle, 3 milyar 488 milyon liraya yükselmiştir . 

U m u m i kredi hacminde görülen bu inkişaf meyanında zirai ve sınai 

kredilerdeki gelişme bilhassa dikkate lâyiktir. 1950 Mayıs ında 324 mil

yon l iradan ibaret bulunan zirai kredilerin yekûnu 30.V1.1953 tarihinde 

% 261 nispetinde bir artışla 1 milyar 170 milyon liraya baliğ olmuştur. 

Ayr ı ca zirai kredilerin tahsisinde vatandaşların ihtiyacına ve bankacıl ık 

tekniğine uygun birçok hayırlı yenilikler de yapılmıştır. 

Memleke t kalkınmasında büyük bir ihtiyacı karşı lamakta olan Sınai 

Kalk ınma Bankası faaliyete geçtiği tarihten bugüne kadar, 257 müteşeb

bise kuracakları veya tevsi edecekleri sınai tesisleri için 101,4 mi lyon li

ralık kredi açmıştır. Bu müteşebbislerin kendi kaynaklar ından yaptıkla

rı yat ı r ım miktarı da 134,2 milyon liraya baliğ olmuştur. Böylece, Sınai 

Ka lk ınma Bankasının finanse ettiği 257 aded sınai teşebbüse ceman 

235,6 milyon liralık yatırım yapı lmış bulunmaktadır. Yeniden meydana 

gelmekte olan bu sınai müesseseler bir yıl içinde 201 milyon liralık ipti

dai madde kullanacaklar ve memleket istihsâlatına yine bir yıl içinde 

374,5 milyon lira kıymetinde mamul ilâve edeceklerdir ki, bu hayırlı ne

ticenin memleket imiz için ne derece ehemmiyetl i o lduğunu takdir e tmek 

pek kolaydır. 

Son üç buçuk sene içinde hususi teşebbüsün sınai istihsal sahasına 
yaptığı yatırımlar yukarıda zikri geçen 235,6 milyon liranın çok fevkında-
dır. Birçok vatandaşlar Sınai Kalkınma Bankasından hiçbir kredi a lmak
sızın kendi kaynaklariyle pek çok sayıda yeni sınai tesisler kurmuşlar ve
ya mevcut teşebbüslerini ıslah ve geniş mikyasta inkişaf ettirmişlerdir. 
Ticari krediler adı altında toplanan ve mühim bir kısmı vatandaşlar ın sı
nai yat ı r ım ve işletme ihtiyaçlarını karşılamakta olan kredilerde de 1950 
yılı bidayet inden 30.6.1953 tarihine kadar, % 130 nispetinde bir artış gö
rülmektedir. 

E) Mevduat hacmi : 

İktisadî kalkınma hamlemizin vatandaş refahı ve umumiyet le gelir se

viyesi üzerinde görülen müspet tesirleri, câri gelirlerden tasarrufa ayrılan 

kısmın da gittikçe ve daha büyük ölçüde çoğalmasını m ü m k ü n kı lmak

tadır. Buna muvazi olarak, millî bankacıl ığımızın son yıl larda şahidi ol

duğumuz büyük inkişafı, halkımızın verimsiz saklama ve bir ikt irme iti-
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yatlarını terkederek ileri bir cemiyetin tasarruf usul ve temayüller ine git

tikçe daha geniş bir surette rağbet göstermesine hizmet etmiştir. 

B A N K A L A R D A K İ M E V D U A T M İ K T A R I 

(1 000 lira olarak) 
Tasarruf Diğer 

Tarih mevduatı mevduat Yekûn 

31.12.1949 464 684 524 342 989 026 
31.12.1950 575 991 654 147 1 230 138 
31.12.1951 738 417 984 739 1 723 156 
31.12.1952 876 843 1 375 607 2 252 450 

30.6.1953 981 674 1 446 703 2 428 377 

Bu cetvelin tetkikından da anlaşılacağı üzere, 1950 senesi bidayetin
de 989 milyon liradan ibaret bulunan umumi mevduat hacmi müteakip 
yı l larda büyük bir süratle artmış ve 30.VI. 1953 tarihinde 2 milyar 428 
milyon liraya baliğ olmuştur. Bu artışın nispeti % 146 dır. Bu inkişafın, 
vatandaşlar ın gelirlerindeki çoğalma ve tasarruf kabiliyetlerindeki artışla 
müterafik olarak, önümüzdeki yıllarda daha büyük bir hızla seyredece
ğini tahmin etmekte hata yoktur. 

F) Tediye muvazenesi: 

Son üç buçuk yıl içinde Hükümetimizin takibettiği sağlam ve yapıcı 
iktisadî ve malî politika memleket in idrak ettiği emsalsiz kalk ınma yanın
da tediye bi lançosunun normal gelirleri ile, iktisadî c ihaz lanmamızda 
kullanılmak üzere temin edilen dış yardımlar ve dış istikrazlar mukabi
linde yapı lan ithalâtı da ihtiva eden gider kalemleri arasında bâzı farklar 
görülmesinin, ana hatlarını yukarıki bahislerde izah ettiğimiz muazzam 
iktisadî kalkınma hamlelerini gölgelendirmek için vesile ittihaz olunduğu 
müşahade edilmektedir. 

Tediye bilançosu, bir memleket in yıllık dış gelirleriyle dış giderlerinin 
karşılıklı bir hesabı demek olduğuna göre bu bilanço, ya giderleri tahdit 
e tmek veya gelirleri art ırmak suretiyle muvazeneye ulaştırılabilir. 

1950 senesine takaddüm eden 20 senelik devre zarfında, eski hükü
metler, takibettikleri umumi iktisadî politikaya uygun olarak bu muvaze
neyi da ima ithalâtın tahdidi ist ikametinde tahakkuk et t i rmeye çal ışmış
lar, fakat buna da bir türlü muvaffak olamamışlardır. Bilâkis bu tahdit-
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çi politika, memleket in istihsal kudretini devamlı bir baskı al t ında tuttu
ğu, istihsale sermaye yatırımlarına ehemmiyet veri lmediği; bu yatır ımla
rın icabettirdiği ithalât hasis bir zihniyetle kısıldığı için umumi istihsal ve 
ihracat hacmmda hiçbir artış görülememiş, bilâkis, para kıymet indeki 
tahavvüllerden mütevellit zahirî yükselmeler ile fiyat temevvüçler i bir ta
rafa bırakılırsa, bariz gerilemeler kaydedilmiştir. 

Ezcümle , yıllık ihracat, 1948 senesinde, 1 milyon 447 bin ton ve 1934 
- 1938 seneleri vasatisi de 1 milyon 460 686 ton iken, ihracat mallar ımı
zın nevilerinde bariz hiçbir değişiklik olmadığı halde, bu miktar 1946 -
1949, hattâ 1950 senelerinde, 900 bin ton civarına düşmüş ve 1938 se
nesine nazaran % 35 nispetinde bir azalma göstermiştir. 

Tediye bilançosu mevzuunda tahdit politikası, muayyen bir hadde 
kadar müessir olduktan sonra, tesirlerini kaybetmeye, ihtiyaçların artan 
tazyiki karşısında takibolunan muvazene hedefinden uzaklaşmaya baş
lar. Bu uzaklaşmada, istihsal ve ihracat kudretinin duraklaması ve yu
karıda işaret ettiğimiz veçhile gerilemesi kadar, ihtiyaçların kabarması
nın da tesiri vardır. Memleketteki sermaye ve istihsal tesislerinin tamir 
ve yen i leme ihtiyaçlarının zamanında karşı lanmaması , müteakip yı l larda 
daha büyük mikyasta sarfiyatı zaruri kılar. 

İşte eski iktidarın, çeyrek aşıra yaklaşan, dar ve tahditçi tediye bilan
ço polit ikasını bu şekilde hulâsa etmek mümkündür . 

Filhakika, güdülen tahdit politikası İkinci Dünya Harbinin yarattığı 
fevkalâde şartlar ve ithalât imkânsızlıkları sebebiyle, 1946 senesine ka
dar tediye bilançosu açıklarını bertaraf eder gibi göründüğü halde, 1947 
senesinden itibaren durum tamamen berakis o lmuş ve 1947 Nisanından 
1950 senesi Haziran sonuna kadar geçen 3 senelik devre içinde kaydedi
len açık mühim miktarda altın ve döviz kayıplarına ve dış borçlanmala
ra sebebiyet vermiştir. 

Bu devredeki altın ve döviz kaybının 588 milyon Türk lirasına baliğ 
o lduğunu ve bu arada altın mevcudunun da 213,9 tondan, 1 T e m m u z 
1950 tarihinde, 122,8 tona düştüğünü bir kere daha hatır latmak lâzım
dır. 

Bu miktara, İkinci Dünya Harbinden sonra 1950 Mayısına kadar ge
çen devre zarfındaki dış borçlanmaların ve kullanılan Amer ikan yard ım
larının yekûnu olan 340 milyon lirayı da ilâve ettiğimiz takdirde takibe-
dilen tahdit politikasının tevlit eylediği tediye bilançosu açıklarının umu
mi yekûnu hakkında daha sarih bir fikir elde etmiş oluruz. 
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Tediye bilançosu açıklarını bertaraf e tmeye muvaffak olmıyan; bilâ

kis, umumi tediye durumumuzu daha da güçleşt irmiş olan bu tahdit po

litikasının memleket ekonomisi üzerindeki tahripkâr tesirleri ise, rakam

larla ölçülemiyecek kadar büyük olmuştur. Bu politika yüzünden istih

sal kaynakları kısırlaştırılmış, en basit sermaye yatır ımları ve ihracat 

hacmini artıracak tedbirler tamamen ihmal edilmiştir. 

Bütün ekonomide ve dış tediye münasebet ler inde böyle bir tahditçi 

politika takibi yerine; mevzu, müspet ve yapıcı cephesinden ele al ınmış, 

memleket in istihsal ve ihracat kudretini artıracak tedbirler manzumes i 

ne ehemmiye t verilmiş, ekonominin cihazlandırı lmasına gayret sarfedil-

miş olsaydı, hususiyle İkinci Dünya Harbi ve onu takibeden yıl lardaki 

dünya ticaretinin arzettiği fevkalâde müsait şartlar içinde memleket mik

yas ında pek büyük ilerlemeler kolayca tahakkuk ettirilmiş olurdu. 

Memleket te istihsal ve iş hayatını tamamen akamete uğratan ve ihra

cat hacmini daraltan böyle bir tahdit politikasının ağır ve menfi tesirleri

ne mukabi l , dış geliri art ırmaya matuf tedbirlerle tediye bi lançolar ında 

yüksek seviyeli ve hakiki bir muvazeneye ulaşmayı hedef tutan yapıcı bir 

iktisadî politika takibetmenin gidilecek en doğru yol o lduğuna kani bu

lunuyoruz. 

Hükümet iniz iktidarı devraldığı günden bu yana geçen üç buçuk se
ne içinde millî ekonominin diğer kollarında olduğu gibi tediye bi lançosu 
mevzuunda da böyle müspet bir politikayı kendisine şiar edinmiş ve bu 
sayede memleket in istihsal gücünü birkaç misli ar t ı rmaya muvaffak ol
muş; ihracat hacmi ve dış gelirlerimizde müh im yükselmeler kaydedi lme
sini temin eylemiştir. 

Ni tekim 1949 - 1950 devresinde (*) yıllık ihracat hacmi 941 914 ton

dan ibaret iken, bu miktar, üç sene gibi kısa bir zamanda 2 milyon 545 

431 tona yükselt i lmek suretiyle, % 170 nispetinde artırılmıştır. Ayn ı dev

re zarfında dünya ticaret hadlerinin mühim nispette a leyhimize dönme

sine; hububat, pamuk, belli başlı madenler gibi mühim ihraç mallar ımı

zın cihan piyasalarındaki fiyatlarında ehemmiyet l i tenezzüller görülmesi

ne rağmen, ihracat yekûnu, 1949 - 1950 devresinde, 660 milyon 721 bin 

liradan, 1952 - 1953 devresinde, 1 milyar 83 milyon 570 bin l iraya yük

selerek, % 66 bir artış kaydetmiştir. İçinde bu lunduğumuz 1953 - 1954 

(*) Bu devreler, 1 Temmuzdan 30 Hazirana kadar geçen bir senelik dış ticaret gılı-
nıifade etmektedir. 
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devresinde ise ihracatımızın 4,5 milyon tonu bulacağı ve ihracat gelirle

r imizin de 1 milyar 400 milyon lirayı aşacağı tahmin edilmektedir . 

İhracat kudretimizdeki bu mesut gelişme yalnız miktar ve kıymet iti
bariyle değil, aynı zamanda, ihracat malları grupları itibariyle de büyük 
bir ehemmiye t taşımaktadır. 1950 senesine kadar ihracatımız, sürüm 
imkânlar ı mahdut ve konjonktür tahavvüllerinin tesirlerine şiddetle mâ
ruz cüzi miktarlarda ve ekseriyetle tâli ihtiyaç maddeler inden terekkü-
bettiği halde; 1950 yılından bu yana, stratejik madenler, hububat , pa
m u k gibi devamlı pazarlara sahip aslî maddeler ihracat ımızda m ü h i m 
miktarlarla ön plâna geçmiş bulunmaktadır. 

Önümüzdek i yıllarda iktisadî kalkınma ve ihracat gücümüzün artı-

şiyle mütenasip olarak dış gelirlerimizin de büyük miktar larda tereffüler 

kaydetmesini bihakkın beklemek lâzımdır. 

Tahakkuk ettirilen bu iktisadî kalkınmanın, istihsalde ve ihracatta 
vukua gelen artış ve hızlanmanın; geniş bir iktisadî c ihazlanmaya, ya
bancı memleket lerden mühim miktarlarda makine ve istihsal vasıtaları 
i thalâtına mütevakkıf bulunduğuna burada dikkati çekmek isteriz. Va
tandaşlarımızın istihsal kudretlerini artırmak, yeni yeni kaynakları istih
sale açmak hususunda sarfettikleri hummalı gayretler, bu gayretleri des
teklemek ve kıymetlendirmek üzere Hükümetin yol, su, baraj, l iman, 
enerji, münakale mevzular ına yaptığı ve gittikçe artan bir şekilde yap
makta devam ettiği yatırımlar filvaki son yıllarda ithalât giderlerindeki te-
reffüün en mühim sebebini teşkil etmiştir. 

Bu iktisadî c ihazlanma safhasında, normal döviz gelir ve giderlerimiz 
veya ihracat ve ithalâtımız arasında dış yardım ve kredilerle kapatı lan 
bâzı farkların tekevvününü gayet tabiî, hattâ memnuniye t le karşı lamak 
lâzımdır. Mazide iktisadî kalkınmalarını tamamlıyarak, müteakip devre
lerde müh im miktarlarla alacaklı duruma geçmiş bulunan bütün m e m 
leketlerin iktisadî c ihazlanma devrelerinde aynı mahiyet teki farklarla 
karşılaştıkları ve bu merhaleleri katettikleri b i l inmeyen bir keyfiyet değil
dir. O zamanlar, bahis mevzuu memleketlerin cari dış gelir ve giderlerin
deki bu nevi farklar nasıl kendileri için bir zaıf unsuru ve felâket a lâme
ti sayı lmamış , bilâkis kısa zamanda tezahür eden geniş iktisadî kudret
lerinin kaynaklar ından birini teşkil etmiş ise; pek yakın bir âtide durum, 
memleket imiz için de aynı olacaktır. Nitekim son üç sene içinde ihracat 
h a c m m d a ve dış gelirlerimizde kaydedilen süratli artış, bu emin istikba
lin en kuvvetl i delilini teşkil etmektedir. 
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1949 - 1950 devresinde, ithalâtımız 1 milyon 437 bin ton iken 1952-
1953 devresinde 2 milyon 404 506 tona yükselmiştir. Kıymet itibariyle de 
ithalât, 1949 - 1950 devresinde. 793 milyon 790 bin lira, 1952 - 1953 
devresinde ise 1 milyar 526 milyon 331 bin liradır. 

Diğer taraftan, 1949 ve daha evvelki senelerde i thalâtımızın büyük 
bir kısmı câri istihlâk mallarından terekkübettiği halde 1952 - 1953 dev
resinde ithalâtın % 73 ünü yatırım ve istihsal malları teşkil e tmeye baş
lamış ve bu nevi malların kıymet tutarı 1 milyar 106 milyon 126 bin li
rayı bulmuştur. 1953 takvim yılının son aylarındaki nispet ise % 75 in 
fevkmdadır. 

Rakamlara müsteniden verilen bu izahat, dış t icaretimizin hangi isti
kamet te geliştiğini ve artan ithalâtta iktisadî c ihazlanma ve kalkınma 
malzemesinin ne derece mühim bir yer işgal ettiğini açıkça gös termekte
dir. 

1950 den sonra, memleket in süratle cihazlanması; traktör sayısının 
14 Mayıs 1950 de 6577 adedden kısa zamanda 40 bine yaklaşması , zira-
atimizin kağnı ve karasabandan kurtarılarak makineleştir i lmesi; memle
kette yeni yeni istihsal şubelerinin işletmeye açılması; fabrikalar kurul
ması; yol , sulama tesisleri, barajlar, l imanlar inşası ve bu n e v i inşaat ve 
yat ı r ımlara hummal ı bir şekilde devam edilmesi, hep bu geniş makine ve 
tesis malzemesi ithalâtı sayesinde mümkün olmuş bulunmaktadır . 

İnşaatı devam etmekte ve bittikçe işletmeye açı lmakta olan bu tesis
lerin, önümüzdeki yıl lardan itibaren istihsale başlamaları ve bugünküle
re geniş mikyasta yenilerinin ilâvesi, memleket in istihsal ve ihracat kud
retini o nispette artıracak ve millî ekonomimize zinde ve büyük kuvvetler 
getirecektir. 

İstihsal ve ihracatımızın bugün vâsıl olduğu seviyede dahi, bâzı bed

bin derin endişe ve tenkidlerine uyularak, ithalâtımızı cebrî bir şekilde 

tahdidetmek suretiyle, normal dış gelir ve giderlerimiz arasında suni ve 

zararlı bir muvazeneye ulaşmak mümkündür . Ancak, böyle bir tahdit tıp

kı 1950 den önceki yıl larda olduğu gibi, memleket in istihsal kudretini 

daral tmaktan ve son 3,5 sene içinde başlamış ve süratle gel işmekte olan 

iktisadî kalkınmamızı aksatmaktan başka bir netice vermiyecektir . Üze

rinde yürüdüğümüz müspet ve yapıcı yol, yakın bir âtide memleket i ha

kiki ve sağlam bir muvazeneye doğru yaklaşt ı rmakta olduğu halde, tah

dit sistemi, mazide acı neticelerini gördüğümüz veçhile, yalnız istihsal ve 

ihracat gücümüzün gelişmesini durdurmakla kalmayacak, aynı zaman -
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1 4 9 5 8 0 3 1 4 9 5 8 0 3 

İ h r a c a t : 1 0 8 3 5 9 0 

T i c a r e t m u v a z e n e s i açığı - 4 1 2 2 1 3 

G ö r ü n m i v e n k a l e m l e r : - 10 7 0 3 

Dı ş s e y a h a t l e r 

N a v l u n ve s i g o r t a 

S i g o r t a l a r 

Ya t ı r ım gel i r ler i 

Gelir G ide r F a r k 

7 5 8 7 31 125 - 2 3 5 3 8 

2 7 7 4 0 10 7 6 6 + 16 9 7 4 

1 0 3 4 2 3 9 4 - 1 3 6 0 

8 3 2 0 7 0 - 1 9 8 7 

4777 

da, o devirlerin hatalı politikasının bir neticesi bulunan, tediye bi lanço

su açıklarına da çaresaz olamıyacaktır. 

Hükümet imiz diğer sahalarda olduğu gibi bu mevzuda da mazinin 
hatalı iktisadî ve malî politikasının zararlı tesirlerini bertaraf e tmeye ve 
memleke t ekonomisini hakiki mesnetleri üzerine kurmaya çalışmaktadır . 
Daha ş imdiden müspet neticelerini aldığımız bu yapıcı polit ikanın sürat
le muvaffak olacağından: bugünkü yersiz tenkidlerin ne kadar hatalı ve 
haksız olduğunun yakında anlaşılacağından emin bulunmaktayız . Nite
kim geçen sene bütçe müzakereleri sırasında, tediye bilançosu ve Merkez 
Bankasının kısa vadeli borçları hakkında izhar edilen endişelerin ve bed
bin tahminlerin hiçbirisi tahakkuk etmemiş; aksine olarak ve Hüküme
tin o zamanlar ifade ettiği veçhile müteakip aylardaki yüksek ihracat ge
lirleriyle, yekûnu 100 milyon dolara yaklaşan, kısa vadeli borçların, bir
kaç ay içinde tamamen ödenmesi mümkün olmuştur. 

Tediye bilançosu mevzuunda kabul ve tatbik ettiğimiz prensipler hak
kındaki bu izahattan sonra 1952 - 1953 devresine ait ithalât, ihracat ve 
görünmeyen kalemler rakamlarını, normal dış gelirlerimizle giderlerimiz 
arasındaki farkların hangi menbalardan karşılanacağını kısaca gözden 
geçirel im : 

lA/11.1952 , 30.VI.1953 DEVRESİ T E D İ Y E B İ L A N Ç O S U 

(Bütün rakamlara 000 ilâvesiyle ve T. L. olarak) 

Cari muameleler : 

İ t h a l â t (Cif) : 1 5 2 6 3 3 0 

T ü r k gemi le r iy l e y a p ı l a n n a k l i y a t için % 2 i n d i r i m - 3 0 5 2 7 
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Gelir G i d e r F a r k 

H ü k ü m e t m u a m e l e l e r i 18 7 6 8 18 5 5 3 + 2 1 5 

, H i z m e t ve k o m i s y o n 3 0 7 5 6 2 0 2 9 4 + 1 0 4 6 2 

Muhte l i f l e r 2 0 9 5 8 7 4 2 7 + 13 5 3 1 

D e b l o k a j yol iy la i h r a c a t 2 5 0 0 0 - 2 5 0 0 0 

S e r m a y e h a r e k e t l e r i - 4 5 5 0 9 

H u s u s i t r a n s f e r l e r ve d ı ş b o r ç 

t a k s i t ve faizleri 2 5 7 6 1 5 2 4 5 3 - 2 6 6 9 2 

Mal i h r a c ı s u r e t i y l e ö d e n e n d ı ş 

b o r ç l a r t a k s i t ve faizleri 18 8 1 7 - 18 8 1 7 

Kısa v a d e l i d ı ş b o r ç l a r için t ed iye le r - 2 2 4 0 

- 4 7 0 6 6 5 

M u v a z e n e : 

B . I. ve K. B a n k . k r e d i l e r i n d e n k u l l a n ı l a n + 17 5 4 1 

E x p o r t - I m p o r t B a n k k r e d i l e r i n d e n k u l l a n ı l a n + 2 1 9 9 

Diğer k ı s a v a d e l i d ı ş k r e d i l e r i n d e n k u l l a n ı l a n 

IMF k r e d i l e r i n d e n k u l l a n ı l a n 

Kredi l i i t h a l â t + 2 6 0 2 2 

M. S. A. y a r d ı m l a r ı n d a n k u l l a n ı l a n + 2 0 9 4 4 0 

M e r k e z B a n k a s ı s e r b e s t d ö v i z l e r i n d e n sa r f iya t + ' 7 5 3 5 

A k r e d i t i f l e r d e n k u l l a n ı l a n k ı s ı m + 3 2 9 5 3 

Bede l l e r i evve lk i y ı l l a r d a ö d e n m i ş i t h a l â t + 6 0 0 0 0 

Kısa v a d e l i i t h a l â t k red i l e r i + 1 0 4 9 7 5 

+ 4 7 0 6 6 5 

Bu rakamlar ın te tkikmdan da anlaşılacağı üzere, normal ihracat ve 
ithalât ile, diğer dış gelir ve giderlerimiz arasındaki farkın m ü h i m bir kıs
mı, hibe şeklindeki Amer ikan yardımları ve memleket in iktisadî cihazlan-
ması için akdedilen uzun vadeli kredilerin kullanı lmasından veya daha 
önce siparişleri verilerek bir kısım bedelleri peşinen transfer edi lmiş olan 
malların bu devre zarfında memlekete ithal edilmiş bu lunmas ından te
vellüt etmektedir .Bunlar haddizatında tediye bilançosu açıkları o lmadığı 
halde, mücerret ithalât ve ihracat rakamları arasındaki farkı ele alarak 
m u h a k e m e yürütenler, t amamen yanlış ve hakikaten uzak neticelere var
makta ve memleket efkârını bilerek veya bi lmeyerek dalâlete sevketmek 
du rumuna düşmektedirler. 
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Yukar ıdaki muvazene tablosuna ait rakamlar arasında görülen 104 

milyon 975 bin liralık kısa vadeli ithalât kredilerine gelince; bu miktar 

anlaşmasının ruhuna sadık kalarak, o tarihe kadar büyük bir hüsnüni

yet le tatbik eylediğimiz liberasyon sisteminin, Avrupa Tediye Birliğine dâ

hil diğer memleketler in tatbikatına ayak uydurmak maksadiyle kontrol 

altına alındığı geçen sonbahar sıralarında, mukabil memleket teki satıcı

larla Türkiye 'de ithalâtçılar arasındaki mutabakata göre, bedelleri bilâ-

hara transfer edi lmek üzere, memleket imize ithal edi lmiş olan mal lara 

taallûk etmektedir. 

1953 - 1954 ihracat mevsimine girdiğimiz son bir buçuk aydan beri 

bu kredilerin tediyelerine başlanmış ve halen mühim bir kısmı ödenmiş 

olup kısa zamanda tamamen tasfiyeleri derdest bulunmaktadır . 

Bu 104 küsur milyon liralık bakiyeyi vesile ittihaz ederek bâzı çevre

lerin, memleke t efkârını teşvişe matuf gayretlerinin ve ortaya attıkları 

hüsnüniyet le telifi cidden müşkül iddialarının hakiki mahiyet i bu suret

le anlaşı lmış olmaktadır. Dış ticaretimizin, ihracat hacmimizin ve dış 

ödeme kudret imizin vâsıl olduğu mühim yekûnlar karşısında bu 104 kü

sur milyon liralık bakiyenin ne kadar ehemmiyetsiz bir meblâğ teşkil et

tiği kolayca takdir edilir. 

Bu vesile ile altınlarımızın tamamen harcandığı yolundaki mesnets iz 

iddialara da kısaca temas etmek faydalı olacaktır. 

Alt ın mevzuunu müteaddit vesilelerle ve defaatle izah ve teşrih etmiş 
bulunuyoruz . Buna rağmen hâdiseleri ta başından itibaren ele alarak bir 
kere daha gözden geçirmeyi lüzumlu görmekteyiz. 1939 senesinde Mer
kez Bankasının bütün altın mevcudu 26 tondan ibaretti. İkinci Dünya 
Harbinin başlarında akdedilen 15 milyon Sterlinlik dış istikraz ile temin 
edilen 55 ton 541 kilo 930 gram altın bu miktara ilâve edilmiştir. 

Diğer taraftan, İkinci Dünya Harbinin devamı müddet ince memleke 

tin şiddetle muhtaç bulunduğu lüzumlu ithalâtın yapı lamaması ve m e m 

lekette mevcut sermaye ve istihsal tesisatının zaruri bak ım ve yen i lenme

lerinin imal edilmesi bahasına altın mevcudu 1945 senesi sonunda 213 

ton 941 kilo 936 grama yükselmişti . 

1946 dan sonra, yukarıda izah ettiğimiz veçhile, devamlı tediye bilan

çosu açıklarını kapatmak üzere bu altınların 91 ton 96 kilo 970 gramı 

ceste ceste satılmış olduğu için 1 temmuz 1950 tarihinde altın mevcudu 

122 ton 844 kilo 966 grama düşmüştür. 
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Böylece Hükümet imizin eski iktidardan devraldığı altın miktarı bu 
122 ton 845 kilodan ibaret olduğu halde halen 127 ton 452 kilo 312 
gram altınımız mevcuttur. 

K I S I M - II 

1953 YILI B Ü T Ç E T A T B İ K A T I 

1954 Malî yılı bütçe lâyihasının ihzarı sırasında dünyanın ve mem

leketimizin içinde bulunduğu iktisadî şartları böylece gözden geçirdikten 

sonra, şimdi, 1954 Bütçe gerekçesinin ikinci kısmı olan 1953 yılı bütçe 

tatbikatı hakkındaki izahlarımıza geçiyoruz : 

Memnuniye t le ifade edebiliriz ki, 9 uncu ayını bit irmiş olan 1953 Büt

çesi, iktisadî inkişafımızın bahşettiği imkânların ferahlığı içinde tatbik 

edilmektedir . Diğer taraftan bütçe tatbikatında samimiyete büyük bir 

ehemmiye t veri lmekte olduğunu, âzami dikkat ve titizlikle hareket edil

mekte bulunduğunu ilâve etmeye lüzum görmüyoruz . Aşağ ıda görülecek 

olan neticeler bunu açıkça gösterecektir. 

Bu kısımdaki izahatımız; gelirlerin tahsilatı, tahsisatın kullanılması , 

Hazine muameleler i ve Devlet borçları şeklinde üç bahis hal inde hulasa

ten arzolunacaktır. 

1. Gelirlerin tahsilatı : 

1953 Bütçe yılı içinde toplanacak gelirler, 1 milyar 959 mi lyon 854 

bin lira olarak tahmin edilmişti. Bütçe yılının 8 inci ayı olan Ek im sonu

na kadar yapı lan tahsilat 1 milyar 274 milyon 608 bin 534 liradır. A n 

cak, yıllık tahmin içinde yer alan fakat içinde bulunulan yıl ın ekonomik 

ve konjonktürel durumu ile ilgili bulunmayan ve tahsil devreleri muay

yen o lmayan bir kısım gelirler vardır ki, bunlar da nazara alındığı takdir

de, 1953 Bütçe devresinin % 66'sı geçmiş olduğu halde, m u h a m m e n va

ridatın % 68'inin tahsil edilmiş olduğu görülür. 1952 yılının 8 aylık tah

silatı or talaması 139,4 milyon lira olmasına mukabil , 1953 yıl ının aynı 

devresindeki aylık tahsilat ortalaması 159,3 milyon liradır. Bu miktar 

1952 yılının 8 aylık devresindeki aylık or talamasından 20 mi lyon lira da

ha fazla ise de yukarıda bahsi geçen ve tahsil devreleri gayr imuayyen 

olup henüz tahsil edi lmemiş bulunan gelirler de hesaba katıldığı takdir

de, artış farkının 25 milyon liraya yükseldiği anlaşılır. 

Gelirlerimiz, senenin ilk aylarına nazaran daha hareketli ve daha ve 

rimli bir seyir takibetmektedir. 
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Aşağıdaki tabloya dercolunan son üç yıla ait aylık tahsilat rakamları
nın mukayesesi , 1953 yılında, bilhassa son Eylül ve Ekim aylar ında sağ
lanan hâsılaların çok yüksek olduğunu göstermektedir : 

1953 yılı 1952 yılı 1951 yılı 

Aylar tahsilatı tahsilatı tahsilatı 

Mart 160 253 770 142 603 307 1 18 328 271 

Nisan 139 551 563 124 050 268 89 848 787 

Mayıs 175 003 697 151 051 561 109 155 356 

Haziran 139 301 636 114 111 251 109 383 406 

T e m m u z 170 600 512 160 391 972 101 058 747 

Ağus tos 132 288 579 129 588 373 112 951 048 

Eylül 180 781 101 153 537 560 119 554 607 

Ekim 176 510 740 138 238 417 115 942 551 

Top lam 1 274 291 598 1 113 572 709 876 222 773 

Neticeleri al ınmış bulunan 8 aylık devrenin rakamlar ına göre, vasıta
sız vergilerimizin tahsilatındaki artış, vasıtalı vergiler tahsilatındaki artı
şa nazaran pek fazla olmuştur. Filhakika bu 8 aylık devrede, 1952 yılı
nın aynı devresine nispetle, vasıtalı vergilerdeki artış % 10,98 civarında 
olduğu halde, vasıtasız vergilerde bu artış % 22,32'ye baliğ olmuştur. 

Vasıtasız vergilerimiz içinde, gelir vergisi haliye tahakkukatı % 24,7, 
tahsilatı % 25,5 bir artış irae etmektedir. Kurumlar Vergisi haliye tahakku-
katındaki artış ise % 24,7 olup tahsilat artışı % 34,5 e baliğ olmaktadır. 

Gelir ve Kurumlar vergilerinde müşahede olunan bu inkişaf bir taraf
tan mükel lef adedlerindeki mütebariz artışlara, diğer taraftan gerek 1952 
gerek 1953 yıllarındaki yüksek faaliyet ve çalışt ırma seviyelerinin tesirle
rine istinat etmektedir. Filhakika, bu tarihe kadar elde edilen geçici ra
kamlara nazaran yıllık beyanname veren ve beyannameler inde kâr gös
teren gelir vergisi mükellefleri sayısı 1952 de 5444 olduğu halde, bu yıl 
62 098 e yükse lmiş bulunmaktadır. Böylece mükel lef adedler inde % 14 
civarında bir artış görüldüğü halde, bu mükelleflerin vergiye tâbi gelirle
rinin 518 654 218 liradan 157 534 112 lira fazlasiyle 670 188 330 lira
ya yükseldiği , yani gelirlerdeki artış nisbetinin % 30,3 e baliğ olduğu mü-
şahade edilmektedir. 
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Kurumlar Vergisinde, mükel lef adedinde umumi olarak, % 10; vergi

ye tâbi gelirlerde ise % 40 civarında bir artış görülmektedir . 

Esas karakteri itibariyle eski Kazanç Vergisinin bir nevi devamını teş
kil e tmekte olan Esnaf Vergisi, mahiyeti icabı, hâsılası bakımından ikti
sadî gel işmeye, yılların konjonktürlerine uymamakta o lduğundan, bu ge
lirin tahsilatında bariz bir gelişme görülmemektedir . 

Genişl iyen iş ve çalıştırma hacmi, vasıtalı vergiler sahasında da, bü
yük nisbetli artışlara sebep olmaktadır. İthalât ile doğrudan doğruya ilgi
li bulunan vergilerimiz içinde, gümrük ve istihlâk vergileri bariz inkişaf
lar kaydetmektedir . İthal olunan malların cins ve mahiyet indeki değişik
lik bu nevi vergiler üzerindeki tabiî tesirini yapmakta ve Ekim sonu iti
bariyle, hacım bakımından geçen seneye nisbetle % 20 civarında bir ar
tış idrâk edi lmiş olması yukarda temas edilen vergi nevilerinin hâsılala
rının ar tmasına imkân vermektedir. 

Diğer vasıtalı vergi ve sair gelirlerimizin hâsılatında da konjonktürün 
seyrine uygun, müstakâr ve verimli bir inkişaf görülmektedir . Filhakika, 
aşağıdaki cetvelin tetkikmdan da anlaşılacağı veçhile, 8 aylık devreler iti
bariyle, büyük gelir sağlıyan başlıca kalemlerin, 1952 yılına nispetle, ge
rek tahakkukat gerek tahsilat bakımından büyük artmalar kaydett iği 
müşahede edilmektedir. 

Tahakkuk Tahsil 
Vergi nev'i artış nispeti artış nispeti 

İmalât 18,1 16,24 
Bankalar 21,71 18,30 
Şeker glikoz 1 1,75 9,94 
Elektrik, havagazı 21,93 17,16 
Nakliyat 28,46 29,32 
Maden resimleri 30,25 30,05 
Damga 17.21 17,05 
Tapu harçları 37,56 36,23 
Mahkeme harçları 37,77 30,32 
Noter harçları 34,38 24,16 

Bu kalemlerin heyeti umumiyesinin sağladığı hâsıla, 8 ay içinde, 272 

189 905 liradan, 45 596 416 lira fazlasiyle, 317 786 321 liraya çıkmıştır. 

Art ış nispeti % 16,75 tir. Taksit tarihleri gayr imuayyen olan Tekel Savun

ma Vergisi ve Tekel hâsılatındaki artışlar bu nispetlerin de üstündedir. 
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Malî yıl ın 8 nci ayı gayesi itibariyle, 1952 yılına nazaran bilhassa İma
lât Muamele Vergisinde 15 milyon; tekel maddeler inden alınan S a v u n m a 
Vergisinde 18.8 milyon; Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisinde 8,5 milyon; 
Tapu Harçlarında 5,3 milyon; Tekel hâsılatında 10,5 milyon liralık artış
lar başta gelmekte; diğer bütün kalemlerde de müstakar ve yüksek geliş
meler görülmektedir . 

Netice olarak, gelirlerimizdeki gelişmenin ekonomik hayat ımızdaki 

kalkınmanın sağlam ve devamlı seyrine mutabık bulunduğu, 1953 yılı 

gelir tahminlerinin tamamiyle tahakkuk etmekte olduğu ve binnetice, ge

lir tahminlerindeki basiret ve samimiyetin geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl 

da açıkça tezahür etmekte bulunduğunu memnuniyet le ifade edebiliriz. 

2. Tahsisat ın kullanılması : 

Bütçelerin tatbikatında Hükümetimizin teamül haline get i rmiş oldu
ğu titizlik ve hassasiyet 1953 Masraf Bütçesinin tatbikatında da aynen 
hâkim olmuştur. 

1953 yılı Bütçe Kanununun 1 nci maddesiyle kabul olunan tahsisat 

yekûnu 1 566 257 419 lirası câri giderlere, 561 249 317 lirası da yatı

r ımlara ait o lmak üzere ceman 2 127 506 736 lira idi. 

30 .XI .1953 tarihine kadar, bu miktarlar arasında 15 253 500 liralık 

kanuni aktarma yapılmıştır. Bu aktarmanın 2 127 506 736 lira olan 

1953 Bütçe yekûnuna nispeti binde 7 dir. 

Ak ta rmaya mevzu olan işbu 15 253 500 liranın 11 775 000 lirası 

1953 içinde zelzele felâketine uğramış bölgelere tahsis o lunmuş ve büt

çelerde tertibi mevcut hususlar için yapılan aktarmalar sadece 3 478 500 

l iraya inhisar etmiştir. 

Eski iktidar zamanında bütçelerde yapılan değişiklik nispetlerinin 

1946 yıl ında % 19,62; 1947 yıl ında % 20,54, 1948 yılında ise % 15.92 ol

masına mukabi l iktidarımızın ilk bütçe tatbikatı yılı olan 1951 de bu nis

petin % 1, 1952 de % 1,2; de kalmış olması, huzurunuza get i rmekte ol

duğumuz bütçe rakamlarında ne dereceye kadar samimî o lduğumuzu 

göstermesi bakımından bilhassa kayda şayandır. 

3. Hazine muameleler i ve Devlet borçları : 

1953 yılı Bütçesinin gerekçesinde Hazine muamele ler imize hâkim 

olan esasları ve bu esaslara uygun olarak cereyan eden tatbikatı etrafiy-

le izah etmiştik. 

http://30.XI.1953
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Enflâsyoncu avansların durdurulması , Merkez Bankasının kanuni 

yetkileri dâhil inde Hazinenin mevsimlik ihtiyaçları için yapt ığı avansların 

tahsis mahall i olan hazinedarlık muameleler inden inhiraf et t ir i lmemesi, 

İktisadî Devlet Teşekküllerine eski yıllarda usul haline getiri lmiş olan ke

falet s is temine son verilmesi bu prensiplerin başlıcalarını teşkil ediyordu. 

1953 yı l ında da bu esaslara âzami bir titizlikle bağlı kıl ınmış, fonları

mız hiçbir tıkanıklığa mâruz bırakı lmadan büyük bir seyyaliyetle kulla

nılmış ve bütçe hacmında tahakkuk ettirilen ehemmiyet l i artışa rağmen 

Hazine vasıtalarının istimalinde bir yıl önceki ölçüler aşılmamıştır . 

Ni tekim bütçenin Yüksek Meclise sunulduğu bu tarihte yani 30 Ka

sım 1953 tarihinde Hazinenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ına kı

sa vadeli hiçbir borcu mevcut değildir. 

Devlet Borçlarına gelince bu sahada istihsal edilen neticelerin arzet-

tiği ehemmiye t ve şümul bakımından bunların ayrı olarak mukayese l i bir 

izahının yapı lması muvafıktır. 

Devlet borçları bahsinde Hükümetin iş başına geldiği günden beri he

defi, bu sahaya malî itibar ve malî teknik icaplarını tam ve kâmil bir şe

kilde hâkim kılmak olmuştur. 

Bu icapların en mühimleri şu altı prensipte toplanıyordu : 

1. Bütçe ihtiyaçları için kısa vadeli bono ihracı usulüne nihayet veri

lecektir. 

2. Uzun vadeli istikrazlar yatırım mevzular ına inhisar ettirilecektir. 

3. Se rmaye piyasasına tevcih olunacak Devlet talebi gayet ölçülü ola

rak tesbit edilen hadleri aşmıyacak, istikrazların ihraç şarüarı hususi te

şebbüse rakip olmıyacak şekilde tesbit edilecektir. 

4. Mülhak bütçeli idarelerle İktisadî Devlet Teşekküller inin Hazine 

kefaletini haiz bono ihracı suretiyle finansmanı usulüne son verilecektir. 

5. Yüksek faizle verimsiz mevzular için akdedi lmiş olan borçların sü

ratle itfasına çalışılacaktır. 

6. Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlara çevri lmesine gayret edi

lecektir. 

Bu esasların müşterek ve tek mânası , Hükümet in , Devlet itibarı bah

sinde büyük bir ıslah dâvasını bütün veçheleriyle ele almış olmasıdır. Her 

türlü basiret ve teknik bilgi rehberliğinden mahrum olarak en az 15 yıl 
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Konsol ide : 

İç borçlar 749 964 028 718 152 300 

Dış borçlar 466 140 020 507 005 595 

Dalgalı : 

İç borçlar 350 169 484 268 434 340 

Dış borçlar 14 199 455 88 123 450 

Yekûn 1 580 472 987 1 581 715 685 

Yukardaki cetvelin ihtiva ettiği bölümlere ayrı ayrı bakıldığı takdirde 
3,5 yı ldan az bir zaman içinde konsolide iç borçlar ımızda 31,8 mi lyon li
ralık, dalgalı iç borçlarımızda da 81,7 milyon liralık büyük bir itfa işinin 
tahakkuk ettirildiği görülür. 

Hükümet , 1950 yıl ında iş başına geldiği zaman yalnız konsol ide dış 

borç sektöründe yekûnu 466 140 020 liraya baliğ olan 11 çeşit istikraz 

devralmış bulunuyordu. Yine 3,5 yıl içinde yapt ığımız tedrici itfalar ve 

ahiren tahakkuk ettirilen mühim bir dış anlaşma net icesinde bu dış 

borçların umumi yekûnunda 180 milyon liralık bir indirim istihsal edil

miş bulunmaktadır . Buna mukabil , bahsi geçen sektöre katı lmış olan ra

kamlar şu menbalardan neşet etmiştir : 

a) Marşal yardımları , 

b ) Seyhan Barajı ve l imanlarımızın inşası için Milletlerarası İmar ve 
Kalk ınma Bankasından temin olunan krediler. 
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sü rmüş olan böyle bir gidişin durdurulması ve bu gidiş yüzünden tera

küm etmiş olan borç yığınının ıslah ve tasfiyesi devamlı ve ahenkli bir ça

l ı şmaya tevakkuf ediyordu. Bu çalışmalar, 1950 yı l ından bu yana geçen 

zamana nispetle, çok şümullü ve başarılı neticeler vermiştir . İç, dış dal

galı ve konsolide borç sektörlerinden hangisine bakılacak olursa olsun 

hedef ittihaz edilmiş olan gayelere seri bir surette yaklaşı ldığını hattâ 

bunların bi rçoğunda bu neticelerin şimdiden istihsal edi lmiş o lduğunu 

ifade etmek mümkündür . 

Bu müşahedeyi genel bütçe borçlarında aşağıdaki rakamlar t amamen 

teyidetmektedir . 

31.5.1950 31.10.1953 
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c) Avrupa Tediye Birliği tarafından verilen pozisyon inisiyal kredisi. 

Görülüyor ki, 1950 yıl ından bu yana Devlet borcu meyanına katılan 
dış krediler, dâhil o lduğumuz milletlerarası siyasi ve iktisadî manzume
nin ka lk ınma işlerimizde kullanılmak üzere lehimize kabul ettiği kredile
re inhisar etmiş ve bunlardan ibaret kalmıştır. 

Bu yardımlar münasebetiyle konsolide dış borçlar ımızda kaydedi len 
artış yekûnu 220 milyon lira, aynı müddet zarfında tahakkuk ettirilen it
fa yekûnu ise yukarıda da zikredildiği gibi 180 milyon liradır. Ancak itfa 
ve tasfiye edilen borçlar iktisaden gayrimüsmir mevzular için meydana 
getiri lmiş olduğu halde bunlar yerine kaim olanlar en müsmir ve mües
sir sahalara taallûk ettirilmiştir. 

Dalgalı dış borçlarımıza gelince, bu sahaya inz imam eden yegâne ka
lem, Avrupa Tediye Birliğince yine yukarıda belirtilen tesanüt ve ya rd ım 
fikrinden mülhem olarak memleket imize tahsis edilen kota'nın 30 milyon 
dolarlık kredi kısmının mukabil i Türk liralarından ibarettir. 

Burada mühim bir noktanın daha tebarüz ettirilmesi lâzım gelmekte
dir. İtfa edilen borçlarla istihsal edilen kredileri faiz mürettebatı bakımın
dan mütalâa ve mukayese edersek arada çok ehemmiyet l i bir hafifleme 
görülür ki, borç meselelerinde bu cihetin resülmale kadar ve hattâ ondan 
fazla ehemmiyet i haiz olduğu aşikârdır. Daha sarih olarak ifade e tmek lâ-
zımgelirse, itfa ettiğimiz borçlar daha yüksek faizli olduğu halde bunla
rın yer ine kaim olanlar pek mutedil faizleri istilzam etmektedir. 

Bu bahsin başında belirtilmiş olan asenisman prensipleri , aynı sada
kat ve titizlikle katma bütçeli dairelerle İktisadi Devlet Teşekküller i ve di
ğer müesseseler borçlarında da tatbik edilmiş bulunmaktadır . Bu dikkat 
ve titizliğin delillerini aşağıdaki rakamlar beliğ bir surette gös termekte
dir. T a m a m e n ticari karekter taşıyan Toprak Mahsulleri Ofisinin bonola
rı hariç olmak üzere, mukayeseler imize alınan tarihler arasındaki durum 
şöyledir. 

31.5.1950 31.10.1953 

Konsol ide : 

İç borçlar 

Dış borçlar 

Dalgalı : 

21 723 015 

135 850 161 118 869 401 

13 837 022 

İç borçlar 

Dış borçlar 

479 962 700 

79 291 229 

573 454 823 

45 429 284 

Yekûn 716 827 105 751 590 530 
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Bu cetvelin bölümleri birer birer ele alınırsa konsolide iç borçlarda 
7,9 mi lyon lira, dış borçlarda 17 milyon lira, dalgalı dış borçlarda da 34 
milyon lira olmak üzere ceman 58,9 milyon liralık bir aza lma temin edil
miş olduğu görülür. 

Bu meyanda Toprak Mahsulleri Ofisinin silo inşası için, Sınai Kalkın
ma Bankasının da hususi teşebbüs tarafından kurulacak sanayi mües 
seselerine dış mubayaa imkânları temin etmek üzere Milletlerarası İmar 
ve Kalk ınma Bankasından elde ettikleri kredilerle demiryol lar ımızdan bir 
kısmının elektrifikasyonu ve PTT tesislerinin ıslah ve tevsii için mezkûr 
müesseselerce yapılmış olan borçlanmaların en verimli iktisadî sahalara 
taallûk ettiğine işaret etmek yerinde olur. 

Ayn ı sektörün dalgalı iç borçlarına gelince : Bu sahada kaydedi len ar
tış Tekel U m u m Müdürlüğü, Devlet Demiryolları , Devlet Denizyolları ve 
P T T Genel müdürlüklerinin 1950 Mayısında iktidardan çekilen Hükü
metçe tanzim edilmiş bulunan 1950 Malî yılı bütçeleriyle bu yıl bütçele
rinin ertesi yıla akseden tesirleri neticesi olarak tekevvün etmiş bulunan 
1951 bütçeleri açıklarını karşılamak ve mezkûr müesseseler in finans
man ihtiyaçlarını g idermek üzere Merkez Bankasından Hazine kefaletiy
le yapı lmış olan kısa vadeli borçlanmalarından ibarettir. 

Bilindiği gibi 1950 Mayısında iş başına gelmiş olan Hükümet in ilk he
defi, bu nevi borçlanmaların seyrini durdurmak ve müteakiben bunları 
azal tma çarelerini aramak olmuştur. Nitekim 1951 yı l ından sonra bu yol 
dan yapı lan borçlandırmalara katî surette son veri lmiş ve bunların tah
fifine ve konsolide edilmesine imkân verecek şartların teminine çalışılır
ken diğer taraftan da mezkûr müesseselerin bünyeler inde çok esaslı de
ğişiklikler yapılarak tamamen iktisadî bir hüviyet almaları temin olun
muştur. 

Bundan başka bu mahiyetteki müesseselerimizin girişilen iktisadî 

ka lk ınma dâvasında uhdelerine terettübeden mühim vazifeleri gereği gi

bi ifa etmelerini teminen muhtaç oldukları uzun vadeli kredilerin de te

mini düşünülmüş ve bu maksatla icabeden tedbirler al ınmış bu lunmak

tadır. Bu münasebet le geçen yaz kabul buyurulan bir kanunla kuru lmuş 

olan (Amort i sman ve Kredi Sandığı) na ve bu sandığın f inansman faaliye

tine temas edilmesi yerinde olur. Uzun vadeli krediye ilk safta muhtaç 

olan Etibanka, İller Bankasına, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 

Sandığın, faaliyete geçiş tarihi olan 10 Temmuz 1953 ten bugüne kadar 

ikraz ettiği mebaliğin yekûnu 71 milyon liraya baliğ olmuştur. 
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Sandığın bu ikrazatı, â m m e sektörünün uzun vadeli kredi ihtiyaçları 
sahasında ne derece büyük bir boşluğun doldurulmuş o lduğunu göster
meye kâfidir. Ancak bu müessesenin faydaları, bundan da ibaret değil
dir. Devlet borçlanmaları sahasında 3,5 yıl içinde yapı lan ıslah, tahfif ve 
tarsin muameleler inin idame ve inkişafı ve bu sandığın varl ığına gayet 
müessir bir organizasyona ve yeni bir teminata mazhar o lunmuş bulun
maktadır. 

Bu bahse son verirken Devlet borçlarının vaziyetini, 

a) Resülmal , 

b) Senevi mürettebat. 

e) Kredi ve istikrazların tahsis mahalleri bakımlar ından toplu olarak 

mütalâa e tmek isteriz 

a) Toprak Mahsulleri Ofisinin mubayaa ettiği hububat mukabi l inde 
borçlanıp dahilî ve haricî satışlarla tasfiye edeceği bonolar tutarı devlet 
borçları hesabına kat ı lmamak icabettiğine göre umumi borç yekûnu 
1950 Mayıs sonunda 2 297 300 092 lira iken 1953 Ekim sonunda 
2 333 306 215 liraya baliğ olmuştur. 

Şu halde 3,5 yıl içinde kaydedilen fazlalık yalnız (36) milyon liradan 
ibarettir. Bu miktar % 1,5 gibi lâşey nispetinde bir artışı ifade e tmekte
dir. 

Memleke t imize yardım olarak yapılan kredi ve ikrazların da farklı ma
hiyetleri itibariyle ayrı olarak mütalâa edilmesi lâzımgeldiğine göre 1950 
yıl ına nazaran umumi borç yekûnunda bir artış vukuu şöyle dursun 
251,3 milyon liralık muazzam bir indirim temin edilmiş olduğu anlaşılır. 

b ) Gerek iç gerek dış borçlarımızda uzun yıllar itibarı yer inde olan 
memleket lerde görülmemiş derecede yüksek faizler ödediğimiz ma lûm bir 
keyfiyettir. Dış borçlarda ekseriya siyasi anlaşmalarla müterafik olarak 
yapı lmış birkaç istikraz istisna edilecek olursa diğerlerinin faizleri da ima 
% 7 - 7,5 nispetleri arasında donup kalmıştır. 

Hükümet imiz in âkit ve temin ettiği dış istikraz ve yardımların faizi ise 

bildiğiniz gibi % 4,75 nispetini asla aşmamıştır. 

İç ist ikrazlarımıza gelince, 1933 yılından itibaren ihracedilen 30 ter
tip tahvil borçlarında tatbik edilen faiz bunların 19 unda % 7 ve 11 inde 
% 6 nispetinde olmuştur. Şunu da tebarüz et t irmek lâzımgelir ki, bütün 
bu devrede piyasaya başabaş olarak çıkarılabilmiş tek istikraz mevcu t 
değildir. İhraç fiyatında yazılı kıymetle satış ve faiz haddinde % 5 gibi mu-
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tedil bir nispete vusul ancak Hükümetimiz zamanında tahakkuk edebil
miştir. Bu mutedil şartlarla yapılan 60 milyon liralık tek ist ikrazımızın 
gördüğü müstesna rağbet ve itibarı da bu vesile ile kaydetmek muvafık 
olur. 

c) İstikraz bahsinde bütün teknik şartlar fevkında gözet i lmesi gere
ken bir lâzimeye burada temas etmek icabeder. Bilindiği gibi yapı lan her 
istikrazın isabet derecesi tahsis mahallinin verimlil iğiyle ölçülür. Bu lâzi-
m e üzer inden Hükümet imizce azami bir titizlikle duru lmuş ve iktisaden 
müsmir olmıyan mevzular için müstakbel nesillere en ufak bir külfet tah
mil inden içtinabedilmiştir. Bununla da kalınmıyarak evvelce bu lâz ime 
gözet i lmeksizin akdedilmiş olan borçların itfası cihetine gidi lmiş ve bu 
sahada da tam bir başarı elde edilmiştir. Bu durum ve devamlı surette 
ar tmakta olan millî gelir ve bütçe menbaları muvacehes inde , bugün vâ
sıl o lduğumuz neticeleri mazi ile mukayese edecek olursak devlet itibarı
nın yalnız memleket imizde değil, yabancı memleket lerde dahi görü lme
miş bir resanet derecesine vâsıl olduğunu tam bir kanaat ve katiyetle ifa
de edebiliriz. 

Bu sahada Hükümet tarafından 3,5 yıl müddet le takibedilen politika
yı , hak ve hakikata asgari bir hürmet duygusu ile veya biraz objektif bir 
görüşle tavsif etmek lâzımgelirse buna tam manâsiyle bir imsak, bir de-
sendet tement (borçtan kurtulma) politikası demek lâzımgelir. Bu imsak 
sayesindedir ki, bugün memleket imizde tam bir asır beklediğimiz hakiki 
bir se rmaye piyasasının doğuşuna şahit olmaktayız. 

Se rmaye piyasasını esas itibariyle hususi teşebbüsün kalk ınma ham
lelerine tahsis etmeyi hedef tutan Hükümet , feyiz ve tesirleri günden gü
ne artacağına emin olduğu bu vakıa ile de iftihar e tmekte haklıdır. 

K I S I M - III 

1954 YILI B Ü T Ç E L Â Y İ H A S I N I N T E T K İ K V E T A H L İ L İ 

Bu kıs ımdaki izahlarımız : 

1. 1954 yılı Bütçe lâyihasının umumi vasıfları, 

2. 1954 yılı Masraf Bütçesi, 

3. Gelir Bütçesi, 

başlıkları alt ında toplanarak arzolunacaktır. 

1. Bütçe lâyihasının umumi vasıfları : 

Yüksek Meclisin tetkikına sunulmakta olan 1954 yılı Bütçesi, Hükü
metin dört seneye yaklaşan mesaisinin bir muhassalası , yurdun iktisa-
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den kalkınması , Millî Savunma gücümüzün takviyesi, memleket in irfan, 
güvenlik ve sağlığının artırılması yolundaki çalışmalarımızın kısa bir mu
hasebesidir. 

1954 Bütçesiyle Hükümet dört sene evvel veri lmiş bir sözü yer ine ge
t irmekte, bu memleket in çok uzun yıllardan beri beklediği samimî bir 
denk bütçe emelini kuvveden fiile çıkarmış bulunmaktadır . Hiç şüphesiz 
Hükümet imiz için müstesna bir mazhariyet olan bu neticeyi bizler Hükü
met olarak Yüksek Meclisten gördüğümüz devamlı itimada, hizmetinde 
bulunduğumuz Türk Milletinin çalışkanlığına ve azimkârlığına borçluyuz. 

Her zamanki gibi uzun çalışmaların ve ince tetkiklerin neticesi olan 
1954 Bütçe teklifi şu şekilde bağlanmaktadır. 

U M U M İ M U V A Z E N E V E K A T M A B Ü T Ç E L E R BİR A R A D A (*) 

Gider A / l A / 2 Yekûn 

Genel Muvazene 1 691 789 458 595 850 571 2 287 640 029 

Katma bütçeler 69 817 900 21 035 989 90 853 889 

1 761 607 358 616 886 560 2 378 493 918 

Gelir 
Genel Muvazene 2 288 475 000 
Ka tma bütçeler 90 853 889 

2 379 328 889 

Fazla + 834 971 

Lâyihanın umumi hatları üzerinde izahatta bu lunmadan evvel uzun 
yıllardır, memleket imizin özlediği bütçe muvazenesinin nasıl temin edile
bildiği, Hükümet imizce bu hususta takibolunan hattı hareket hakkında 
kısaca bâzı açıklamalarda bulunulacaktır. 

Bilindiği gibi Devlet bütçelerinde muvazeneyi üç şekilde mütalaa et

mek mümkündür : 

1. Nakdî muvazene, 

2. U m u m i Muvazeneye dâhil gelir ve masraflar arasında denklik, 

(*)' Mükerrerliğe mahal vermemek için bu mümasil mukayeselerde hem Maliye Ve
kâleti masraf bütçesinde ve hem de alâkalı mülhak bütçelerin varidat bütçele
rinde yer alan Hazine yardımları daima umumi yekûnlardan tenzil edilmiştir. 
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3. Umumi Muvazene ve mülhak bütçeler gelir ve masrafları arasında 

denklik. 

Nakdî muvazene bir sene içinde Devlet Hazinesine giren paralarla çı
kan paralar arasında muvazene tesisi halidir. Bilfarz bütçe açığının ka
patı lması için hariçten istikraz edilmiş, Devletin yedi emanet inde bulu
nan bâzı bütçe dışı paralar, meselâ âdî emanet akçaları sene içinde isti
mal o lunmuş ve sene sonunda Merkez Bankası f inansmanına baş vurul
madan Hazinenin nakdî gelir ve nakdî gideri arasında bir denklik temin 
o lunmuş ise, buna nakdî muvazene demekteyiz. 

Cumhur iye t devrinde bidayetten 1937 yılına kadar olan devrede büt
çelerimiz zaman zaman açık vermiş iseler de bu açıklar istikrazlarla ka
patı ldığından nakdî muvazene 1937 yılına kadar bozulmamış , Hazinenin 
nakit geliri, nakit giderini senelik devreler itibariyle karş ı lamaya kâfi gel
miştir. 

1939 yıl ından itibaren normal bütçelerin yanı başında fevkalâde büt
çeler sistemi çıkarılmış, bu bütçelerin gerektirdiği munzam varidat he
men hemen tamamiyle emisyon yoliyle temin edi lmiş ve dolayısıyla yal
nız gelir ve giderler arasındaki muvazene değil, nakit muvazenes i de bo
zu lmuş ve bu durum 1947 yılına kadar devam etmiştir. 

1947 - 1950 devresinde ise emisyon yoliyle bâzı bütçelerin yat ı r ım gi
derlerinin f inansmanına girişilmiş ve gerek gelir - gider denkliği, gerek 
nakdî muvazene iktidar değişikliğine kadar temin olunamamışt ır . 

Hükümet imiz iş başına geldiği zaman ilk iş ve ilk merhale olarak nak
dî muvazenenin sağlanmasına ve emisyon yoliyle bütçe açıklarının kapa
tılması usulüne katî olarak son verilmesine karar vermiş ve 1952 yılı 
Bütçesiyle nakdî muvazeneyi temin etmiştir. 

İkinci merhale olarak bütçe gelir ve giderlerinin denkleşt ir i lmesi me
selesi ele al ınmış ve üç sene devam eden metotlu bir çal ışma sonunda, 
uzun senelerin temennisi gerçekleşmiş ve yalnız nakdî muvazene değil 
aynı zamanda mülhak bütçelerin yatırım giderleri dâhil Devletin b i lcüm
le masraflarının normal gelirle karşılanması, diğer bir ifade ile hakiki mâ-
nasiyle denk bir bütçe tanzimi mümkün olmuştur. 

Burada tebarüz ettirilmesi lâzımgelen pek müh im bir nokta, bütçe 
muvazenes in in hangi seviyede sağlandığı keyfiyetidir. 

Bilindiği veçhile Devlet hizmetlerinin çerçevesini daral tmak, Devlet in 

bellibaşlı vazifelerini ihmal etmek, iktisadî kalkınma için zaruri yat ı r ım 

4791 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

giderlerini kısmak suretiyle muvazenel i bir bütçe yapmak da ima m ü m 

kündür. Ayn ı hatalı yola gelir tahminlerini şişirmek suretiyle de gi tmek 

kabildir. 

Teşriî meclislerine ve umumi efkâra hakikati açık bir şekilde ifadeden 

çekinen bâzı hükümetlerce zaman zaman sırf bütçe denkliği temin edil

sin diye binlerce memurun işine son verildiği, memleketler i için faydalı 

olduklar ına şüphe edi lmemesi lâzımgelen büyük bayındırlık işlerinin 

durdurulduğu ve hattâ bu dar görüşün Millî Savunma masraflarında va

tan selâmeti için tehlikeli sayılabilecek bâzı kesintiler yapı lmasına kadar 

ileri götürüldüğü bir vakıadır. 

Hükümet imiz bu hatalı yollara sapmamış ve denk bütçe hedefine her 

seneki bütçe açığını tedricî bir şekilde azal tmak ve iktisadî ka lk ınma fa

aliyetini merhale merhale tahakkuk ett irmek suretiyle ulaşmak istemiş

tir. 

Kısırlaştırı lmış gelir kaynaklarını yeniden hayatiyete kavuşturmak, 

memleket in iktisadî kalkınmasına matlup hızı verebi lmek, lüks ve israfı 

bertaraf ederek âcil ve mübrem ihtiyaçları ele a lmak suretiyle yapı lan 

gayretler sonunda aşağıdaki cetvelde görüleceği veçhile bütçe açıkları se

neden seneye tedricî bir azalış seyri takibetmiş ve nihayet 1954 te muva

zene temin olunmuştur : 

Katma bütçeler ve 
Genel muvazene açığı genel muvazene açığı 

Yıllar Açık miktarı Nispeti Açık miktarı Nispeti 

1951 234.7 14.8 321.6 16.4 
1952 199.4 11.4 209.8 10.0 
1953 167.6 7.9 167.6 6.6 
1954 Yoktur 0.0 Yoktur 0.0 

Burada hemen ilâve edelim ki; 1954 Bütçe tasarısının hazır lanmasın
da bugünkü muvazene, iktisadî kalkınmamızla muvazi olarak gelişen ge
lir kaynaklar ımızın verimlerindeki tezayüt, istihsali ar t ı rmıyan ve faydalı 
bir â m m e hizmeti vasfını taşımayan lüzumsuz masraflardan içtinap su
retiyle temin olunmuş ve buna mukabil gelir kaynaklarımız asla zorlan
mamıştır . Diğer taraftan memleket in Millî Savunması , sosyal ve ekono
mik kalkınması için lüzumlu görülen hususlara yeni ve m u n z a m tahsis
ler yapılmıştır . 
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Geçen seneki masraf bütçesi yatırımlar dâhil 2 127 506 736 lira ol
mas ına mukabi l bu seneki masraf teklifi 2 287 640 029 lira o lup geçen 
seneye nazaran % 7,5 ve 1950 ye göre de % 53,82 nispetinde bir fazlalık 
irae etmektedir. 

Yat ı r ım miktarlarında ise geçen seneye nazaran 34 601 254 liralık, 
yani % 6,16 nispetinde bir artış, 1950 ye nazaran ise 334 860 571 lira
lık, yani % 128,30 nispetinde bir artış bulunmaktadır . Bütün bu izahat 
bütçemizin yüksek bir seviyede denkleştirildiğini ve bu muvazenen in te
mininde yalnız bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarının nazarı i t ibara 
alındığını göstermektedir. 

1951 den bu yana gider ve gelirlerimizdeki artış seyrini ve bunun se
nelik nispetini gösteren aşağıdaki tablo, bugün elde edilen bütçe muva
zenesinin suni ve zoraki bir tarzda değil, üç senelik sistemli bir çal ışma 
neticesinde tahakkuk ettiğini açık bir şekilde göstermektedir . 

Gelirlerin 
Bir evvelki bir evvelki yıla 

yıla nazaran Giderlerde Net nazaran artışı 
artış (Milyon lira) (Nispeti) (Milyon lira) (Nispeti) 

1951 92,5 % 6,2 52,7 % 4,06 
1952 171,1 % 10,8 300,5 % 22,1 
1953 376,6 % 21,5 306,0 % 18,5 
1954 160,1 % 7,5 328,6 % 16,8 

Yukar ıda görüldüğü veçhile gelirlerdeki inkişaf sürati 1952 den itiba
ren giderlerdeki artışı geçmiş ve 1954 te hakiki bir muvazene temini 
m ü m k ü n olmuştur. 

A) Umumi Muvazene : 

Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının birinci ve ikinci maddele
rinde görüleceği veçhile 1954 malî yılına ait Devlet bütçesi için aşağıda
ki miktarlar teklif olunmaktadır : 

Cari Yatırım Yekûn 

Gider 1 691 789 458 + 595 850 571 = 2 287 640 029 
Gelir 2 288 475 000 

Fazla + 834 971 
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Bu rakamlar 1953 yılı için Büyük Meclisçe kabul olunan gider ve ge
lirlerle mukayese olunduğu takdirde : (*) 

Giderlerde % 7,5 nispetinde 160 133 293 liralık 

Gelirlerde % 16,8 nispetinde ve 988 054 546 liralık 

bir artış görülmektedir. 

A y n ı rakamlar 1950 yılı bütçesiyle mukayese edildiği takdirde : 

Giderlerde % 53,8 nispetinde 800 431 466 liralık 

Gelirlerde % 75,9 nispetinde ve 988 054 546 liralık 

bir fazlalık müşahede olunmaktadır. 

Bütçeler imizin son sekiz senelik seyri tetkik edilecek olursa iktidarı
mız zamanında tatbikma başlanılan yeni yatır ım ve gelir poli t ikasının 
isabeti kolayca anlaşılır. 1947 yıl ından itibaren her sene bir miktar art
makta olan bütçe masrafları 1951 senesinden bu yana hem â m m e hiz
metler inin iyi bir şekilde ifasını temin için zaruri olan cari giderlerde, 
hem de memleket imiz için hayati bir ehemmiyet taşıyan yat ı r ım giderle
rinde birdenbire ve mütezayit bir şekilde artışlar temin olunmuştur. 

Cari giderler Yatırım giderleri Yekûn 

1947 1 005 562 536 130 652 994 1 136 215 530 

1948 1 089 306 197 154 245 000 1 243 551 197 
1949 1 174 780 627 197 095 000 1 371 875 627 

1950 1 226 218 563 260 990 000 1 487 208 563 

Yekûn 4 495 867 923 742 982 994 5 238 850 917 

1951 1 269 554 737 310 204 000 1 579 758 737 

1952 1 375 741 765 375 183 636 1 750 925 401 
1953 1 566 257 419 561 249 317 2 127 506 736 

1954 1 691 789 458 595 850 571 2 287 640 029 

Yekûn 5 903 343 379 1 842 487 524 7 745 830 903 

Yukar ıdaki tabloda görüldüğü veçhile 1947-1950 devresinde eski ik
tidarın cari giderler bütçesi 4 495 867 923 lira, yatırımlar bütçesi de 742 
982 994 lira ki, ceman 5 238 850 917 liradan ibaret idi. 

(*) Bu ve benzeri mukayeselerin ek talısisatın hariç tutulması ve daimî inisyal ra
kamların esas alınması zaruri görülmekte, 1954 rakamları bidayet rakamları 
olduğuna göre bunları sene içinde değişmelere uğramış rakamlarla mukayese 
etmenin doğru bir netice vermiyeceği mütalâa edilmektedir. 
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B Ü T Ç E A Ç I Ğ I N I N Y A T I R I M G İ D E R L E R İ N E NİSPETİ 
(Rakamlar 000 ilâvesiyle) 

Sene Yatırım gideri Bütçe açığı Nispet 

1947 130.653 114.983 88 

1948 154.245 127.951 83 

1949 197.095 120.072 61 

1950 260.990 173.939 67 

1951 310.204 234.770 76 

1952 375.183 199.470 53 

1953 561.249 167.652 30 

1954 595.850 0-0 0-0 
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Hükümet imiz in vazife başında bulunduğu 1951-1954 devresinde ise 
cari giderler için dört yılda 1 407 475 456 lira fazlasiyle 5 903 343 379 
lira, yat ı r ım giderleri için 1 099 504 530 lira fazlasiyle 1 842 487 524 li
ra ki, ceman 2 506 979 986 lira fazlasiyle 7 745 830 903 lira tahsis edil
miş bulunmaktadır . Artış nispeti cari giderlerde % 31 ve yat ı r ım giderle
r inde % 148 dir. 

Bu mukayesel i rakamlar, Hükümetçe takibolunan isabetli bir iktisa

dî ve malî politika neticesi olarak eski senelerde ihmale uğramış bulunan 

iktisadî yatırımlar mevzuuna, bizden evvelki dört senelik devreye naza

ran bir buçuk misli fazla tahsisatın tefrik olunduğunu bariz bir şekilde 

göstermektedir . 

Bu mevzuda tebarüz ettirilmesi lâzımgelen diğer bir nokta da yat ı r ım 
giderlerinin ne miktarının normal gelirlerle ve ne miktarının borç lanma 
suretiyle karşılandığı keyfiyetidir. Malûm olduğu veçhile bütçe açığı ver
mek suretiyle yatırım giderlerini hudutsuz bir şekilde art ırmak m ü m 
kündür. 

Muvaffak o lmuş bir malî politika ise gelir kaynaklarını zor lamadan 

hem yatır ım giderlerini artıran ve hem de bütçe açıklarını azaltan veya 

tamamiyle bertaraf eden bir politikadır. 

Sekiz senenin yatır ım giderleriyle bütçe açıklarının seyrine bakt ığımız 
zaman 1947 - 1950 devresine nazaran 1951 - 1954 devresinde mesut bir 
inkişaf görmekteyiz . 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Yukar ıdaki cetvelin mütalâasından anlaşılacağı veçhi le eski iktidarın 
son dört senesinde yatırım giderlerinin ortalama ancak % 25 i normal ge
lirlerle karşı lanmış ve % 75 i için bütçeler açık vermiştir . 

Hükümet imiz in son dört yıllık bütçelerinde ise, programlı çalışmala

rımızın tabiî bir neticesi olarak yatırımların normal gelirlerle karşılana

mayan miktarı her yıl biraz daha azaltılmış ve nihayet bu yıl bütçe açığı 

izale edilerek bütün yatır ımlarımızın normal kaynaklar ımızla karşılan

ması temin olunmuştur. 

B) Mülhak bütçeler : 

Mülhak bütçeler mevzuunda Hükümetin üç buçuk seneden beri ta
kip ettiği politika bunların bütçedeki vahdet kaidesine t amamen aykırı 
bir şekilde birer bütçe açığı unsurları olmalarının önlenmesi ve bu daire
lerin normal gelirlerle karşılayamadıkları ihtiyaçlarının bütçe yardımlar ı 
ile karşı lanması olmuştur. 

Hükümet in mülhak bütçe tatbikatı mevzuunda sağladığı diğer bir ba
şarı da mahiyetleri itibariyle birer iktisadî işletme bünyesi arzeden Dev
let Denizyolları , Devlet Demiryolları ve Posta, Telgraf ve Telefon U m u m 
müdürlükler inin birer anonim şirket veya İktisadî devlet Teşekkülü hali
ne ifrağ edilerek bunların Devlet bütçesine yük olmadan ve ticari pren
siplere göre işletilen teşekküller haline kalbedilmesi olmuştur. 

Yukar ıda da işaret edildiği veçhile, geçmişte bu teşekküller bütçe 
açıklarının artmasına ve bu açıkların bono mekanizmasiyle ve emisyon 
yoluyla finanse edilmesine sebep olmakta idiler. 

M Ü L H A K B Ü T Ç E L İ D A İ R E L E R İ N B Ü T Ç E A Ç I K L A R I 

(000 ilâvesiyle) 

1947 — 18,711 

1948 — 44,500 

1949 — 43,703 

1950 — 40,932 

1951 — 67,953 

1952 — Açık yoktur. 

1953 — Açık yoktur. 

1954 — Açık yoktur. 
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Cari giderler Yatırım giderleri Yekûn 

1947 67 946 492 25 032 528 92 979 020 

1948 68 832 003 43 290 079 112 121 982 

1949 71 520 771 37 631 124 109 151 895 

1950 83 104 937 72 057 737 155 161 674 

Yekûn 291 403 203 178 011 368 469 414 571 

1951 86 771 773 100 608 260 187 380 033 

1952 82 495 999 162 370 814 244 866 813 

1953 94 807 716 215 694 813 310 502 529 

1954 (Teklif) 108 608 843 228 654 646 337 263 489 

Yekûn 372 684 331 707 328 533 1 080 012 864 

U m u m i muvazenede olduğu gibi mülhak bütçelerde de denklik Hazi

ne yardımlar ının artırılması ve bu dairelerin gelir kaynaklar ının genişle

tilmesi sayesinde olmuştur. 

4 7 9 7 

Hükümet imiz iş başına geldikten sonra bu mevzu ile yak ından alâka

dar o lmuş ve alınan isabetli tedbirler neticesinde, yukar ıda da görülece

ği veçhi le 1952 den itibaren mülhak bütçelerin açık vermeler inin tama-

miyle önüne geçilmiştir. 

Mülhak bütçeli dairelerimizin son 8 sene zarfındaki masraf bütçeleri

nin seyrini gösteren aşağıdaki tabloya baktığımız zaman 1947 - 1950 

devresinde bu dairelerin cari giderleri için 291 milyon ve yat ır ım giderle

ri için 178 milyon liralık tahsisat aldıkları, yatırını giderlerinin de cari gi

derlerinin sadece % 61 ine tekabül ettiği görülür. 

İktidarımız ise, mülhak bütçeli dairelerdeki bu seyri tamamiyle değiş

t irmiş, dört senede cari giderlere 372 milyon lira ayırdığı halde yat ı r ım gi

derlerine 707 milyon lira tahsis eylemiş ve bu suretle yat ır ım giderlerinin 

cari giderlere olan nispetini % 61 den % 190 a çıkarmıştır. 

M Ü L H A K BÜTÇELİ D A İ R E L E R İ N S O N SEKİZ S E N E Z A R F I N D A 
M A S R A F B Ü T Ç E L E R İ N İ N SEYRİ 

(Devlet Denizyolları, Devlet Demiryolları ve PTT Umum Müdürlüğü bütçeleri hariç) 
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A/ I 

D a i r e l e r 1953 1954 Fazlası Noksanı 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 5 733 500 6 730 500 997 000 -
Ankara Üniversitesi 11 590 879 13 470 270 1 879 391 -
İstanbul Üniversitesi 13 029 257 14 696 249 1 666 992 -

İstanbul Teknik Üniversitesi 5 164 838 6 345 270 1 180 432 -
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1 019 845 1 132 000 112 155 -
Karayolları Umum Müdürlüğü 7 514 671 7 427 245 - 87 426 

Hudut ve Sahiller Sağ. Umum Md.lüğü 1 279 767 1 360 800 81 033 -
Tekel Genel Müdürlüğü 18 715 177 20016 115 1 300 938 -
Orman Genel Müdürlüğü 17 450 595 19 279 675 1 829 080 -
Devlet Üretme Çift. Umum Md.lüğü 2 507 253 2 580 346 73 093 -
Devlet Havayolları Umum Md.lüğü 10 801 934 15 570 373 4 768 439 -

Yekûn 94 807 716 108 608 843 13 888 553 87 426 

Mülhak bütçeler 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 680 000 680 000 - -
Ankara Üniversitesi 10 370 578 12 117 269 1 746 691 -

İstanbul Üniversitesi 11 926 757 13 323 249 1 396 492 -
İstanbul Teknik Üniversitesi 4 582 838 5 523 270 940 432 -
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 757 088 778 975 21 887 -

Karayolları Umum Müdürlüğü 6 264 671 5 902 245 - 337 426 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 54 208 - 54 208 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 713 738 440 935 272 803 

Yekûn 35 349 878 38 790 943 4 105 502 664 437 

4 8 0 0 
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1954 YILI BÜTÇE K A N U N U 

A/2 Yekûn 

1953 1954 Fazlası Noksanı 1953 1954 Fazlası Noksanı 

1 522 000 2 472 500 950 500 - 7 255 500 9 203 000 1 947 500 -

1 513 231 2 171 701 658 470 - 13 104 110 15 641 971 2 537 861 -
5 873 000 5 148 000 - 725 000 18 902 257 19 884 249 941 992 -
4 389 001 5 054 500 665 499 - 9 553 839 11 399 770 1 845 931 -

- - - - 1 019 845 1 132 000 112 155 -
181 461 329 183 897 073 2 436 744 - 188 975 000 191 324 318 2 349 318 -

155 000 225 000 70 000 - 1 434 767 1 585 800 151 033 -
14 052 560 15 144 909 1 092 349 - 32 767 737 35 161 024 2 393 287 -
2 127 137 2 758 580 631 443 - 19 577 732 22 038 255 2 460 523 -
1 760 000 1 135 000 - 625 000 4 267 253 3 715 346 - 551 907 

2 842 55 10 647 383 7 804 828 13 644 489 26 217 756 12 573 267 -
215 694 813 228 654 646 14 309 833 1 350 000 310 502 529 337 263 489 27 312 867 551 907 

Hazine yardımları 

500 000 500 000 - - 1 180 000 1 180 000 - -

1 513 231 2 171 701 658 470 - 11 883 809 14 288 970 2 405 161 -
5 873 000 5 148 000 - 725 000 17 799 55 18 471 249 671 492 -
4 389 001 5 054 500 665 499 - 8 971 839 10 577 770 1 605 931 -

- - - - 757 088 778 975 21 887 -
181 460 329 183 897 073 2 436 744 - 187 725 000 189 824 318 2 099 318 -

155 000 200 000 45 000 - 209 208 200 000 - 9 208 

2 842 555 10 647 383 7 804 828 - 3 556 293 11 088 318 7 532 025 -

196 733 116 207 618 657 11 610 451 725 000 232 082 994 246 409 600 14 335 814 9 208 

4801 
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TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

C) Umumi Muvazene ile mülhak bütçe bir arada : 

U m u m i Muvazeneden mülhak bütçelere yapılması derpiş edi lmiş bu
lunan Hazine yardımları , mükerrerl iğe mahal b ı rakı lmamak üzere hariç 
tutularak Umumi Muvazene ile mülhak bütçelerin yekûnlar ı bir arada 
nazara alınırsa : 

Cari Yatırım Yekûn 

Giderler toplamı 1 761 607 358 616 886 560 2 378 493 918 

Gelirler toplamı 2 379 328 889 Lira olduğu görülür. 

Bu iki rakamın geçen ve evvelki yıl rakamları ile mukayese edilebil
mesi için bunlara 1953 ten itibaren birer İktisadî Devlet Teşekkülü hali
ne getiri lmiş olan Devlet Demiryolları ile Posta, Telgraf ve Telefon U m u m 
müdürlükler inin 1954 yılı m u h a m m e n işletme giderleri ile yat ı r ım gider
lerinin yukarıdaki rakamlara ilâve edilmesi icabeder. 

1954 1954 1954 umumi 

Cari Yatır ım gider yekûnu 

Devlet Demiryolları (*) 244 milyon 50 milyon 294 milyon 

P. T. ve Telefon (*) 90 milyon 18 milyon 108 milyon 

Yekûn 334 68 402 

Bu takdirde giderler toplamı 2 095 607 358 lirası cari ve 684 886 560 
lirası yat ı r ım olmak üzere ceman 2 780 493 918 liraya varmakta ve 1953 
yılının 2 528 632 546 liralık toplamına nazaran % 9,96 nispetinde 
251 861 372 liralık ve 1950 yılının 1 800 420 924 yekûnuna nazaran da 
% 54,43 nispetinde ve 980 072 994 liralık bir artış görülmektedir . Gelir
ler toplamı da 2 781 328 889 liraya baliğ olmakta ve 1953 yıl ının 
2 360 979 810 rakamına nazaran % 17,80 nispetinde 420 349 079 lira
lık ve 1950 yılının 1 603 801 924 lirasına nazaran da % 73,42 nispetin
de ve 1 177 526 965 liralık bir tezayüt arzetmektedir. 

2. Masraf bütçesi : 

A) Masraf bütçesinin ana hatları : 

1954 yılı için Yüksek Meclisten istenen tahsisat miktarı 1 691 789 458 
lirası cari hizmetlere 595 850 571 lirası yatır ımlara ait o lmak üzere çe

ri Devlet Demiryolları ve PTT Genel Müdürlüklerinden alınan ilk ve muvakkat ra
kamlara göre. 

4802 



1954 YILI BÜTÇE KANUNU 

m a n 2 287 640 029 liradır. Bu rakamlar 1953 ve 1950 yılı ile mukayese 
edildikleri takdirde : 

1 9 5 0 1 9 5 3 1 9 5 4 

U m u m i m u v a z e n e c a r i g ide r le r i 1 2 2 6 2 1 8 2 9 4 1 5 6 6 2 5 7 4 1 9 1 6 9 1 7 8 9 4 5 8 

U m u m i y a t ı r ı m l a r 2 6 0 9 9 0 2 6 9 5 6 1 2 4 9 3 1 7 5 9 5 8 5 0 5 7 1 

Y e k û n 1 4 8 7 2 0 8 5 6 3 2 127 5 0 6 7 3 6 2 2 8 7 6 4 0 0 2 9 

Cari giderlerde 1950 ye nazaran % 37,9 nispetinde, 1953 e nazaran 
% 8 nispetinde ve yat ır ımlarda ise 1950 ye nazaran % 128,3 nispet inde 
ve 1953 e nazaran ise % 6,2 nispetinde bir artış olduğu görülür. 

1954 bütçe lâyihası ile umumi muvazene dahil indeki daire için iste
nen ödenekler Bayındırlık Bütçesinde yer alan ve alacak olan inşaat tah
sisatı ile Maliye Bütçesinde yer alan ve alacak olan taşıt mubayaas ına 
muhassas ödenekler kendi bütçelerinde mütalâa edi lmek suretiyle cari 
masraflar ve yatır ım kısımları ayrı ayrı ve 1950 - 1954 seneleri ile muka
yeseli olarak aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

4 8 0 3 
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1954 YILI BÜTÇE KANUNU 

4 8 0 5 

1954 masraf bütçesinin, başlıca masraf grupları itibariyle tahliline ve 

geçen seneye nazaran vâki masraf artışlarının umumi sebepleri hakkın

da izahata gir işmeden evvel 1954 Bütçe lâyihasının tanziminde H ü k ü m e 

timizce takip olunan hareket tarzı ve kabul edilen prensipler hakkında 

bâzı izahlarda bulunulması muvafık olacaktır. 

1954 masraf teklifleri hazırlanırken dünyadaki siyasi kararsızl ığın 

devam etmekte bulunması karşısında Hükümet yurt müdafaasının ve 

vatan selâmetinin gerektirdiği her türlü fedakârlıktan asla kaç ın ı lmama-

sı prensibi ile hareket etmiştir. 

Yine bu cümleden olmak üzere Hükümetimiz asırlardan beri bak ım

sız ve yoksul kalmış olan memleket imizin her sahada süratle kalkınma

sı ve bir an evvel teknik bakımdan cihazlanması; ist ihsalimizin artırılma

sı; ulaşt ı rma şebekemizin genişletilmesini temin için geçen yı l larda oldu

ğu gibi mevcut bütün bütçe imkânlarından faydalanmıştır. 

Bu iki prensibin tatbikatı bütçe rakamlarında açık bir şekilde görül

mektedir. Masraf bütçesinin hazır lanmasında takibolunan diğer bir 

prensip de umumi idare masraflarından âzami tasarrufla hareket e tmek 

ve yat ır ım giderlerindeki daimi artışa rağmen cari giderleri m ü m k ü n 

mertebe sabit bir seviyede tutmaya çalışmak olmuştur. 

Cari giderler arasında mühim bir yer tutan personel masraflarının 

tespitinde, ancak hudut ve şümulü genişliyen bir hizmetin tevsii ve tat

min edici bir şekilde ifası için gereken zamlar ve kanuni artışlar nazara 

alınmıştır. 

Bu kadrolar daha ziyade doktor, hastabakıcı, öğretmen, hâkim, mü

hendis, polis, j anda rma gibi halkın hizmetinde doğrudan doğruya vazife 

a lmış unsurlara taallûk etmektedir. Nüfusumuzun senede % 2 nispetin

de ar tmakta olması muvacehesinde dahi bu adedî artış zaruri telâkki et

mek icabeder. 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

1954 bütçe teklifinin 1953 e nazaran gösterdiği personel masrafları 
fazlalıkları daireler itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 

PERSONEL G İ D E R L E R İ N D E K İ A R T I Ş 

1952 ye 1953 e 1952 ye 1953 e 

nazaran nazaran nazaran nazaran 

1953 te 1954 te 1953 te 1954 te 

Daireler artış artış Daireler artış artış 

Büyük Millet Meclisi 154 907 140 405 Emniyet Umum Müdürlüğü 908 919 3 358 193 

Riyaseti Cumhur 29 876 53 250 Jandarma U. Kumandanlığı 528 847 531 479 

Divanı Muhasebat reisliği 455 809 - Dışişleri Vekâleti 1 284 940 374 200 

Başvekâlet 17 168 23 023 Milletlerarası İk. iş. Tş. 1 260 174 270 

Şûrayı Devlet Reisliği 48 235 3 218 Maliye Vekâleti 1 004 633 672 976 

Basın-Yayın ve Turizm U. M 257 801 429 618 Millî Eğitim Vekâleti 20 071 141 16 205 189 

İstatistik Umum Müdürlüğü 73 322 129 789 Bayındırlık Vekâleti 984 352 ' 886 376 

Devlet Meteroloji î. U. Md. 782 361 103 317 Ekonomi ve Tic. Vekâleti 730 378 545 741 

Diyanet İşleri Reisliği 1 444 208 603 986 Sağlık ve Sosyal Yar. Vek. 5 879 405 8 149 586 

Tapu ve Kadastro U. Md. 2 266 414 999 625 Gümrük ve Tekel Vekâleti 569 299 724 298 

Toprak ve İskân İş. U. Md. 712 781 23 673 Tarım Vekâleti 2 030 854 3 083 515 

Adalet Vekâleti 5 249 302 1 962 544 Ulaştırma Vekâleti — 724 880 

İçişleri Vekâleti 851 356 837 428 Çalışma Vekâleti 589 544 2 381 

B) Kısım toplamları : 

Kısım toplamları itibariyle 1954 masraf bütçesi teklifi ile 1952 - 1953 
bütçe rakamlarının mukayesesi aşağıda gösterilmiştir : 

Kısımlar 1952 1953 1954 Fazlası 

1 - Tahsisatlar 8 447 158 8 447 158 15 493 785 7 046 627 

11 - Personel giderleri 742 394 267 780 924 348 862 301 764 81 377 416 

III - Yönetim giderleri 47 139 825 58 121 533 66 500 807 8 379 274 

IV - Daire hizmetlileri 375 664 482 481 016 115 498 465 759 17 449 644 

V - Borçlar 126 137 434 144 190 700 144 746 800 556 100 

VI - Yardımlar 75 958 599 93 557 565 104 280 543 10 722 978 

Yekûn 1 375 741 765 1 566 257 419 1 691 789 458 125 532 039 

Yatırımlar 375 183 636 561 249 317 595 850 571 34 601 254 

Umumî Yekûn 1 750 925 401 2 127 506 736 2 287 640 029 160 133 293 
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C) Bütçenin masraf grupları itibariyle tetkiki : 

Masraf Bütçesinin karakterini daha vazıh bir şekilde ifade edebi lmek 
için bütçede yer alan hizmetleri , Vekâlet ve daire itibariyle olan tasniften 
ayrılarak mahiyetlerine göre 7 grupta tefrik eylemek ve her grupta cari ve 
yat ı r ım giderlerini ayrı ayrı mütalâa etmek uygun olacaktır. 

Aşağıdaki tabloda bu hizmetler giderlerinin son dört senelik seyri gös
terilmiştir : 

B Ü Y Ü K H İ Z M E T G R U P L A R I İTİBARİYLE D E V L E T G İ D E R L E R İ 

Umumi muvazene 

Cari giderler 

1951 - 1954 

Faaliyet sahası 1951 1952 1953 1954 Yekûnları 

Sağlık 60 865 221 72 973 257 89 582 697 101 864 457 325 285 632 

Eğitim 185 424 153 196 067 081 224 787 501 249 733 934 856 012 669 

Sosyal güvenlik 139 631 831 148 816 104 166 331 148 166 992 829 621 771 912 

İktisadî kalkınma gid. 63 783 785 66 288 084 76 841 868 84 266 942 291 180 679 

Savunma 507 632 242 522 784 636 589 590 625 612 041 946 2 232 049 449 

Borç ödeme 105 165 488 114 888 697 126 473 229 135 792 334 486 319 748 

Umumi idare 207 052 017 253 923 906 292 650 351 337 097 016 1 090 723 290 

Yekûn 1 269 554 737 1 375 741 765 1 566 257 419 1 691 789 458 5 903 343 397 

Yatırımlar 

Sağlık 6 121 904 12 022 468 26 165 000 22 913 500 67 222 872 

Eğitim 20 219 722 25 385 5401 42 177 732 52 234 201 140 017 156 

Sosyal güvenlik - - - -
İktisadî kalkınma gid. 256 702 223 316 517 816 443 829 666 473 338 870 1 490 388 575 

Savunma 22 144 150 19 134 600 45 409 048 45 840 000 132 527 798 

Borç ödeme — — - — — 
Umumi idare 5 016 001 2 123 251 3 667 871 1 524 000 12 331 123 

Yekûn 310 204 000 375 183 636 561 249 317 595 850 571 1 842 487 524 

Cari ve yatırım yekûnu 

Sağlık 66 987 125 84 995 725 115 747 697 124 777 957 392 508 504 

Eğitim 205 643 875 221 452 582 266 965 233 301 968 135 996 029 825 

Sosyal güvenlik 139 63 1 831 148 816 104 166 331 148 166 992 829 621 771 912 

İktisadî kalkınma gid. 320 486 008 382 805 900 520 671 534 557 605 812 1 781 569 254 

Savunma 529 776 392 541 919 236 634 999 673 657 881 946 2 364 577 247 

Borç ödeme 105 165 488 115 888 697 126 473 229 139 792 334 486 319 748 

Umumi idare 212 068 018 256 017 157 296 318 222 338 621 016 1 103 054 413 

Yekûn I 579 758 737 1 750 925 401 2 127 506 736 2 287 640 029 7 745 830 903 
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1. Sağlık hizmetleri giderleri : 

Cari Yatır ım Yekûn 

1954 Teklifi 101 864 457 26 165 000 124 777 957 

1953 Bütçe rakamı 89 582 697 22 913 500 115 747 697 

12 281 760 3 251 500 9 030 260 

U m u m i sağlık hizmetleri giderlerinde bu sene geçen seneye nazaran 
9 mi lyon liralık bir fazlalık görülmektedir. 

Bu artışın en mühim sebebi özel idarelere ait 47 hastanenin 6134 sa
yılı Kanun gereğince umumi muvazeneye nakli ve yeniden açı lması ka
rarlaştırılan 30 sağlık merkezi masraflariyle bu merkezlerin ihtiyacı için 
sa tmalmacak taşıt bedelleri karşılığıdır. 

U m u m i muvazeneden sağlık hizmetleri için ayırmakta o lduğumuz ve 
1954 te 140 milyon liraya yaklaşacak olan tahsisat yekûnu ve bunun 
1950 rakamlariyle mukayesesi Hükümet imizin memleke t sağlığına verdi
ği ehemmiyet i açıkça göstermektedir . 

Cari Yatırım Yekûn 

1954 teklifi 101 864 457 22 913 500 124 777 957 

1953 Bütçe rakamı 55 787 492 3 960 786 59 748 278 

46 076 965 18 952 714 65 029 679 

Art ış nispeti % 82,59 % 478,50 % 108,83 

2. Eğit im hizmetleri giderleri : 

Cari Yatır ım Yekûn 

1954 teklifi 249 733 934 52 234 201 301 968 135 

1953 Bütçe rakamı 224 787 501 42 177 732 266 965 233 

24 946 433 10 056 469 35 002 902 
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Millî Eğit im ve kültür hizmetleri giderlerinde geçen seneye nazaran 
görülen 35 milyon liralık artışın 18,5 milyon lirası öğre tmenler imizin ter
filerinin zamanında yapılabilmesini mümkün kılacak kanuni kadrolar ve 
bunlar ın istilzam eylediği emekli kesenekleri ve çocuk zamları karşılığı
dır. Art ışın 3,7 milyon lirası lise ve ortaokullarla, yüksek ticaret, teknik 
okullara ve yeniden açılacak diğer meslek mektepleri ve köy enstitüleri
nin gitt ikçe gelişen ihtiyaçlarına tekabül etmektedir. 4,1 milyon lirası ise 
22 i lçemizde inşa olunacak meslekî teknik okullarla diğer inşaat karşılı
ğını teşkil etmektedir. 

Bu masraf grubu içinde yer almakta olan Basın - Yayın U m u m M ü 
dürlüğü bütçe teklifinde görüleceği veçhile, bu sene 3 yeni radyo istasyo
nu inşası ve Ankara İstasyonunun tevsii için geçen seneye nazaran 9 mil
yon liralık fazla bir ödenek derpiş edilmiş bulunmaktadır . 

U m u m i muvazeneden Millî Eğitim ve kültür hizmetleri için 1954 Büt
çesiyle teklif etmiş o lduğumuz tahsisat 301,9 milyon liradır. 

Bu rakamın 1950 Bütçesi giderleri ile mukayesesi , Millî Eği t im ve 
kültür işlerinde son üç buçuk yıl zarfında ne büyük bir gel işme kayde
dildiğini açıkça göstermeye kâfidir. 

Cari Yatır ım Yekûn 

1954 teklifi 249 733 934 52 234 201 301 968 135 

1950 Bütçe rakamı 182 140 132 11 286 609 193 426 741 

67 593 802 40 947 592 108 541 394 

Artış nispeti % 37,11 % 362,79 % 56,11 

3. Sosyal güvenlik faaliyeti : 

1954 teklifi 166 992 829 166 992 829 

1953 Bütçe rakamı 166 331 148 166 331 148 

661 681 661 681 

Yukar ıdaki tabloda da görüleceği veçhile bu masraf grubundaki artış 
661 bin liraya inhisar etmekte ve tamamiyle T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemelerdeki artışlardan ileri gelmektedir. 
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1954 teklifi ile 1950 giderlerinin mukayesesine gelince 

Cari Yatır ım Yekûn 

1954 teklifi 166 992 829 — 166 992 829 

1950 Bütçe rakamı 123 047 484 — 123 047 484 

43 945 345 43 945 345 

Art ış nispeti % 35,71 % 35,71 

4. İktisadî kalkınma giderleri : 

Cari Yatırım Yekûn 

1954 teklifi 84 266 942 473 338 870 557 605 812 

1953 Bütçe rakamı 76 841 868 443 829 666 520 671 534 

7 425 074 29 509 204 36 934 278 

A n a dâvamız olan iktisadî kalkınma faaliyetlerini h ız landırmak mak-
sadiyle 1954 Bütçesi ile 37 milyon liralık fazla bir tahsisat teklif etmiş 
bulunuyoruz . Bu miktarın başlıca iktisadî faaliyet sahaları itibariyle da
ğılış şekli ve geçen seneye nazaran bu sahalara ayrılan ödeneklerdeki ar
tış miktarı aşağıda gösterilmiştir : 

1953 1954 1954 fazlası 

Endüstri , madencil ik ve enerji 48,6 51,5 2,9 

Tar ım 143,3 154,4 11,1 

Ulaş t ı rma 250,2 254,8 4,6 

Bayındırl ık 78,5 96,8 18,3 

520,6 557,5 36,9 

1954 teklifleri 1950 rakamlariyle mukayese edildiği takdirde, Hükü
metimizin, memleket in iktisadî kalkınma dâvalarına ne kadar büyük 
ehemmiye t vermiş olduğu kolayca anlaşılır. 
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1954 1950 1954 artış nispeti 

Endüstri , mad . ve enerji işleri 51,6 49,5 2,1 % 4 

Tar ım 154,4 78,5 75,9 % 96 

Ulaş t ı rma 254,8 114,2 140,6 % 122 

Bayındırl ık 96,8 47,6 49,2 % 103 

557,6 289,8 267,8 

Hükümet imiz in son dört sene zarfında endüstri, madenci l ik ve ener
ji faaliyetini umumi muvazeneye yük olmadan bütçe dışı imkânlar la ve 
hassaten hususi teşebbüsün teşviki suretiyle gel iş t i rmeye çalışırken, ta
rım sahasına 1950 ye nazaran iki mislinden daha fazla, ulaşt ı rma sektö
rüne iki buçuk misli ve bayındırlık işlerine iki misl inden daha fazla öde
nek ay ı rmaya muvaffak olmuştur. 

Bu sene ise 557 milyonluk bir tahsisatla umumi muvazene giderleri
nin 1/4 ne yakın bir meblâğın yurt kalkınmasına tahsisi derpiş edi lmek
tedir. 

5. Millî Savunma hizmetleri : 

Cari Yatır ım Yekûn (*) 

1954 teklifi 612 041 946 45 840 000 657 881 946 

1953 Bütçe rakamı 589 590 625 45 409 048 634 999 673 

22 451 321 430 952 22 882 273 

Millî Savunma hizmetleri için bu sene ayırmış o lduğumuz 600 milyon 
liralık tahsisat şimdiye kadar bu maksat için veri lmiş olan tahsisatlar 
arasında bir rekor seviyesi teşkil etmektedir. 

Geçen sene 587 milyon 385 bin liralık bir tahsisatla Millî S a v u n m a 
giderlerimizi büyük bir fedakârlık yaparak o tarihe kadar görü lmemiş de
recede yüksek bir seviyeye çıkmıştık. Bu yıl, bu rakam ile de iktifa etmi-
yerek, giderleri 600 milyon liraya yüksel tmiş bulunuyoruz. 

(*) Jandarma ve Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlıklarıyla T. B. M. Meclisi ve 
Başvekâlet bütçelerindeki askerî masrcıflar bu rakama dâhildir. 
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Bu miktar, geçen sene olduğu gibi bu yıl da Muvazenei U m u m i y e Ka

nunu lâyihasının 4 üncü maddesinde derpiş olunan dost Birleşik Amer i 

ka Hükümet inden göreceğimiz yardımla bir arada mütalâa edildiği tak

dirde, yekûn 800 milyon liradan aşağı olmıyacaktır. 

Millî Savunma hizmetlerine taallûk ettiği halde Başvekâlet , Millî Sa
v u n m a Yüksek Kurulu, Jandarma ve Gümrük Muhafaza U m u m kuman
danlıkları gibi askerlikle doğrudan doğruya ilgili teşekküllerin masrafla
rı ile teçhizat ve teslihat kredileri mürettebatı da geçen senelerde olduğu 
gibi Millî Savunma dışındaki daireler bütçelerinde yer almıştır. 

Bundan başka askerî maksatlarla diğer Vekâlet ve daireler bütçeleri

ne konu lmuş bulunan tahsisat da nazara alınırsa Millî Savunma hizmet

leri grubu umumi tahsisat yekûnunun 1 milyar Türk lirasını tecavüz 

edeceği kolayca anlaşılır. 

Önümüzdek i malî yıl içinde Kahraman ordumuz için harcanacak 

olan paralar sadece bu arzedilenlerden ibaret bulunmamaktadır . 

N A T O camiasına dâhil bir memleket olarak büyük dos tumuz Birleşik 
Amer ika 'dan göreceğimiz harb malzemesi yardımını da yukar ıda belirtti
ğimiz rakamlara ilâve etmek icabeder. 

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de bu yardımın 250 - 300 milyon dolar 
arasında olacağını tahmin etmekteyiz. Türk lirası olarak sekiz yüz milyo
nu geçecek olan bu miktar yukarıda verdiğimiz rakamlara ilâve edilecek 
olursa Türk Ordusunun takviyesi için; önümüzdeki sene içinde de iki 
milyara çok yaklaşacak olan büyük bir yekûn tahsis edilmiş olacaktır ki, 
Şanlı Ordumuzun yıldan yıla ne derece kuvvet lenmekte o lduğunu bu ra
kamlardan ölçmek ve hesabetmek mümkündür . 

İkinci Cihan Harbinin en tehlikeli ve en şiddetli yıl larında Ordumuza 

yapılan yıllık masrafın en yüksek rakamının 554 milyon lira olduğu ha

tırlanacak olursa 2 milyara yakın para harcamamızın mânası ve kıymeti 

kolayca anlaşılır. 

Kaldı ki, N A T O müşterek enfrastrüktür programı gereğince memleke

timizde yapı lmakta ve yapılacak olan tesisler bu miktarın dışındadır. Bir 

fikir verebi lmek için 1953 - 1954 devresinde bu programa tevfikan m e m 

leket imize ayrılan meblağın 200 milyon Türk lirasının fevkında bulundu

ğunu zikretmek yerinde olur. 

Burada iftiharla söyliyebiliriz ki; yıllardan beri kendisinden esirgen-

miyen itina ve iht imam sayesinde hazırlıklarını günden güne inkişaf et-
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t i rmekte olan Şanlı Türk Ordusu, kanaatkar Mehmetçiği , fedakâr subay
ları ve silâhlı kuvvetleriyle bir bütün halinde Yüksek Meclis in Millî Sa
v u n m a işlerine ayırdığı tahsisatı ve dost Birleşik Amer ika 'dan gördüğü
müz çeşitli yardımları emsali arasında en çok kıymetlendiren ve bunlar
dan en çok faydalanmasını bilen bir ordu olarak N A T O camias ına dâhil 
bütün dost memleketler in hürmet ve gıptasını çekmektedir . O r d u m u z u n 
kuvvet lenmesi hususunda dost ve müttefik Birleşik Amer ika 'n ın yard ım
larının büyüklüğünü aynı zamanda belirten bu izahatımıza bu büyük 
memleke te karşı duyduğumuz çok derin teşekkür duygular ımızı ilâve et
mek isteriz. 

Ordumuzun sulhu koruma yolundaki önemli vazifesine her zamanki 
gibi büyük bir muvaffakiyetle devam etme imkânlarının önümüzdek i yıl 
içinde tamamen temin edilmiş olduğunu açıkça ifade e tmek isteriz. 

6. Borçların ödenmesi : 

1954 teklifi 139 792 334 139 792 334 

1953 Bütçe rakamı 126 473 229 126 473 229 

13 319 105 13 319 105 

1954 yılı Devlet Borçları Bütçesi, 1953 yılı Devlet Borçları Bütçesine 
nazaran 13 319 105 liralık bir fazlalık arzetmektedir. 

Bu fazlalık İkinci Cihan Harbi sırasında İngiltere Hükümet inden te
min edilen teslihat kredilerinin toptan tasfiyesi maksadiyle ahiren İngil
tere Hükümet i ile yapılan anlaşma mucibince bütçeye konulan tahsisat
la Seyhan Barajı ile l imanlarımızın inşası için Milletlerarası İmar ve Kal
k ınma Bankasından alınan kredilerin istimali dolayısiyle artan faizlerden 
ve 1953 yılı Bütçe Kanunu ile envest isman bütçesi açığını karşı lamak 
üzere akdi derpiş edilen istikrazın ilk taksitinden neşet etmektedir. 

Borç ödeme giderleri : 

1954 Teklifi 139 792 334 139 792 334 

1950 Bütçe rakamı 98 393 857 98 393 857 

41 398 477 41 398 477 

Art ış nispeti % 42,07 % 42,07 
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7. U m u m i idare giderleri : 

Cari Yatır ım Yekûn 

1954 Teklifi 337 097 016 1 524 000 338 621 016 

1953 Bütçe rakamı 292 650 351 3 667 871 296 318 222 

44 446 665 2 143 871 42 302 794 

Umumi idare giderlerindeki 42 milyon liralık artışın başlıca sebebi 
kanuni kadrolar karşılığındaki artışlar, Adalet Vekâleti ile Emniye t 
U m u m Müdürlüğü için kabul edilen yeni kadrolar, yeni seçimler dolayı-
siyle Büyük Millet Meclisi tahsisat ve özlük haklarındaki artış ve keza se
çimler dolayısiyle Adalet Vekâleti bütçesi için teklif olunan masraflardır. 

U m u m i idare giderleri 
Cari Yatırım Yekûn 

1954 teklifi 337 097 016 1 524 000 338 621 016 

1950 Bütçe rakamı 198 699 296 3 157 800 201 857 096 

138 397 720 1 633 800 136 763 920 
Art ış nispeti % 69,65 % 51,73 % 67,75 

3. Gelir bütçesi : 

A) Gelir tahminleri: 

1954 yılı gelir bütçesi varidatı 2 288 475 000 lira olarak tahmin olun
muştur. Bu miktar 1953 yılı Bütçesinin inisiyal gelir tahminler ine naza
ran % 16,8 nispetinde 328 621 000 liralık bir fazlalık arzetmektedir . 

1954 gelirlerinin daha evvelki üç yılın gelirlerine nazaran fazlalık nis
petleri aşağıda gösterilmiştir : 

1950 yı l ına 
nazaran 

Seneler Gelir fazlalık % 

1950 1 300 420 454 — 

1951 1 353 210 334 4.0 

1952 1 653 763 915 27,2 

1953 (Tahmin) 1 959 854 000 50,7 

1954 (Tahmin) 2 288 475 000 75,9 

Bu cetvelin tetkikından anlaşıldığı veçhile 1950 yı l ında 1 300 420 454 
lira olan Devlet gelirlerinin 4 yıllık bir devre içinde hemen bir misli arta
rak 2 288 475 000 liraya baliğ olacağı hesaplanmaktadır . 
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1954 yıl ında başlıca gelir kalemlerinden sağlanacağı tahmin olunan 
hâsılalar aşağıdaki cetvelde dercedilmiştir : 

Gelir çeşidi 
Tahmin olunan 

gelir 

Gelir Vergisi 475 000 000 

Kurumlar Vergisi 90 000 000 

İthalât Muamele Vergisi 213 000 000 

İmalât Muamele Vergisi 205 000 000 

Bankalar Muamele Vergisi 40 000 000 

Gümrük Vergisi 255 000 000 

Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi 160 000 000 

Akaryakı t Yol Vergisi 90 000 000 

Tekel Mad . Alınan Savunma Vergisi 127 000 000 

D a m g a Resmi 70 000 000 

Tapu harçları 45 000 000 

Tekel safi hâsılatı 138 000 000 

Musul petrolleri hissesi 75 000 000 

Gelir tahminlerimiz geçen yıllarda olduğu gibi, objektif ve realist esas
lara istinat etmekte olup, aynı zamanda önümüzdeki yılın gelir hâsılatı 
bakımından kapasitesinin tam olarak hesabedilmesine de itina edilmiştir. 

1954 yılı gelirlerinin 1953 yılı gelirlerine nazaran arzettiği fazlalığı, 
önümüzdeki yılda ekonomik faaliyet sahalarının heyeti umumiyes inde , 
ziraatte, sanayide, ticarette, münakalede, bankacıl ıkta idrak olunacak 
gel işmeler ve bunların yanında gelir hâsılası üzerine müessir olan diğer 
faktörler, ezcümle nüfus artışları; âmme sektörünün masrafları, dış yar
dımlar ve benzeri hususat nazara alınmak suretiyle hesaplanmış realist 
bir netice olarak kabul etmek lâzımdır. 

1950 yıl ında 1 300 420 454 lira olan Devlet gelirlerinin; aradan geçen 
4 senelik devre içinde hemen bir misline yakın bir artışla, 2 288 475 000 
liralık bir hâsıla sağlıyabilecek hale gelmesi sebeplerinin kısaca gözden 
geçiri lmesi faydalı olacaktır. 

1950 yı l ından bu yana, Devlet gelirleri ve vergicilik sahasında ardı ar
dına yapılan çeşitli ve şümullü ıslahat hamleleri yapılmıştır . Bu devre 
içinde takibedilen isabetli gelir politikası ve alınan yer inde tedbirler saye
sindedir ki, memleket ekonomisinin mütemadi ve sâri inkişafı hiçbir su-
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retle engel lenmeden, gelir hâsılası artmış ve böylece Devlet hizmetlerini 
ve yat ı r ım ihtiyaçlarını karşılayabilen tatminkâr ve geniş imkânlı bütçe
lerin hazırlanabilmesi mümkün olmuştur. 

Gelir polit ikamızın istihdaf ettiği gayeler bakımından elde edilen neti
celerin ehemmiyet i 1950 yılına nazaran ve iki yıl evveline ve iki sene son
rasına göre yapılan mukayeselerden anlaşılmaktadır. 

Yıl l ık artış ( * ) 

Seneler 

1948 

1950 

1952 

Mil l î gelir 

(Cari fiyatlar) 

(Mi lyon olarak) 

7 951.9 

8 496.9 

10 560.3 

Mutlak 

rakamlar 

milyon 

olarak 

545.0 

2 063.4 

Yı l l ık artış 

Yı l l ık vergi Mutlak 

mııkayesesi(**) rakamlar 

% nispeti milyon olarak milyon olarak % nispeti 

6.8 

24.3 

1 159,3 

1 264.6 

1 635.3 

105.3 

370.7 

9.0 

29.3 

MİLLİ ĞUİR VE ÛEÜR KAPASİTESİ ARTlŞUfti 

t952 

(*) 1953 yılı Millî gelir hesapları hazırlanmamış bulunduğundan, mukagese üç se
nelik devreler itibariyle yapılamamıştır. 

(**) Yıllık gelir kapasitesi: Yıl içinde tahakkuk eden gelir. 
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Yıl ı içinde Bir evvelki 1947-1950 1950-1953 
elde edilen yıla nazaran devresi artış devresi artış 

Yı l ı gelir fazlası miktarı miktarı 

1947 1 219 061 507 

1948 1 223 781 075 4 719 568 — — 

1949 1 273 429 969 49 648 894 81 358 947 — 

1950 1 300 420 454 26 990 485 

1951 1 353 210 334 52 789 880 

1952 1 653 763 915 300 553 581 659 433 546 

(Tahmin) 1953 1 959 854 000 306 090 085 
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Ancak bu neticeyi, mezkûr iki devre zarfında vergiler sahasında yapı
lan değişiklikleri nazara almak suretiyle imal etmenin daha doğru olaca
ğı aşikârdır. Mevzu bu bakımdan mütalâa edildiği takdirde, 1950 den bu 
yana yapı lan tadilât ile, 184 milyon civarında bir vergi indirimi sağlandı
ğı görülmüştür. 

Buna göre Devlet gelirlerindeki artışın yukarıda ifade olunan nispetin 
daha da üstünde olduğu kendiliğinden anlaşılır. 

Aşağıdaki tablo 1950 den evvel ve sonra Devlet gelirlerinin takibetti-
ği seyir hakkında vazıh bir fikir vermektedir. 
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Görülüyor ki, 1947 den 1950 yılına kadar olan dört yıllık artış yekû
nu 81 358 947 lira olduğu halde, 1950 den 1953 y ı lma kadar olan artış 
bunun sekiz misli olarak 659 433 546 liraya baliğ o lmuş bulunmaktadır . 

Ancak , yukarıda temas olunan vergi indirimleri de nazara alındığı 
takdirde son dört senelik gelir artışının buna takaddüm eden dört sene
lik artışların on misli o lduğuna dikkati çekmek isteriz. 

Devlet gelirlerindeki bu objektif artış yanında bunların bünyes i isti
halesinde aşağıda arzedildiği üzere bilhassa dikkatle üzerinde durulma
sı gereken bir keyfiyet teşkil etmektedir. Gelirlerimizin bu bak ımdan tah
lili aşağıdaki neticeleri vermektedir : 

B) Vasıtasız ve vasıtalı vergiler nispeti : 

Vergi adaleti bakımından üzerinde daima hassasiyetle durulan Vasıta
sız ve Vasıtalı vergiler nispetinin Gelir Vergisi sisteminin tam olarak tatbi-
kına başlandığı 1951 yılından sonra arzettiği istihale şöyle olmuştur: 

(Mutlak rakamlar) 

Tahsilat Nispetler 

Yıllar 

Vasıtasız 

vergiler 

Vasıtalı 

vergiler Yekûn 

Vasıtasız 

vergiler 

Vasıtalı 

vergiler Yekûn 

1951 330.0 849.3 1 179.4 27.98 72.02 100.-

1952 425.3 1 060.5 1 485.9 28.62 71.38 100.-

(Tahmin) 1953 502.1 1 191.9 I 694.0 29.63 70.37 1 0 0 -

(Tahmin) 1954 637.0 1 367.0 2 000.7 31.83 68.17 100.-

VASfTASIZ V E y A Ş I J A ^ 

tu* 
•m 

mt i9& 
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Vasıtasız ve vasıtalı vergilerin yıllık artış nispetlerinin bu bak ımdan 

arzettiği durum şöyledir : (*) 

1950 yılına nazaran % artış nispeti 

Seneler Vasıtasız vergiler Vasıtalı vergiler 

1951 

1952 

1953 (Tahmin) 

1954 (Tahmin) 

28.9 

52.1 

93.0 

24.8 

40.3 

60.5 

Bu durum, esas itibariyle, vergi sistemimizin temelini teşkil eden Ge
lir Vergisi manzumesinin , 1950 yılından evvelki senelerde, Kazanç Vergi
si g rubunun arzettiği statik manzaranın aksine olarak, her yıl vatandaş
ların artan kazanç ve gelirleri ile mütenasip bir hâsıla sağlamakta olma
sının neticesidir. Filhakika Kazanç Vergisi yılda normal olarak % 5 ilâ % 
8 arasında bir artış temin edebildiği halde Gelir ve Kurumlar vergilerin
deki artışlar % 25 - 30 nispetlerine yükselmiş bulunmaktadır . 

(*) Kazanç Vergisinden Gelir Vergisine intikal senesi olan 1950 gılında mukayese-
ge imkân vermigecek bügük değişiklikler (ezcümle Gelir ve Kazanç vergilerinin 
müşterek tatbikat yılı olması gibi) bulunduğu göz önünde tutularak mukayese 
mütaakıp yıldan itibaren yapılmıştır. 
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Bu bakımdan her iki vergi sistemi arasında kısa bir mukayese yap
makta fayda vardır. 

1949-1950 Y I L L A R I N D A K A Z A N Ç V E R G İ S İ N E TÂBİ V E G E R Ç E K 
G E L İ R L E R İ Ü Z E R İ N D E N V E R G İ L E N D İ R İ L E N K U R U M V E Ş A H I S L A R 

(Ücretl i ler hariç) 

Vergileri (kazanç , buhran , m u v a z e n e 

Mükel lef adedi Vergi matrahları Hava K. Yardım V.) yekûnu 

7 592 121 902 8 2 9 4 7 0 5 9 115 

1951 yı l ından sonra gelir ve kurumlar vergisinin arzettiği durum şöyledir : 

a) Gel i r Vergisi (*) 

Mükel lef adedi 

Yıllık b e y a n n a m e veren tam mükellef iyete 

tâbi o lanlar yalnız kâr gösteren mükellefler 

Vergiye tâbi gelir 

Vergi 

b) K u r u m l a r Vergisi (*) 

Mükel lef adedi 

Yalnız kâr gösteren mükellefler 

Ve rg iye tâbi 

Vergi (Tahakkuk eden vergi) 

1951 1952 

46 5 0 4 

278 260 6 0 4 

50 256 283 

1 0 1 4 

147 181 955 

29 157 997 

5 4 4 4 4 

5 1 8 6 5 4 2 1 8 

122 207 605 

I 104 

300 226 4 1 6 

5 6 0 5 9 061 

1953 (**) 

6 2 0 9 8 

6 7 6 6 5 8 199 

168 6 5 8 199 

6 9 8 4 6 461 

Vasıtalı vergiler sahasındaki gelişmeyi karakterize eden iki m ü h i m 
unsur şunlardır : 

1. Büyük vergi indirimleri yapılmıştır. 

2. Vergi hâsılasında büyük bir gelişme olmuştur. 

Filhakika, bir çok indirimler yapılmış olmasına rağmen vasıtalı vergi

ler hâsılası; yukarıda tebarüz ettirildiği veçhile 1950 den bu yana % 60,5 

nispetinde bir artış kaydetmiştir. 

Vasıtalı vergiler sahasındaki artışın, nüfus tezayüdü yanındaki başlı

ca âmillerini, zirai, sınai ve ticarî sahalardaki inkişaf olarak sayabiliriz. 

Ancak bunlara ilâveten, istihlâk sahasının arzetmekte olduğu bünyevî is

tihaleyi de nazara almak lâzımgeleceği aşikârdır. 

(*) Geçici rakamlardır. 
(**) 1953 yılına ait rakamlar, henüz malî sene tamamlanmadığı için nakıstır. 
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K u r u m l a r vergisi hal iye tahakkukat ı 56 0 5 9 061 6 9 8 4 6 401 

İktisadî Devle t Teşekkül ler inin 

Kurumla r V. tahakkukat ı yekûnu 3 8 9 4 6 923 4 7 8 0 0 107 

Diğer kurumlar ın vergileri tahakkukat ı yekûnu 17 112 138 22 0 4 6 3 5 4 

K u r u m l a r Vergisinin yıllık artış nispeti — 24 ,59 

İktisadî Devlet Teşekkülleri Kurumlar 

Vergisinin yıllık artış nispeti — 22 ,73 

Diğer kurumlar vergi ler inde yıllık artış nispeti — 28,83 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ile diğer özel teşebbüsler tarafından öde
nen Muamele Vergisi hâsılaları da şu seyri takibetmektedir : 

% Nispeti 

Ödenen vergi Sümer-

Yılı Sümerbank Özel Toplam bank Özel 

1951 53 955 811 64 486 493 118 442 304 45.55 54.45 

1952 65 479 020 80 070 389 145 549 409 44.98 55.02 

1953 (8 ay.) 44 627 406 62 728 655 107 356 061 41.56 58.44 

Bu rakamların tetkikından da anlaşıldığı veçhile, son senelerde bü

tün memleke t ekonomisinde olduğu gibi, malî potansiyel sahasında da 

özel teşebbüslerin daha büyük bir faaliyet arzetmekte o lduğuna ve bu

nun iktisadî gel işmemiz bakımından ehemmiyet ine işaret e tmek yer inde 

olur. 
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Fazlalaşan satınalma gücü bir taraftan istihlâk hacmini yüksel t i rken 

diğer taraftan yüksek vergili maddelere teveccüh eylemeye başlamıştır . 

1953 yılının geçen 8 aylık devresi içinde, hemen bütün vasıtalı vergileri

mizde büyük artışlar idrak edilmekte olmasını bu sahadaki gel işmenin 

bir delili olarak kabul etmek doğru olur. 

C ) Gelirlerimizin arzetmekte olduğu bünyevî istihale içinde bi lhassa 
son yıl larda belli o lmaya başlıyan ikinci bir temayül hususi bir ehemmi
yet arzetmektedir. Bu temayül hususi sermayeye dayanan teşebbüsler in 
Devlet eliyle ve sermayesiyle kurulmuş olan müesselerden daha fazla hâ
sıla vermesi şeklinde ifade edilebilir. Filhakika Kurumlar Vergisi hâsılatı 
bakımından, kabili mukayese rakamlara sahip o lduğumuz, 1952 - 1953 
yıl larındaki durum şöyle olmuştur : 

1952 1953 
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D) Gelir sahasında yapılan ıslahat: 

Devlet gelirleri sahasında 1950 yıl ından bu yana çeşitli ıslahat yer al

mıştır. Islahat gayretleri üç yıllık bir devre içinde büyük neticeler sağlı-

yabilecek şekilde başarılmıştır. 

Yapılan ıslahattan tamamiyle tahakkuk ettirilenler malî yıllar itibariy
le aşağıdaki cetvele dercedilmiştir : 

Meriyet 
Tarihi No.su tarihi 

Yapılan ıslahat : 

a) Şeker İstihlak V. uza

tılması 7.7.1950 5667 26 .6 .1950 

b) Un ve Unlu Maddeler 

Muamele Vergisinin kal

dırı lması 5.7.1950 5668 8.7.1950 

c) İşte kullanılan büyükbaş 

hayvanlar ın Hayvanlar V. 2.8.1951 5818 1.3.1951 

ç) Kibritin Tekelden çıkarıl

ması 30.1.1952 5865 5.5.1952 

d) Yol vergilerinin kaldırıla

rak yer ine akar yakıt lardan 

Yol Vergisi alınması 25.2.1952 5889 29.2 .1952 

e) Vergi Usul Kanununun 

kaçakçıl ığı önlemek maksa-

diyle tadili 1.7.1953 6094 8.7.1953 

f) Harçların tevhidi 25.2.1952 5887 29.3 .1952 

g) Â m m e Alacakları Kanu

nunu 21.7.1953 6183 1.1.1954 

ğ) İnşaatta kullanılan ke

restelerin Muamele Vergi

sinden istisna edilmesi 29.7.1953 6188 29.7 .1953 

Diğer gelir mevzuları üzerinde Hükümetçe gerekli çal ışmalar yapıla
rak bunlara ait lâyihalar Yüksek Meclise takdim edilmiştir. 

4822 

http://No.su


1954 YILI BÜTÇE KANUNU 

Ezcümle bina ve arazi vergilerinin Maliyeye devri tasarısı bu meyan-
dadır. Bundan başka bilhassa ehemmiyet arzeden Gümrük Kanunu ve 
Gümrük Tarife Kanunu üzerinde birkaç seneden beri yapı lmakta olan 
tetkikler neticelenmiş olup bunlara ait lâyihalar da bugünlerde Yüksek 
Mecl ise takdim olunacaktır. 

Gelir mevzular ımızın ıslahı mevzuundaki çal ışmalarımız devam et
mektedir. Bu cümleden olmak üzere, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunla
rı ve Vergi Usul Kanunu üzerindeki çalışmalarımızı zikredebiliriz. Yine bu 
meyanda Veraset ve İntikal Vergisi, Damga resmi, bir kısım maddeler in 
tekelden çıkarılması ve tekelin statüsüne yeni bir şekil veri lmesi , gelir 
teşkilâtının reorganizasyonu mevzuları üzerindeki çal ışmalar ımıza işaret 
e tmek yerinde olur. Halen tahakkuk safhasına yaklaşan iş ler imizden bi
ri de vergi verimini artıracak olan modern bir merkezî istihbarat servisi
dir. Bu servisin hazırlıklarının önümüzdeki yıl sonuna doğru bitirilerek 
ilk çal ışmalarına başlaması mümkün olacaktır. Bu tedbirlerin de tahak
kuku halinde 1950 yıl ından beri girişilen ıslahat gayret ve hamleleri bü
yük bir merhale daha kat 'etmiş olacaktır. 

K ı S ı M - ıV 

B Ü T Ç E POLİTİKASI VE T A T B İ K A T I B A K I M I N D A N 1947 - 1950 ve 
1950 - 1954 D E V R E L E R İ A R A S I N D A KISA BİR M U K A Y E S E 

9 uncu devrenin son çalışma yılına girmiş bulunan Yüksek Meclis in 
tetkiklerine sunduğumuz bu Bütçe lâyihası Hükümet imiz in 4 ncü ve 
umumi seçimlere takaddüm eden son bütçesini teşkil etmektedir. 

Mevzuat ımız bütçe devresini bir sene olarak kabul etmiş bulundu
ğundan Hükümet in icraatını bir sene gibi dar bir çerçeve içinde tutmak 
zarureti hâsıl o lmakta ve uzun vadeli inkişaf programlarının bu mahdu t 
zaman ölçüsü içinde gelişmelerini takibetmek müşkül ve çok defa da 
m ü m k ü n olamamaktadır . 

Bilindiği veçhile, senelik bütçelerin bu kifayetsizliğini telâfi maksadiy-
le, Garp memleket ler inde zaman zaman yıllık bütçe yer ine bir konjonk
tür devresinin med ve cezirlerini ihtiva edecek "devrevî bütçe" veya mu
ayyen bir malî ve iktisadî programın neticesi al ınıncaya kadar geçecek 
devreye şâmil programlaştır ı lmış bütçe fikri, ortaya atı lmış ve hattâ bu fi
kirler yer yer tatbik mevkiine konulmuştur. Ancak, gelir tahminlerinin 
bir seneden öteye isabetle yapı lamaması , iktisadî faaliyet devreleri hak
kındaki bilgilerin henüz kâfi bulunmayışı gibi sebepler yüzünden , y ine 
hemen hemen hiçbir memlekette "devrevî bütçe" fikri daimî bir tatbikat 
sahası bulamamış; programlaştır ı lmış bütçe ise ancak işletmecilik unsu
ru galip bulunan bâzı idarelerce benimsenmiştir . 
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Hükümet imiz iktidara geldiği ilk günden beri girişmiş bulunduğu 
muazzam kalkınma faaliyetlerinin neticelerini yıllık bütçelerin yukar ıda 
arzolunan kifayetsizliği içinde ifade etmek müşkülât iyle karşı karşıya gel
miş ve takibolunan yatır ım ve gelir politikasının müstakbel inkişafları 
hakkında senelik bütçelerimizde etraflı izahat veri lmesine imkân bula
mamışt ı . 

Hükümet imiz in dört senelik çalışmalarının ve bu çal ışmalardan elde 
olunan başarıların topluca gözden geçir i lmesinde ve bu faaliyetlerin baş-
lıcalarının eski iktidarın son dört senelik çalışmaları ile mukayese edil
mes inde Yüksek Meclisin tetkikleri bakımından fayda mülâhaza olun
muştur. 

Son iki teşriî devrenin umumi muvazene ve mülhak bütçeler toplam
ları ile bu rakamların büyük hizmet grupları itibariyle inkisamı aşağıda
ki cetvellerde gösterilmiştir. 

B Ü Y Ü K H İ Z M E T G R U P L A R I İTİBARİYLE D E V L E T G İ D E R L E R İ 
U M U M Î M U V A Z E N E VE M Ü L H A K B Ü T Ç E L E R 

Cari giderler 

1947-1950 

Faaliyat sahası 1947 1948 1949 1950 Yekûnları 

Sağlık 39 405 562 44 502 680 48 751 201 57 025 543 189 684 986 

Eğitim 106 053 208 114 737 438 177 154 429 185 781 896 583 726 971 
Sosyal güvenlik 79 023 240 87 656 744 95 296 212 132 563 210 394 539 406 

İktisadî kalkınma gid. 60 070 344 60 841 076 65 920 387 87 464 295 274 296 102 

Savunma 415 386 571 426 333 534 520 429 987 499 849 281 1 861 999 373 

Borç ödeme 121 059 093 130 589 661 83 624 512 98 646 857 433 920 123 

Umumi idare 225 388 141 257 284 598 216 003 693 220 061 146 918 742 578 

Yekûn 1 046 386 159 I 121 950 731 1 207 180 421 1 281 392 228 4 656 909 539 

Yatırımlar 
1947-1950 

Faaliyat sahası 1947 1948 1949 1950 Yekûnları 

Sağlık 2 779 249 3 080 721 2 849 180 3 960 786 12 669 936 

Eğitim 26 040 165 28 100 506 27 079 769 11 286 609 92 507 049 

Sosyal güvenlik - - - — — 

İktisadî kalkınma gid. 117 101 120 149 237 924 186 686 325 241 344 410 649 369 779 

Savunma 7 532 917 14 542 700 15 501 850 21 063 330 58 640 797 

Borç ödeme - — — — 

Umumi idare 2 232 071 2 574 128 2 609 000 3 157 800 10 572 999 

Yekûn 155 685 522 197 53 5 979 234 726 124 280 812 935 868 760 560 
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Cari ve yatırını yekûnları 
1947-1950 

Faaliyat sahası 1947 1948 1949 1950 Yekûnları 

Sağlık 42 184 811 47 583 401 51 600 381 60 986 329 202 354 922 

Eğitim 123 093 373 142 837 944 204 234 198 197 168 505 676 234 020 

Sosyal güvenlik 79 023 240 87 657 744 95 296 212 132 563 210 394 539 406 

İktisadî kalkınma gid. 177 171 464 210 079 000 252 606 712 328 808 705 968 665 881 

Savunma 422 919 488 440 876 234 535 931 837 520 912 611 1 920 640 170 

Borç ödeme 121 059 093 130 589 661 83 624 512 98 646 857 433 920 123 

Umumi idare 227 620 212 259 863 726 218 612 693 223 218 946 929 315 577 

Yekûn 1 202 071 681 1 319 486 710 1 441 906 545 1 562 205 163 5 525 670 099 

Not : 
1. Devlet Denizyolları, Devlet Demiryolları ve PTT cetvele ithal edilmemiştir. 
2. Umumi Muvazeneden mülhak bütçelere yapılan yardımlar ait oldukları tertipler

den düşülmüştür. 

B A Ş L I C A FAALİYET S A H A L A R I İT İBARİYLE 
İKTİSADÎ K A L K I N M A G İ D E R L E R İ 

(Umumi Muvazene + Katma) 

Cari »ideı ier 

Faaliyat sahası 

Endüstri, madencilik, 

elektrik enerjisi 

Tarım 

Ulaştırma ve haber

leşme 

Bayındırlık 

Yekûn 

Faaliyat sahası 

Endüstri, madencilik, 

elektrik enerjisi 

Tarım 

Ulaştırma ve haber

leşme 

Bayındırlık 

Yekûn 

1947 

5 691 549 

34 187 770 

12 029 334 

8 161 691 

60 070 344 

1947 

26 012 431 

23 222 809 

36 259 644 

31 606 236 

117 101 120 

1948 1949 

5 910 152 

38 954 939 

7 482 379 

8 493 606 

5 179 157 

44 264 864 

7 516 167 

8 960 199 

60 841076 65 920 387 

Yatırımlar 

1948 1949 

31 450 112 

23 825 071 

53 820 394 

40 142 347 

149 237 924 

29 364 846 

32 500 319 

81 097 889 

43 723 253 

186 686 325 

1950 

15 089 500 

47 661 772 

14 110 390 

10 602 633 

87 464 295 

1950 

49 943 011 

47 987 102 

106 424 628 

36 989 669 

241 344 410 

1947-1950 

Yekûnları 

31 870 385 

165 069 345 

41 138 270 

36 218 129 

274 296 102 

1947-1950 

Yekûnları 

136 770 418 

127 535 301 

277 602 555 

152 461 505 

694 369 779 
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Cari ve yatırım yekûnu 
1947-1950 

Faaliyat sahası 1947 1948 1949 1950 Yekûnları 

Endüstri, madencilik. 

elektrik enerjisi 31 703 980 37 360 264 34 544 021 65 032 511 168 640 776 

Tan m 57 410 579 62 780 010 76 765 183 95 648 874 292 604 646 

Ulaştırma ve haber

leşme 48 288 978 61 302 773 88 614 056 120 535 018 318 740 825 

Bayındırlık 39 767 927 48 635 953 52 683 452 47 592 302 188 679 634 

Yekûn 177 171 464 210 079 000 252 606 712 328 808 705 968 665 881 

Not : 

1. Devlet Denizyolları, Devlet Demiryolları ve PTT cetvele ithal edilmemiştir. 
2. Umumi Muvazeneden mülhak bütçelere yapılan yardımlar ait oldukları tertipler

den düşülmüştür. 

B Ü Y Ü K H İ Z M E T G R U P L A R I İTİBARİYLE D E V L E T G İ D E R L E R İ 

U M U M Î M U V A Z E N E VE M Ü L H A K B Ü T Ç E L E R 

Cari giderler 
1954 Hükü Yekûnları 

Faaliyat sahası 1951 1952 1953 met teklifi (1951-1954) 

Sağlık 62 041 764 74 188 394 91 098 168 103 563 411 330 891 737 

Eğitim 189 078 112 198 299 288 266 873 412 252 268 165 866 518 977 

Sosyal güvenlik 147 899 281 156 539 564 173 983 684 175 543 169 653 965 698 

İktisadî kalkınma gid. 91 615 486 90 568 286 104 895 027 119 129 727 406 208 526 

Savunma 507 632 242 522 784 636 589 590 625 612 041 946 2 232 049 449 

Borç ödeme 105 165 488 114 888 697 126 473 229 139 792 334 486 319 748 

Umumi idare 226 082 209 273 530 302 312 801 112 359 268 606 1 171 682 229 

Yekûn 1 329 514 582 1 430 799 167 1 625 715 257 1 761 607 358 6 147 636 364 

Yatıı ıml ar 
1954 Hükü Yekûnları 

Faaliyat sahası 1951 1952 1953 met teklifi (1951-1954) 

Sağlık 6 121 904 12 022 468 26 165 000 22 938 500 67 247 872 

Eğitim 20 219 722 25 385 501 42 177 732 52 234 201 140 017 156 

Sosyal güvenlik - - - - — 
İktisadî kalkınma gid. 270 102 892 333 088 593 463 291 363 494 349 859 1 560 832 707 

Savunma 22 144 150 19 134 600 45 409 048 45 840 000 132 527 798 

Borç ödeme - - - — — 
Umumi idare 5 016 002 2 123 251 3 167 871 1 524 000 11 83 1 124 

Yekûn 323 604 670 391 754 413 580 211 014 616 886 560 1 912 456 657 
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Cari v e yatırım yekûnu 

Faaliyat sahası 1951 1952 1953 

1954 Hükü

met teklifi 

Yekûnları 

(1951-1954) 

Sağlık 68 163 668 86 210 862 117 263 168 126 501 911 398 139 609 

Eğitim 209 297 834 223 684 897 269 051 144 304 502 366 1 006 536 133 

Sosyal güvenlik 147 899 281 156 539 564 173 983 684 175 543 169 653 965 698 

iktisadî kalkınma gid. 361 718 378 423 656 879 568 186 390 613 479 586 1 967 041 233 

Savunma 529 776 392 541 919 236 634 999 673 657 881 946 2 346 577 247 

Borç ödeme 105 165 488 114 888 697 126 473 229 139 792 334 486 319 748 

Umumi idare 231 098 211 275 653 553 315 968 983 360 792 606 1 183 513 353 

Yekûn 1 653 119 252 1 822 553 580 2 205 926 271 2 378 493 918 8 060 093 021 

Not : 
1. Devlet Denizyolları, Devlet Demiryolları ve PTT cetvele ithal edilmemiştir. 
2. Umumi Muvazeneden mülhak bütçelere yapılan yardımlar ait oldukları tertipler

den düşülmüştür. 

U M U M Î M U V A Z E N E VE M Ü L H A K B Ü T Ç E L E R B A Ş L I C A F A A L İ Y E T 
S A H A L A R I İTİBARİYLE İKTİSADÎ K A L K I N M A G İ D E R L E R İ 

Cari giderler 

1954 Hükü- Yekûnları 

Faaliyat sahası 1951 1952 1953 met teklifi (1951-1954) 

Endüstri, madencilik. 

elektrik enerjisi 13 664 853 14 089 119 14 997 772 15 830 850 58 582 594 

T a r ı m 55 285 577 53 435 039 62 365 764 69 307 055 240 393 455 

Ulaştırma 15 758 198 16 110 656 19 602 867 25 017 482 76 489 203 

Bayındırlık 6 906 858 6 933 452 7 928 624 8 974 340 30 743 274 

Yekûn 91 615 486 90 568 286 104 895 027 119 129 727 406 208 526 

Yatırımlar 

1954 Hükü- Yekûnları 

Faaliyat sahası 1951 1952 1953 met teklifi (1951-1954) 

Endüstri, madencilik, 

elektrik enerjisi 45 292 419 35 552 809 47 633 593 50 870 409 179 349 230 

Tarım 54 562 651 72 960 817 102 349 262 108 116 746 337 939 476 

Ulaştırma 133 449 271 191043 836 241184 684 245 520 977 811198 768 

Bayındırlık 36 798 551 33 531131 72 123 824 89 341727 232 295 233 

Yekûn 270 102 892 333 088 593 463 291 363 494 349 859 1 560 832 707 
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Cari ve yatırım yekûnu 

1954 Hükü- Yekûnları 

Faaliyat sahası 1951 1952 1953 met teklifi (1951-1954) 

Endüstri, madencilik. 

elektrik enerjisi 58 957 272 49 641 928 62 631 365 66 701 259 237 931 824 

Tarım 109 848 228 126 395 876 164 715 026 177 423 801 578 382 931 

Ulaştırma 149 207 469 207 154 492 260 787 551 270 538 459 887 687 971 

Bayındırlık 43 705 409 40 464 583 80 052 448 98 816 067 263 083 507 

Yekûn 361718 376 423 656 879 568 186 390 613 479 586 1967 041233 

Not : 
1. Devlet Denizyolları, Devlet Demiryolları ve PTT cetvele ithal edilmemiştir. 
2. Umumi Muvazeneden müllıak bütçelere yapılan yardımlar ait oldukları tertipler

den düşülmüştür. 

Bu cetvellerin tetkikından da anlaşılacağı veçhile, 1947 - 1950 devre
sinde cari giderler için 4 656 909 539 lira ve yat ır ım giderleri çin 868 760 
560 lira; 1950 - 1954 devresinde ise cari giderler için 6 147 636 364 ve 
yat ı r ım giderleri için 1 912 456 657 lira tahsis olunmuştur. 

U m u m i yekûnlar itibariyle 1950 - 1954 devresinde cari giderlerde ar
tış % 32 nispetinde, 1 490 756 825 lira; yat ır ım giderlerinde ise % 120 
nispetinde, 1 043 696 097 liradır. 

Mütaakıp bahislerde, bu iki devre zarfında a lman tahsisat ile Sağlık, 
Sosyal , Güvenlik, Millî Eğitim ve Kültür hizmetleri ve İktisadî Kalk ınma 
faaliyetleri sahalarında yapılan işlerin başlıcaları, kısaca gözden geçirile
cektir. 

1. Sağlık işleri : 

A) Tahsisat: 

1950 - 1954 devresinde alınan tahsisat : 398 139 609 

1947 - 1950 devresinde alınan tahsisat : 202 354 922 

1951 - 1954 devresindeki tahsisat fazlası 195 784 687 

Artış nispeti : % 96,75 

B) Yapılan işler : 
Hükümet imiz , vatandaş sağlığının korunmasına, faaliyet programlar ı 

arasında en üstün bir yer vermektedir . Bir taraftan sâri ve salgın hasta
lıklarla amansız bir şekilde mücadele edilirken diğer taraftan koruyucu 
hekimliğe önem veri lmekte ve bu arada sağlık müesseseler inin adedi 
du rmadan artmaktadır. Aşağıda verilen rakamlar bu sahada kısa bir za
manda elde edilen neticeleri göstermeye kâfidir : 
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1. Umumî sağlık müesseseleri 
1946 1950 1953 

Sağlık merkezleri 

Hastane savısı 

10 

34 

16 

39 

242 (înşa halinde olanlar dâhil.) 

118 (Devralınmakta olan memleket 

hastaneleri ve yeni inşaat dâhil). 

Doğum ve çocuk bakımevleri 14 16 26 (yeni inşaat dâhil). 

Bunların yatak sayısı toplamları 6 195 7 759 15 871 

Bu merkezlerde yatarak tedavi 

olunan vatandaşlar 78 674 125 725 217 931 (Dokuz aylık). 

2. Verem müesseseleri : 
Verem hastanesi ve pavyonları 4 7 S4 (Yeni inşaat dâhil). 

Bunların yatak sayıları 495 1 097 6 357 

Yatarak tedavi edilen veremli 

sayısı 8 174 12 784 23 139 (On aylık rakam). 

Ayakta tedavi edilen veremli 

sayısı 22 446 122 018 138 042 (1952 rakamı) 

Röntgen muayenesi (Tarama) 97 175 117 224 177 562 (1952 rakamı) 

Röntgen muayenesi tesbit 4 879 10 129 13 900 (1952 rakamı) 

Verem dispanserleri sayısı 6 S 39 

Tüberkülin tatbikatı Yok 185 734 1 300 933 

B. C. G. aşısı Yok 70 918 524 472 

3. Trahom mücadelesi : 

1946 1950 1953 

Hastane sayısı 16 16 20 

Yatak sayısı 210 225 395 

Dispanser sayısı 33 40 50 

Köy tedavi evi sayısı 35 115 295 

T r a h o m bölgelerindeki okul

larda hastalığın azalış nispeti % 20 % 18 % 15 

4. Sıtma mücadelesi : 

1950 senesine kadar sıtma savaşı hizmetleri için umumi muvazene
den yapı lan senelik yardım 3,5 milyon lirayı geçmez iken 1951 den itiba
ren bu miktar tedricen artırılmış ve 1953 te 6,4 milyon liraya çıkarı lmış
tır. 

Keza 1949 yılında sıtma savaş faaliyet sahası 11 430 köyü ihtiva eder
ken 1953 te 1 195 köy ilâvesiyle bu miktar 12 625 köye çıkarılmıştır. 
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DDT tevziatı 

1946 2.3 Ton 

1947 18.3 Ton 

1948 62.0 Ton 

1949 99.3 Ton 

1950 109.8 Ton 

1951 184.1 Ton 

1952 645.5 Ton 

1953 1 162.0 Ton 

2. Millî eğit im ve kültür işleri : 

A) Tahsisat : 

1951 - 1954 devresinde alınan tahsisat 1 006 536 609 

1947 - 1950 devresinde alınan tahsisat 676 234 020 

1951 - 1954 devresindeki tahsisat fazlası 330 302 589 
Artış nispeti % 48.84 

B) Yapılan işler 

Eski iktidar mensupları millî eğitim mevzuunun, kendi zamanlar ına 
nispetle, ele al ınmayan tek mevzuu olduğunu muhtel if vesilelerle iddia 
etmektedirler. 

Halbuki iktidarımızın bu mevzudaki gayretleri, eski iktidara nazaran 
asla geri kalmadığı , aksine olarak, bu sahada da mühim terakkiler kay
dedildiği bir vakıadır. Aşağıdaki rakamlar bu vakıayı açıkça ifade etmek
tedir. 

Millî eğit im ve kültür hayatımızın son yıllara ait inkişafını aşağıdaki 
rakamlardan takibetmek mümkündür : 

1. İ lköğretim 1946 1950 1953 

Beş sınıflı öğretmenli 

okul sayısı 7 640 12 511 15 160 

Öğre tmen sayısı 18 818 27 144 32 601 

Öğrenci sayısı 1 131 286 1 460 958 1 654 771 

4 8 3 0 

Yine bu cümleden olmak üzere sıtma savaşının ayrı lmaz bir cüz'ü 
olan lâboratuvar adedi 1950 de 15 iken bugün 34 e çıkarılmıştır. 

Sı tma savaşında en mühim silâh olan DDT tatbikatı da seneden se
neye artırılmış ve bu hastalığın sindiri lmesinde bu tevziatın m ü h i m bir 
rolü olmuştur. 
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Bu tablo tetkik edilecek olursa, iktidara geldiğimiz tarihten bu yana 
memleket imiz in yeniden 2649 ilkokula kavuşmuş olduğu görülür. 

1950 senesine kadar vasati olarak yılda 298 ilkokul yapıl ı rken bu ta
rihten sonra vasati rakam 883 e çıkmıştır. 

Yine son 3,5 senelik faaliyet arasında korunmaya muhtaç ve özel eği
t ime tâbi çocuklar için lüzumlu müesseseler suratla artırılmıştır. 1950 de 
bu sahada on bir öğretmenli ve 485 öğrencili dört aded yurt varken bu
gün bunların adedi 18, öğretmenleri 95 ve öğrenci sayıları 1 732 ye çıka
rılmıştır. 

2. İ lköğretim 1946 1950 1953 

Ortaokul sayısı 214 343 432 

Öğre tmen sayısı 3 611 3 730 4 157 

Öğrenci sayısı 58 544 58 675 78 348 

Lise sayısı 52 59 68 

Öğre tmen sayısı 1 283 1 425 1 552 

Öğrenci sayısı 21 881 18 257 26 257 

Öğre tmen okulu 10 8 12 

Öğre tmen sayısı 212 95 157 

Öğrenci sayısı 2 140 1 825 2 325 

Ortaöğret im bütçesi 1950 de (27) milyon lira iken bu miktar bugün 
(35,5) milyon liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bu mevzuda bilhassa şu ciheti göz önünde bulundurmak icabeder. 
Cumhur iye t idarenin kuruluşundan evvel meydana getiri lmiş olanlar ha
riç 1950 yıl ına kadar 213 ortaokul ve 36 lise açılmıştı. Buna karşılık son 
üç sene içinde 125 ortaokul ve 9 lise açılmıştır. Bu suretle 1923 senesin
den 1950 senesine kadar geçen 27 senelik devre zarfında yı lda vasati ola
rak 8 ortaokul ve 1,5 lise açıldığı halde son üç sene içinde senede vasati 
olarak 62 ortaokul ve üç lise açılmıştır. 

İnşa olunan ortaokullara Hükümet her sene gittikçe artan bir nispet
te yard ım e tmeye devam eylemektedir. Evvelki iktidarın son senesinde 
150 000 T. L. raddesinde olan bu yardım halen on misli artırılmış ve 1,5 
mi lyon liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 

3. Teknik öğretim : 

Memleket in istihsal ve münakale faaliyetleri makineleşt ikçe teknik 
öğret im daha büyük bir önem kazanmakta ve bu faaliyetlere muvazi ola
rak yeni ihtiyaçları karşılayacak bir hale getirilmektedir. 
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Bu sahada son çalışmalar arasında 17 sanat enst i tüsünde motor ve 
ziraat aletleri kısımları açılmış olmasını ve sanat enstitüsü tesisine nü
fusları müsait olmıyan köy ve kasabalarda açılan demircilik ve maran
gozluk kurslarının gördüğü rağbeti zikretmek mümkündür . Bunlar ın 
adedi 1950 de 85 iken 1953 te 149 a çıkarılmıştır. 

Yine bu cümleden olmak üzere Kız Enstitülerinin sayısı 47 den 55 e 
ve Kız Orta Sanat Okullarının sayısı 3 ten 15 e çıkarılmıştır. 

Bu sahada rağbet gören faaliyetlerimizden biri de gezici köy kadınla
rı kursu o lmuş bu kursların adedi 1950 de 340 iken 1953 te 473 e çıka
rılmış, öğre tmen sayısı 339 dan 469 a ve öğrenci sayısı da 8 161 den 10 
642 ye yükseltilmiştir. 

4. Yükseköğre t imi : 

1950 de Yükseköğre t im için 25 milyon lira sarfedilmiş iken bugün bu 
rakam 45,2 milyona çıkmış bulunmaktadır . 

Son iki devre zarfında üniversitelerimize yapılan Hazine yardımlar ı 
nın seyri ve bunların yekdiğeriyle mukayesesi , Hükümet imiz in yükse
köğret ime verdiği ehemmiyet ve kıymeti göstermeye kâfidir. 

1951-1954 

devresindeki 

1947-1950 1951-1954 tahsisat artışı 

İstanbul Üniversitesi 48,2 64,8 16,6 

Ankara Üniversitesi 23,9 42.1 18,2 

Teknik Üniversitesi 14,3 28,5 14,2 

86,4 135,4 49,0 

Art ış nispeti % 56 ,69 

Son dört sene zarfında Hükümetten gördükleri devamlı h imaye ve 
müzahere t sayesinde bugün üniversitelerimiz modern binalar, ileri araş
t ı rma vasıtaları ve yeni lâboratuvarlar ile teçhiz edilmiş ve kıymetl i birer 
öğret im heyetinin idaresi altında, bu irfan ocaklarımız her gün bir az da
ha gel işme yoluna girmiş bulunmaktadır. 

Anado luyu büyük bir medeniyet eserine kavuşturacak olan Doğu 
Üniversi temizin de hazırlıklarının bitmiş olduğunu ve 1954 te bu mües-
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sesenin tesis ve inşaatına başlanacağını burada tebarüz et t i rmek yerin
de olacaktır. Millî Eğitim sahasındaki bu mukayeseler i bir taraftan çey
rek asırlık bir devrenin hâsılası, diğer taraftan dört yıllık bir iktidarın fa
aliyetlerinin eseri olarak yaptığımız zaman başarı larımızın vüsat ve 
ehemmiyet i elbetteki daha iyi anlaşılacaktır. 

5. Basın - yayın ve turizm faaliyeti : 

Kültür çalışmaları arasında mühim bir yer alan radyo yayınlar ı gün 
geçt ikçe daha geniş bir halk kitlesinin hizmetine girmektedir . Halen rad
yo yayınları köylümüze eğitim, tarım ve sağlık sahalarında büyük bir yar
dım yapmaktadır . 

Aşağ ıda görüleceği veçhile üç yıl zarfında radyo alıcı cihazları sayısın
da ayda 17 000 artışla % 100 ü mütecaviz bir tezayüt vukubu lmuş ve bu
na muvazi olarak, radyo verici istasyonlarımızın adedleri çoğalt ı lmış ve 
günlük neşriyat saatleri de uzatılmıştır. 

1946 1950 1953 

Radyo alıcı cihazları 187 870 332 618 786 553 

Radyo verici istasyonları 2 3 5 

Bu sene memleket içinde 3 yeni radyo verici is tasyonunun kurulma
sı için gerekli tahsisat sağlanmış ve bu tesisler ihaleye çıkarılmıştır. Er
zurum, Adana ve İzmir şehirlerinde inşa olunacak bu yeni istasyonlar sa
yes inde hem daha iyi şartlar altında radyo dinleme imkânı hem de prog
ram tenevvüü temin edilecektir. Diğer taraftan yeni istasyonlarla birlikte 
ihalesi yapı lmak üzere Ankara Radyosunun teknik tesisatının tevsi ve ıs
lahı da kararlaştırılmıştır. 

3. Sosyal güvenlik faaliyetleri : 

A) Tahsisat: 

1951 - 1954 devresinde alınan tahsisat 653 965 698 

1947 - 1950 devresinde alınan tahsisat 394 539 406 

1951 - 1954 devresindeki tahsisat fazlası 259 426 292 

Artış nispeti % 65,75 
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B) Yapılan işler : 

Çal ışma hayatımızdaki faaliyet arttıkça iş mevzuat ının tatbik sahası 
geniş lemekte ve her sene İş Kanununa tâbi iş yerleriyle buralarda çalış
tırılan işçilerin sayısı muntazam bir şekilde yükselmektedir . 

Seneler İs veri İsçi savısı 

1949 7.518 344.914 

1950 9.127 373.961 

1951 10.174 427.364 

1952 11.403 466.133 

1953 17.336 (Ekim) 515.331 

Hükümet imiz iktidara geldiği günden beri iş mevzuat ımızın iktisadî 
ve içtimai gel işmemizin yarattığı yeni itiyat ve zaruretlere göre ayarlama
ya çal ışmış ve bu hususta yeni mevzuat tedvininden ziyade tatbikatı te
kemmül ettirmek, iş verenlerle işçilerin müşterek ve ahenkli bir şekilde 
çalışmalarını temin eylemek hususunda büyük gayretler sarfetmiştir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu son üç yıl içinde hakiki hüviyet ine kavuş
turulmuş ve yurdun her tarafında bu kurum iş istiyen vatandaşlar ımızın 
hizmet ine koşmaya başlamıştır. 

Kurumun dikkate şayan faaliyetlerinden biri de memleket in muhtel i f 
yer ler inde açmakta olduğu barındırma yurtlarıdır. 1949 da bu yurt larda 
60 yatak bulunmasına mukabil bu miktar halen on üç misli artırılarak 
782 ye çıkarılmıştır. Bugün inşa halinde olan yurtların ikmalini müta
akıp yatak adedi 1 000 olacaktır. 

1946 yı l ında yalnız iş kazası, meslek hastalıkları ve analık sigortala
rı üzerinde meşgul olmak üzere faaliyete geçen İşçi Sigortaları Kurumu 
1950 den itibaren ihtiyarlık sigortası, Mart 1951 den itibaren de hasta
lık sigortasını ihtiva eden bir tatbikat safhasına girmiştir. 

Hastalık sigortasının tatbikatı bu sigortanın tedavi ve bakım yard ım
larını gereği gibi yapabi lmek üzere, sağlık tesis ve hizmetlerinin genişle
ti lmesini icabettirmiş, İstanbul ve İzmir bölgelerindeki hastane ve dis
panser gibi sağlık tesislerindeki yatak sayısı 1950 de 74 iken halen 
1 295 e çıkarılmış ve ayrıca Ankara 'da 80 yataklı bir hastane açılmıştır. 

1950 den bu yana ihtiyarlık sigortasına tescil edilen işçi ve hizmetli
lerin adedinde de gün geçtikçe tezayüt görülmektedir. 1950 de tescil edi
lenlerin yekûnu 292 609 iken bu miktar 1952 sonunda 472 123 ü bul
muş ve 1953 ün ilk on ayında yar ım milyonu aşmıştır. 
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(*) 1947 - 1950 devresinde de bu tahsisat muhtelif daireler bütçelerinin çeşitli ter
tiplerinde yer aldığından miktarının mukayeseye elverişli bir tarzda tesbiti 
mümkün olamamıştır. 
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4. Toprak ve iskân işleri : 

A) Tahsisat (00 ilâvesiyle) 

1951 - 1954 devresinde : 87 199 438 

1947 - 1950 devresinde : (*) 

B) Yapılan işler : 

1. Çiftçiyi topraklandırma faaliyeti : 

1947 - 1950 devresi zarfında ceman 15 450 çiftçi ailesine 751 477 dö
nüm ziraat arazisi ve 80 121 dönüm meralık ki, ceman 831 598 dönüm
lük toprak tevzi edilmiş iken son üç buçuk sene zarfında 105 795 çiftçi 
ailesine 4 983 696 dönüm ziraat arazisi ve 3 339 145 dönüm meralık ki 
ceman 8 322 841 dönümlük toprak tevzi edilmiştir. Diğer bir ifade ile Hü
kümet imiz bu sahadaki faaliyeti eski yıllara nazaran or talama on misli 
hızlandırmıştır. 

Yine bu mevzuda çiftçilere 1947 - 1950 devresinde verilen 3,1 mi lyon 
liralık kredi son üç buçuk yıllık devre zarfında 8,7 milyon liraya çıkarıl
mıştır. 

2. Göçmenlere yapılan iskân yardımları : 

Eski iktidar zamanında göçmenlerin iskân işleri hiç bir zaman plânlı 
bir şekilde ele alınmamıştır. 

Buna mukabil iktidarımız zamanında Bulgaristan'dan y u r d u m u z a 
gelmiş bulunan 37 351 aile ve 154 393 nüfus göçmenin barındırı lmaları 
int izam içinde başarılmıştır. Bunlardan başka Avrupa 'dan gelen 1 742 
kamp mültecisi de muvakkaten barındırılmıştır. Bu faaliyetlerimize mu
vazi bir çal ışma temposu ile göçmenlerin kati iskânları için sarfedilen üs
tün gayretler sayesinde büyük kısmının müstahsil duruma getiri lmeleri 
temin edilmiştir. 

Bu sahada yapılan işler arasında 864 258 dönüm arazinin göçmenle 
re dağıtıldığını, 17 427 ailenin topraklandırıldığını, 29 604 ev verildiğini , 
çiftçi göçmenlere 22,5 milyon liralık donatım ve işletme kredisi ve sanat
kâr göçmenlere de 981 007 liralık kredi tevzi edildiğini z ikretmek m ü m 
kündür. 

Bütün bu göçmen işleri mazide eşi görülmemiş bir şekilde hiçbir arı
zaya meydan vermeden ve en küçük bir ıztırap mevzuu o lmadan başarıl-
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mıştır. Bu dahi başlı başına muvaffakiyettir. Mazide göçmen meseleleri
nin acı hatıraları ve elîm tesirleri hafızalarımızda yaşamaktadır . Bu hâtı
ralar tazelenecek olursa Bulgaristan'dan gelen göçmenler in yetişt ir i lme
leri işinin nasıl bir başarı teşkil ettiği kolayca anlaşılır. 

5. İktisadî kalkınma faaliyetleri : 

1951 - 1954 devresinde alınan tahsisat 1 967 003 233 

1947 - 1950 devresinde alınan tahsisat 968 665 881 

1950 - 1954 devresindeki tahsisatta artış farkı 998 337 352 

Artış nispeti % 103 

Hükümet imiz iktidara geldiği gündenberi yurdun iktisadî kalkınma
sını iş programının başına almış ve politikasının yarının müreffeh Türki-
yesini ku rma hedefine göre ayarlamıştır. 

Kısa bir zamanda memleket in topyekûn kaynakları iktisadî ka lk ınma 
dâvası uğrunda seferber edilmiş senelerce âtıl vaziyette duran topraklar 
yeraltı servetlerimiz işletmeye açılmış ve 1950 ye kadar takip olunan 
Devletçil ik ve himaye politikası yüzünden iktisadî faaliyete iştirak husu
sunda tereddüt, şüphe ve çekingenlik gösteren hususi teşebbüs, iktida
r ımızdan gördüğü teşvik ve teşci sayesinde memleket in kalkınmasına var 
kuvvetiyle katılmıştır. 

Bir taraftan Devlet eliyle yapılan müsmir yatırımlar artırılırken diğer 
taraftan istihsal kredileri teşvik edilmiş ve Devlet tarafından ifa olunan 
bütçe içi yatırımlar 1950 de 280 milyon, İktisadî Devlet Teşekkül ler i va
sıtasıyla yapılanlar 144 milyon lira iken bu miktarlar 1953 te sırasiyle 
580 ve 277 milyon Türk lirasına çıkarılmıştır. 1950 de kurulan Sınai Kal
k ınma Bankası kredileri ile yapılan hususi sektör yatırımları ş imdiye ka
dar 235,6 milyon lirayı aşmıştır. Keza 1950 ye nazaran zirai krediler % 
261 nispetinde ve ticari krediler % 130 nispetinde artmıştır. 

Üç buçuk sene gibi kısa bir zamanda memleket ölçüsünde tahakkuk 
et t i rmekte olduğumuz iktisadî kalkınmamız büyük bir hızla gelişmiştir. 
Bu cümleden olmak üzere hububat istihsalimiz 1950 ye nazaran hemen 
bir misli artmış, sınai istihsal kapasi temizde kezalik % 100 bir tezayüt 
husule gelmiştir. Bütün bunların neticesi olarak, memleket te nüfus ba
şına düşen gelir miktarının 1950 nin 396 lirasına mukabi l 1952 de 470 
liraya çıkması , halkımızın refah seviyesinde vukua gelen yükse lmenin en 
veciz delilini teşkil etmektedir. 
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Elde edilen bu neticelerde hiç şüphesiz Devlet bütçeler inden yapı lan 
yatır ımların hissesi büyüktür. Bu son devre zarfında bir evvelki devreye 
nazaran iktisadî işler için % 103 nispetinde bir milyar lira fazlasiyle, bir 
milyar 967 milyon lira harcamış bulunmaktayız. 

Fakat unutmamak lâzımdır ki, Devlet eliyle yapt ığımız bu yatırımlar, 
hususi teşebbüs yatırımlarının ancak, bir kısmına tekabül e tmekte ve 
bugün varılan neticelerde istihsal ve milli gelirlerdeki bu muazzam artış
ta en müh im rolü oynıyan Türk çiftçisinin, Türk tüccarının, Türk işçisi
nin ve bütün Türk halkının Hükümetin takip ettiği iktisadî polit ikayı bü
tün gücü ile desteklemesi, emeği, bilgisi ve sermayesiyle k ıymet lendi rme
si olmuştur. 

Mütaakıp bahislerde iktisadî kalkınma faaliyetlerimiz dolayısiyle ge
rek u m u m i muvazene ve gerek mülhak bütçelerden ver i lmekte olan çe
şitli tahsisatın sarf mevzular ına toplu bir şekilde bakılacak ve ş imdiye 
kadar elde edilen neticeler 1947 - 1950 devresindeki faaliyet ile mukaye
se edilecektir. 

Tetkik olunacak yatırım sahaları sırasiyle : 

1. Endüstri , madencilik ve enerji, 

2. Tar ım, 

3. Ulaşt ı rma : Karayolları, Havayolları , Devlet Meteoroloji U m u m 
Müdür lüğü, Devlet Demiryolları ve inşaatı (* ) , Deniz ticareti faaliyeti ( * * ) , 
ve PTT (*) . 

4. Bayındırl ık : Su işleri, halkın yapacağı su işlerine yard ım, l iman
lar inşaatı, hava meydanları inşaatı. 

1. Endüstri madenler ve elektrik enerjisi : 

Tahsisat : 

1950 - 1954 devresinde alınan tahsisat 237 931 824 

1947 - 1950 devresinde alınan tahsisat 168 640 776 

1951 - 1954 devresinde tahsisat fazlası 69 291 048 

Artış nispeti % 41 

(*) 1953 ten beri İktisadî Devlet Teşekkülü. 
(**) Denizcilik Bankası ile hususi teşebbüse ait Türk Ticaret Filosunun faaliyeti. 
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Faaliyet : 

a) Endüstri ve madenler : 

Sınai istihsal ve madenler sahasında son senelerde kaydolunan geliş
meyi bütçelerimizden ayrılan tahsisatla ö lçmeye imkân yoktur. Hükü
met, hususi teşebbüsü teşvik etmek, memlekete hususi teşebbüsün hu
zur içinde çalışacağı iklimi yaratmak, yol yapmak, l iman tesis e tmek, 
enerji santralleri kurmak, sınai kredi ve teknik bilgi sağlamak suretiyle, 
gerekli bütün kolaylıkları temin etmiştir. Bu sebeple umumi bütçeden 
endüstri ve madenler sahasına yapılan yatırımlar birer müşevvik rolü oy
namış ve daha evvel istihsal halisinde gördüğümüz veçhile memleke t te 
kurulmakta olan büyük sınai manzumenin Hükümete yok o lmadan hu
susi se rmaye ile tesisi yolunda başarılı adımlar atılmıştır. 

Burada, memleket imizde tamamiyle yeni bir çığır açmakta olan ve 
halen bütçe içi tahsisatla kurulmakta bulunan Batman Petrol Tasfiyeha
nesine kısaca temas etmek muvafık olacaktır. 

Bu tasfiyehanenin 1955 te faaliyete geçebilmesini temin için hazırlık
lara geçilmiş, makine siparişleri verilmiş ve inşaata nezaret edecek mü
şavir mühendisl ik firması seçilmiştir. Bu tasfiyehanenin senelik istihsal 
kıymeti 27 milyon lira civarında bulunacaktır. 

b ) Enerji işleri : 

Bölge santralleri inşaatı süratle ilerlemektedir. Halen inşa hal inde 
bulunan 12 aded santralden 3 ü 1953 te, 5 i 1954 de, 3 ü 1955 te ve 1 i 
1956 da faaliyete geçecektir. 

Ayr ıca 3 yeni bölge santralinin inşaatı 1953 te programa al ınmış ve 
7 yeni bölge santralinin projeleri ikmal edilmiştir. 

2) Tar ım işleri : 

1950 - 1954 devresinde alınan tahsisat 578 milyon 

1947 - 1950 devresinde alınan tahsisat 292 milyon 

1951 - 1954 devresinde tahsisat fazlası 286 milyon 

Artış nispeti % 98 

Faaliyet : 

Son dört sene zarfında bütçe içi ve bütçe dışı imkânlarla zirai istih
salimizin gerek miktar, gerek kalite bakımından üstün bir seviyeye çıkar
mak, çiftçimizi teknik bilgi ve makine ile teçhiz eylemek bu sahadaki fa
aliyet programımızın başında gelmiştir. 
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Zirai ist ihsalimizde son üç sene zarfında müşahede edilen bir misl ine 
çok yakın artışta : 

a) Temizlenmiş , i laçlanmış, verimli ve hastalıklara mukav im tohum
lukların kullanılması, 

b) Makinal ı ziraatın tamimi, 

c) Ekim sahasının genişletilmesi, 

d) Çiftçiye uygun şartlar ve uzun vâdelerle geniş krediler sağlanma
sı. 

e) Çiftçimizin yeni teknik bilgilerle teçhizi, 

f) Kimyevi gübre kullanılmasının yayılması , gibi sebeplerin ve hassa
ten Türk çiftçisinin uyanıklığının ve modern ziraat usullerini ben imseyip 
tatbik etmek hususunda gösterdiği kabiliyetin büyük bir hissesi vardır. 

g) Tohumluk dağıtımı faaliyeti : 

Devlet Üretme Çiftliklerinin faaliyete geçmesiyle bu sahadaki çalış
malar daha teksif edilmiş ve halen memleket in muhtel i f bölgeler ine da
ğı lmış bulunan 19 üretme çiftliği vasıtasiyle çiftçiye temizlenmiş ve ilaç
lanmış tohumluk, fidan, sebze ve emsali tevzii gittikçe artan bir hızla de
v a m etmekte bulunmuştur. 

İlaçlanan ve temizlenen tohumluk miktarı 1949 1952 

Temizlenen 73.669 ton 177.220 ton 

İlaçlanan 95.000 ton 235 .000 ton 

Selektör ve triör adedi 478 878 

h) Teknik bilgi : 

Yurdun muhtelif bölgelerinde halk için çeşitli zirai kurslar açı lmakta 
ve ayrıca Tar ım Vekâleti mensupları için tekâmül kursları ter t iplenmek
te ve bu suretle ziraat sahasındaki yenilik ve i ler lemelerden çiftçimiz ve 
teknik elemanlarımız muntazam bir şekilde malûmattar kıl ınmaktadır. 

i) Zirai mücadele işleri : 

Mahsuller imizi daha yet işme sırasında mahvederek her sene mi lyon
larca lira zarar ika eden hastalık ve haşereye karşı tarım teşkilâtımız te
sirli ve katî neticeli mücadele vasıtalariyle savaşmaktadır. 

Tar ım sahasındaki bütün bu çeşitli faaliyetlerin zirai istihsaldeki mu
azzam artışta şüphesiz büyük bir rolü olmuştur. 
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3. Ulaşt ı rma ve haberleşme faaliyeti : 

Tahsisat : 

1951 - 1954 Devresinde alınan tahsisat 887 687 971 

1947 - 1950 Devresinde alınan tahsisat 318 740 825 

Artış farkı 

Artış nispeti 

568 947 146 

% 178 

Ulaşt ı rma faaliyetlerimiz meyanında sırasiyle Karayolları , Havayollar ı 
idareleri ile son senelere kadar mülhak bütçeli birer daire olan Devlet De
miryolları , Devlet Denizyolları ve Posta, Telgraf ve Telefon U m u m Müdür
lüğünün çalışmaları ele alınmıştır. 

a) Karayolları : 

Tahsisat : 

1950 - 1954 Devresinde alınan tahsisat 648 911 143 

1947 - 1950 Devresinde alınan tahsisat 172 186 573 

1951 - 1954 Devresindeki tahsisat fazlası 476 724 570 

Yol dâvamızın kısa bir zamanda ıslahı ve bugünkü ihtiyaçlara ve art
makta olan istihsal kapasitemize uygun bir yol şebekesi meydana getiril
mesi gayesiyle bu sahada işe başlıyan Hükümet 4 senede karayollar ımız 
için 476 724 570 lira harcamış olacaktır. Bu miktar evvelki iktidarın ay
nı mevzu için harcadığı (172) milyon liraya nazaran 2,7 misli daha fazla 
bulunmaktadır . 

Bugüne kadar elde edilen neticeler yapılan sarfiyatın ne kadar ma
halline masruf olduğunu göstermektedir : 

1949 senesi sonuna kadar memleket imizde yaz ve kış geçit veren sta
bilize yol lar ın uzunluğu 2 630 kilometre iken bu miktar 1953 on birinci 
ay sonunda 9 800 kilometreye çıkarılmıştır. Keza bitümlü kap lama yol
ların uzunluğu 1949 da 1 175 kilometre iken bu miktar 1953 ün on bi
rinci ayında 1 900 ki lometreye varmıştır. Halen yaz ve kış geçit veren ka-
rayollarımızın uzunluğu 21 bin kilometreyi tecavüz etmektedir. 

Artış nispeti % 277 

Faaliyet : 
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Yol inşaatı yanında köprü inşaatına da büyük bir hız verilmiştir. 1950 
ye kadar memleket te 27 yılda 13 bin metre uzunluğunda 289 köprü ya
pılmıştır. Son üç sene zarfında ise bu miktar hemen hemen 3 misli artı
rılarak 37 500 metre uzunluğunda 732 köprünün inşaatı ele a l ınmış ve 
bunun 12 200 metre uzunluğundaki kısmı tamamen ikmâl edilmiştir. 

Karayolları şebekemize gösterdiğimiz bu yakın ih t imam memleke t in 
iktisadiyatı üzerinde derhal tesirlerini göstermiş ve eşya nakliyatı 3 mis 
li ve yolcu nakliyatı 6,5 misli artmıştır. Motorlu sivil nakil vasıtaları ade
di 1949 da 22 093 iken 1953 de 57 bini bulmuştur. Yollar ımızın süratle 
ıslah edilmesi ve büyük bir şebekenin yaz ve kış geçit ve rmekte oluşu eş
ya nakil ücretleri üzerinde tesirini göstermiş ve 1949 sonunda ton kilo
metresi 29 kuruş olan vasati eşya nakil ücreti 1953 sonunda 12 kuruşa 
inmiştir. 

Bu sahada büyük bir ehemmiyet le ele alınmış işlerden birisi de il ve 
köy yol lar ımıza devamlı yardım yapılması olmuştur. Bir taraftan ana yol 
larımız yapıl ırken diğer taraftan bu yolları besliyecek olan tâli yollar için 
karayolları bütçesinden alâkalı idarelere devamlı ve mütezayi t yardımlar 
yapılmaktadır . 

1950 de bu işler için 7 milyon liralık bir yardım yapı lmış iken bu mik
tar 1951 de 14 milyon, 1952 de 51 milyon, 1953 de 54,5 mi lyona çıka
rılmıştır. 

b) Havayolları : 

Tahsisat : 

1950-1954 devresinde alınan tahsisat 62 422 

1947-1950 devresinde alınan tahsisat 38 545 

Son devresinin tahsisat fazlası 23 877 

Artış nispetinde % 62 

Faaliyet : 

İktisadî inkişafımızla muvazi olarak içtimai telâkkilerimizin hızla de
ğişmesi Havayol lar ımızda büyük bir rağbete mazhar olmaktadır . Bu sa
hadaki faaliyetlerimiz, hava seferlerimizi yurdun uzak ve çeşitli bölgeleri
ne kadar götürerek büyük merkezlerle vatanın diğer parçaları arasındaki 
irtibatı birkaç saatlik kısa bir zaman ölçüsüne sığdırmak, uçuşlarda em
niyet sağlamak, dış seferleri imkân nispetinde artırmak suretiyle memle 
kete döviz tasarruf ettirmek, halkımıza havacılığın geniş imkânlarını ta
nıtmak ve uçuşlara alıştırmak, Hava Kuvvetlerimiz için yardımcı bir ser
vis vazifesini görmek gibi çeşitli gayelere müteveccih bulunmaktadır . 
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Aşağıya aldığımız faaliyet rakamları bu sahadaki çal ışmalarımızın 
muntazam bir şekilde semere vermekte olduğunu göstermektedir : 

1946 1950 1953 

Taşınan senelik yolcu sayısı 37 308 86 331 170 000 

Senelik uçuş kilometresi 850 909 2 847 814 4 800 000 

Senelik hâsılat 1 181 470 5 110 174 9 000 000 

İşletmedeki istasyonlar 18 22 31 

Dış seferler adedi — 2 6 

Dış seferlerin senelik hâsılatı — 234 082 950 000 

c) Demiryollar ımız : 

1950 Mayıs ında demiryollarımız teknik ve modern teçhizattan ve va
sıtadan t amamen mahrum, bakımsız ve geniş mikyasta tamir ve yeni le
meye muhtaç bir durumda ve her sene ziyan eden bir halde devralan Hü
kümetimiz , son üç yıl zarfında bu mevzuda 200 milyon liraya yakın bir 
yat ır ım yapmış , işletmeyi rasyonel esaslara göre yeniden organize etmiş 
ve 1953 yı l ından itibaren de idareyi ticari prensiplere göre işliyen bir İk
tisadî Devlet Teşekkülü haline koymuştur. 

Son üç buçuk sene içinde, demiryolları faaliyetlerimiz arasında bil
hassa, 1050 kilometre uzunluğundaki bir hattın elektrifikasyon mevzuu 
başta gelmektedir. 

Bu programın birinci merhalesini teşkil eden ve ihalesi yapı lmış olan 
Sirkeci - Soğuksu Banliyö hattının inşası işi ikmal edilerek 1955 te işlet
meye açılacaktır. 

Yine bu müddet zarfında motorlu tren servisleri halkın ihtiyaçlarına 
göre çoğalt ı lmış ve ayrıca 20 motorlu vagon ve 30 römork yeniden ısmar-
lanmıştır. 

Yeni inşa edilmekte olan hatlarımıza gelince : 

a) Elâzığ - Van hattının Genç - Muş kısmının inşaatına devam edil
mektedir. Halen ray ferşiyatına başlanmış ve Muş istasyonu binasının 
ihalesi hazırlıklarına geçilmiştir. 

b) Erzurum - Horasan - Sarıkamış hattı : 

Erzurum - Horasan hattı 1952 sonunda işletmeye açılmış ve Hora
san'dan Sarıkamış 'a doğru inşaata başlanmıştır. 

c) Narlı - Gazianteb : 

Bu hat bu sene ikmal edilerek işletmeye açılmıştır. 

4 8 4 2 



1954 YILI BÜTÇE KANUNU 

d) Ereğli - Kozlu hattı : 

Ereğli - Armutçuk hattı l . X . 1953 te işletmeye açı lmış ve Kozlu hattı
nın da inşaatına devam edilmekte bulunmuştur. 

Aşağıdaki rakamların umumi seyrinden de anlaşılacağı veçhi le de-
miryollar ımız gerek işletme geliri, gerek yatırımları devamlı bir inkişaf 
halindedir. Ve 1951 den itibaren bu idaremiz işletme açığı ve rmemek te -
dir. 

(000 ilâvesiyle; 

1950 1951 1952 1953 

İşletme giderleri 171 679 154 442 168 674 178 394 

Yatır ımlar 23 472 45 014 67 192 71 000 

Masraf yekûnu 195 151 199 456 235 866 249 394 

İşletme geliri yekûnu 169 428 187 147 235 866 249 394 

İşletme açığı 25 723 12 309 — — 

d) Posta, telgraf ve telefon işlerimiz : 

PTT İdaremiz bir taraftan yeni posta hatları ihdas ederken, diğer ta
raftan mevcut şebekeleri art ırmakta ve imkân hâsıl olan yer lerde motor
lu vasıtalarla nakliyat tedbirleri almaktadır. 

Aşağıdaki rakamlar bu idaremizin 1951 den bu yana ne derece bir ge
l işme içinde olduğunu göstermektedir : 

Dahilî ve haricî posta müraselâtı : 

1950 110 303 875 

1951 143 553 139 

1952 177 000 000 

PTT Merkezleri : 

1946 805 

1950 866 

1953 988 

Posta varidatı : 

1950 18 376 054 

1953 (Tahmini) 25 376 829 
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1950 57 828 

1953 110 000 

Telefon : 

Mevcut santrallerin kapasitesi : 

1950 68 331 

1953 93 582 

Şehirlerarası telefon konuşmalarına açık merkezler : 

1950 712 

1953 780 

Otomatik telefon santralleri ile mücehhez şehirler : 

1950 10 

1953 15 

Telefon şebekesinin uzunluğu : 

1950 70 000 Kim. 

1953 87 000 Kim. 

Telefon varidatı : 

1950 12 727 519 

1953 (Tahmini) 25 696 528 

Son üç buçuk yıl zarfında idare 44 milyon liralık bir envest isman yap
mış ve 1953 ten itibaren de bütçesini denkleştirmiştir. 

e) Denizicilik işlerimiz : 

Deniz ticaret filomuz iktisadî kalkınmamıza muvazi olarak seneden 
seneye gerek tonaj bakımından, gerek iç ve dış seferler bak ımından de
vamlı gel işmeler kaydetmektedir . 

18 Gros tondan büyük makineli Türk ticaret gemilerinin 
umumi tonajı 

Aded Tonaj (Gros) Net 

1950 891 467 397 271 662 

1952 1 370 544 783 314 977 
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300 Gros ton ve daha yukarı büyük gemiler le 
tankerlerin tonajı 

Aded Tonaj (Gros) Net 

1950 

1952 109 

93 244 888 

295 475 

138 961 

177 956 

Eski iktidardan devralman Devlet Denizyolları İdaresi iktisadî ve tica
ri icaplara uymıyan bir zihniyet ile çalıştığından, sarfedilen bütün gay
retlere rağmen bu teşekkül bir türlü rantabl bir şekilde işletilemiyor, her 
sene verdiği bütçe açıklarının bono ihracı suretiyle kapatı lması gereki
yordu . 

Deniz hizmetlerinin arzettiği hususiyete ve rekabet sahasındaki güç
lüklere, yük nakliyatı serbest bırakıldıktan sonra ortaya çıkan duruma 
ve bi lhassa memleket in gelişen bünyesinin yarattığı yeni ihtiyaçlara ce
vap veremiyen bu işletmeye yepyeni bir hüviyet veri lmesi icabetmiş ve 
10.VIII.1951 tarih ve 5842 sayılı Kanuna müsteniden 1.III. 1952 tarihin
de Denizcil ik Bankası kurulmuş bu arada yurt içinde yolcu nakliyatı in
hisarı da kaldırılarak bu saha da hususi teşebbüse açılmıştır. 

Bir buçuk senelik kısa faaliyet devresinde Denizcilik Bankası Karade
niz hatt ındaki yolcu kapasitesini % 32 ve yük kapasitesini de % 19 nis
pet inde art ırmış ve kontenjanla yolcu taşıma gibi tahditleri kaldırmıştır . 

Yabancı hatlarda taşman yolcu adedinde de 1950 ye nazaran bir mis

li, yük hacmında ise % 30, bir artış kaydedilmiştir. 

4. Bayındırlık : 

a) Su işleri : 

Tahsisat : 

1951 - 1954 Devresinde alınan tahsisat 204 175 666 

1947 - 1950 Devresinde alınan tahsisat 67 973 616 

1951 - 1954 Devresindeki tahsisat fazlası 136 202 050 

Su işleri : 

Memleket imizde 1937 de başlıyan su işleri faaliyeti 1950 ye kadar ve 
rimsiz ve plânsız bir şekilde devam etmiş ve ancak 1950 den bu yanadır 
ki, bu sahadaki çalışmalar programlı bir şekilde ele alınarak teksif edil
miş ve hızlandırılmıştır. 

Son üç buçuk sene zarfında ise 277 münferit su işi ele al ınmış 106 
şehir, kasaba ve köyün sel felâketinden korunması için lüzumlu tesisle
rin yapı lması işine girişilmiştir. Ele alınmış bulunan 277 münferit su işi 

Artış nispeti % 200,37 
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için 62 milyon ve selden korunma mevzuları için de 15 milyon lira tah
sis olunmuştur. 

Sulama tesisleri sahası 1946 da 26 bin, 1950 de 63 bin hektar iken 
bu miktar 1953 de 284 bin hektara çıkarılmıştır. 

Bataklık kurutma faaliyeti de eskisine nazaran kıyas kabul e tmiyecek 
derecede artırılmış, kurutulan saha 1946 da 20 450, 1950 de 30 200 
hektar iken 1953 de 196 000 hektara çıkmıştır. 

Taşkın, selden koruma sahası da 1946 da 61 500 ve 1950 de 107 000 
hektar iken 1953 de bu miktar 301 000 hektara çıkmıştır. 

Yine bu cümleden olmak üzere, eski iktidar tarafından ele a l ınmamış 
bir mevzu olan yer altı sularının araştırılmasına ait çalışmalar da hızla 
devam etmektedir. Bu meyanda 4 mühim bölgede araşt ırma kuyusu açıl
ması için 2,6 milyon lira tahsis edilmiş ve ayrıca yeraltı suyundan fayda
lanmak zaruretinde bulunan köyler için su araşt ırmalarına baş lamış ve 
1953 de 64 derin kuyu kazılmıştır. 

b ) Halkın yapacağı su işlerine yardım : 

Tahsisat : 

1951 -1954 devresinde alınan tahsisat 65 400 000 

1947-1950 devresinde alınan tahsisat 1 835 000 

1951-1954 devresindeki tahsisat fazlası 63 565 000 

Artış nispeti % 3 500 (35 misli) 

Yapılan işler : 

Halkın yapacağı su işleri için 1947 - 1950 devresinde tahsis ve sarfe-
dilen meblâğ 1 835 000 lira gibi cüzi bir miktardan ibaret iken Hüküme
timiz son dört sene zarfında bu miktarı 65,4 milyon liraya çıkarmıştır . 

34 bin köyümüzden ancak 13 700 ünde içme suyu bu lunduğunu ve 
geri kalan 20 300 köyde içilebilecek evsafta iyi ve sıhhi su bulunmadığı 
nı gören iktidarımız mevzuu ele almış ve üç buçuk yıl gibi çok kısa bir 
müddet zarfında 13 binden fazla köyün su işini halletmiştir. Ayr ı ca 5 000 
köyün su işi de ikmal edilmek üzeredir. 

c) Limanlar inşaatı : 

Tahsisat : 

1951-1954 devresinde alınan tahsisat 77 172 793 

1947-1950 devresinde alınan tahsisat 31 662 221 

1951-1954 devresindeki tahsisat fazlası 45 510 574 

Artış nispeti % 143,73 
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Yapılan işler : 

Sınırlarımızın dörtte üçünün denizlerle çevrilmiş o lmasına r ağmen ik
tidarı devraldığımız zaman memlekette modern anlamda tek bir l iman 
yoktu . Küçük sahil kasabalarımız için hayatî bir ehemmiyet i haiz iskele 
ve küçük barınak işi ise tamamiyle mühmel bir halde bu lunmakta idi. 

Hükümet imiz l iman mevzuunu iktisadî kalkınmamızı hızlandıracak 
en m ü h i m meselelerden biri olarak ele almış ve bu hususta daha iktida
rın birinci senesinde Dünya Bankasından 12,5 milyon dolarlık bir kredi 
sağlamış ve her sene artan bir miktarda bütçeden ayırdığı tahsisat ile ha
len üzerinde çalışılmakta olan l iman ve iskelelerimizin kısa bir z amanda 
tamamlanmas ı ve işletmeye açılması hususunu programa bağlamıştır . 

Halen Zonguldak, Ereğli, Trabzon ve İnebolu l imanlarındaki inşaatı 
süratle devam edilmekte olup Karadenizin bu dört l imanı önümüzdek i yıl 
iş letmeye açılacaktır. 

A n a ticaret l imanlarımızı teşkil eden Salıpazarı, Haydarpaşa ve Sam
sun limanları inşaatına bu yaz bilfiil başlamış ve İskenderun l imanının 
inşası eksi l tmeye çıkarılmıştır. Bir taraftan İzmir l imanının etüdlerine de
v a m edilirken diğer taraftan Mersin Limanı işi de ele alınmıştır. 

Büyük l imanlarımızdaki faaliyete muvazi olarak Hükümet tâli ticaret 
ve istihsal merkezleri ile büyük limanlar arasında deniz yolu ile muvasa
layı kolaylaşt ı rmayı ve kıyı şehirlerimizi kalkındırmayı hedef tutan iske
le ve küçük barınaklar tamir ve inşası mevzuunu da ihmal etmemiştir . 

Eski iktidar zamanında bu işe dört sene zarfında 2,4 mi lyon lira tah
sis edi lmiş iken Hükümetimiz bu seneki teklif ile birlikte bu m ü h i m âm
me hizmeti için, (15,8) milyon lira sarfetmiş olacaktır. 

Son üç buçuk senelik faaliyet neticesinde Şarköy, Çanakkale , Fenike, 
Alanya, Taşucu ve Anamur iskelelerinin inşaatı t amamlanmış ve ayrıca 
12 iskelenin inşaatına da devam edilmekte bulunmuştur. 

d) Hava alanları inşaatı : 

Tahsisat : 

1951-1954 devresinde alınan tahsisat 51 164 353 
1947-1950 devresinde alınan tahsisat 26 803 876 

1951-1954 devresindeki tahsisat fazlası 24 360 477 
Artış nispeti % 90,84 
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Yapılan işler : 

Halkımızın hava yolculuğuna gösterdiği rağbet ve milletlerarası saha
da memleket imize yapılan hava seferlerinin gittikçe artması, yurt ta bey
nelmilel standartlara uygun hava meydanları ile yaz ve kış hava seferle
rine müsai t orta çapta hava meydanları inşasını zaruri kılmaktadır. 

Bu meyanda birinci derecede ehemmiyet i haiz bulunan Yeşi lköy Ha
va Meydanı bu yaz seferlere açılmış ve aynı evsafta olan Anka ra - Esen-
boğa meydanının da inşaatı bitmek üzere bulunmuştur. 

Bundan başka Adana ve Trabzon hava meydanlar ı inşaatına süratle 
devam edilirken büyük hava alanlarımızdan Konya, Eskişehir, Diyarba
kır alanlarının ihaleleri yapı lmış ve ayrıca beş hava alanımızın inşaatına 
geçi lmek üzere gerekli hazırlıklar ilerlemiştir. 

6. Devlet Meteoroloji İşleri U m u m Müdürlüğü : 

A) Tahsisat : 

1951 -1954 devresi 11 904 000 

1947-1950 devresi 10 000 000 

B) Yapılan işler : 

Gün geçtikçe inkişaf gösteren istihsal ve ulaşt ırma faaliyetimizi des-
tekliyen ve Millî Savunmamız için yardımcı bir servis olarak çalışan Me
teoroloji U m u m Müdür lüğümüz mahdut bir tahsisat ile çok işler başarı
labileceğini göstermiş dairelerimizdendir. 

Yukarıdaki tahsisat tablolarının mütalâasından anlaşılacağı veçhi le 
bu u m u m Müdürlüğe geçen devrede verilen tahsisat yekûnu 10 milyon 
lira ve bu devrede ise cüzi bir fark ile 11,9 milyon liradır. Buna rağmen 
faaliyet sahasında elde edilen neticeler ve yeni teşkilât bu tahsisat artışı 
ile kıyas kabul etmiyecek derecede üstün ve başarılıdır. 

Eski iktidarın son dört senesinde meteoroloji is tasyonlarımızın aded-
lerinin fazlalaştırılması şöyle dursun bunlar bilâkis azaltı lmış ve 1946 da 
164 iken 1950 de 160 a indirilmiştir. Bugün ise bunların adedi 274 e çı
karı lmış bulunmaktadır . 

1950 ye kadar memleket imizin deniz istidlali yapan istasyonu olma
dığı halde bugün üç tane istasyona malik bulunmaktayız . Deniz mete
oroloji istasyonlarının adedleri ise 17 dir. 
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Yine bu cümleden olmak üzere 1950 de milletlerarası telsiz yayını ya
pan istasyonların adedi 1 iken bunlar bugün 4 e çıkarılmıştır. 

Yurdun zirai istihsalinin korunması için meteoroloji teşkilâtının tarım 
teşkilât ımıza müzaheret etmesi de 1950 den sonra ele al ınmış işlerden 
bulunmaktadır . Halen U m u m Müdürlük muntazam şekilde feyezan ihba
rı, don istidlali, çekirge mücadelesi istidlali, o rman yangını istidlali yap
maktadır. 

U m u m Müdürlüğün son üç sene zarfında geliştirdiği ve tekâmül et
tirdiği hizmetlerden birisi de askeri hava rasatları için hava kuvvet ler imi
ze yardımcı servisler ihdası ve N A T O manevraları ile diğer askerî harekâ
ta katı lmak suretiyle yapılan meteorolojik çalışmalar olmuştur. 

1954 Bütçe lâyihası hakkındaki izahlarımıza burada nihayet ver i rken 
Hükümet imiz in bütçe içi ve bütçe dışı ve fakat bütçe ile uzaktan, yakın
dan alâkalı faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerden alınan neticelerin bu ge
rekçede yer alanlardan ibaret olmadığını ifade e tmek isteriz. 

Memleket in her köşesinde Devlet yatırımları ile desteklenen m u a z z a m 
kalkınmanın bir gerçek haline geldiği artık herkesçe teslim edilmektedir . 

Eski iktidarın iş başında bulunduğu çeyrek asır zarfında birçok hü
kümetler, hâdiseler ve hattâ devirler birbirini takibetmiştir. Bütün bu vu
kuatın seyrini gözden geçirdiğimiz zaman, harb devri, sulh devri gibi de
virlerin de geçmiş olmasına rağmen, cemiyetimizin tamamiyle statik bir 
hal içinde kaldığı, rakamların ve hâdiselerin ayniyetiyle görülmektedir . 
Ancak , Demokra t Parti iktidara geldikten sonradır ki, cemiyet imizin ha
yat ında bu statik hal yerine, fevkalâde hareketli ve her sahaya şâmil bir 
i ler leme hamlesinin bütün tezahürleri, hadiseleriyle, rakamlariyle apaçık 
bir şekilde görülmeye başlamıştır. 

Bu gerekçede verdiğimiz izahat ve yaptığımız mukayeseler , bir devrin 
kapanıp tamamiyle maziye intikal etmiş olduğunu, onun yerine, yepyeni 
bir devrin açı lmış bulunduğunu, her türlü şüphe ve tereddütten azade 
olarak gösterilmektedir. 

Bütün bu izahat ve mukayeselerimizin vâsıl olduğu netice, Büyük 
Meclis imizin ve muhterem Türk Milletinin gözünden asla kaçmayacağın
dan emin bu lunduğumuz hakikat, işte budur. 

Değerli tetkikleriyle en iyi şeklini alacak olan 1954 malî yılı Bütçe lâ

yihasını Yüksek Meclisin huzuruna kemali hürmetle takdim ediyoruz. 
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b) Bütçe Komisyonu R a p o r u (2) 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/686 10.11.1954 

Karar No. 97 
Yüksek Reisliğe 

Bir kanun lâyihasının Büyük Millet Meclisi huzurunda müzakere 
edilmek üzere metin ve esbabı mucibesiyle ihzarında hükümet ve komis
yon mesaisi , tefazuli bir nispetle birbirini tamamlar. 

Hükümet ler in evvelki yıllar bütçe lâyihalarında, gerek cetvellerin 
analitik ve sentetik, tasnif ve tertibinde gerekse esbabı mucibe içinde ra
kamların ifade ve kıymetlendiri lmesinde bıraktıkları boşluklar, Bütçe Ko
misyonu mesaisi ve raporlariyle, mümkün olduğu kadar, t amamlanma
ya itina edilmekte; Bütçe Kanunu ve lâyihaları da bu vuzuh ile Heyet i 
Umumiyeye arzedilmekte idi. 

Bu yıl bütçe kanunu lâyihasının, bilhassa esbabı mucibeye Hükü
metçe atfedilmiş bulunan ehemmiyet ve sarfedilen itinalı mesai ile, geçen 
yı l lardan pek farklı ve mütekâmil olduğunu ve bu suretle komisyon me
saisinin tertipli bir bütçe ve aydınlatıcı bir gerekçe üzerinde devam etmiş 
o lduğunu ilk söz olarak kaydetmek isteriz. 

Siyasî tarihte "Büyük Devletler", "Küçük devletler" denildiği gibi dün
ya iktisat sahasında da "iktisaden ileri" ve "iktisaden geri kalmış" m e m 
leketler tâbirleri kul lanmaya başlanmıştır. Bu tabirler sadece bir tefrik ve 
tasnif değilse, aynı zamanda iktisadî şartlarının birbirlerine müessir iye-
tini hattâ bir dereceye kadar tâbiiyetini de ifade eder. 

Kaldı ki, tabiat fark ve tahavvüllerini, zaman ve mesafeyi yok e tmeye 
çalışan medeniyet , maddî ve mekanik buluşlar, hukuk ve ticarette ser
besti ve eşitlik fikriyle, harb ve sulh gibi iktisat dahi, bütün sebep ve ne-
tayiciyle gitgide dünyanın müşterek malı olmak yolundadır. 

Bu yüzdendir ki, bir millî iktisada dayanan millî bütçenin tetkikına, 
dünya ekonomisinin mütalâasiyle başlanmasında isabet vardır. 

Dünya ekonomisinden, Birleşmiş Milletler İstatistik Bülteni rakamla
rından faydalanarak bir bütçe tetkikına kâfi miktariyle verilen izahata 
işitirak ederek bir noktada tevakkuf etmekte fayda gördük. 

1953 yı l ında dünyada milletlerin birbirleriyle siyasî temasları , evvel
ki lerinden daha ağır o lmamış , milletlerarası meseleler hal ledi lmemiş ol
makla beraber bu uğurda daha iyi yollar tutulup daha iyi niyetler izhar 
edilmiştir. 

(2) Tutanak Dergisi: C. 28, B. 42, S. Sayısı 109, s. 355-370 
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Dünya sulhunu değilse bile nispî sükûnunu tehdit eden cepheler 
susmuş ve ancak dünya emniyetinin zarurî bekçileri olanlar kadar mü-
sellâh insan bırakılarak ordu kadroları, fabrika tezgâh ve tarlalara dön
müşlerdir. 

1918 ile -bize göre 1923-1939 arasındaki tamir ve topar lanma yılları 
dahi tam sükûn içinde geçmemişt i . Çin Harbi. İspanya Harbi, Habeş 
Harbi ve nihayet İkinci Cihan Harbinin pat lamasından beş yıl evvel inden 
başlayan sinir harbi ve Mihver devletlerinin dünyaya saldığı harb kuş
kusu, dünyanın her türlü münasebetleri arasında iktisadî münasebet le
rine de müeessir yeni bir unsur yarattı. Artık ne İkinci Cihan Harbinin 
ne bir sulh konferansiyle tasfiye edi lmemiş olmasiyle, ne de Kore Harbi
nin patlayıp susmasiyle kifayetli bir izahını bulmayan bir iktisat pisiko-
lojisi tekevvün etmiş bulunmaktadır; ki iman, ahlâk, korku gibi beşerî 
melekeler bu pisikolojide yerleşmiştir. 

Bu itibarla talep, istihsal, fiyat, maliyet gibi ikitisadî hâdiseleri mües
sirlerinden belki birinci ve elbet harb gibi en göze görüneni tercih sure
tiyle nakıs değil, herbirini derpiş ve tahlil etmek suretiyle tam bir izah 
aramak lâzımgelir. 

Ni tekim gerekçenin V inci sayfasında işaret edildiği gibi Kore Harbi
nin memleket imiz için müsait şartlarından memleket imize has bir gecik
m e sebebiyle tam istifade mümkün olamamış olması, harbin kâfi bir izah 
olmadığını kısmen teyid etmektedir. 

Dünya istihsal ve fiyat hareketleri bugün 1938 (Harbden evvel ) ve 
1948 (Harbden sonra) baseleriyle takibedilmektedir. 

Bu istatistik rakamları muhtelif mevzularda ve muhtel i f maddelerde 
tetkik edilirse hakikaten istikrarlı bir yükseliş göze çarpmaktadır . Mese
lâ; sanayi işçisi kazançlarında : 

Garbi 
Almanya Fransa İngiltere Amer ika 

1938 0.80 66.1 13.0 63 

1948 1.05 73.9 31.2 135 

1949 1.20 81.4 32.2 140 

1950 1.27 104.3 33.5 146 

1951 1.45 120.8 36.8 159 

1952 1.56 39.6 167 

1953 1.63 123.9 41.0 176 

Birleşmiş Milletler İ. B. Sayfa 110 
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Bazı toptan eşya fiyatlarında : 

Pik Demir Bakır 
Garbi 

Fransa İngiltere Amerika Almanya Amerika İngiltere Şili Belçika 

1938 650 5.9.— 21.69 66 1938 10 46 — — 

1948 13 000 9.5.— 44.27 125 1948 22 134 47.7 22.4 

1949 15 153 9.15.— 46.00 143 1949 19.2 13 1 41.6 19.9 

1950 15 315 10.6.— 47.01 148 1950 21.2 180 45.9 24.5 

1951 18 508 11.5 — 52.00 197 1951 24.2 222 56.5 30.2 

1952 21 969 12.14.— 53.04 281 1952 24.2 262 53.6 35.6 

1953 23 073 

B.M.İ.B. 
Sh. 132 

14.6.— 56.00 288 1953 29.6 

B.M.İ.B. 
Sh. 132 

252 52.6 33.4 

Bu rakamların tetkiki, eşya fiyatlarının temevvüçlerinin Kore Harbi 
konjonktürü ile izahının kâfi olmadığını, fiyatların bu müess i rden ayrı 
olarak seyir ve temevvücünün devam ettiğini göstermektedir . 

Millî istihsalimizdeki maliyet fiyatlarını dünya fiyatlarının bu teref-
füünden mümkün olduğu kadar masun tutabilirsek satış imkânlar ımız 
kolaylaşacağı bakımından bu dünya konjonktürünü lehimizde mütalâa 
edebiliriz. 

Dünya istatistiklerinin tekikında müşahede edilen umumî hal şöyle
dir : 

1. İstihsal artmaktadır, 

2. Toptan eşya fiyatları yükselmektedir , 

3. İşsizlik azalmaktadır, 

4. Milletlerarası mübadele genişlemektedir, 

5. Millî gelirler yükselmektedir , 

6. Hayat pahalılığı artmaktadır. 

Türkiye 'mizde, medenî dünyanın siyaset kadar iktisat sahasında da 
faal bir uzvu olarak bu iktisadî hareketlerden bünyevî bir tasfiye ile fay
dalı nispetlerle hissesini almış bulunmaktadır. 

Fi lhakika memleket imizde her şubede istihsal artmıştır. Fakat bu ar
tışın 1938-1953 arasında on beş yıllık bir zamana isabet eden nispetle
ri, diğer memleket ler inkine benzemediği , bir iktidar değişikliğinin mem
leket kaderini değiştiren mahiyeti gerekçede bir bir mükemmelen belirtil
diği gibi kendiliğinden olmamış , ziraatte daha ileri usuller tatbik etmek, 
ıslah edi lmiş tohum tevziatını artırmak, ziraî krediyi geniş le tmek ve teş
vik edici fiyat politikası takibetmek suretiyle tahakkuk ettirilmiştir. 
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Hububat 7 735 057 11 047 000 7 069 368 14 242 000 914 1 294 

Bakliyat 262 607 278 200 223 956 352 300 853 1 266 

Hayvan yemi 396 511 455 200 330 077 547 300 832 1 202 

Smaî nebatlar : 

Tütün 123 535 158 000 95 260 122 000 771 772 

Pancar 46 291 53 000 718 019 1 230 000 15 511 23 208 

Pamuk 300 871 596 000 78 279 140 000 260 235 

Afyon 28 507 50 000 246 460 9 11 

İ s t a t i s t i k G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 

Ticaret Vekâleti Konjonktür servisinin temin ettiği ziraî istihsal mu
vakkat endeksler ise : 

1934 /1938 devresi 100 itibar edilerek 

1939/1943 1944/1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Hububat 109.9 86.9 71.4 104.2 155.6 171 198.6 
Bakliyat 117.5 91.2 102.4 123.9 134.8 153 180.3 
Sınaî nebat 124.1 117.6 172.1 179.4 231.8 249.7 248.6 

Ziraî istihsalin artış nispetleri yukarıda da arzedildiği veçhi le ekiliş 
sahasının genişlemesine, makineleşmeye, ziraatta daha iyi usuller tatbi-
kına ve elbette müsait iklim şartlarına borçluyuz. 

İstihsal yalnız ziraat sahasında değil, diğer sanayi şubeler inde de 
memnun luk verici inkişaflar kaydetmektedir. Ancak sınaî ist ihsalde pi-
lasmanla, istihsal arasındaki müddet bir mevs imden ibaret olmadığı , 
uzunca yat ı r ım devreler ine muhtaç o lduğunu ve bu münasebe t l e 
1950'den bu yana yatırımlarımızın genişleyen hacımlarını da hatırlaya
rak gelecek yılların bu sahadaki inkişaf aded ve nispetlerinin de o suret
le takdirine vesile vermek üzere, sınaî istihsal endekslerini gerekçeden 
iktibas ederek ka3'dedelim. 

SINAÎ İSTİHSAL M U V A K K A T E N D E K S L E R İ 

Madenler İmalat Gıda maddeleri Genel endeksi 

1948 100 100 100 100 
1949 115.1 1 12.2 114.4 113.5 
1950 122.0 112.6 111.9 114.7 
1951 127.2 109.5 124.8 118.4 
1952 145.8 128.8 128.9 133.1 
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Bu artışı mevcut istatistik rakamları daha emniyet ve huzur verici bir 
halde teyid etmektedir. 

Eksiliş (Hektar) İstihsal (Ton) Verim 

1946/1950 1952/1953 1950 1952/1953 1946/1950 1952/1953 
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Takdir buyurulurki ziraî istihsal millî gelirimizin ana kaynağıdır. Ve 
ziraî ist ihsalimizin de en geniş satıhta ve nüfus tevazzuunda temin edil
miş olduğu da hesaba katılarak istihsal tezayüdünün müstahsil vatan
daşlar arasında mütevazin bir gelir seviyesi yükselişini de mucip o lmuş
tur. 

İstihsal bahsinde, istihsalimizin memleket içi tedavüliyle, yani millî 
para ile tedavülü ile Milletlerarası piyasalarda mübadele şartlarını ehem
miyetle mütalâa etmek ve bilhassa Milletlerarası mübadeleye uyabi lmek 
için standart mal, kalite üstünlüğü ve fiyat uygunluğu gibi mübadelenin 
zarurî faktörlerini gözden uzak tutmamak lazımdır. 

Keza toptan eşya fiyatlarında memleket imizde bazı tereffüler görül
mektedir. Ancak bu tereffüler Birleşmiş Milletler İstatistik Bül teninden 
alınan başlıca 9 memleket endeksiyle, memleket imizdeki nisbeti ve me
denî dünyanın bir parçası o lmamızın zarureti olarak yükselen rakamla
rı, bir hayat seviyesi yükselişi , bir iştira gücü artması diye karş ı lamak la
zımdır. 

Fi lhakika 1948 senesinden 1952 senesine kadar büyük şehir geçimi
ne endeksler inde memleket ortalaması % 7 bir tereffü vardır. Fakat bu
nun yan ında sosyal sınıflar içinde millî gelirin mütevazin artışı fiyat artı
şının çok üstündedir. 

(Bir leşmiş Milletler istatistik neşriyatına göre millî gelir artışı nispeti 
1948-100 itibariyle 119'dur.) 

Hayat pahalılığı biraz da mübadele genişliğinin bir zaruretidir. İstih
sal, hammadde ve vasıta tedarikinden istihlâke kadar otarşik bir istihsal 
meselesi değil dünya mübadele meselesi olarak bir milletlerarası kon
jonktür tevlideden hâdisedir. Bu itibarla istihsal ve mübadelenin artma
sı ve süratlenmesi fiyatlarda devamlı bir tezayüdü dâi ve mucip olacak
tır. 

Bu iktisadî hâdise ve zaruretin yanında, fiyat teşekkülünün arızi se
bepleri üzerinde iktisadî ve idarî tedbirler alınması elbette mümkündür . 
Ancak bu tedbirler daha hafif veya daha ağır mümasi l şartlar karşısında 
al ınmış, fayda vermek şöyle dursun meşum neticeler ve rmiş olanlar 
n e v i n d e n olmaması lâzımdır. 

Demokra t hükümetlerimizin iktisat meseleleri üzerindeki nüfuz na
zarları, tedbirlerinin ihtiyaca intibakı hususundaki isabeti, memleket in 
mahfuz ve m ü e m m e n iktisadî hayat ve huzuriyle müeyyettir . 

Bu tedbirler arasında, memleket içinde (kapalı) (mahsur) piyasalar bı
rakmayacak istihsal ile istihlâk arasında tesviye edici bir ittisal temin 
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edecek olan yollar, nakil vasıtaları bolluğu ve ucuzluğu ve emniyet i gel
mektedir. 

Memleket imizde nüfusumuza göre işsizlik, ne milletlerarası ne millî 
mülâhazalara al ınmayacak nispettedir. Bilhassa memleket imizin içinde 
bulunduğu şartlar yı ldan yıla faaliyetine muntazır o lduğumuz yeni teşeb
büsler ve iş sahaları açılması karşısında ne işsizlik, ne münevver işsizlik 
bu memleket in meselesi değildir. 

Milletlerarası mübadele hacminin genişleme nispetini gösteren en
deksler arasında, Türkiye 'nin bilhassa 1950'den sonraki ithalât ve ihra
cat endeksleri cidden dikkat ve takdiri çekecek bir ehemmiye t ve hareket 
arzetmektedir . (Tediye muvazenesi münasebetiyle bu mevzua avdet edi
lecektir.) 

Millî Gelir : 

Yukar ıda arzettiğimiz millî istihsalin artması bittabiî millî gelirin de 
artması demektir. Şu kadar ki, gelir, şimdilik her yerde gayrisâfi olarak 
hesab edilmektedir. Millî gelirlerin inkişaf seyri mukayeseler inde (gayri
sâfi) gel irden daha mühim olarak o istihsale masruf emek ve se rmayenin 
hesaba katı lması sureti ile safi geliri aramak elbette daha isabetli netice
ler verir. Mahaza bu hesaplar bizde olduğu kadar dünyada yenidir. Te 
min edilen mütalâalara göre neticeler elde edilebildiğine gerekçede de sa
mimiyet le işaret edildikten sonra millî gelirimizin 1938 ve 1949 yıl larına 
nazaran % 50-54 artmış bulunduğu tezayüt eden nüfusumuza göre ar
tış nispeti ise % 21.4 olduğu belirtilmiştir. 

Para ve Kredi : 

Paranın bir tedavül vasıtası olduğu ve tedavül hacmiyle mütenasip ol
ması gerektiği sabit o lmuş ve mücerret adedi mütalâa ile enflasyon endi
şelerini ve umumiyet le kötümserliği geride bırakmış bulunuyoruz. Para 
hacmimizin tedavül ihtiyacının üstünde olmadığı para ile beraber teda
vül sahasında artan senedat cüzdanı ve tevdiat hacmi da teyid e tmekte
dir. 

Millî gelirle para hacmi arasında katî bir nispet kurmak isabetli olma
makla beraber şu rakam ve nispet yakınlığına da işaret e tmek isteriz. 

Millî gelir 

(Milyon) 

Tedavüldeki banknot 

(Milyon) 

1950 

1952 

9 835.5 

12 436.6 

961.7 

1 237.7 
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Alt ın 401.6 Sermaye 15.0 

Döviz borçlar 202.1 İhtiyat 44.6 

Ufaklık para 4.5 Tedavüldeki banknotlar 1 439.2 

Dahildeki muhabirler 0.3 Mevduat 417.1 

Senedat cüzdanı : Altın alacaklıları 153.3 

Hazine bono ve kefaleti 1 480.6 Döviz alacaklıları 436.3 

Ziraî ticarî 501.7 Muhtelif 333.8 

Tahvil ler 25.7 

Avanslar 64.5 

Hissedarlar 4.5 

Muhtel i f 153.8 

Yekûn 2 839.3 Yekûn 2 839.3 

Akt i f ve pasifteki kıymetlerin kısa tahlilini arzetmekte fayda vardır : 

Şöyle ki : 

Alt ın mevcudu 1950 sonunda 419.4 milyon lira değerindedir. 

1951 " 401.7 " 

1952 " 422.7 " 

28 .XI . 1953 " 401.6 " 

Hariçteki döviz 

borçları; 1950 " 19.7 " 

1951 " 35.3 " 

1952 " 22.3 " 

28 .XI . 1953 " 40.7 " 

Senedat cüzdanı hesabının bizim için şayanı dikkat ifadesi memleket 
te ticarî hayatımızın, bilhassa Merkez Bankası statüsüne uygun ticarî ve 
ziraî senetlerle inkişaf etmekte olduğudur. 

1950'de 170 milyon lira 

1951 " 243 

1952 " 349 

28.XI.1953 " 3 1 6 

4856 

Merkez Bankasının 28.XI . 1953 tarihli haftalık vaziyet ine göre 

Akt i f : Pasif : 

http://28.XI.1953
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Bu rakamlar emisyonun, enflasyonist olmadığını müdafaa sadedinde 

kabili istimaldir. 

Diğer taraftan Merkez Bankasındaki Hazine bonolarının, 

1946'da 45.1 

1949 " 30.7 

1950 de 44.2 

1951 de 64.3 milyon lira iken 1953 yılı içinde (7) milyon liraya kadar 
düştüğü 28.XI . 1953 vaziyetine göre 13.2 milyon olduğu ve gerekçede de 
ifade edildiği gibi, Ziraat Bankasının millî korunma ve su işleri için ve 
Etibank, Sümerbank, Tekel , Deniz ve Demiryolları , PTT İktisadî Devlet 
teşekküllerinin Hazine kefaletiyle ve envest isman ihtiyaciyle borçlanma
ları, durdurulmuş ve konsolidasyonu takarrür etmiş olmasını memnun i 
yetle telâkki etmek lazımdır. 

1 439 200 milyardan ibaret para hacminin yanındaki 2 428 377 mil

yar mevduat ı , 3 487 980 milyar liraya varan banka kredileri yekûnunu , 

istihsal, ithal ve ihraç ve istihlâk mevzuu olan mal hacmiyle birlikte mü

talâasından memleket in vâsıl olduğu yüksek iktisat seviyesi vuzuh ile 

anlaşılabilir. 

Bu sahada gerekçenin X I V üncü sahifesinde tatmin edici izahlar mev

cuttur. 
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Hazine kefaletini haiz bonolarla Hazine bonoları ve bu yüzden emis

yon artarak, enflasyon endişesi daima mevzuubahis edilmiştir. Halbuki , 

yukarda para hacminin millî gelirle alâkasına dair rakamlardan sonra, 

banknotlar ın banka bilançosunun aktifle istikrarlı münasebet ine dair ra

kamları böyle bir münasebet tesisi zarureti o lmadığına da işaret ederek 

arzedel im. 

Tedavüldeki banknot Akt i f yekûn 

1938 204.8 365.2 

1946 930.7 1 900.1 

1950 961.7 1 852.4 

1951 1 138.1 2 137.9 

1952 1 237.7 2 470.4 

1953 1 439.2 2 839.3 
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Dış ticaret, tediye muvazenesi ve döviz bütçesi : 

Yine gerekçede dış ticaretimiz, ticaret ve tediye muvazenemiz etraflı

ca izah edilmiştir. Üzerinde mütalâa arzetmek üzere; Konjonktür Dergi

sinin 13 yıl 7-9 sayısının 12 nci sahifesindeki dış ticaret tablosunu ay

nen iktibas edelim : 

Ton Kıymet 

İthal Milyon İhraç İthal Milyon İhraç 

1938 844 275 1 449 220 149 837 144 927 

1952 2 141 374 2 441 198 1 556 575 1 016 228 

1.IX. 1952 1 397 778 1 745 744 1 444 791 684 950 

1.IX.1953 1 723 598 1 834 616 1 066 056 767 064 

Bu ithal ve ihraç rakamlarının madde gruplarına dair tafsilâtın tetki
ki, bi lhassa ithalatın makine, demir ve çelik, nakil vasıtaları gibi kalkın
m a maddeler inin büyük nispetleri işgal ettiğini müşahede etmek, bu ik
tisadî kalkınmamızın müjdecisi gibi memnunluk vermektedir . 

Sınaî istihsalimizin bilhassa tekstil grubundaki inkişafını, pamuk 
mensucat ın ithalâtının 12 155 tondan 7 853 tona düşmesiyle de teyit et
mektedir. Umumî ithalâta nispet tenezzülü ise 11.4'ten 6.6 olmuştur. 

Yukar ıdaki rakamlarda ithalat ve ihracat kıymetlerine göre bir ticaret 
açığımız görülmektedir. 

Filhakika ithalâtımız ton olarak % 100, ihracatımız % 25 artmıştır. 

Keza ithalâtımız kıymet olarak % 700, ihracatımız % 550 artmıştır. 

Diğer bir ifade ile 

Lira 

İthal İhraç 

1938 de bir ton emtia 177.5 100 

1953 620. 419 

Bu millî istihsalimize masruf sâyin kıymetlendiri lmesi demektir . Zira 
aynı bir ton emtiayı 100 liraya, ihraç. 177.5 liraya ithal nispeti muhafa
za edilse idi. 

1953'te bir ton emtia ya 350 liraya ihraç veya 740 liraya ithal edi lme
si lâzımdı. 
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Bu müşahedenin tek bir hükme bağlanmasının da m ü m k ü n olmadı
ğı da aşikârdır. 

Bu ticaret açığımızın tediye açığımıza müessir en büyük unsur olarak 

tediye muvazenemizi temin etmek üzere -eğer mutlaka lazımsa ve bu açık 

millî felâket telâkki ediliyorsa- ithalâtı kısmak yoluyla bu muvazenen in 

temini asla temenni edilmemelidir. Hele bu tahdit, bir milletçe ihtiyar 

edi lmiş bir imsakten fazla, zorla yokluklar ve darlıklar yara tmak suretiy

le bir iktisadî teşevvüşten içtinap hususundaki Hükümet gerekçesini ko

misyonumuz samimiyetle benimsemektedir . İktisadî tedbirin iktisadî an

layış ve ihtiyatlariyle muvazi olması lüzumu aşikârdır. 

Ancak, öteden beri, temenni ve teemmül edilegelen döviz bütçesinin 

tanzimi bilhassa Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve İktisadî Devlet Te 

şekkülleriyle hususî sektörün kredili dış muameleler inin inkişaf edeceği 

önümüzdeki yıllarda daha kâtî bir lüzum ve ehemmiyet iktisap e tmekte 

olduğu kayda ve bir kere daha temenniye şayandır. 

1953 Bütçesi : 

1953 Bütçesi üzerinde gerekçenin verdiği malûmat tatbikatın tah

minlere tevafuk ettiği merkezinde, komisyonumuz, bu hususun hesabı 

katilerin tetkiki usulleriyle tesbitinden evvel veri len malûmatı yalnız 

memnuniye t le telâkki etmiş bulunmaktadır. 

1954 Bütçesi : 

Hükümet in 

Türk maliyesinin yakın tarihinde görülmeyen bir muvaffakiyetle (2 
288 417 501) lira seviyesinde denk bir bütçe ihzar ve Büyük Millet Mec
lisine takdim etmiş olmasını takdir ederiz. 

Bütçenin komisyonumuzda tetkikında da bu zihniyet hâkim olmuş
tur. 

Bütçe lâyihası üzerinde komisyonumuzda yapılan tetkiklerde Hükü

met teklifine nazaran varidat ve masraf denkliği bozulmaksız ın vekâlet ve 

daireler arasında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 
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Muvazenel i muvazenesiz bütçenin Maliye nazariyatında, lehinde aley
hinde mütalâalar bulmak mümkündür . Bazı iktisadî halin muvazenesiz 
bir bütçe ile tedavi edilebileceğini, hele bütçe muvazenesi fikrinin eskili
ğini iddia edenler de bulunabilir. 

Fakat kanaatimizce, bizim için meçhul o lmayan memleket şartları ve 
iktisadiyatına uygun bir bütçenin denk bütçe olacağı yolundaki en kana-
atbahş mütalâalar Hükümet gerekçesinde mevcuttur. Denk o lmayan bir 
bütçenin Parlamentoya telkin ettiği masrafcılık başlıbaşına kusurdur. 
Denk o lmayan bir bütçede açılan yapıcı masraf kapılarının israf yolları
na müntehi olduğu görülmüştür. Halbuki bu bütçenin denkliği Devlet 
hizmetlerinin girmiş bulunduğu inkişaf yolundaki seyir ve nispeti değiş
meden temin edilmiştir. 

Cari masraflar 
Yatırım 

masrafları Yekûn 

1947 1 005 562 536 130 652 994 1 136 215 530 

1948 1 089 306 197 154 245 000 1 243 551 197 

1949 1 174 780 627 197 095 000 1 371 875 627 

1950 1 226 218 563 260 990 000 1 487 208 563 

Yekûn 4 495 867 923 742 982 994 5 238 850 917 

1951 1 269 554 737 310 204 000 1 1 579 758 737 

1952 1 375 741 765 375 183 636 1 750 925 401 

1953 1 566 257 419 561 249 317 2 127 506 736 

1954 1 691 789 458 595 850 571 2 287 640 029 

5 903 343 379 1 842 487 524 7 745 830 903 

Eğer bu muvazene muhalefette vadedildi diye, şartların müsaade ve 
imkânı aranmadan yapılsaydı daha 1951 Bütçesinde ihtiyaçlara göz yu
marak bu muvazeneyi temine ne Hükümet , ne Meclis bakımından hiçbir 
engel yoktu . Halbuki gerekçedeki (tedriç) de nazarı dikkatten uzak tutul
mazsa daha 1952 ve 1953 bütçeleriyle 1954 ün denk Bütçesi hazırlandı
ğını kabul etmek güç olmaz. Muvazeneyi tedricen temin gayretleri arasın
da mülhak bütçeleri unutmamak lazımdır. Açıklarının U m u m î Muvaze
neden kapatı lması suretiyle de muvazenesi temin edilebilen bu bütçeler 
daha 1952 yıl ında muvazenelendir i lmiş ve bu muvazenenin u m u m î büt
çeye aksinde, açığın buna rağmen muvazeneye müteveccih tedricî tenez
zülü devam etmiştir. 
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Bütçenin Karakteri : 

1. Denktir (nakdî ve umumî, samimî) . 

2. Vergi ihdas edi lmemiş, millî gelir kaynakları zorlanmamışt ır . 

3. Hizmetlere devam edilmiş, yeni hizmet sahalarına teveccüh edil
miş, yeni yatırımlar yapılmıştır. Eski yıllar borçları ödemeler ine devam 
edilmiştir. 

4. Devlet hizmet kadroları yükseltilmiştir. 

5. İnsan emeği her sahada kıymetlendirilmiştir. 

Yatır ımlar umumî bütçede olduğu kadar mülhak bütçelerde de de
vam etmiştir. Carî masraflar denk bütçe temini uğrunda kıs ı lmamış bilâ
kis 1951'den beri mütezayit ve müterakki nispet 1954'te de % 8 artarak 
1950 /1954 devresi farkı nispeti % 37,9'a çıkarılmıştır. Bu denk bütçe 
içinde dahi, bir yıl evvelki rakamlara göre; 

Artan miktar 

124 777 954 Sağlık hizmetlerinde 

35 002 902 Eğitim hizmetlerinde 

661 681 Sosyal güvenlik 

36 934 278 İktisadî kalkınma 

22 882 273 Millî Savunma hizmetleri 

13 319 105 Borçların ödenmesi 

42 302 784 Umumî idare giderleri 

Tutar ında bir artış temin edilmiştir. 

Devlet Borçları : 

Devlet borçlarının itfa, faiz ve umumî masraflarına karşılık olarak 
1954 Bütçesine geçen seneye nazaran 10 235 445 lira fazlasiyle 243 405 
732 lira tahsisat konulmuştur. 

Devlet borçları mevzuunda Hükümetimizin tamamen malî tekniğin 
icaplarına göre hareket etmekten ibaret olan polit ikasına sadakatle de
vam edilmektedir. Gerçekten, iktisadî ve malî bünyemizin takviyesini he
def tutan bu isabetli politika neticesinde; 

1. Bütçe ihtiyaçları için kısa vadeli bono ihracı usulüne nihayet veril
miş, 

2. Uzun vadeli istikrazların, yatırım mevzular ına tahsisi temin edil
miş, 
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3. İstikrazların ihraç şartları, hususi sektöre rakip olmayacak şekilde 
tespit ve böylece sermaye piyasasının tekevvününe hizmet edi lmiş , 

4. Mülhak bütçeli idarelerle İktisadî Devlet Teşekküller inin Hazine 
kefaletini haiz bono ihracı suretiyle finansmanı usulüne hemen hemen 
son veri lmiş, 

Bulunmaktadır . 

Toprak Mahsulleri Ofisinin ticarî mahiyet arzeden stokların satışı ile 
tasfiye edilecek olan bonoları hariç olmak üzere son dört senelik borç 
miktar ında kayda değer bir fark mevcut değildir. Filhakika 31.V. 1950 ta
rihinde umumî borç yekûnu 2 297 300 092 liradan ibaretti. Ve 
31 .XII . 1953 tarihindeki borç miktarı da 2 304 300 201 liradan ibaret bu
lunmaktadır . Üç seneden beri â m m e sektörüne yatırılan muazzam para
lara rağmen borç miktarının hemen hemen aynı kalmış olması çok dik
kate layıktır. 

1947'den 1950ye kadar 4 bütçe yıl ında 742 milyonluk yat ı r ım mas
rafının 536 milyon yani % 72'si borçlanma suretiyle temin edi lmiş oldu
ğu halde 1951'den 1954'e kadar yapılan 1 842 milyarlık yat ı r ımdan yal
nız 775 milyonu yani % 42'si borçlanma suretiyle temin edilmiştir. Bu
nun delâlet ettiği mâna şudur : 

Yat ı r ım tahsisatları artırı lmayarak aynen muhafaza edilseydi devralı
nan borçlardan 860 milyonluk bir itfa imkânı temin edi lmiş olurdu. Böy
le bir hattı hareket; memleket in çok muhtaç olduğu iktisadî ka lk ınmaya 
zarar verici olduğu için faydalı yatırım senelerine bilhassa artan miktar
larda tahsisatlar verilmesi, memleket in umumi menfaatleri bak ımından 
çok yer inde olmuştur. 

Esasen memleket imizdeki Devlet borcu yekûnu diğer memleket le re 
nazaran çok mutedil bir seviyededir. Gerek millî gelir ve gerekse Devlet 
gelirine olan nispetleri bakımından memleket imiz en müsait durumda
dır. Bu husustaki rakamlar borçlar raporunda gösteri lmiş olduğu için 
burada tekrar edilmemiştir. 

Varidat : 

Gelirin çeşidi 
Tahmin olunan 

gelir 

Gelir Vergisi 

Kurumlar Vergisi 

İthalât Muamele Vergisi 

İmalât ve Muamele Vergisi 

475 000 000 

205 000 000 

213 000 000 

90 000 000 
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Gelirin çeşidi 

Bankalar Muamele Vergisi 

Gümrük Vergisi 

Şeker ve Glikoz İstihlak Vergisi 

Akaryakı t Yol Vergisi 

Tekel Mad. alınan Savunma Vergisi 

Damga Resmi 

Tapu Harçları 

Tekel Safî Hâsılatı 

Musul Petrolları Hissesi 

Tahmin olunan 
gelir 

40 000 000 

255 000 000 

160 000 000 

90 000 000 

127 000 000 

70 000 000 

45 000 000 

138 000 000 

75 000 000 

Seneler Gelir 

1950 

1951 

1952 

1953 (Tahmin) 

1954 

1 300 420 454 

1 353 210 334 

1 653 763 915 

1 959 854 000 

2 288 475 000 

1950 yıl ına nazaran 
fazlalık % 

4.0 

27.2 

50.7 

75.9 

Devlet hizmetlerinin karşılığı gelirler, bilindiği gibi ma lûm ve muay
yen vergi kanunları hasılalarıdır. Bu vergi kanunlarının 1954 yı l ında da 
tatbiki suretiyle tarh ve cibayetine devam. Bütçe Kanununun mûtat 
maddesiyle temin edilmiştir. 

Modern Devlet varidatının millî iktisat faaliyetiyle alâkası mülâhaza-
siyledir ki. Hükümet gerekçesinde olduğu gibi bu raporumuzun baş ta
raflarında vergi kaynaklarını besleyen iktisadî faaliyetler ve müessir ler 
üzerinde kısaca tevakkuf edilmek suretiyle istihsal, dış ticaret ve teda
vüldeki para hacımlarımız gözden geçirilmiştir. 

Gelir sağlayan ve müfredatı yukarda arzedilen bütün vergilerin tah
minleri : 

1. Getirdikleri hâsılat miktarı, dış ticaret şartlarına bağlı olanlar, 

2. Getirdikleri hâsılat miktarı, dahilî piyasadaki muamele hacmına 
bağlı olanlar, 

3. Getirdikleri hâsılat halkın iştira kabiliyetine ve istihlâk temayülü
ne bağlı olanlar, 
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Fasıl Zam Tenzil 

11 10 000 000 

13 2 000 000 

18/11 6 000 000 

12 10 000 000 

13 2 000 000 

19 7 000 000 

2 0 / 1 5 15 000 000 

18 3 000 000 

2 1 / 1 3 2 000 000 

2 2 / 1 1 1 000 000 

12 4 000 000 

13 1 000 000 

2 3 / 1 4 1 000 000 

Yekûn 32 000 000 32 000 000 

Hükümet in teklifiyle Bütçe Komisyonu tetkik hâsılâlarındaki intibak 
ve mutabakat ı bu suretle arzettikten sonra; Hükümet imizin vergi politi
kasına da bir miktar temas edelim. 

Bilindiği gibi 1950 yıl ından bu yana hükümetler, vergi sahasında ye 
ni vergiler ihdas etmemiş, ancak, matrah, inikas, tahakkuk ve cibayet 
usulleri bakımından adalete ve müsmiriyete müteveccih ıslahat yapmış 
tır. Bizzat vergi ve teklif sahasının müsmiriyeti ve tağdiyesi kadar bu ıs
lahat da gelirlerimizin 1 300 000 liradan 2 880 000 liraya yükselmesin i 
temin etmiştir. 

Bir verginin kaldırı lmasında veya yenisinin konmasında, vergi dışı bir 
gelir sektörünün vergiye tâbi tutulup tutulmamasında Hükümet in ihti
yar ettiği hareket tarzı komisyonumuzca da muvafık görülmüş ve bu su
retle Hayvan Vergisinin bütçe tahminleri içinde bırakılması bir malî za
ruret olarak kabul edilmiştir. 
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4. Getirdikleri hâsılat millî gelirin ve servetin inkısamı ile alâkalı olan
lar, 

Gruplarında tetkik edilmiştir. 

Bu şart ve müessirler, vergi verimliliği tahminleri üzerinde teker teker 
ve müştereken nazara alınarak, bir evvelki yıl tahminlerinin tahakkuk ve 
tahsilat rakamlarının ışığı altında; Maliye Vekâleti ve mütehass ıs me
murlarının da iltihakiyle, aşağıdaki tashihler yapılmıştır. 
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Muamele Vergisi, Hayvan Vergisi, Arazi Vergisi gibi ıslaha muhtaç ver
giler üzerinde Maliye Vekâletinin çalışmalarını Büyük Millet Meclisi alâ
ka ile takibetmektedir. 

Vergi adaleti bakımından vasıtalı ve vasıtasız vergiler nispetleri üze
rinde durulur. Bu adaletsizlik daha ziyade tatbikat ve neticeleriyle tahak
kuk ve tecelli eder. 

Yukar ıda arzettiğimiz veçhile, millî gelir üzerine mevzu vergi yükünün 
bu iki grup arasındaki adaletsiz tenasübünü bizzat vergilerin müsmir iye-
ti, zaman içinde izale etmektedir. Bu husustaki inkişafı gösteren tablolar 
şayanı dikkattir. 

Mutlak rakamlar Nispetler 

Tahsilat 

vasıtasız Vasıtalı Vasıtasız Vasıtalı 

Yıllar vergiler vergiler Yekûn vergiler vergiler Yekûn 

1951 

1952 

(Tahmin) 1953 

1954 

330.0 849.3 1 179.4 27.98 72.02 100.— 

425.3 1 060.5 1 485.9 28.62 71.38 100.— 

502.1 1 191.9 1 694.0 29.63 70.37 100.— 

637.0 1 363.7 2 000.7 31.83 68.17 100.— 

Seneler 

1950 YILINA N A Z A R A N % A R T I Ş NİSPETİ 

Vasıtasız vergiler Vasıtalı vergiler 

1951 

1952 

1953 (Tahmin) 

1954 

28.9 

52.1 

93.0 

24.8 

40.3 

60.5 

Temenni ler imiz : 

Komisyonumuzda müzakere edilen muhtelif malî kanunlar, teşkilât 
kanunları ve bütçede bilhassa (Yardımlar) gibi, bir kaide, kanuna dayan
mayan masrafların takdirinde karşılaşılan parlamanter güçlüklere malî 
mülâhazalar la temas etmeden geçemeyiz. 

1. Bütçe ve Devlet mallarının idaresine dair ana kanun olan Muhase-
bei U m u m i y e Kanununun yeni bütçe ve Devlet malî idaresi anlayışı ve ih
t iyacına göre tadili zaruridir; 
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2. Bu cümleden olarak Müzayede ve Münakaşa Kanununun da tadi
line intizar edilir; 

3. Devlet malları idaresinde, (Muvazenei Umumiye) , (Mülhak bütçe) . 
(Mütedavil sermaye) , (İktisadî Devlet Teşekküller i) teşkilât kategorileri 
yanında hususî kanunlarla (Denizbank) ve (Vakıflar Bankası) gibi serma
ye , idare ve murakabeler inde ve özlük haklarında yeknesak o lmayan hü
kümler le yeni tip (Proto-Type) idare müesseseleri teşkil e tmek temayülü 
bel irmiş bulunmaktadır . 

Bu temayülün, Devlet malları üzerinde â m m e murakabesi kaidesi ile 
bir ana kanun içinde tanzimi lâzımdır; 

4. İktisadî Devlet Teşekküllerinin idare ve murakabeler inin 3460 sa
yılı Kanunun tadil, ikmal veya ıslahı suretiyle müessir bir hale getir i lme
si temenniye şayandır; 

5. Mal iye Vekâletinin yardımlar faslına konan tahsislerin de yard ım 
gören hizmet veya müessesenin Devlet hizmetleri içinde mütalâas ında 
nazara al ınması gereken asgarî şartların tespiti lüzumludur; 

6. Devlet borçları bütçesinin 818, 819, 824 üncü fasıllarına mevzu 
tahsisatların kifayetsiz olduğu, herhangi bir vâdeye bağ lanmamış olan 
bu borçlar için dalgalı olan mahiyetlerinin intacedeceği masrafı bir an ev
vel or tadan kaldıracak miktarda tahsisat konulması; 

7. Arazisi dar ve nüfusu kesif olan Karadeniz sahil vi lâyet ler imizde 
toprağı bulunmayan veya kifayet edecek arazisi o lmayan vatandaşlar ın 
topraklandırı lması hususunda gereken çalışmaların hızlandırı lması; 

8. Devlet daire ve müesseselerinden 4489 sayılı Kanun gereğince staj 
için ecnebi memleketlere gönderileceklerin bidayeten lisan kursuna tabi 
tutulmaları; 

9. Resmî dairelerin kira ile bina tedarik etmemelerini ve Hazineye ait 
binalardan istifade edebilmelerini temin için vekâletler arasında mutaba
kata varı lması; 

10. Teknik Üniversite ve Meteoroloji müesseselerinin mevcut olmadı
ğı zamanda Millî Eğitim Vekâletine bağlanmış ve idaresi bu suretle de
v a m edegelmekte olan İstanbul Kandilli Rasathanesinin Millî Eğit im Ve
kâletinden çıkarılıp alâkalı teknik müesseselerden birine bağlanması ; 

11. Hariçteki sefaret ve konsolosluk binalarının tefrişi için gelecek yıl 
bütçelerine kâfi tahsisatın vaz'ı; 

12. Devlet Konservatuvarı talebelerinden mezun olacaklara enstrü
man veri lmesi; 
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Reis Reis V. 

Rize İstanbul 

/. Akçal H. Hüsman 

Sözcü Kâtip 

Sivas Siirt 

H. İmre B. Erden 

Ankara Ankara 

M. Bayramoğlu M. Ete 

Antalya Bolu 

A. Sarıoğlu M . Güçbilmez 

Çanakkale Diyarbakır 

K. Akmanlar Y Azizoğlu 

Diyarbakır Elâzığ 

M. Ekinci O. F. Sanaç 

Erzincan Eskişehir 

N. Pekcan A. Potuoğlu 

(Muhalif im) 

Gaziantep Giresun 

E. Cenanı A. Tüfekcioğlu 

Giresun Gümüşhane 

M. Şener K. Yörükoğlu 

İstanbul İstanbul 

S. Oran M. Sarol 
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13. İmam ve Hatip mekteplerinin umumî idare ve tedrisinin modern 
din eğit imi anlayışı içinde ikmal ve inkişafına iht imam edilmesi; 

14. Vekâletlere ait inşaatta Bayındırlık Vekâletince ihtisasa ehemmiyet 
verilmesi ve alakalı branşlarda ihtisası olanların mütalâalarının alınması; 

15. Her Vekâlet, yapmak istediği inşaat için bütçe teklif ed i lmeden 
Bayındırl ık Vekâleti ile mutabık kaldıktan sonra icabeden tahsisatın büt
çesine ithali; 

16. İstanbul Dolmabahçe Camiinde bulunan Deniz Müzesinin başka 
bir binaya nakli. 

1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası ekleri bulunan cetvel
lerle birlikte Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisl iğe 
sunulur. 



T ÜRK PAR I .A M ENTO TA R İ H İ 

İstanbul İzmir 

F. Sayımer B. Bilgin 
İzmir Kas tamonu 

T. Gürerk . H. Türe 
Kırklareli Kırşehir 

Ş. Bakay R. Özdeş 
Konya Konya 

R. Birand M. Â. Ülgen 
Malatya Mardin 

M. S. Eti R. Erten 
(Muhalif im) (Muhal i f im) 

Muğla Ordu 

N. Özsan R. Aksoy 
Rize Seyhan 

O. Kavrakoğlu S. Barı 
Siirt Sinop 

M. D. Süalp S. Somuncuoğlu 
(Muhal i f im) 

Trabzon Trabzon 

C. R. Egüboğlu S. F. Kalaycıoğlu 

(Muhalif im) ( İmzada bulunamadı 

Urfa Zonguldak 

F. Ergin H. Balık 

c) GENEL KURUL GÖRÜŞMELERI (3) 

1954 Mali Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihası ve Bütçe Komis
yonu Raporu 

REİS — Söz Maliye Vekilinindir. 

M A L İ Y E VEKİLİ H A S A N P O L A T K A N (Eskişehir) — Muhte rem arka
daşlarım, Teşkilâtı Esasiye Kanununun, 95 inci maddesi h ü k m ü n e uy
gun olarak, geçen Aralık ayı başından önce Büyük Millet Meclis ine tak-

(3) Tutanak Dergisi : C. 28, Sa : 495:553, 561:617, 621:688, 692:762, 769:802, 
805:870, 906:927, 944:969, 971:992, 1015:1019, 1032:1043, 1050:1073. 
1076:1095, 1125:1144, 1159:1172. 1186:1207 
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dim edilen 1954 malî yılı bütçe lâyihaları o tarihten beri Yüksek Heyeti
niz adına, Bütçe Komisyonunun etraflı ve vukuflu tetkikleri net icesinde 
son şeklini almış ve huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır . 

9 uncu teşriî devrenin son bütçesine ait olan bu lâyihalar üzerinde, 
Bütçe Komisyonunca yapılan tâdil ve ilâvelere Hükümet imizce de iştirak 
edilmektedir . 

Lâyihanın son şekline göre, 1954 malî yılı için U m u m î Muvazeneye 
dahil dairelere 2 288 417 501 lira tahsisat teklif olunmakta; gelirler de 2 
288 475 000 lira olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır . Mülhak bütçe
lerle bir arada mütalâa edildiği takdirde 1954 bütçelerinin giderler yekû
nu 2 381 306 477 lira; gelirler yekûnu ise 2 381 363 976 lira olarak he
sap ve tahmin olunmuştur. 

Şu hale nazaran 57 499 liralık gelir fazlasiyle denkleşt ir i lmiş olan 
1954 Bütçesi ile, yıl lardan beri sürüp gelen açık bütçeler silsilesine son 
ver i lmekte ve böylece, denk bütçe esası, bu teşriî devrenin son bütçesi 
ile, fiilen, tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. (Soldan bravo sesleri). 

Bu güzel neticenin, bir taraftan, zarurî Devlet hizmetler inde bütçe ya
t ır ımlarında hiçbir kısıntı yapı lmadan; diğer taraftan gelir kaynaklar ımız 
zor lanmadan veya vatandaşlara yeni mükellefiyetler tahmil ed i lmeden 
tahakkuk ettirilmiş olduğunu burada, bilhassa, belir tmek isterim. 

Yüksek Heyetiniz tarafından tetkikına baş lanmak üzere bulunan 
1954 Bütçesinin ne derecede yüksek seviyede bir bütçe olduğunu teba
rüz et t i rmek maksadiyle, bu bütçe rakamlarını, 1950 ve 1953 rakamları 
ile mukayese etmek istiyorum. 

Bu mukayesede , 1950'den sonra, ya hususi bünyeli bir anonim şir
ket veya İktisadî Devlet Teşekkülü haline getirilmiş bulunan Devlet De
nizyolları , Devlet Demiryolları ve Posta, Telgraf ve Telefon idareleri hariç 
tutulacaktır. 

Fi lhakika yüksek tasvibinize sunulmuş olan umumî bütçenin gider
ler yekûnu 1950 Bütçesine nazaran % 53,87 nispetinde 801 208 938 li
ra; 1953 Bütçesi rakamlarına göre de % 7,55 nispetinde 160 910 765 li
ra daha fazla bulunmaktadır . 

Bu kıyaslama, umumî ve mülhak bütçeler bir arada mütalâa edi lmek 
suretiyle yapıldığı takdirde, 1954 Malî yılı bütçelerinin gider yekûnlar ı
nın, 1950 yekûnlar ına nazaran 819 101 314 lira 1953 senesine göre ise 
175 380 206 liralık bir artış kaydettiği müşahede olunur. 

Mukayese ettiğimiz bütçelerin gelirlerindeki artışların miktar ve nis
peti ise daha da yüksektir. 
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Filhakika, umumî ve mülhak bütçelerin gelir tahminleri yekûnu 1950 

yı l ında 1 387 866 163 lira; 1953 yılında ise 2 038 273 535 lira olduğu 

halde 1954 Malî yılı gelirleri yekûnu 2 381 363 976 lira olarak tahmin 

olunmuştur. 

Art ış nispeti 1950'ye nazaran % 71,58, 1953 yılına göre de % 16,83'-

tür. 

Bu gelir artışının yeni bir vergi konulmadan veya mevcut vergilerin 
nispeti ağırlaştırı lmadan tahakkuk ettirildiği, buna mukabil , 1950'den 
sonra, ehemmiyet l i miktarda vergi indirimleri yapı lmış olduğu da hatır
lanacak olursa memleket şartlarına uygun bir iktisadî ve malî poli t ikanın 
ve isabetli bir iş tutumunun verimli neticeleri daha açık bir surette teza
hür eder. 

Bu suretle Hükümetiniz, partimizin kuruluşunda kabul edip muha
lefette bulunduğu sıralarda ısrarla ileri sürdüğü prensiplere sadık kala
rak denk bütçe esasını fevkalâde bir inkişaf ve yüksek bir bütçe seviye
sinde tahakkuk ett irmeye muvaffak olmuş ve bir iktidar olarak bu mev-
zudaki vaitlerini de tamamen yerine getirmiştir. (Soldan alkışlar) 

Muhte rem arkadaşlar; 9 uncu teşriî devrenin bu son bütçesini tetkik

lerinize arz ederken 4 yıldan daha az bir müddet içinde : 

— Bütçelerimizin kaydettiği muazzam inkişafı; 

— Mümasi l devrelere ait bütçe rakamlariyle mukayeselerini ; 

— Muhtel i f Devlet hizmetlerine ayrılan paralarla yapılan yat ır ımların 
yekûnlar ını ve hangi mevzulara tahsis edildiklerini; 

Yüksek Heyetinize ve umumî efkâra, birer birer ve teferruatlı olarak 
izah e tmek isterim. 

Bütçelerin bir cephesi, iş başında bulunan Hükümet ve partilerin 

programlar ına ve iş tutumlarına göre türlü hizmetlere ve mevzulara har

camayı tasarladıkları paraları; diğer cephesi de, vatandaşların gelirlerin

den, başka bir ifade ile, millî gelirden bir sene zarfında Devletin alacağı 

hissenin miktar ve mahiyetini gösterir. 

Her iki cephesi itibariyle de, bütçeler, millî ekonomiler in inkişaf sey

ri, işleyişleri ve kuruluşları ile sıkı sıkıya irtibatlıdır. 

Millî ekonomide bariz inkişaflar kaydedi lmedikçe, umumî istihsal ve 

iş hacminde ehemmiyetl i yükselmeler bulunmadıkça, bütçelerin umumî 

yekûnlar ında artırmalar yapmak, yüksek gelirler elde etmek kolay ve 

tehlikesiz bir şey değildir. Buna rağmen bütçe imkânları zorlandığı tak

dirde yapı lan artırmaların ferdi teşebbüs ve gelirler üzerinde icra edece-
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ği ağır baskı iktisadî bünyeyi türlü şekillerde sarsmaktan, bazan da telâ
fisi gayr imümkün zararlar tevlit etmekten başka bir netice ve rmez . Buna 
mukabi l millî ekonominin büyük hamlelerle ilerlemeler kaydettiği , istih
sal yekûnlar ının süratle kabardığı, millî gelir ve fert başına düşen gelir
de m ü h i m artışlar görüldüğü, sermaye yatırımlarının bir seneden diğeri
ne yeni yeni iş ve istihsal sahaları yarattığı, umumî kredi, mevduat , ta
sarruf ve istihlâk yekûnlarının kitlevi artışlarla seyrettiği bir ekonomide 
ise, vergi ve resimlerin mahiyet ve nispetlerinde hiçbir değişiklik ve artır
ma yapı lmasa dahi, Devlet gelirlerinde külliyetli çoğalmalar kaydedilir . 

Memleket imiz in son yıllara ait malî tarihini bu zaviyeden tetkik ede
cek olanlar 1950 yılına takaddüm eden senelerde, baş vurulan türlü zor
lamalara rağmen, Devlet gelirlerinde ve bütçe yekûnlar ında ehemmiyet l i 
telâkki edi lebi lecek hiçbir artış görü lmemes ine mukabi l , b i lhassa 
1 9 5 L d e n sonraki bütçelerimizin süratle kabardığını, bir sene evvel ine 
nazaran çok yüksek olarak hesaplanan gelir tahminlerimizin sene içinde 
m ü h i m fazlalarla tahakkuk ettiğini müşahede edeceklerdir. 

Diğer taraftan, bütçelerden, türlü Devlet hizmetlerine yapı lan tahsis
lerin ve girişilen sermaye yatırımlarının millî ekonomi üzerindeki tesirle
rini da ima hatırda tutmak icabeder. Devlet eliyle sarfedilen paralar, müs
mir bir şekilde kullanılmadıkları takdirde millî ekonomiyi kısırlaştırır, va
tandaşlara birçok iş sahalarını kapatır, çalışma ve daha fazla mal ve hiz
met istihsalinde bulunma imkânlarını daraltır. Aks ine olarak, iktisadî 
kalkınmayı hedef tutan isabetli bir bütçe politikası, Devletin, ferdî teşeb
büsün yanmasında ve onun yardımcısı olarak yer almasını , vatandaşla
ra yeni imkânlar ve ufuklar açmasını temin eder. 

İşte bütün bu sebepler dolayısiyle, Yüksek tetkiklerinize sunulmuş 
olan bütçeler hakkında izahlara gir işmeden önce dünyanın ve memleke
timizin iktisadî şartlarını ve memleket imizin son yıllardaki iktisadî gidi
şini ve inkişaf seyrini kısaca gözden geçirmek istiyoruz. 

Bu suretle bütçelerimizi ve bütçelerimizin ihzar ve tatbikatına mües
sir olan iktisadî şartları gözden geçirmekle kalmayarak yeni seçimler ari
fesinde, 4 senelik iktidarımızın kısa bir iktisadî ve malî muhasebes in i de 
yapmış olacağız. 

Muhte rem arkadaşlar; Dünyanın, içinde bulunduğu siyasî ve iktisa
dî şartları şöylece hulâsa etmek mümkündür : 

İkinci Dünya Harbinin sona ermesinden beri 9 seneye yakın bir za
man geçmiş olmasına rağmen milletlerin henüz hakiki bir sulha, huzur 
ve istikrara kavuşmuş oldukları iddia edilemez. 
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İkinci Dünya Harbinden 1950 yılı ortalarına kadar geçen 5 senelik 
devre zarfında Garp memleket ler inde harb zararlarının telâfi edildiği, 
tahrib edilen tesislerin yeniden kurulduğu, istihsal endeksler inin 1938 
seviyesini geçtiği, tediye bilançosu açıklarının hafiflediği, milletlerarası 
mübadeleler in ve umumiyetle, dünya ekonomisinin nispî bir istikrar ve 
salâha doğru seyrettiği görülmekte idi. 

1950 Haziranından başlayarak 3 yıl devam eden Kore harbi ile birlik
te bu inkişaf seyri sarsıntıya uğramış, daha ilk aylardan itibaren, ham
maddeler le stratejik maddelerden başlıyan fiyat yükselmesi bütün dün
ya memleket ler ine sirayet etmiş, bilhassa Garbi Avrupa memleket ler inde 
enflasyoncu tesirler ve tediye muvazeneler inde de tekrar müh im açıklar 
görü lmeye başlamıştır. 

1952 yılı iptidalarına kadar devam eden bu devrenin karakteristik 
vasfını, ham ve stratejik madde müstahsili memleket ler in, tediye muva
zeneler inde az ımsanmayacak fazlalara mukabil; ticaret hadlerinin, sana
yi memleket ler i aleyhine dönmesi , dolar açıklarının yeniden kabarması ; 
fiyat yükselmeler inin şiddetlenmesi; Millî Savunma masraflarının ve si
lâhlanma gayretlerinin birden hızlanması teşkil eder. 

Kore 'de başlayan ve devam eden harbin intacettiği bu yeni konjonk
türün ve savunma gayretlerinin tahrik ettiği umumî talep hacminin 1952 
yılı başlarından, hattâ 1951 yılı son baharından itibaren şiddetini kay
betmesiyle müterafik olarak toptan eşya fiyatlarında yer yer duraklama
lar ve belli başlı hammaddeler le gıda maddeleri fiyatlarında hissedilir te
nezzüller kaydedi lmeye başlamıştır. 

Halen içinde bulunduğumuz bu safhada, sanayi memleket ler inin te
diye muvazeneler inde nispî bir salâh görülmesi yanında, umumî talep 
seviyesindeki duraklama ve istihsal hacmindeki artışla müterafik olarak, 
işsiz sayısının kabarmaya başladığı ve yer yer 1951 rakamlarının fevkı-
na çıktığı görülmektedir. Buna mukabil başta buğday ve hububat o lmak 
üzere bir kısım hammadde fiyatlarının 1950 seviyesinin de dûnuna düş
mesi ve 1951 sonlarındaki fiyatların yarısına yaklaşması , ticaret hadleri
nin süratle hammadde müstahsili memleketlerin aleyhine dönmes ine se
bep olmuştur. Bu hal mezkûr memleketlerin dış tediyelerinde müh im 
zorluklar yaratmış ve yer yer tahdit tedbirlerini zarurî kılmıştır. 

Art ık dünya ekonomisinde, İkinci Cihan Harbinden 1952 yılı ortala
rına kadar devam eden satıcı piyasası şartları yerine alıcı piyasası şart
larının hâkim olmaya başladığı söylenebilir. Memleket ler arasında ihra
cat piyasaları ve müşteri bu lma rekabetinin gün geçtikçe şiddetlendiği, 
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birçok memleketler in ihracatlarını türlü kredi kolaylıkları , hatta, süb
vansiyonlar la desteklemeye çalıştıkları müşahede edilmektedir. 

Önümüzdek i yıl içinde yeni hâdiseler vukua gelmediği takdirde, ham
madde ve ziraî mahsul fiyatlarında, sınaî istihsalâtta, dış tediyelerde, 
Milletlerarası mübadelelerde, 1952 yılı başlarından itibaren kaydedi len 
bu umumî temayüllerin devam edeceğine inanmak için sebepler mevcut 
tur. Mamafih, bu hususlarda, iklim şartları kadar, s i lahlanma program
larının ve Amer ika Birleşik devletleri ekonomisinin göstereceği inkişafla
rın da müessir olacağını ifade etmek yerinde olur. 

Dünya ekonomisinin son yıllardaki seyri hakkında, bu u m u m î ve kı
sa izahattan sonra, nazarlarımızı memleket imizin iktisadî ve malî duru
muna çevirdiğimiz vakit, memleket ekonomisinin ve Devlet maliyesinin 
yakın mazideki haline vâkıf insaflı bir müşahidin göreceği manzara ne
dir? 

İktidarda bulunduğumuz 4 sene gibi, millet hayat ında çok kısa sayı
labilecek bir devre zarfında, dünya ekonomisinin şiddetli tahavvüllere 
mâruz kalmış olmasına rağmen memleket imizde muazzam kalk ınma 
hamleleri yapı lmış , birçok büyük tesislerin temelleri atılmış, yeni yeni 
hamlelerin de esasları hazırlanmıştır. 

Bütün vatandaşların günlük hayatlarında ferahlatıcı tesirlerini gittik
çe artan bir şekilde hissettikleri bu kalkınma devresinde tasarruflar ve 
se rmaye terakümleri büyük bir tezayüt göstermiş; hususî ve resmî sek
törde istihsale sermaye yatırımları süratle kabarmıştır. 

İstihsal kredileri geniş mikyasta artırılmıştır. Bu sayede memleke t 
ekonomis inin her sektöründe istihsal hacmi ve istihsal kapasitesi misli 
görü lmemiş bir süratle çoğalmıştır. Dış ticaret hacmi, bütçe gelir ve gi
derleri geçmiş senelerle mukayese edilemeyecek seviyelere yükse lmiş , 
buna mukabi l devlet borçları hafiflemiş, geçmişin müzmin ve zararlı büt
çe açıkları katî surette bertaraf edilmiştir. 

Bu umumî inkişaf hamlesinin muhassalası olarak, millî gelirle nüfus 
başına düşen vasati gelir süratle artmış, memleket in büyük çoğunluğu
nu teşkil eden çiftçi vatandaşların refah seviyeleri yüksel t i lmiş , bütün 
yurttaşlar daha çok çalışmak ve daha çok kazanmak imkânlarını elde et
mişlerdir. 

Mevcut istatistiklere nazaran memleket imizin gayrisafî millî istihsali 
1948 senesi fiyatlarına göre, 1938 yıl ında 8 milyar 37 milyon lira olarak 
hesaplandığı halde 10 yıl sonra bu miktar 1948 senesinde 9 milyar 206 
milyon lirayı ancak bulabilmiş, 1949 senesinde de 8 milyar 486 milyon 
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liraya düşmüştür. 1938 yılı gayrisafî millî istihsali 100 itibar edildiği tak
dirde 1949 yıl ına ait gayrisafî milli istihsal endeksinin ancak % 105,6 ol
masına mukabil , nüfusumuzun 17 milyondan 21 milyona yükse lmes i 
karşısında, memleket in umumî iktisadî durumunda ve vatandaş refahın
da bir artış değil, bilâkis, gerilemeler kaydedildiği görülmektedir . Filhaki
ka, 1938 senesinde fert başına düşen vasati gelir, 1948 fiyatlarına göre, 
387 lira olduğu halde, bu miktar 1948 senesinde ancak 396 lirayı bul
muş ve 1949 senesinde de 353 liraya düşmüştür. 

İstihsal rakamlarında ve memleket in bütün iktisadî ve malî istatistik
lerinde aynen müşahede etmekte olduğumuz bu manzara, 1938 yı l ından 
1950 yıl ına kadar geçen 12 senelik devre zarfında, millî ekonomimiz in 
hiçbir i lerleme kaydetmediğini , bilâkis umumî bir durgunluğun bunaltı
cı havası içinde ve çok düşük bir istihsal seviyesinde kısırlaşıp kaldığını 
göstermektedir . 

Memleket imiz in toprak altı ve toprak üstü zengin tabiî kaynaklar ı ve 
mil let imizin emsalsiz hasletleri muvacehesinde, her türlü inkişaf imkân
larından uzun yıllar mahrum bırakılmış olmamızı hatır ladıkça teessür 
d u y m a m a k mümkün değildir. 

Buna mukabil 1950 ortalarından itibaren millî ekonominin her sek
töründe, sermaye yatırımlarının, iş hacminin, istihsal rakamlar ının ve 
bunlarla müterafik olarak gayrisafî millî istihsal ve fert başına düşen yı 
lık vasati gelir miktarının süratle yükselmeye başladığı ve yı ldan yıla bu 
seyrin büyük farklarla hızlandığı memnuniyet le müşahede olunmakta
dır. 

Hâdiseyi grafikler üzerinden ve rakamlarla takibettiğimiz zaman, 
1938'den 1950 senesine kadar düşük bir seviyede, bir yı ldan diğerine ha
fif temevvüçler kaydederek seyreden ve bir türlü gel işemeyen istihsal en
deks ve grafiklerinin 1950'den sonra âdeta, birden canlandıklarını , yek
diğeri ile yarış edercesine yükse lmeye başladıklarını tespit e tmekteyiz . 

Filvaki, 1951 yılı gayrisâfi millî istihsali, 1948 sabit fiyatları ile, 11 
milyar 83 milyon liraya, 1952 yılı gayrisâfi millî istihsali de cari fiyatlar
la, 12 milyar 436 milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır . 

Nüfus başına isabet eden yıllık vasati gelir 1949 yılında, 1948 fiyat-
lariyle 353 liradan ibaret iken 1951 yıl ında 447 liraya ve 1952 yı l ında ise 
cari fiyatlarla 470 liraya baliğ olmuştur. 

1953 yıl ına ait millî gelir ve gayrisafî millî istihsal istatistikleri henüz 
hazı r lanmamış bulunduğu için, bir rakam verememekle beraber, millî is
tihsalin her sektörüne ait rakamlar, hususî teşebbüsün se rmaye yat ı r ım-
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lan, yeniden kurulan tesisler; iş hacminde kaydedilen artışlar; Devlet 
mahall î idareler ve belediye bütçeleri yekûnları; Devlet gelir lerindeki sü
ratli inkişaf ve nihayet mevduat ve banka kredileri rakamları , 1953 yılı 
gayrisafî millî istihsalinin biraz önce vermiş o lduğum rakamlar ın çok üs
tünde olduğunu gösteren kuvvetli birer delil olarak kabul edi lmek icabe
der. 

Bu vesile ile millî gelir istatistikleri üzerindeki çalışmaların memleke
t imizde henüz yeni olduğuna işaret etmek isterim. Bir senenin gayrisafî 
millî istihsal rakamlarını tespit etmek ve hakiki inkişafları sıhhate yakın 
bir şekilde gösterecek esasları bulmak için uzun seneler çal ışmak icabet-
mektedir. Bu itibarla millî gelir komitesinin 1951 ve 1952 yılları için ver
diği rakamları ihtiyatla telâkki etmek lazımdır. Zira, bu rakamların m e m 
leketimizin son bir iki sene içinde mazhar olduğu muazzam inkişafı ta
m a m e n aksett irmediğini gösteren kuvvetli karineler, endişeler mevcut
tur. 

Rakamlara göre 1952 yılı gayrisafî millî istihsalinin 1949 senesine 
nazaran % 41.1 arttığı görülmekle beraber muhtel if istihsal kollarında 
se rmaye yatırımlarında, inşaat hacminde, devlet ve mahall î idareler gelir 
ve sarfiyatında, mevduat ve kredi yekûnlarında, umumî istihlâk ve dış ti
caret, ihracat ve ithalat hacminde, 1949 yılına nazaran bir misl ine yak
laşan ve bazılarında bunu da aşan artışlar hakiki inkişafın daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. Millî gelir tahminlerine esas ittihaz edilen mes
net ve mutaların tam olarak tespiti halinde bu müşahedemizin ne kadar 
doğru olduğu görülecektir. 

Diğer taraftan son üç buçuk sene içinde girişilmiş bulunan se rmaye 
yatır ımlarının ve kurulmakta olan tesislerin bir kısmı ya henüz tamam
lanmış ve istihsale başlamış, yahut da bir kısmının inşaları henüz devam 
etmekte bulunmuştur. Sene içinde veya senenin son aylarında iş letmeye 
açılan tesisler, memleket in istihsal gücünü mühim miktarda art ırmış 
olacağı halde o senenin gayrisâfi millî istihsal rakamlarına tesiri pek cü
zi seviyede kalır. Mevzuu bu şekilde ele aldığımız vakit, iktidarımızın iş 
başında bulunduğu bu kısa müddet zarfında memleket in istihsal ve iş 
gücüne katılan veya katılmak üzere bulunan yeni tesislerin getirdiği is
tihsal ve gelir kudretinin azameti asıl önümüzdeki senelerde ortaya çık
mış ve anlaşılmış olacaktır. 

Bu itibarla iktisadî ve malî sahada kaydedilen inkişafları ve sarfedi
len emekleri yalnız mevcut rakamlarla değil sağlanan istihsal kudreti ve 
kazandır ı lan yeni imkânları da nazara almak suretiyle ö lçmek icabeder. 
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Gayrisafî millî istihsali bu şekilde topluca gözden geçirdikten sonra 
ekonomimiz in belli başlı istihsal kollarını tetkik ettiğimiz takdirde iktida
ra geldiğimiz tarihten bugüne kadar elde edilmiş olan neticelerin cidden 
muazzam olduğunu ve tarihleri boyunca pek az millete nasip o lmuş bir 
artış seyri takibettiğini görürüz. 

Ziraî istihsal sektöründe, 1938 senesinden 1950 yılına kadar geçen 
devre zarfında hububat ekiliş sahası ve istihsal miktar ında zikre değer 
hiçbir artış o lmamış , istihsal miktarı iyi ve kötü mahsul yılları bir arada, 
7 milyon ton civarında seyretmiştir. Hatta bu istihsal 1949 senesinde 5 
milyon 350 bin tona düştüğü halde, 1952 yıl ında 12 301 000 tona, 1953 
yı l ında da 14 milyon 300 bin tona yükselmiştir . Artış nispeti 1949 yıl ına 
nazaran % 167.2'dir. Ekiliş sahası da 1949 senesinde 7 milyon 525 bin 
hektardan 1953 yılında 9 milyon 910 bin hektara çıkmıştır. (Soldan, bra
vo sesleri). 

Bakliyat istihsalâtı 1949'da 217 bin tondan 1953'te 547 bin tona 
yükse lmek suretiyle % 152.5 nispetinde artış kaydetmiştir. Yağlı tohum
lar 1949 yı l ında 366 bin ton iken 1953'te 490 bin tona; pancar istihsali 
de 1949'da 817 bin ton iken 1953'te 1 milyon 230 bin tona yükselmişt ir . 

Pamuk istihsali de 1949 yılında 101 bin ton iken 1950 yı l ında 170 
bin tona yükselmiştir. 1953 yıl ında istihsalin 140 bin tona düşmesi ge
çen seneki iklim şartlarının pamuk istihsaline en gayrimüsai t şekilde se
yir e tmesinden ileri gelmiştir. Buna rağmen dünyanın 5 inci pamuk ihra
catçısı seviyesine yükselmiş bulunuyoruz. 

Nüfusumuzun % 80'inin ziraî istihsal ile meşgul o lmasına rağmen, 
1950 yıl ına kadar kendi halkımızın yiyeceğini yetişt irebilmekte dahi güç
lük çeki lmekte ve zaman zaman dışarıdan hububat ithal e tmek mecbu
riyetinde kalınmakta idi. 1950 senesinden sonra ise, Türkiye, dünyada 
dördüncü hububat ihracatçısı bir memleket haline gelmiştir. 

Ziraî istihsaldeki bu süratli kalkınma, dış ticaretimize yeni imkân ve 
kuvvetler getirmiş olduğu gibi iç piyasada da çiftçi vatandaşların gelirle
rindeki artışla müterafik olarak büyük bir canlılık yaratmış , asırlarca 
mahrumiyet içinde yaşamış bulunan Türk çiftçisine huzur ve refah ufuk
ları açmıştır. (Soldan alkışlar). 

Ziraî istihsal sahasında kaydettiğimiz süratli inkişafı az veya çok 
farklarla diğer istihsal kollarında da müşahede etmek mümkündür . 

Sanayi, maden ve enerji sahalarında yapılan yatırımların, bu nevi fa
aliyetlerin mahiyetleri itibariyle uzun vadeli olmasına ve bir iki sene gibi 
kısa zamanda derhal netice a lmaya müsait bu lunmamas ına rağmen, da
ha ilk senelerden itibaren temin edilen artışlar çok memnuniye t vericidir. 
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1948 yılı sanayi ve maden istihsal rakamları vasatisi 100 itibar edil
diği takdirde, gıda ve imalat sanayii istihsali endeksleri 1952 yı l ında 
128,8, maden istihsali endeksleri de 145,8'dir. 1953 y ı lma ait istihsal va
satileri ise, gıda sanayiinde 148,4, imalat sanayiinde 135,3, madenci l ik
te de 174,1'dir. 

Biraz önce de arz ettiğim veçhile, sanayi, maden ve enerji sahalarına 
yapı lan yatırımlar, büyük sermayeye, yüksek seviyeli teknik bilgiye ve 
müteaddit yılların devamlı mesaisine ihtiyaç göstermektedir . Bu nevi te
sislerin inşa müddetleri zarfında harcanan milyonlarca lira memleke t in 
umumî istihsal hacmi üzerinde hiçbir artırıcı tesir icra etmediği halde 
kurulan tesisler tamamlanarak istihsale geçilince durum birden değişir. 
Bu nevi tesislerin memleket ekonomisine getirdiği yeni kuvvetler ve im
kânlar yalnız kendi istihsal miktarı ile de mukayyet kalmaz. Böyle bir te
sisin teşkil ettiği mihrak etrafında yeni yeni birçok istihsal faaliyetleri ve 
iş sahaları doğar. Bu itibarla iş başına geldiğimiz günden beri sanayi, 
maden ve enerji sahasına yapmakta olduğumuz veya yapı lmasını temin 
ettiğimiz yatır ımların pek büyük bir kısmı son üç buçuk senenin istihsal 
rakamlarında, sarfettiğimiz gayretlerle mütenasip bir artış temin e tme
miş olsa dahi henüz faaliyete geçmiş olanlarla, inşaları devam etmekte , 
t amamlanmakta veya tamamlanmak üzere bulunanların memleket in ik
tisadî c ihazlanmasına ne kadar geniş mikyasta hizmet ettiklerini ve 
umumî istihsal kudretimize ne büyük kıymet ve kuvvetler ilave e tmekte 
olduklarını asıl önümüzdeki yıl larda idrak edeceğiz. 

Muhtel i f sanayi kollarını ve enerji tesislerini yakından tetkik ettiğimiz 
takdirde bugüne kadar yapılan işlerle, halen yapı lmakta olanları ve son 
3,5 sene içinde memleket in iktisadî cihazlanmasına ve umumî kalkınma
sına yapı lmış olan hizmetleri, daha etraflı bir şekilde gö rmüş oluruz. 

Bu vesile ile iktidarımızın, diğer istihsal kollarında olduğu gibi sana
yi ve maadin sahasında da hususî teşebbüsün yapıcı ve yaratıcı kudre
tine tam bir şekilde inandığını ve bir Hükümet olarak hususî teşebbüsü 
bütün imkânlarımızla desteklemeyi şiar edindiğimizi hatır latmak yer inde 
olur. Biraz sonra vereceğim misallerden gayet vazıh bir şekilde anlaşıla
cağı üzere memleket imizin ziraî mahsullerini ve hammaddeler in i işleyen 
ve ihtiyaçlarımızı daha kısa yoldan ve daha ucuza temin eden sanayie 
ehemmiye t vermekteyiz . Bu arada mevcut tesislerin ıslah ve tevsii, istih
sal kapasitelerinin artırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle 
millî ekonomiye daha faydalı hale getirilmeleri, üzerinde ehemmiye t le 
durduğumuz başlıca mevzulardan biri olmuştur. 
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Tesis şartları itibariyle memleket imizin ihtiyaç ve imkânlar ına çok iyi 
intibak eden şeker sanayii, yakın zamanlara gelinceye kadar takip edilen 
tahditçi politika yüzünden, bir türlü lâyık olduğu inkişafa kavuşamamış 
tı. 1930 sıralarında kurulmuş olan dört Şeker Fabrikası son yı l larda ar
tan nüfus ve munzam ihtiyaçların yarattığı nıütezayit talep hacmini kar
ş ı lamağa kâfi ge lmemeğe başlayınca yeni fabrikalar tesisi yo luna gidile
cek yerde bir taraftan mevcut fabrikaların mahdut istihsal kapasiteleri 
zor lanmak, diğer taraftan şeker fiyatları, istihlâki tahdit edecek bir sevi
yeye çıkarılmak suretiyle istihsal ile istihlâk arasında zor lama ve sunî bir 
muvazene tesisine çalışılmıştı. 1949 Bütçe Gerekçesinde şeker fiyatları
na yapı lan zammın "dahilî istihsal ile istihlâk arasında bir ahenk ve mu
vazene sağlamak" maksadına matuf olduğu yolundaki sarih ifade, bu 
yanlış ve gayritabiî politikanın şayanı dikkat bir vesikasını teşkil e tmek
tedir. Vatandaş ihtiyaçlarını tatmin etmeyi düşünecek yerde talepleri 
yüksek fiyat sedleri ile tahdid etmeyi hedef tutan bu sakat ve sakim po
lit ikaya Hükümet imiz derhal son vermiştir. Evvelâ şeker fiyatları ucuzla
tılmış sonra da gittikçe artan talep hacmini tatmin edecek, memleket in 
istihsal kaynaklarını ve iş gücünü kıymetlendirecek, çiftçimize yeni faali
yet sahaları açacak olan fabrika ve tesisler inşası çarelerini aramıştır. 

Zira şeker fabrikalarının diğer sanayi kollarından bariz bir farkı da 
memleket in geri ziraat bölgelerini modern ziraat sistemine açması ziraî 
işletmecil iğe münavebe imkânlarını ve usullerini getirmesidir. Bu suret
le şeker pancarı istihsali, ziraatımızın ve köylerimizin karakterini geniş 
mikyasta değişt irmekte ve başlı başına bir reform yapmaktadır . Bu se
beple t amamen hususî teşebbüs ve sermayenin eseri olarak kurulan 
Adapazar ı Şeker Fabrikası 1953 yılı sonlarında işletmeye açılmıştır. 1954 
yılı kampanyas ında faaliyete geçecek olan Amasya , Konya ve Kütahya 
Şeker Fabrikalarının da inşaları hızla devam etmektedir. Bu dört yeni şe
ker fabrikasına ilaveten Burdur, Kayseri, Susurluk, Erzurum, Erzincan, 
Elazığ ve Malatya şeker fabrikalarının ihaleleri yapı lmış bulunmaktadır . 
Bu suretle dört yıllık iktidarımız zamanında işletmeye açılan, inşaları de
vam eden veya ihaleleri yapı lmış olan yeni şeker fabrikalarının miktarı 
1 L e baliğ olmaktadır. (Soldan bravo sesleri). Bu hamlenin azameti , eski ik
tidar zamanında kurulmuş olan 4 fabrikanın sonuncusu bulunan Tur
hal Fabrikasının tesisinden sonra 16 sene bir tek şeker fabrikası kurul
madığı düşünülecek olursa daha iyi anlaşılır. Bu sayede 1949 senesinde 
110 bin tondan ibaret bulunan şeker istihsal kapasitesi 1954 yılı sonun
da 220 bin tona, ihalesi yapılan bütün bu fabrikalar iş letmeye açılınca 
da 375 bin tona yükselecek ve bu suretle, 1949 senesine nazaran 4 mis
line yakın bir istihsal kudreti elde edilmiş olacaktır. (Soldan alkışlar). 
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Burada memnuniyet le kaydedeyim ki, umumi tesis bedelleri 240 mil
yon lirayı bulan bu on bir fabrikanın hisse senetlerinin büyük kısmı, 
pancar ekicileri kooperatifleri tarafından satınalınmış ve al ınmaktadır . 
İnşa edi lmekte olan bu şeker fabrikalarından çoğunun sermayes in in % 
90'ı, doğrudan doğruya müstahsıllar, mahallî sermayedarlar ve hususî 
müteşebbisler tarafından temin edilmektedir. İkt idarımızdan önceki yı l 
larda ancak bir hayal olarak telâkki edilebilecek olan bu vakıa son dört 
yıl içinde giriştiğimiz büyük iktisadî kalkınma hamlesinin bütün mil letçe 
ne büyük bir şevk ve heyecanla benimsenerek des teklenmekte olduğu
nun delil lerinden birini teşkil etmektedir. 

Giriştiğimiz iktisadî kalkınma ve yatırım faaliyetlerine vatandaşlar ın 
iştiraki yalnız şeker sanayiine de münhasır değildir. Ayn ı alâkayı ç imen
to sanayi inde ve büyük hidro-elektrik tesislerinde de müşahede etmek 
mümkündür . 

Halkımızın iktisadî ilerleme yolunda gösterdiği bu azametli şevk ve 
gayret daha önce ve pek yakın tarihlerde yapılan bütün tahminleri katî 
surette tekzip etmektedir. Ezcümle, 1950 senesi ortalarında memleket i 
mizde tetkikler yapmış olan Barker Heyeti raporunda, enerji sahasına 
yerli hususî sermayenin iştirak etmiyeceği ve rağbet gös termeyeceği tah
min edildiği halde, mahallî sermaye Seyhan Barajı, hidro-elektrik tesis
lerine 14 milyon lira ile, Gediz-Demirköprü tesislerine de 26 milyon lira 
ile iştirak etmiş bulunmaktadır. Diğer elektrik santralleri için teşebbüse 
geçildiği vakit de milletimizin daha fazla bir alâka ve tahalükle bunlara 
da iştirak etmek isteyeceğinde şüphe yoktur. 

Halkımızın istihsal gücü ve gelir seviyesinin artışı ile müterafik olarak 
pamuklu ve yünlü mensucat talep ve istihlâki de süratle yükselmektedir . 
1950 senesine kadar yı lda ortalama 30 milyon liralık pamuklu mensuca t 
ithal edi lmekte iken 1952 senesinde, dahilî istihsal miktarının 152 mil
yon metreden 177 milyon metreye yükselmesine rağmen, tamamı halk ti
pi olmak üzere hariçten 130 milyon liralık pamuklu mensucat ithal edil
miştir. 

1950 senesinden bu yana, % 70'den fazlası münhası ran hususî te
şebbüs ve sermayeye ait olmak üzere, memleket in muhtel i f yer ler inde 
birçok pamuklu mensucat fabrikaları kurulmaya başlamıştır. 1950 sene
sinde pamuklu mensucat tesislerinde mevcut iğ adedi 260 binden ibaret 
iken kurulan yeni fabrikalar sayesinde halen 545 bini tecavüz etmiş bu
lunmaktadır . Bu miktar, inşa halinde olan fabrikaların iş letmeye açı lma
sı üzerine önümüzdeki yılda 700 bin iğe yükselecektir. 
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Yünlü mensucat sahasında da iğ sayısı 1950'de 50 binden ibaret iken 
1953'te 115 bine yükselmiştir. 

Dört senelik devre zarfında çimento sanayii konusunda yapı lan çalış
maları dahi Hükümetimizin sanayi anlayışını ve bu mevzudaki iş tutu
m u m u z u göstermesi itibariyle bilhassa arza değer görmektey im. 

1950 senesinde mevcut birkaç çimento fabrikasının bütün istihsal 
kapasitesi sadece 395 bin tondan ibaret bulunuyordu. İktidarı devraldı
ğımız günlerde derhal a lman tedbirlerle o zaman 535 bin ton civarında 
olan talep hacmini karşılayacak ve yakın zamanda istihsali bir misl ine çı
karacak yeni tesislerin inşasına tevessül edilmiştir. Bu tedbirler sayesin
de 1953 yı l ında ve üç sene gibi kısa bir zamanda ç imento istihsal kapa
sitesi % 160 nispetinde bir artış göstererek 1 milyon 25 bin tonu bu lmuş
tur. Memleket in istihlâk hacmi ise halen 2 milyon tona yaklaşmıştır . 

İhtiyaç ve talep hacminin bu süratli artışı karşısında ve memleket in 
dört köşesinden akseden teşebbüs ve sermaye sahiplerinin istekleri de 
nazara alınarak Ankara Çimento Fabrikasının tevsiine ve yeniden 20 çi
mento fabrikasının inşasına karar verilmiş ve ihaleleri yapılmıştır . (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) 

İnşa bedelleri 220 milyon lirayı bulacak olan bu fabrikaların iç ve dış 
f inansmanı ile, teknik bilgi ve diğer ihtiyaçları için mahall î teşebbüs ve 
se rmaye sahiplerine yardım etmek üzere üç banka ve iki ç imento şirketi 
tarafından 50 milyon lira sermayeli bir anonim ortaklık kurulmuştur. 

Bu vesile ile bazı muhalefet çevrelerinde bu mevzuda ileri sürülmüş 
olan tenkidlerin tamamen haksız olduğuna burada işaret e tmek isterim. 

Hepimizin bildiği gibi memleket imiz baştan başa inşa edi lmek ve 
muhtaç olduğumuz bütün tesisler yeniden kurulmak durumunda bu
lunmaktadır . 

Daha 1950 senesinde çimento sarfiyatı senede 535 bin tondan ibaret 
iken istihlâk hacmi miktar azlığına ve fiyat yüksekliğinin baskısına rağ
men 1953 yıl ında 1,5 milyon tonu geçmiştir. Eğer bu baskılar mevcut ol
masa idi şüphesiz ki 1,5 milyon tonluk istihsal hacmi çok daha yüksek 
miktarlara ulaşırdı. 2, 3 sene gibi çok kısa bir zamanda meydana gelmiş 
olan bu ihtiyaç ve istihlâk artışı ihaleleri yapı lmış bulunan ç imento fab
rikalarının tam kapasite ile istihsale başladıkları tarihte elde edecekleri 
3 milyon ton civarındaki ç imentonun o tarihlerde kolaylıkla istihlâk edi
leceğinin kuvvetli bir delilini teşkil etmektedir. 

Şunu da ilave edeyim ki, 1950 yıl ında hariçten ç imento ithalâtı, 150 
bin ton iken 1953 yıl ında istihsal kapasitesinin 1 milyon tonu geçmesi -
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ne rağmen ithalât miktarı 537 bin tona yükselmiştir . Bu ithalât için har
canan döviz miktarı da 1950 yılında 11,5 milyon lira olduğu halde 1953 
yı l ında 35 milyon liraya baliğ olmuştur. 

Bu dövizlerin pişmiş topraktan ibaret basit bir madde uğrunda sarfe-
dilmiş olması , üzerinde ehemmiyet le durulması lazımgelen bir vakıadır. 
Şurası da bir gerçektir ki, yalnız bu miktar döviz, tesisine girişilen yeni 
fabrikaların bütün makine ve tesisatını sat ınalmaya kâfidir. Bu tesislerin 
meydana getir i lmemesi halinde bu madde için önümüzdeki yı l larda kat
lanacağımız döviz fedakârlığının bu miktarlardan çok daha yüksek ola
cağında asla şüphe yoktur. 

Ağır sanayi tesislerimize de diğer istihsal şubelerindeki inkişaf seyri
ne muvazi bir hamle verilmiş bulunmaktadır. Karabük Fabrikasının 
1950 yı l ında 72 bin ton olan hadde mamulleri imalâtı bugün 137 bin to
na yükseltilmiştir. Ancak Karabük tesislerinin 320 bin ton mayi maden 
ve pik istihsali kapasitesi mevcuttur. Memleket te mevcut iptidai madde
yi ve maden cevherlerini daha geniş mikyasta işlemek ve gittikçe artan 
ihtiyaçlara cevap vermek üzere Hükümetiniz hadde mamuller i kapasite
sini 165 bin tona çıkarmak ve 350 bin ton Ignotu hadde mamulü haline 
getirecek tesisleri kurmak üzere lüzumlu tevsi ve ıslah ameliyeler ine gi
r işmiş bulunmaktadır . Ceman 100 milyon liraya yakın bir meblâğa mal 
olacağı hesaplanan bu tevsi ve ıslah işleri yakın bir âtide tahakkuk etti
rilecektir. 

Ayr ıca köy ve kasabalarımızın su borusu ihtiyacını karşı lamak mak-
sadiyle Karabük' te inşasına başlanmış bulunan 18 bin tonluk santrfüj 
boru fabrikası ikmal edilmiştir. 

Ziraî gel işme ve savunma ihtiyaçlarımızın memleket te kurulmasını 
icabettirdiği halde şimdiye kadar ihmal edilmiş bulunan azot endüstrisi 
ve halen tahakkuk safhasına girmiştir. (Soldan, bravo sesleri) 

Kütahya 'da kurulacak olan bu tesislerde düşük kalorili linyitler kul
lanılacak ve senede 100 bin tondan fazla azotlu gübre ile 6 bin ton asit
nitrik istihsal edilecektir. 

60 milyon liraya mal olacak bu tesisleri inşa e tmek üzere ş imdiden 
bazı millî bankalarımızı da içine alan 30 milyon lira sermayel i bir anonim 
şirket kurulmuştur. Yabancı sermayenin de iştirak edeceği yeni fabrika
nın bu yıl içinde temelleri atılmış olacaktır. (Soldan alkışlar). 

Azotlu gübre yanında süperfosfat imali hususunda girişilmiş olan te
şebbüsler hızla ilerlemektedir. İskenderun'da, bir ecnebi şirketin iştira
kiyle, her yıl 100-130 bin ton süperfosfat imal edecek olan yeni bir fab-
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rika yakında faaliyete geçecektir. (Soldan, alkışlar) Gerek bu fabrikanın ve 
gerek memleket ihtiyacındaki artışla müterafik olarak kurulacak olan di
ğer tesislerin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere, Murgul bakır ma
deni tesislerinden çıkan ve o mıntakanın ziraî bünyesine büyük zararlar 
iras eden zehirli gazların asitsülfirik haline ifrağı ve bunların Karadeniz 
sahiline nakli için 10,5 milyon liraya mal olacak tesislerin inşasına baş
lanmıştır. 

Bu suretle her sene Murgul ve civarı halkına iras edilen zararlar ta
m a m e n bertaraf edileceği gibi yeni ve mühim bir istihsal hacmi sağlan
mış olacaktır. 

Selüloz sanayii tesislerimizin 1950 yılında 18 bin tondan ibaret bulu
nan kâğıt ve karton istihsali 1953 yılında 50 bin tona yükselti lmiştir . 

Geçen sene Raman'da tesisine başlanılan ve 330 bin ton ham petrol 
işleyecek olan tasfiyenin inşası hızla devam etmektedir. 35 milyon liraya 
mal olacağı tahmin edilen bu tesislerden elde edilecek muhtel if cins pet
rol mahsuller i 19 vilâyetimizin akaryakıt ihtiyacını karşı layacağı gibi, 
tasfiye sonunda kalan bakiyeler de lokomotiflerde kullanılacak ve mühim 
miktarda kömür tasarrufu sağlanacaktır. 

Maden istihsalâtımız da sınaî kalkınmamıza muvazi inkişaf göster
mektedir. 1949 senesinde 2 milyon 706 bin tondan ibaret bulunan kömür 
istihsali 1952'de 3 milyon tona, 1953'te 3,5 milyon tona yükselmiştir. 

Zonguldak kömür havzasında yapı lmakta olan ilave tesisler ikmal 
edildiği vakit istihsal kapasitesi de birden artacaktır. 

Bakır istihsalimiz, 1946-1950 yılları arasında vasati olarak senede 10 
bin ton iken 1952 senesinde 23 bin tona; Krom istihsali 1950 yı l ında 422 
bin tondan 1952 yılında 675 bin tona; Manganez istihsali 1950'de 31 bin 
tondan, 1952 yılında 106 bin tona; demir cevheri istihsali 1950 yı l ında 
234 bin tondan 1952'de 419 bin tona baliğ olmuştur. 

Hükümetiniz ; elektrik enerjisi istihsal kapasitemizin ziraat, endüstri 
ve madencil ik sektörlerinde ve içtimai hayat ımızda temin olunan büyük 
ka lk ınmaya muvazi bir inkişafa kavuşturulmasında hayatî bir ehemmi
yet görmektedir . Memlet imizde kömür ve hususiyle akaryakıt ile işleyen 
termik santraller yerine, daha elverişli ve çok tasarruflu olan hidro-elekt
rik santrallerinin kurulmasına çalışmaktayız. Gayretlerimizin bütün he
defi, sınaî gel işmenin aslî unsurlarından birini teşkil eden enerji mevzu
unu her türlü iç ve dış imkândan faydalanmak suretiyle en kısa bir za
manda halletmektir. Muhtel if bölgelerimizde büyük ve orta kapasi tede 
hidro-elektrik santralleri kurulması, mühim bir dava olan köy elektrifi-
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kasyonu mevzuunun da hal yoluna girmesini m ü m k ü n kılacaktır. (Soldan 
alkışlar) 

Hükümetiniz , idare mesuliyetini deruhde ettiği tarihten bu yana, 
enerji tesislerine takriben 550 milyon lira tahsis etmiş bulunmaktadır . 
Önümüzdek i yıllarda yeniden inşasına başlanacak olan projelere de 500 
milyon liralık tahsis yapılmasını gerektiren bir programı tatbik mevki ine 
koymayı kararlaştırmış bulunuyoruz. Böylece memleket imizin iktisadî ve 
sosyal gelişmesi bakımından çok büyük bir ehemmiyet arz eden enerji te
sislerine kısa zamanda 1 milyar liradan fazla bir meblağ harcanmış ola
caktır. 

1950 senesinde, belediyelere ait tesisler de dâhil o lmak üzere ceman 
790 milyon kilovat saatten ibaret bulunan yıllık enerji istihsali halen 1 
milyar 200 milyon kilovat saate yükselmiştir. Fakat, derhal işaret edeyim 
ki, bu rakamların delâlet ettiği inkişaf seyri hakiki durumu akset t i rmek
ten çok uzaktır. Büyük enerji santrallerinin kurulması ve faaliyete geçi
r i lmesi müteaddit yıllara sâri ve yüksek seviyeli teknik çalışmaları icabet-
tiren bir iştir. Bu itibarla inşa halinde bulunan projelerin peyderpey ak
tif hale gelecek olan istihsal kapasiteleri de nazara alınacak olursa, yeni 
projelerden sadece bir kaçının 1950 yılındaki umumî istihsal yekûnunu 
temine muktedir olduğu kolayca anlaşılabilir. 

Halen inşaları hızla devam etmekte olan ve 378 milyon liraya mal ola
cağı hesaplanan Sarıyar ve Seyhan sulama, taşkın önleme ve hidro-elekt
rik baraj ve tesisleriyle 14 adet orta çapta mıntaka hidro-elektrik sant
ralinin faaliyete geçmesiyle enerji istihsalimiz, nihayet 1956 senesinde iki 
buçuk milyar kilovat saate yükselecektir. Ayr ıca Çatalağzı Te rmik Sant
ralinin 60 bin kilovat olan istihsal kapasitesini bir misline çıkaracak olan 
ilave tesislerin inşaatı devam etmektedir. Bunlara zamimeten Tunçbi-
lek'te 60 bin ton ve Soma'da 40 bin kilovatlık iki yeni Termik Santralin 
ihaleleri yapılmıştır. 1956 yılı sonunda faaliyete geçecek olan bu tesisler 
116 milyon liraya malolacaktır. 

Diğer taraftan 70 bin kilovat takatinde Gediz-Demirköprü, 100 bin ki
lovat takatinde Kızıl ırmak-Hirfanlı , 48 bin kilovatlık A k ç a y - Kemer ve 40 
bin kilovatlık Yeşi l ı rmak-Almus projelerinin hazırlıkları tamamlanmışt ır , 
sulama, enerji ve taşkın önlemeye hizmet edecek olan bu üç maksatl ı 
projeler 750 milyon kilovat saat enerji istihsal edecek ve ceman 280 mil
yon liraya malolacaktır. 

Bunlardan ayrı olarak, şehir ve kasabalarımızın ihtiyaçlarını süratle 
karşı lamak üzere, İller Bankası tarafından da enerji tesisleri yapt ı r ı lmak -

4 8 8 5 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

tadır. 1950 Mayısından 1953 Kasım sonuna kadar İller Bankası tarafın
dan ihale edilen 232 tesisin maliyeti 78 milyon liraya baliğ o lmuş ve 
bunlardan 26 milyon liralık 83 tesis ikmal edilmiştir. Yine İller Bankası 
tarafından Van, Niğde, Ordu, Giresun, Taşköprü ve Tosya şehir ve kasa
balarımızın ve oralardaki sanayimizin ihtiyaçlarını karşı lamak üzere ha
zırlıkları yapı lmış olan orta büyüklükte altı hidro-elektrik tesisinin 15 
milyon liraya malolacağı hesaplanmaktadır. 

İnşa halinde veya inşası mukarrer bulunan büyük santrallerle, bölge 
santrallerinden elde edilecek cereyanın istihlâk merkezler ine nakli için 
enerji nakil hatlarına ihtiyaç vardır. Bunlardan 30 milyon liraya mal olan 
Ereğli-İstanbul transmisyon hattı 1952 yıl ında işletmeye açılmıştır. 1440 
ki lometre uzunluğunda ve 50 milyon liraya mal olacak diğer bir kısım 
hatlar inşa halindedir. Bunlara ilaveten Batı - Anadolu ve Kuzey-Bat ı -
Anadolu bölgelerinde ceman 1745 kilometrelik yeni bir enerji nakil hat
tının inşasına da başlanmıştır. Bu hatlar da 75 milyon liraya mal olacak
tır. Ayr ıca önümüzdeki yıllarda 360 kilometrelik yeni bir kısım hatlar da 
taahhüde bağlanacaktır. Bütün bu izahat, Hükümetiniz in enerji davası
na ve rmekte olduğu büyük ehemmiyet ve bu mevzudaki çalışmalarını 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Yapt ığımız ve yapmakta olduğumuz işler hakkında verilen bu misal
ler, iktidarı devraldığımız günden bu yana sanayi, maden ve enerji saha
sında 1952 sonundan evvel ikmal edilen işler yanında 1953 senesi için
de tamamlanarak işletmeye açılan tesislerle t amamlanmak üzere bulu
nanların veya önümüzdeki yıllarda inşaları bitecek olanların nasıl büyük 
yekûnlara baliğ olduğunu göstermektedir. 

Bu bahisle hulasaten verdiğimiz izahat ve zikreylediğimiz misaller, 
Hükümet in iz in sanayie ve sanayileşmeye verdiği büyük ehemmiyet i açık
ça gös te rmeye kâfidir. 

İktidarımızın dört senelik faaliyetlerinin muhasebesi yapıl ı rken, yur
dun iktisadî ve içtimaî kalkınması için sarf edilen gayretler ve elde edilen 
parlak neticeler bir kül halinde göz önüne getirilecek olursa, memleket i 
miz ve milletimiz için ne derece emin ve müreffeh bir istikbal hazırlandı
ğı, mamur ve kudretli bir vatan idealine ne büyük bir süratle ilerlendiği, 
açık bir surette görülür. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

1938 senesinden 1950 yılına kadar geçen 12 senelik devre zarfında, 
memleke t ekonomisinin ve maliyesinin düşük bir seviyede donup kalma
sına mukabi l 1950'den sonra, Demokrat Parti iktidarının idaresi altında 
hummal ı bir kalkınma faaliyetinin ve büyük bir iktisadî gel işme hamle-
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sinin bütün vatan sathına yayılması ve memleket in her tarafında yeni ye 
ni fabrika ve tesislerin kurulması; iş ve istihsal hacminin süratle artma
ya başlaması kendil iğinden oluvermiş değildir. 

Bugün memleket te görülen muazzam kalkınma Hükümet iniz in iş ba
şına geldiği günden beri takibine başladığı ve memleket in ihtiyaç ve im
kânlarını realist bir görüşle telif eden isabetli bir iktisadî ve malî politi
kanın, Devlet idaresinde eskisinden tamamen farklı bir zihniyetin ve yep
yeni bir iş tu tumunun mahsulü olmuştur. (Soldan alkışlar). 

1950'ye kadar geçen yıllarda, ziraî sektörün ihmal edi lmiş olması , 
Türk çiftçisinin lâyık olduğu alâka ve yardıma mazhar kı l ınmaması ; köy
lerimizin her türlü teknik vasıtadan mahrum bırakılması, sulama tesis
lerine ehemmiyet veri lmemesi , çiftçi emeğinin kifayetli bir ziraî kredi ile 
des teklenmemesi , ziraî mahsullerin gerekli fiyat des teklemeler inden 
mahrum bırakılması, köylerimizin yolsuz bırakılması, ziraî ist ihsalimizin 
düşük bir seviyede kalmasını mucip olmuştur. Bu ihmaller, tarihî devir
lerde Akdeniz havzasının buğday ambarı diye anılan memleket imiz in ço-
raklaşıp kendi halkının yiyeceğini dahi temin edemez hale gelmesini in-
tacetmiştir. Ayn ı veçhile sanayi ve madencilik sahalarında takibedilen 
dar ve tahditçi bir devletçilik politikası da her türlü hususi teşebbüs ru
hunu t amamen sindirmiş bulunduğu; bir türlü k ımı ldanmak fırsat ve 
imkânını vermediği için bütün gelişme ve kalkınma hamlelerini köstek-
lemiştir. 

Bunlar ın yanında, memleket in iktisadî inkişafının üzerine bina edil
mesi icabeden münakale, yol , enerji, sulama şebekeleri ihmal edi lmiş , 
sağlık ve eğitim hizmetleri lâyıkı veçhile ele al ınmamışt ı . Bütçelerden ay
rılan mahdut miktardaki yatırım tahsisatının çok defa gösterişçi olduk
ları nispette akim ve memleket ekonomisine yeni bir k ıymet ge t i remeyen 
işlere harcanması ve heba edilmesi yoluna gidilmiş idi. 

İç piyasanın mahdut tasarrufları ve kredi kaynakları aynı tahditçi 
devletçilik politikasının tesiri altında ya verimsiz bir şekilde çalışan İkti
sadî Devlet Teşekküller ine veya devlet bütçelerinin cari istihlâk ihtiyaç
larına tevcih ediliyordu. 

Bu şartlar altında memleket ekonomisinin kalkınmasına değil normal 
bir şekilde inkişafına dahi elbette imkân bulunamazdı . 

Bizim iktisadî politikamız bu tahdit sisteminin dar çemberini kıracak, 
vatandaşlara çalışma ve kazanma şevk ve heyecanını telkin edecek, hal
kımızın gayretlerini devlet elindeki vasıta ve imkânlarla destekleyecek ve 
yeni yeni iş sahaları açacak şekilde hazırlanmış ve tatbik mevki ine kon-
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muştur. Bir memleket in iktisadî ve içtimai kalkınması, ancak bütün va
tandaşların şahsî teşebbüs ve gayretleri sayesinde tahakkuk ettirilebile
ceği halde 1950'den önce bu hakikatin bir türlü kavranamamış olması 
bütün imkânlara sahip olan memleket imizi her türlü inkişaftan alıkoy
muştur. 

Partimiz daha muhalefette iken hususi sermaye ve teşebbüse rahat 
çal ışma fırsat ve imkânları verilmek; vatandaşların istihsal gayretleri isa
betli tedbirlerle desteklenmek şartiyle memleket in o zamana kadar mu
attal bırakılan veya gayet basit ve iptidai bir şekilde işletilen istihsal kay
naklarının millî ekonomiye evvelden tasavvuru dahi m ü m k ü n o lmayan 
yeni kudret ve kıymetler getireceğine kaani bulunuyordu. Memleke t in 
âtıl bırakı lmış olan kudret ve kaynakları bir defa harekete geçiri ldikten 
ve ferdi teşebbüs muhtaç olduğu havayı ve imkânları elde ettikten son
ra, iktisadî kalkınmanın çok kısa bir zamanda tahakkuk yo luna girece
ğinden emin bulunuyorduk. 

Bu emniyet ve inanışla takibine giriştiğimiz iktisadî ve malî polit ika 
sayesinde çiftçi vatandaşlara müsait şartlarla yeni ve modern ziraat alet
leri temin edildi. Arazi ve tohumluk tevziatına büyük bir hız verildi. Çift
çinin mahsulünü değer pahasına kıymetlendirmesini ve istihsalini daha 
geniş ölçüde artırmasını temin edecek bir fiyat ve k ıymet lendi rme politi
kası takip edildi. Zirai kredi hacmi kısa zamanda 1950'de devraldığımız 
seviyenin birkaç misline çıkarıldı. Ziraî mahsulün sürümünü kolayca te
min e tmek üzere istihsal merkezleri yol şebekeleri ile piyasalara ve ihraç 
l imanlarına bağlandı. Küçük ve büyük su işlerine ait programlar la sula
m a tesislerine ehemmiyet verildi. 

Bulunduğu seviyede uzun yıllar duraklayıp kalmış olan ziraî istihsa
limiz bu suretle birkaç yıl zarfında birkaç misline yükseldi . (Soldan bravo 
sesleri) 

A y n ı şekilde sanayi ve maden sahasında, hususî teşebbüse yeni yeni 
iş sahaları açılmış, vatandaşların yeni tesislere ve fabrikalara se rmaye 
yatır ımları iç ve dış malî kaynaklarla desteklenmiş, kendilerine teknik 
sahada geniş yardımlar yapılmış, rehberlik edilmiştir. Teşebbüs erbabı
na her sahada emniyet ve istikrar telkin eden bu yapıcı ve dinamik ikti
sadî polit ika en fena şekliyle tatbik edilmiş bir devletçiliğin hususî teşeb
büs sahasında yarattığı bütün korku ve şüpheleri maziye ait acı bir hâ
tıra haline getirmiş, her türlü menfî Devlet müdahales inden uzak; emni
yet ve huzur içinde çalışmaya, daha fazla istihsalde bulunmaya, müsai t 
bir hava yaratmış bulunmaktadır . (Soldan alkışlar). 
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Kısa zamanda tahakkuk ettirilen bu iktisadî ka lk ınma programının 
bidayette, Kore Harbinin yarattığı gayrimüsait şartlar alt ında ve 1952 yı 
l ından sonra da beynelmilel ticaret hadlerinin ziraî mahsul ler a leyhine 
döndüğü bir devrede büyük müşküller karşısında başarı lmış o lduğunu 
da ifade e tmek lâzımdır. Ziraî istihsalimizi süratle artırarak, külliyetli 
miktarda hububat ve diğer mahsuller ihracatına giriştiğimiz bir sırada 
kendini hisset t i rmeye başlıyan fiyat sukutları, bilâ inkita devam etmiş ve 
halen, bundan iki sene öncesine nispetle başta buğday olmak üzere ba
zı zirai mahsul lerde fiyatlar yarı yarıya düşmüştür. Ziraat sahasında ik
tidara geçişimizi takiben ittihaz edilen tedbirler, İkinci Dünya Harbinden 
hemen sonra alınmış ve bilfarz hububat istihsalimiz, beş veya yedi mil
yon ton gibi memleket ihtiyacını dahi karşı lamayacak bir miktardan, bu
günkü 14 milyon tona çıkarılmış olsaydı 1945'ten 1952'ye kadar geçen 
yıllar zarfında fevkalâde müsait olan dünya konjonktürünün bahşett iği 
geniş imkânlar sayesinde bugünkü kalkınmamız daha süratle ve çok da
ha iyi şartlarla tahakkuk ettirilebilirdi. Sadece bu mukayese dahi 2 nci 
Dünya Harbinden sonra memleket ekonomisinin ihmal edilmesi yüzün
den kaçırdığımız fırsatlar hakkında bir fikir ve rmeye kâfidir. 

Bazı muhit lerde zannolunduğu gibi pamuk ve hububat fiyatlarındaki 
âni sukutun döviz gelirlerimizi azaltmak suretiyle bizi müşkül du ruma 
düşürdüğü iddia edilemez. 

Zira daha önce yüksek fiyatlarla hububat satmaya alışmış ve hesap
larımızı ona göre yapmış değildik. Ancak son iki seneden beri hububat 
ihracatına başlamış bulunuyoruz. Buğday ve hububat bizim için yeni bir 
döviz kaynağıdır. Fiyatların 1952'den önceki seviyesine nazaran bir hay
li düşmüş olmasına rağmen hububat ihracatından müh im miktarda dö
viz temin etmekteyiz. Ve bu dövizler mevcut dış gelir lerimize inz imam et
mektedir . 

Pamuk fiyatlarının düşmesi de zannedildiği kadar zararlı olmamıştır . 
Pamuk fiyatlarının düşmesi yanında, ithal ettiğimiz pamuklu mensuca t 
fiyatları da tenezzül kaydettiğinden, daha ucuza, daha az dövizle pamuk
lu ithalatı yapmak imkânını elde etmiş bulunuyoruz. 

Diğer taraftan 1950'den önce 5 veya 7 milyon ton civarındaki hubu
bat istihsalimiz iç istihlâki karşılamakta ve ancak bazı senelerde bir iki 
yüz bin tonluk buğday ithal etmekte olduğumuz halde halen hububat is
tihsalinin 1,5 misline yakın bir artışla 14 milyon tonu tecavüz e tmesine 
rağmen ancak 1,5 milyon ton ihraç etmekte, geri kalan kısmını dahilde 
istihlâk eylemekteyiz. 
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Bu vakıa dahi, memleket te hayat seviyesinin ne kadar yükseldiğini 
halkımızın gıda rejiminde ne büyük bir salah kaydedildiğini açıkça gös
termektedir. 

Eğer 1950'den önce halkımız kâfi derecede beslenmekte , gıdasını tam 
bir şekilde almakta olsaydı buğday gibi talep hacmi çok az elastikiyet arz 
eden bir maddenin istihsalinde son yıllarda kaydedilen artışların pek bü
yük bir kısmı ihracata tahsis edilebilir ve döviz gelirlerimiz de o nispette 
yüksek olurdu. 

Şimdi, umumî iktisadî politikanın ve yeni iş tu tumunun çeşitli cep
helerini teşkil eden para, kredi, fiat, dış tediye ve malî pol i t ikamızın te
ferruatına ait vereceğim izahlar, mevzuumuzun daha ziyade vuzuh kes-
betmesine yarıyacaktır. 

İktisadî ve malî politika bir bütündür. Para, kredi, dış tediyeler gibi 
mevzularda takibettiğimiz politika birbirine uygun ve yekdiğerini t amam
layıcı tedbirler manzumesinin halkalarını teşkil eder. Bu mevzulardaki 
ihracat ımızın esas hedefi malî istikrarı temin ve idame ile birlikte istihsal 
ve yatır ımları âzami derecede teşvik etmek, millî kaynaklar ımızı en ve 
rimli bir şekilde istihsal faaliyetine iştirak ett irmek suretiyle iktisadî kal
k ınmamızı hızlandırmak olmuştur. 

Memleket imizde emisyon hacmi, millî ekonomi de tedavül vası tas ına 
olan ihtiyaçla tam bir ahenk halinde ve münhasıran iktisadî ve ticarî ih
tiyaçlara tâbi olarak tahavvül etmektedir. Bu sayededir ki, ikt idarımız za
manında, memleket imizde ne enflasyon ve ne de deflasyoncu tesirlerin 
millî ekonomiye zarar vermesine imkân bı rakmayan tam bir muvazene 
hali tesis edilmiş, istihsal müstemirren artmış ve fiyatlar istikrarını mu
hafaza etmiştir. 

Memleke t ekonomisinde istihsal ve iç hacmi büyük bir süratle inkişaf 
e tmekte ve millî gelir süratle çoğalmaktadır. Nüfusumuz yı ldan yıla artış 
göstermektedir . Yakın tarihlere kadar dar, mübadele ekonomis ine açıl
mamış sahalar ve fert toplulukları, fiilî bir mübadele vasıtası olarak pa
ra ile temasa gelmektedir. Pazar bulmadığı için istihsali düşük seviyede 
kalan ve lâyıkı veçhile kıymetlendir i lemeyen mahsuller imiz geniş istihlâk 
piyasalariyle temasa getiri lmekte ve müstahsıl larına yeni yeni gelir im
kânları temin edilmektedir. 

Bu şartlar altında mübadele vasıtası ihtiyacının ve nakit mevcudu
nun memleke t ekonomisinde kaydedilen inkişaf temposuyla hem ahenk 
olarak artmasını pek tabiî ve hatta zaruri telâkki etmek lazımdır. 

Bu vakıayı inkâr eylemek ve emisyon hacminde, bir seneden diğerine 
kaydedi len normal artışları memleket in eflasyona sürüklenmekte olduğu 
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yolunda yersiz ve mesnetsiz tenkitlere mevzu ittihaz etmek çok basit bir 
polit ika gayretkeşliğidir. 4 seneden daha az bir devre içinde, istihsal ra
kamları iki mislini aşan, bütçeler ve bütçe gelirleri % 75'ten fazla artış 
kaydeden, mevduat , kredi hacmi, ithalât ve ihracat miktar ve kıymetleri 
pek büyük tezayütler gösteren bir memlekette para ve emisyon miktarı
na sabit kalabileceğine samimi olarak inanmak ve bunu temenni e tmek 
m ü m k ü n değildir. 

Süratle gelişen bir ekonomide para ve emisyon miktarının bu inkişaf 
t emposuna ayak uyduramadığı hallerde mübadele vasıtası darl ığının tev-
lidettiği sıkıntı ve deflasyoncu tesirler istihsal faaliyetlerini gittikçe ağır
laşan bir baskı altında tutmak, iş ve istihsal yekûnunu azaltmak, fiyat 
sukutlarını mucip olmak, umumî talep hacmini ve yeni se rmaye yat ı r ım
larını daral tmak suretiyle bizzat kalkınma hamlelerini bertaraf e tmekten, 
hattâ daha ileri giderek, iktisadî gerilemeleri mucip olmaktan başka bir 
netice vermez . Bunun da memleket imizin hakiki ihtiyaçlarına ve takibet-
tiğimiz ciddî ve şuurlu bir iktisadî ve içtimaî kalkınma poli t ikasına tama
men aykırı olduğu meydandadır . 

Bu sebepledir ki Hükümetiniz iş başına geldiği günden beri Merkez 

Bankasının emisyon mekanizmasını ve para miktarını bir taraftan, eko

nomik icaplardan doğmayan ve piyasanın hakiki ihtiyaçlarına tekabül et

meyen taleplerin tesirinden kurtarmaya çalışırken, diğer taraftan da, ik

tisadî faaliyetlerin ve istihsal hacminin normal inkişaf temposiyle hema-

henk olarak ayarlanmasına büyük bir ehemmiyet vermiş bulunmaktadır . 

Mütaaddi t vesilelerle de ifade edildiği üzere, Hükümet iniz in mesuliyet 

devresi zarfında emisyon mekanizması , Devlet sektörünün bütçe açıkla

rının kapatı lması veya İktisadî Devlet Teşekküllerinin uzun vadeli yatı

rım ihtiyaçlarının karşılanması gibi maksatlarla asla işletilmemiştir. Bu 

hususta aldığımız prensip kararı, sadakatle tatbik edilmektedir. İstikbal

de de bu esasa titizlikle riayet olunacaktır. Ayr ıca daha evvelki yıl larda, 

iktisadî Devlet Teşekküllerinin yatır ım ihtiyaçları için çıkarı lmış olan Ha

zine kefaletini haiz bonolardan mütevellit dalgalı borçların tasfiyesi ve 

konsol ide edilmesi mevzuundaki çalışmalara, ehemmiyet le devam olun

maktadır. 

Münhas ı ran iktisadî ve ticarî ihtiyaçlara göre ayar lanmakta olduğu

nu ifade eylediğimiz emisyon hacmindeki değişiklik son bir yıl içinde 

hangi hadlere baliğ olmuştur? Şimdi bu değişikliğin miktarını ve sebep

lerini daha yakından tetkik edelim. 
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31 Aral ık 1952 tarihinde 1 milyar 251 milyon lira olan emisyon mik
tarı 31 .12.1953 tarihinde 1 milyar 468 milyon liraya yükselmiştir . Böyle
ce bir sene içinde emisyon hacminde 217 milyon liralık bir artış kayde
dilmiştir. 

Buna mukabi l aynı devre içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sının ticarî senetler yekûnu 351.5 milyon liradan 377.5 milyon liraya 
yükse lmek suretiyle 26 milyon lira, ziraî senetler yekûnu da 192 milyon 
liradan 210.5 milyon liraya yükselmek suretiyle 18.5 milyon lira ar tmış
tır. Bu suretle ticarî ve ziraî senetler yekûnundaki artış miktarı 44.5 mil
yon liraya baliğ olmaktadır. 

Bu miktara, Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat mubayaas ında kul

landığı kısa vadeli mahsul kredilerinin istinat ettiği ofis bonoları yekûnu

nun, 1952 sonunda 521 milyon liradan 1953 sonunda 756 milyon lira

ya yükse lmesinden mütevellit , 235 milyon liralık artışı da ilave ett iğimiz 

takdirde Merkez Bankasının senedat cüzdanında ceman 279.5 milyon li

ralık bir tezayüt bulunduğu görülür. Verdiğim bu rakamlar, emisyon hac

mindeki 217 milyon liralık yükselmenin, iktisadî i ler lememizin tabiî ne

ticesi o lduğunu açıkça ifade etmektedir. 

Takibet t iğimiz istihsali teşvik politikasının bir neticesi olarak mevdu
at hacmi de yıdan yıla devamlı bir artış göstermektedir . 1950 yılı b idaye
tinde 989 milyon liradan ibaret bulunan umumî mevduat yekûnu , elde 
mevcut en son rakamlara göre, Eylül 1953 sonunda % 175 nispet inde bir 
artışla 2 milyar 715 milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır . (Soldan bra
vo sesleri, alkışlar). Bu artış gösteriyor ki, vatandaş artık düne nazaran 
işinden ve geçiminden artırıp bankalara tevdi edebileceği paraya sahip 
bulunuyor. Bir taraftan bu vakıa diğer taraftan millî bankacı l ığımızın ge
lişmesi, süratle artan millî tasarrufların gittikçe daha büyük kısmının 
bankalara intikal etmesine âmil olmaktadır. Millî tasarrufların bankala
rımız kanaliyle her yıl daha geniş bir ölçüde istihsal hayatına tevcihi im
kânını veren bu inkişaf seyri, vatandaşlarımızın paramıza karşı göster
dikleri emniyet ve i t imadın da bariz bir ifadesini teşkil eder. Mevdua t ra
kamlar ındaki bu artış seyrinin önümüzdeki yıllarda daha da hızlanaca
ğını kuvvetle ümit etmekteyiz. 

Hükümet in iş başına geldiği günden itibaren istihsal kredilerine bü

yük bir ehemmiyet verdiğini biraz önce ifade etmişt im. Geçmiş te , kredi 

mevzuunda da dar ve isabetsiz bir politika takibedilmesi yüzünden her 

türlü kaynaklar ımız iş ve istihsal hayatına bir türlü kar ı şamamış idi. 
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İktidarımız zamanında istihsal kredileri mevzuundaki gel işme ise 
şöyle olmuştur. 

U m u m î kredi hacmi iktisadî bünyenin icapları ve istihsal hayatının 
ihtiyaçları ile mütevazin bir şekilde artırılmıştır. Bu inkişaf, umumi kre
di hacmini gösteren rakamlarda yıldan yıla bariz bir surette müşahede 
edilmektedir. 

1950 takvim yılı bidayetinde 1 milyar 330 milyon lira olan umumî 
kredi yekûnu 1953 yılı bidayetinde 3 milyar 94 milyon liraya ve 1953 Ey
lül ayı sonunda da 3 milyar 565 milyon liraya baliğ olmuştur. (Soldan bra
vo sesleri). Dört seneden daha az bir zaman zarfında kaydedilen tezayüt 2 
milyar 235 milyon lirayı bulmaktadır. Artış nispeti % 168'dir. Halbuki ik
t idarımızdan evvelki dört yıl zarfındaki artış sadece 708 milyon l iradan 
ibarettir. 

U m u m î kredi hacmindeki artışları, muhtelif kredi nevileri i t ibariyle 
tetkik ettiğimiz takdirde inkişaf seyrini daha iyi tespit etmiş oluruz. 

Ziraî krediler yekûnu 1950 yılı Mayıs ayında 324 milyon liradan iba
ret iken, Ocak 1954 sonunda 1 milyar 308 milyon liraya yükse lmiş bu
lunmaktadır . (Soldan bravo sesleri). Artış nispeti % 300'den fazladır. Bu su
retle, ziraî kredi hacmi halen, 1950 Mayıs ayına nazaran dört mislini geç
miştir. 

1950'den önceki dört sene zarfında ziraî kredi yekûnundaki bütün 
artış miktarının 217 milyon liradan ibaret kaldığı nazara alınırsa, Hükü
metinizin çiftçilerimize muhtaç oldukları ziraî krediyi temin hususunda 
sarf ettiği gayretlerin vüsat ve ehemmiyeti daha iyi anlaşılmış olur. Ziraî 
ist ihsalde elde edilmiş olan muazzam neticede, ziraî kredinin geniş ölçü
de artırılmış olmasının tesiri büyüktür. 

Sınaî kredi sahasında, sadece Sınaî Kalkınma Bankasının, kuracak
ları veya tevsi edecekleri sınaî tesisler için hususî müteşebbis lere açtığı 
kredilerin yekûnu halen 104 339 000 liraya baliğ olmuştur. Bu sayede 
aynı müteşebbislerin kendi kaynaklarından bu kredilere ilâve ettikleri 
145 milyon lira ile birlikte ceman 249 milyon liralık bir sınaî yat ı r ım hac
mi tahakkuk ettirilmiştir. Bu suretle kurulan ve kurulmakta olan tesis
lerin memleket in istihsal hacmına, senevi 407 milyon liralık yeni bir is
tihsal kapasitesi ilave edeceği hesaplanmaktadır. Bu vesile ile, memleke
t imizde geniş ölçüde devam etmekte olan sınaî gel işme ve sınaî yat ı r ım
ların, m ü h i m bir kısmının Sınaî Kalkınma Bankasiyle hiçbir alâkası ol
maksızın, müteşebbislerin kendi kaynaklariyle veya diğer bankalar tara
fından finanse edilmekte bulunduğuna da işaret etmek lazımdır. 
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Sınaî Kalk ınma Bankası Statüsünün iş ve ikraz hacminin süratle ge
l işmekte olan sanayiimizin ihtiyaçlarını karşılayacak vüsat te olmadığı 
birçok delillerle ortaya çıkmış bulunmaktadır. Meselâ enerji, ç imento , şe
ker sanayiinin kurulma ve tevsiine mezkûr banka iştirak edememişt ir . 

Bu vakıa bize, sınaî yatırımların finansmanı mevzuunda daha geniş 
ve esaslı tedbirler alınması lüzumunu açıkça telkin etmektedir. 

Tıpkı ziraat sahasında olduğu gibi sanayi sahasında da geniş mikyas
ta faaliyette bulunacak ve memleket in iktisadî kalkınması için giriştiği
miz sermaye yatırımlarını millî menfaatlerimize uygun bir şekilde ve kuv
vetle destekleyecek bir ana sanayi bankası kurmak mecburiyet indeyiz . 
(Soldan alkışlar). 

Ticarî krediler umumî ismi altında toplanan ve hakikatta ziraî sınaî 
kredilerle inşaat ve gayrimenkul kredileri dışında kalan bütün kredileri 
ihtiva eden krediler yekûnu da 1950 başında 915 milyon lira iken Eylül 
1953 sonunda 2 milyar 224 milyon liraya yükselmiş , yani 1 milyar 309 
milyon liralık bir artış kaydetmiştir. Mühim bir kısmı, yeni sınaî yat ır ım
larla, sınaî tesislerin işletme ihtiyaçlarına ve ihracata tahsis edi lmekte 
bulunan bu kredilerdeki artışı da memnuniyet le karşı lamaktayız. 

İnşaat ve gayrimenkul kredileri de 1950 yılı bidayetinde 78 milyon li
radan ibaret iken Eylül 1953 sonunda 239 milyon liraya yükse lmek su
retiyle 161 milyon liralık bir artış kaydetmiştir. 

Bu suretle, halkımızın mesken ihtiyacını daha geniş ölçüde karşıla
mak ve daha iyi bir şekilde tatmin etmek imkânı elde edilmiştir. 

Diğer taraftan kredi maliyetlerinin düşürülmüş olmasını da burada 
zikretmek icabeder. 

Malûmlar ı olduğu üzere 1951 yılında kabul edilen bir kanunla kredi 
muameleler ine tatbik edilen faiz hadleri indirilmiş olduğu gibi muayyen 
kredi nevilerinin hususiyetlerine göre, iktisadî kalkınma ve sosyal geliş
me ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, hususî faiz hadleri ve uzun 
vadeler tatbiki yoluna gidilmiştir. Ziraî ve sınaî kredilerle evsiz vatandaş
lara mesken temini maksadiyle yapılan uzun vadeli ikrazlar buna misal 
teşkil eder. Bu hayırlı inkişaf seyri önümüzdeki yıllarda daha geniş mik
yasta artarak devam edecektir. 

Hükümet iniz memlekette malî istikrarın temin ve idamesine ve millî 
ekonominin zararlı fiyat dalgalanmalarından masun bulundurulmasına 
büyük bir ehemmiyet vermektedir. 

Avrupa Tediye Birliğine dahil memleketlerin bi rçoğunda toptan eşya 
fiyatları 1948 senesinden bu yana % 40-45 nispetinde bir artış kaydedil
miş olduğu halde memleket imizde 1948 vasatisi yüz itibariyle toptan eş-
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ya fiyat endeksleri 1951 yıl ında 103,4, 1952 yıl ında 104,2, 1953 yı l ında 
ise 106,6'dır. Bir taraftan memleket imizin ticarî münasebet ler i dolayısıy
la yak ından bağlı olduğu birçok memleketlerde görülen büyük ve devam
lı fiyat dalgalanmalarına, diğer taraftan dört seneden beri y u r d u m u z d a 
çok geniş yatır ım programlarının tatbik mevki ine konulmuş o lmasına 
rağmen toptan eşya fiyatlarında görülen bu nispî istikrarın mâna ve 
ehemmiyet i aşikârdır. 

Bellibaşlı şehirlerimize ait aylık geçinme endekslerinde görülen ve va
sati olarak 1948 senesine nazaran % 10'u geçmeyen artışlar birçok A v 
rupa memleket ler inde % 50'yi bulan yükselmeler yanında cidden mute
dil kalmaktadır. İkinci Dünya Harbinde, harbe gi rmediğimiz halde Türki
ye 'de fiyatlar dört misl inden daha yukarı çıkmıştı. Şimdi ise bizdeki fiyat 
yükselmeler i başka memleketleri çok daha geriden takibetmektedir . 

Bu rakamlara mukabil asıl mühim olan ve üzerinde dikkatle durul
ması icabeden bir cihet, yakın zamanlara kadar en basit ihtiyaçlarını da
hi güçlükle temin edebilen büyük bir kitlenin birkaç yıl önce alışık olma
dığı birçok yeni ihtiyaç maddelerinin müşterisi sıfatiyle p iyasada yer al
mış bulunmasıdır . 1950'den önce mahdut ve muayyen zümreler in istih
lâk malı o lmaktan ileri g idemeyen çeşitli eşya ve gıda maddeleri , artık bü
tün milletçe istenen ve satın alınabilen birer meta haline gelmiştir. 

Tediye muvazenesi : 

1954 Bütçe gerekçesinde, tediye bilançosu hakkında maziye de rücu 
e tmek suretiyle geniş ve etraflı izahat vermiş , bu arada 1952-1953 dev
resine ait ithalât, ihracat ve görünmeyen kalemler gelir ve giderlerini tah
lil ederek bunların sebeplerini ve farklarının hangi membala rdan karşı
landığını gözden geçirmiştik. 

Bu izahat ve tahlillerin esaslarını Yüksek Meclisinize ve memleke t ef
kârına bir kere daha bütün açıklığıyla arz etmeyi ve memleket in yüksek 
menfaatlerinin hangi istikamette olduğunu ifade eylemeyi bir vazife bil
mekteyiz . 

Ted iye bilançosu bir memleketin diğer memleket ler le olan ticarî raü-
badeleler iyle mal, hizmet ve sermaye münasebet ler inden doğan gelir ve 
giderlerinin karşılıklı bir hesabı demektir. Bu hesabın gelir veya gider sü
tunları yekûnlar ının fazla veya noksan olması münhası ran rakamlar ın 
zahiri ifadesine göre hüküm verenler için aynı mânayı taşır. Yani eğer bu 
hesapların gelir sütunu yekûnları gider yekûnlar ından fazla ise tediye bi
lançosu fazla ile kapanmıştır. Aksi halde açık vardır. Fazla veya açığın 
miktar ına göre de memnuniye t veya ademimemnuniye t izhar olunur. 
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Hakikat bu kadar basit olsaydı tediye bilançolarını da ima muvazene
ye götürmek, o kadar güç bir şey olmayacaktı . Tıpkı fertlerin hayat ında 
olduğu gibi memleketler de, giderlerini kısmak, bilfarz ithalâtlarını tah-
didetmek suretiyle zoraki bir muvazeneye ulaşmakta fazla güçlük çek
mezlerdi . Birçok memleketler zaman zaman bu yolu tecrübe etmişlerdir. 
Ni tekim memleket imizde de 1930 senelerinde ve ondan sonraki yı l larda 
aynı tecrübenin yapıldığını ve türlü tahdit ve kontenjan sistemleriyle it
halâtın kısıldığını görmekteyiz. 

Bu nevi tahdit tedbirlerinin alındığı devrelerde zahirî bir salâh görül
mesine, tediye bilançosu mevzuunun ilk bakışta bir mesele o lmaktan 
kurtulmasına rağmen neticeleri, memleket in iktisadî ve içtimai kalkın
ması bakımından hiç de umulduğu gibi tecelli e tmemiş aksine olarak bü
yük zararlar tevlidetmiştir. Zira bu zoraki muvazene istihsale se rmaye 
yatır ımlarının tahdidi, memleket in iktisadî cihazlanmasının en ziyade 
muhtaç bulunduğu makine, tesisat ve istihsal vasıtaları i thalâtının kısıl
ması pahasına tahakkuk ettirilmiş olduğu için bizzat memleket ekonomi
sinin aleyhine netice vermiş , 1946 senesinden sonra görüldüğü veçhile 
daha ağır açıkların zemin ve şartlarını hazırlamıştır. 

Hakikati iyice kavrayabilmek için memleket ler in tediye bilançolarının 
niçin açık verdiğini, bu açıklar eğer fazla ithalât yapı lmasından ileri geli
yorsa niçin fazla ithalât yapıldığını araştırmak lazımdır. Bazı memleket 
lerde, sarfedilen bütün gayretlere rağmen, umumî istihsal hacmini ve ih
racat imkânlarını art ırmaya imkân yoktur. Bütün istihsal kaynaklar ı ta
m a m e n kullanılmaktadır. Mevcut şartlar altında bu istihsal kaynakların
dan daha fazla bir şey temin etmek mümkün değildir. Böyle bir memle
kette umumî istihlâki karşılamak üzere hariçten geniş mikyasta istihlâk 
eşyası ithal edilebilir ve tediye bilançosu da her sene müh im açıklara mâ
ruz kalabilir. Aynı misali geniş istihsal kaynaklarının muattal bırakılma
sına, bir türlü işletmeye açı lamamasına ve bu hususta hiçbir gayret sarf 
ed i lmemesine rağmen dışarıdan istihlâk eşyası hatta yiyecek maddeler i 
ithal eden memleketler için de serdetmek mümkündür . 

Bu gibi ahvalde tediye bilançosu açıkları üzerinde dikkatle du rmak ve 
bertaraf edilmeleri için ciddî tedbirler almak yerinde olur. 

Buna mukabil toprak altı ve toprak üstü geniş tabiî kaynaklara ve be
şerî kudret lere sahip bir memleket in bu istihsal kaynaklarını iş letmeye 
açmak, daha fazla istihsalde bulunmak dahilde yeni yeni iş sahaları ya
ratmak, ihracat imkânlarını ziyadesiyle art ırmak için muayyen bir devre
de hariçten fazla miktarda makine, tesisat ve istihsal malzemesi ithala
tında bulunulması da mümkündür . Böyle bir devre zarfında bahis mev-
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zuu memleket in tediye bi lançosunun açık vermesini o memleket aleyhi
ne bir vakıa olarak mütalâa etmek doğru değildir. Mazide ve halen hiçbir 
memleke t iktisadî kalkınmasını başka şekilde tahakkuk ett irmemiştir . 

İktisadî kalkınmanın, fazla miktarda sermaye yatır ımı y a p m a d a n ve 
bu yatır ımlar için zaruri makine, tesisat ve istihsal malzemesini hariçten 
ithal e tmeden tahakkuk ettirilmesine imkân yoktur. 

Bedihî olan bu ihtiyaç ve en tabiî icaba rağmen böyle bir merhalede 
bulunan herhangi bir memleket te tediye bi lançosunu mut laka muvaze
neli kı lmak maksadiyle yapılacak tahditler, zengin istihsal kaynaklar ının 
ve geniş iş gücünün muattal bırakılmasından, millî ekonominin yeni y e 
ni istihsal kıymetlerinden mahrum edilmesinden, memleket halkının dü
şük bir istihsal ve gelir seviyesinin ağır baskısına m a h k û m edi lmesinden 
başka bir netice vermeyecektir . (Doğru sesleri). 

Mevzuu bütçelerimizden alacağım bir misalle izah e tmek yer inde olur. 

İktidarımızın ilk bütçesi olan 1951 Bütçesini dahi denk olarak huzu
runuza get i rmek elbette mümkündü. Bunun yer ine 1951 Bütçesini , 
1950 Bütçesinin iki misline, yakın bir açıkla huzurunuza getirdik ve tas
viplerinizi aldık. Şu farkla ki, artan giderleri cari Devlet hizmetler ine tah
sis edecek yerde memleketin iktisadî cihazlanması için lüzumlu ve en ha
yatî yat ır ımlara tevcih eyledik. Elde ettiğimiz neticeler, huzurunuzda gu
rurla ifade eylediğimiz veçhile, memleket ekonomisine pek büyük kuvvet
ler get irmiş, bizzat bütçelerimizin o tarihlerde kimsenin tasavvur dahi 
edemediği yüksek seviyelere ulaşmasına âmil olmuştur. 

Bu sayededir ki 1951 senesinin 1,5 milyar lirasına mukabi l bugün 
1954 bütçesini 2,5 milyar liraya yaklaşan bir seviyede rahatça ve m e m 
leketin ihtiyaçlarını zor lamadan denkleştirmek imkânını elde etmiş bulu
nuyoruz. 1951 senesinde o zamanlar bazı kimselerin ileri sürdüğü veç
hile mut laka denk bütçe iddiasiyle ortaya çıkmış ve muhtaç o lduğumuz 
bir çok yatırımları ihmal etmiş olsaydık millî menfaatlerimize t amamen 
aykırı bir harekette bulunmuş olurduk. 

Tediye bilançolarını da aynı şekilde mütalâa e tmek icabeder. Memle 
ketin zengin istihsal kaynaklarını muattal bırakmak, vatandaşları istih
sal ve gelir imkânlarından mahrum eylemek, ihracatın gel işmesini ihmal 
e tmek pahasına daima bir muvazene tesis edilebilir. Fakat böyle bir mu
vazenen in ıstıraplarını bütün memleke t ve mil let çeker. Ni t ek im, 
1950'den önce takibedilen böyle bir tahdit politikası memleket in zama
nında iktisadî cihazlanmasını temin edecek sermaye yatır ımlarının ih
mal ine sebebiyet verdiği için bir taraftan İkinci Dünya Harbini takibeden 

4 8 9 7 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

yıl larda müh im miktarlarda tediye bilançosu açıklarının doğmas ına âmil 
olmuş, diğer taraftan iktisadî kalkınmamızın tahakkukunu önlediği için 
millî ekonomimize rakamlarla ölçülmesi m ü m k ü n o lmayan pek büyük 
zararlar iras eylemiştir. Biz iktidara geldiğimiz günden beri bu memleke
tin iktisadî kalkınmasını bir an önce tahakkuk ett irmek halkımıza daha 
geniş istihsal, gelir ve refah imkânları temin etmek, millî ekonomimiz i zi
yadesiyle kuvvet lendirmek azim ve karariyle çalışmaktayız. Bu hedefler 
şüphesiz ki, rahatça ve kendiliğinden tahakkuk edebilecek şeyler değil
dir. Memleke t dâhilinde kurulan her fabrikanın en az yarı bedel ine yakın 
kısmının dışardan döviz sarfı suretiyle ithal edildiğini inşa edilen her ba
rajın, yapı lan her yolun, l iman ve sulama tesisinin mühim miktarda dış 
tediyeyi de icabettirdiğini unutmamak lazımdır. Hatta ziraî ist ihsalimizin 
kısa zamanda süratle artışında ziraat alet ve makinelerinin, traktör ve 
emsali vasıtaların büyük hissesi olduğunu tekrara lüzum dahi yoktur. 

Halkımızın daha fazla istihsalde bulunmasını daha fazla çalışmasını , 
daha müreffeh olmasını hatta bugünkünden çok daha rahat evlerde 
oturmasını , daha iyi giyinmesini ve yaşamasını istiyorsak bütün bunla
rın icabettirdiği istihsal vasıtalarını temin etmek zar met indeyiz . (Soldan 
bravo sesleri). 

Memleket in imarı, yol, baraj, l iman, su tesisleri ve hatta ev inşaatı 
ancak ç imento ile kaim bulunuyorsa ya memleket dahil inde ç imento is
tihsalini art ırmak yahut da her sene milyonlarca lira sarfiyle hariçten çi
mento ithalâtında bulunmak lazımdır. 

Ç imento fabrikası kurmak için de bu fabrikaların icabettirdiği maki
ne ve tesisatı yabancı memleket lerden ithal etmek, inşaları ve iş le tmeye 
açılmaları için lüzumlu döviz sarfiyatına göğüs germek lazımdır. (Soldan 
bravo sesleri) Hangisini tercih etmek doğrudur? Her sene milyonlarca lira 
sarfiyle hariçten çimento ithali mi daha iyidir? Yoksa kurulacak fabrika
lar için lüzumlu ithalatı bir defada yaptıktan sonra bizzat memleket in 
kendi kaynaklarını işletmeye açmak, millî ekonominin istihsal kudretini 
ar t ı rmak mı? Bu fabrikaların kurulmasının vatandaşlara temin edeceği 
yeni iş sahalarını, gelir imkânlarını, ç imento ihtiyaç ve taleplerinin rahat
ça ve ucuz fiyatla karşılanmasını nazara aldığımız takdirde bu memleke
tin bir an önce kalkınmasını isteyen her vatandaşın bizim gibi düşüne
ceğine ve hareket edeceğine kaaniyiz. 

Pamuklu mensucat imalâtımızın 130 milyon lirayı bulduğunu biraz 
önce ifade etmişt im. Pamuklu mensucat fabrikaları kurmadığımız takdir
de, dünyanın beşinci pamuk ihracatçısı o lmamıza ve bu iptidaî madde
nin memleket imizde bol miktarda yetiştiri lmesine rağmen pamuklu men-
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sucat imalâtımızın yıldan yıla arttığı dış tediye imkânlar ımız üzerinde 
ağır bir yük teşkil eylemekte devam ettiği görülecektir. Buna mukabi l pa
muklu mensucat fabrikalarını memleket te tesis e tmek yoluna gidildiği 
takdirde muvakkat bir devre içinde umumî ithalât hacmi yükselecektir . 
Fakat bir defa fabrikalar kurulduktan sonra yalnız pamuklu i thalât ından 
mütevelli t döviz sarfiyatı tasarruf edilmekle ve halkımızın ihtiyaçlarının 
daha ucuz fiyatla ve emin bir şekilde temini imkânları sağlanmış olmak
la kalmayacak aynı zamanda birçok vatandaşımıza iş sahaları da açı lmış 
olacaktır. 

Pamuğumuzu dünya fiyatlarının zararlı dalgalanmalar ından kurtar
mak, memleket içinde emin ve devamlı pazarlar açmak suretiyle de biz
zat çiftçimizin istihsal gayretleri desteklenmiş olacaktır. 

Bütün bu faydalarına rağmen pamuklu mensucat fabrikalarının ma
kine ve tesisatı için sarfedilen dövizler tediye bi lançosunda arızi açıklara 
sebebiyet verebilir. Bu açıkları bahane ittihaz ederek Hükümet i tenkide 
kalkanlar neyi tenkidettiklerini hangi mühim memleket menfaatlerinin 
a leyhinde bulunduklarını acaba hesaba katıyorlar mı?. 

Memleke te her türlü demir malzemeye ve hadde mamuller ine karşı 
duyulan ihtiyacın miktar ve vüsati hepimizce ma lûm bir keyfiyettir. Bu
na mukabi l senelerce evvel kurulmuş bulunan Karabük tesislerine yapı
lacak bir kısım ilavelerle bu tesislerin istihsal kapasitesini birkaç misli 
ar t ı rmak ve bizzat mevcut demir malzeme ve hadde mamuller i ihtiyacı
nın müh im bir kısmını daha ucuz fiyatlarla bu fabrikada temin e tmek 
mümkündür . Karabük fabrikalarında bu tevsi ve ıslahatı yapmadığ ımız 
takdirde ithalât için harice artan miktarlarda döviz ödemekte devam ede
ceğimiz gibi kendi kaynaklarımızı da lâyıkı veçhile iş letemeyeceğiz. Ve bu 
fabrikanın istihsal maliyetini düşüremeyeceğiz. 

A y n ı misalleri, yol , l iman, baraj, elektrik tesisleri ve bütün yat ır ımlar 
için tekrar etmek mümkündür . İktisadî cihazlarıma ve sermaye yat ı r ım
ları için yapı lan ithalât tediye bilançosunu muvakkaten aleyhe çevirebi
lir. Fakat bütün bu yatırımların ihmal edilmesi memleket in 1950'den ön
ceki düşük istihsal ve gelir seviyesinde donup kalmasını , ihracatımızın 
eski karakter ve miktarını muhafaza etmesini mucip olacaktır. 

Bugün tediye bi lançomuzda kaydedilen açıklar, mazide memleket in 
lüzumlu iktisadî cihazlanmasının ve sermaye yatır ımlarının t amamen it
hal edi lmiş olmasının bir neticesidir. Bu itibarla 1950'den önceki tediye 
b i lançosu açıklar ından t amamen farklı bir mahiye t taş ımaktadır . 
1946'dan 1950 yı lma kadar devam eden ve mühim yekûnlara baliğ olan 
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açıklar geniş mikyasta istihlak eşyası ithalâtı için verildiği ve binnetice 
memleket in iktisadî kalkınmasına hiçbir hizmette bulunmadığı halde bi
zim zamanımızda memleketin iktisadî cihazlanması , istihsal ve ihracat 
hacminin artırılması için döviz sarfedilmektedir. Bütçe açıkları ve istik
razlarda olduğu gibi tediye bilançosu açıklarında da dikkat edilecek en 
mühim nokta açığın hangi maksat için ve neden dolayı verildiği keyfiye
tidir. Eğer daha önceki yıllarda memleketin iktisadî c ihazlanması ve za
rurî sermaye yatırımları bu derece ihmal edi lmemiş, zengin tabiî ve beşe
rî kaynaklar ımızın işletmeye açılması bu kadar gecikt i r i lmemiş olsaydı, 
istihsal ve ihracatımızı artıracak tedbirlere ehemmiyet veri lseydi ne 
1950'den evvelki müzmin açıklar ve ne de bugün giriştiğimiz se rmaye ya
tır ımlarında mütevellit arızi açıklar tekevvün etmeyecekti . 

Tediye bilançosu açıkları üzerinde dururken bir noktanın tasrihi de 
bilhassa mühimdir . Yapılan münakaşa ve tenkidlerde sanki bu açıkların 
1950'den sonra ve zamanımızda ortaya çıktığı, 1950'den önce böyle bir 
açık mevcut bulunmadığı gibi bir hava yaratılmaktadır. Hakikat halde te
diye bilançosu açıkları, ta 1946 yılında başlamış ve müzmin şekilde git
tikçe artarak bizim zamanımıza kadar gelmiştir. Bu sebepten dolayıdır 
ki, 1947 Nisanından 1950 yılı Haziran sonuna kadar geçen üç senelik 
devre zarfında altın ve döviz mevcutlarında 588 milyon liralık bir aza lma 
kaydedi lmiş ve ayrıca yekûnu 340 milyon liraya baliğ olan dış ya rd ım ve 
dış istikrazlar kullanılmıştır. Ancak o zamanki açıklar geniş mikyas ta is
tihlâk eşyası ithalâtı için yapıldığı, hatta kısmen buğday i thalâtında kul
lanıldığı halde biz bugün memleket in istihsal ve ihracat gücünü art ırmak 
için yapt ığımız en müsmir yatır ımlara döviz sarfetmekteyiz. (Soldan bravo 
sesleri). 

Biraz önce verdiğim izahat ve rakamlar son bir iki sene içinde m e m 
leketin nasıl bir iktisadî kalkınmaya mazhar olduğunu ve bu vadide na
sıl hızla i lerlemekte bulunduğumuzu açıkça göstermektedir . 

Bu iktisadî kalkınma memleket imizin istikbal ve iktisadî kudretini 
temin e tmek üzere yapı lmakta olan sermaye yatırımları son 3,5 sene 
içinde yabancı memleket lerden mühim miktarlarda makine, tesisat ve is
tihsal vasıtaları ithalâtı sayesinde mümkün olmuştur. 

Memleket te yeni yeni fabrikalar kurulmakta, yol yapı lmakta, su lama 
tesisleri, barajlar, limanlar, elektrik santralleri inşa edilmekte, ziraatimiz 
makineleşmekte ve bu hummal ı faaliyet gittikçe artan bir hızla devam et
mekte ise bütün bu yatırımların ithalâtımızda mühim artışlara sebebiyet 
vermes inden daha tabiî bir şey tasavvur edilemez. 
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Bahusus ki, bu yüzden artan ithalât ile ihracatımız arasındaki farkın 
müh im bir kısmı da yardım ve kredilerle karşı lanmakta ise bundan do
layı ayrıca memnuniye t duymak icabeder. 

İhracata gelince; 1950'den önceki yıllarda ihracatımız bir seneden di
ğerine 900 bin ton civarında seyrettiği, yıldan yıla hiçbir artış kayde tme
diği, hatta 1 milyon 460 bin ton civarında olan 1934-1938 vasat is ine na
zaran mühim tenezzüller gösterdiği halde 1950 senesinden sonra sürat
le artarak içinde bulunduğumuz yılda 4,5 milyon tona yükselmişt ir . 

Mukayesemiz i kıymet itibariyle yaptığımız vakit de bu artışın ehem
miyetini muhafaza ettiği görülür. 1950'den önce yıllık ihracat gelir lerimiz 
600 milyon lira civarında idi; 1953 takvim yılı ihracat gelirleri ise 1 mil
yar 100 milyon liranın fevkına çıkmış bulunmaktadır . 1947 T e m m u z u n 
dan 1950 yılı Haziran sonuna kadar geçen üç senelik devre zarf ında ih
racat gelirlerimizin umumî yekûnu 1 milyar 780 milyon lira tutmaktadır . 
Buna mukabi l 1950 Temmuzundan 1953 Haziran sonuna kadarki üç se
nelik ihracat gelirleri yekûnu 2 milyar 908 milyon liradır. 

Bu rakamlar iktidarımız zamanında takibedilen müspet , memleke t 
ihtiyaçlarına ve imkânlarına uygun yatırım ve iktisadî ka lk ınma politi
kasının dış ticaret ve tediye bilançosu mevzuunda da yapıcı ve inkişaf et
tirici tesirlerini tam bir şekilde göstermeye başladığını açıkça ifade et
mektedir. 

Nitekim ihracatımız : 

1951 yı l ında 879 milyon liraya, 

1952 yı l ında 1 milyar 16 milyon liraya, 

1953 yı l ında 1 milyar 109 milyon liraya yükselmiştir . 

Bu vesile ile ihracatımızdaki bu hayırlı gel işmenin dünya konjonktü
rünün ihraç maddelerimiz aleyhine döndüğü ve fiyatların geniş mikyas
ta tenezzüller kaydettiği bir devreye rastladığını bir kere daha hatırlat
mak faydalı olur. 

Eğer dünya ham ve iptidaî madde piyasalarında 1952 yı l ından itiba

ren kendini hissettiren ve gittikçe kuvvetlenen fiyat sukutları o lmasaydı 

ve İkinci Dünya Harbinden sonra da 1952 yıl ortalarına kadar gelen mü

sait dünya konjonktürü devam etmiş olsaydı 1950'den sonra girişt iğimiz 

ka lk ınma hamlelerinin ihracatımız üzerindeki müspet tesirleri daha iyi 

anlaşı lacak ve bugün dış tediyelerde karşılaştığımız bazı sıkıntılar asla 

mevzuubahis olmayacaktı . 
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Bu gayrimüsai t şartlara rağmen ihracatımızda ve ihracat gelirlerimiz
de kaydedilen gelişme memnuniye t vericidir. Önümüzdeki yı l larda fiyat
ların bugünkü düşük seviyesinden kurtulup normale doğru yükselmeler 
kaydetmeye başlamasiyle müterafik olarak dış gelirlerimizin, ihracat 
hacmindeki devamlı artışa ilaveten bu sebepten dolayı da yükselmesin i 
beklemek lazımdır. 

Ayr ıca 1950 yılından önce ihracat maddelerimiz ufak miktarlarda, tü
tün, kuru meyvalar ve benzeri yarı lüks ve tâli ihtiyaç maddeler inden te-
rekküb etmekte iken bugün ihracatımızda, hububat, pamuk gibi mallar
la krom, bakır, manganez gibi stratejik madenler büyük miktarlarla ön 
plana geçmiş bulunmaktadır. 

İhracatımızdaki bu süratli gelişme hakkında verdiğimiz rakamlar ve 
izahat, tıpkı bütçe mevzuunda olduğu gibi hangi ist ikamette yürüdüğü
müzü, nasıl yüksek seviyeli hakiki bir muvazeneye doğru kuvvetl i adım
larla ilerlediğimizi açıkça göstermektedir. Hedefimiz memleket te se rmaye 
yatırımları için lüzumlu ithalâta imkân vermeyen düşük bir ihracat ve 
dış ticaret seviyesi yerine, ihtiyaçlarımıza tam mânasiyle cevap veren ile
ri bir gelir ve yüksek ihracat seviyesinde müspet ve verimli bir muvaze
neye süratle ulaşmaktır. Yapmakta olduğumuz isabetli yat ır ımlar ve is
tihsalde kaydettiğimiz seri inkişaf böyle bir muvazenenin yakın bir istik
balde tahakkuk edeceğini açıkça göstermektedir. Bu vesile ile bugünkü 
ileri medeniyet seviyesine ulaşmış bütün memleket ler in mazide aynı 
merhalelerden geçtiklerini, iktisadî kalkınma devrelerinde m ü h i m mik
tarda tediye bilançosu açıklariyle karşılaştıkları fakat istihsal ve ihracat 
kudretleri geliştikçe, dış ticaret açıklarının da kaybolduğunu; hatta tedi
ye bilançolarını mühim fazlalarla kapatmaya başladıklarını hatır latmak 
yer inde olur. 

Nasıl o zamanlar mezkûr memleketlerin dış ticaret açıkları ekonomi
lerini zayıflatmamış zannedildiği gibi iktihamı gayrikabil sıkıntılar ve za
rarlar tevlid e tmemiş, aksine olarak kısa zamanda tezahür eden iktisadî 
kudretlerinin kaynağını teşkil etmişse durum yakın bir gelecekte memle 
ketimiz için de aynı olacaktır. 

Tediye bilançosu mevzuundaki izahatıma son verirken altın mevzu
una da kısaca temas etmek ve hakikati Yüksek Meclisinize ve halk efkâ
rına bir kerre daha arz ve izah etmek faydalı olacaktır. 

1939 senesi sonlarında 2 nci Dünya Harbi başlarken Merkez Banka
sının bütün altın mevcudu 26 tondan ibaretti. İkinci Dünya Harbi içinde 
aktedilen 15 milyon sterlinlik dış istikraz ile temin edilen 55,5 ton altına 
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ilâveten memleket in muhtaç olduğu ithalatın yapı lamaması ve mevcut 
tesislerin zaruri yenilemelerinin ve sermaye yatır ımlarının t amamen ih
mal edilmesi pahasına biriktirilen altınlarla birlikte altın mevcudu 1945 
senesi sonunda 213.9 tona baliğ olmuştu. 1946 yı l ından sonra veri len te
diye bilançosu açıkları yüzünden 588 milyon liralık altın ve döviz kaybı 
dolayısiyle Merkez Bankasının altın mevcudu 122.8 tona düşmüştür . 
Buna mukabi l halen altın miktarı 127 ton 568 gramdır., ve aynen dur
maktadır. 

Görülüyor ki iktidarımız zamanında altın miktar ında hiçbir aza lma 
o lmamış bilâkis 5 tona yakın bir artış kaydedilmiştir. Aks ine olarak 1947 
senesi ile 1950 arasındaki devrenin devamlı altın satışlarına aynı tempo 
ile devam edilmiş olsaydı bugün hakikaten bir d i rhem altınımız kalmaya
bilirdi. Fakat iktidarımız bu hatalı gidişe de son vermiştir . 

REİS — Maliye Vekilinin Bütçe nutku devam edecektir. Dinleni lmek 
üzere celseye 20 dakika ara ver iyorum. 

REİS — Celseyi açıyorum. Söz Maliye Vekilinin. 

M A L İ Y E VEKİLİ H A S A N P O L A T K A N (Devamla) — Muhte rem arkadaş
lar, yüksek tasviplerinize sunulmuş bulunan 1954 bütçesi üzerindeki 
maruza t ıma geçmeden evvel, 10 gün sonra nihayete erecek olan 1953 
malî yılı bütçe tatbikatı hakkında da, kısaca izahat veri lmesi lâzımgelir . 

Bu bahiste hemen şunu ifade edeyim ki, 1953 bütçesinin tatbikatı da 
bundan evvelki bütçelerimizde olduğu gibi büyük bir dikkat ve titizlikle 
ve tahminler imize tamamen uygun olarak muvaffakiyetle ikmal edi lmek 
üzeredir. 

1953 bütçesinin hazırlanması sırasında gösteri lmiş bulunan itina ve 
bütçe prensiplerine bağlılık tatbikattaki muvaffakiyetin başlıca âmili ol
muştur. 

1. Masrafların icrası : 

Muhte rem arkadaşlarım, yüksek malûmları olduğu üzere, 1953 yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununun 1 inci maddesi ile kabul buyurduğu
nuz tahsisat yekûnu 1 566 257 419 lirası cari masraflara, 561 249 317 
lirası da yatır ımlara ait olmak üzere ceman 2 127 506 736 lira olarak tes
pit o lunmuştu. 

Sona ermek üzere bulunan malî yıl içinde, bugüne kadar ver i lmiş 
olan ek ödenekler le yapı lmış olan kanunî aktarmalar ın yekûnu ancak 
49 934 835 liraya baliğ olmuştur. Bu miktarın bütçenin umumî yekûnu
na nispeti % 2,34'den ibaret bulunmaktadır. 
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Eski iktidar zamanında bütçelerde, tatbikat yılı içinde yapı lan deği
şiklik nispetlerinin 1946 yı l ında % 19.62; 1947'de % 20.54 ve 1948 se
nesinde ise % 15.92'ye baliğ olmasına mukabil , iktidarımızın ilk bütçe y ı 
lı olan 1 9 5 L d e bu nispetin % 1; 1952'de % 1,2 ve nihayet 1953 yı l ında 
ise sadece % 2.34'den ibaret kalmış olması, bütçelerimizin gerek ihzarın
da, gerek tatbikında gösterdiğimiz hassasiyet ve titizliğin bariz delillerini 
teşkil eder. (Soldan bravo sesleri) 

Şurasını da ilave etmek isterim ki 1953 yılı içinde yapı lan 32 434 835 
liralık kanunî aktarmanın 11 775 000 lirası, bu malî yıl içinde zelzele fe
lâketine uğrayan mıntakalara yapılan yardımlara ait paralar o lmak üze
re, bekleni lmeyen mevzulara tahsis o lunmuş ve binnetice bütçelerde ter
tibi olan hususlar için icra edilen aktarmalar ise ancak 20 milyon lira
dan ibaret kalmıştır. 

2. Gelirlerin tahsilatı : 

1953 yılı için 1 959 854 000 lira olarak tahmin edilen devlet gelirleri
nin 1 792 020 586 lirası malî yılın 11 inci ayı sonuna kadar tahsil edil
miştir. Bu rakamlara göre aylık tahsilat ortalaması geçen yılın aynı dev
resine nazaran 24 milyon lira fazlasiyle 162.9 milyon liraya yükse lmiş 
bulunmaktadır . 

Diğer taraftan, malî yılın ilk devresindeki aylarda or talama 130-140 
milyon lira arasında olan aylık tahsilat daha sonraki aylarda büyük mik
yasta gelişmeler kaydetmiş ve nihayet Ekim ayında 176.5 milyon liraya, 
Kasım ayında 147.9 milyon liraya ve Aralık ayında 169.3 milyon liraya 
yükse lmiş bulunmaktadır. Bu muntazam artış nihayet Ocak ayında 200 
milyon lirayı tecavüz ederek büyük bir inkişaf kaydetmiştir. 

1953 yılının Ocak ayında 133 milyon liralık gelir sağlanmış olduğu 
halde bu yılın Ocak ayında geçen yıla nazaran 67 milyon lira fazlasiyle 
200 milyon lira sağlanmış olması Devlet gelirlerinde nasıl bir gel işme te
min edildiğini sarahatle ifade etmektedir. 

O n bir aylık tahsilat rakamlarının vâsıl olduğu bu seviyeye nazaran, 
tahminlerden bakiye kalan 170 milyon liralık kısmın malî yılın sonuncu 
ayında tamamiyle tahsil olunacağı hususunda artık herhangi bir şüphe 
ve tereddüde mahal bulunmadığı aşikârdır. Irak petrollerinden hissemiz 
olan 35 milyon lira da tahsil edilebilmiş olsa idi 1953 gelirlerimiz bütçe
deki tahminleri de aşmış bulunacaktı . 

Cari bütçe gelirlerinin tahsilatı münasebetiyle, üzerinde durulması 
gereken noktalardan birisi de vasıtasız ve vasıtalı vergi hâsılalarının arz 
ettiği inkişaftır. 
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Vasıtalı vergilerimizde % 10 civarındaki bir artışa mukabi l vasıtasız 
vergiler imizin artış nispeti % 28'i tecavüz etmektedir. Vasıtasız vergileri
miz içinde bilhassa inkişaf kaydeden vergilerin; Gelir ve Kurumlar vergi
leri o lduğuna işaret etmek yerinde olur. Filhakika, esnaf ve hayvanlar 
vergilerinin sağladıkları hâsıla hemen tamamiyle sabit denecek kadar az 
değişiklik kaydettiği ve diğer vasıtasız vergilerin nispî ehemmiyet ler i , esa
sında, pek düşük olduğu halde. Gelir Vergisinde 88, Kurumlar Vergisin
de 23 milyon lira civarında fazla gelir sağlanmış olmasının sebepleri üze
rinde biraz durmak lâzımdır. 

Gelir Vergisi mükelleflerinin bir taraftan adetlerinde, diğer taraftan 
sağladıkları gelir hacminde büyük tezayütler kaydedilmiştir . Muvakka t 
istatistik rakamlarına nazaran yalnız beyannameye tâbi ve kâr beyan 
eden mükelleflerin adetleri % 14 ve bunların gelirleri % 30 civarında art
mış bulunmaktadır . Hizmet erbabı vergilerinde bu yıl geçen yıla nazaran, 
% 50 nispetinde bir artış kaydedilmiştir. 

Diğer taraftan, vergiye tâbi kurumların adetlerinde % 10 ve bunların 
vergiye matrah olan gelirlerinde % 40 bir artış vardır. Esas karakteri iti
bariyle, eski Kazanç Vergisinin bir devamını teşkil eden Esnaf Vergisi , 
mahiyet i icabı hâsıla bakımından iktisadî gel işmeye, yüksek konjonktü
re uymamakta olduğundan, bu gelirin tahsilatı hemen hemen sabit kal
mıştır. 

Bütün diğer vergilerimizde de, konjonktürün seyrine uygun, sağlam 
ve bünyevi bir hâsıla artışı olduğunu memnunlukla , müşahede e tmekte
yiz. 

3. 1953 Bütçe açığının kapanma şekli : 

Malûmunuz olduğu üzere 1953 malî yılı Bütçesi, yat ır ım tahsisatı
nın bir kısmını karşılamak üzere, 167 652 736 lira açıkla bağ lanmış ve 
Muvazenei Umumiye Kanununun 3 üncü maddesi gereğince bu açığın 
akdolunacak iç istikraz hâsılı ile kapatılması derpiş o lunmuştu . Son 
günlerine gelmiş olan bütçe tatbikatı, memurlar la emekli , dul ve ye t im
lere ve işçilere ödenmiş olan birer aylık tutarındaki tahsisata rağmen, bu 
açığın 125 milyon liralık bir istikrazla karşılanabilmesi imkânlarını orta
ya koymuş bulunmaktadır . 

Buna nazaran 6218 sayılı Kanunla Yüksek Heyet inizden alınan salâ
hiyete ist inaden çıkarılan 125 milyon liralık istikraz tahvilleri 10 gün gi
bi kısa bir süskripsiyon müddeti içinde tamamiyle satı lmış ve hâsılatı 
bütçeye irat kaydolunmuştur. 

4905 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Üç yı ldan beri bütçeye ait izahlarımız arasında Hazine muamele ler i ve 
Devlet borçları üzerinde de ehemmiyet le durmakta, bu mevzulara da bir 
bütçe tatbikatının çerçevesi içinde mümkün olan bütün bu vuzuhu ver
meye çalışmaktayız. 

Bu i t inamızın sebeplerini kısaca arz edeyim : 

4. Hazine muameleler i : 

Devlet masraflarının gaye olarak finansman vasıtası bil indiği gibi ver
gi ve muayyen mevzularda muntazam ve mazbut ist ikrazlardan ibarettir. 
Diğer taraftan ciddî surette bütçe yapan hükümetlerin bütün gayret ve 
dikkatleri de masrafla gelir arasında samimî, yani hakiki bir tevazün te
sisine matuftur. Tahminî tevazünü fiilî ve icraî tevazünün takibedebi lme-
si bu samimiyete bağlıdır. Mebdedeki tahminlerle icra arasında Hazine
darlık ihtiyaçları müstesna, tedavül müessesesinden veya diğer banka
lardan veya piyasadan avanslar alınıp istikrazlar akdedi lmesi bütçe mu
vazenesizl iğinin aşikâr emarelerini yani açıkları ortaya koyar. Bu miyar
ları u m u m î efkâra olduğu gibi bildirmek kanaat imizce hükümet ler in bi
rinci vazifesidir. Bütçe izahları sırasında Hazine işlerine ve devlet borçla
rına temas edi lmemesi veya iphama pek müsait olan Hazine fonksiyon
larının girift mekanizması içinde bu mevzuların birkaç söz ve rakamla ge
çiştirilmesi doğrudan doğruya bütçe tevazünü ile alâkalı olan bu bahiste 
işlerin yo lunda gitmediği intibaını verebilir. 1950 yılına kadar gördüğü
müz gerekçelerle dinlediğimiz nutuklarda bu malûmata yer ver i lmemesi 
ise bu hal gerek bütçe muvazenesinde gerek Hazine muameleler iyle Dev
let borçlar ında tutulan gidişin millet huzurunda münakaşaya müteham
mil o lmadığının en bariz delilidir. Filhakika bu devrenin mümeyy iz vasfı 
bütçe açıkları ve Hazine vecibelerinin emisyonla yani kâzip gelirlerle kar
şılanmasıdır. Biraz evvel arzettiğim gibi istikrazlar da muayyen şartlar 
dahil inde meşru olan bir f inansman vasıtasıdır. Ancak bu vası tanın tabiî 
olan yani aşı lamayan hudutları mevcuttur. 

Tasarruf sahiplerinin ikraz kabiliyeti ve yıl bütçelerinin müret tebat 
taksitlerine tahammül derecesi bunların başında gelmektedir. 

Bir taraftan vatandaşların tasarruf ve ikraz kapasitesi diğer taraftan 
bütçe takatini yükselterek bu hadleri genişletmek iradeli bir tu tuma ve 
büyük gayretlere mütevakkıf olduğundan 1950 yılına kadar iş başına ge
len hükümetler in kâffesi daima el altında olan ikraz kapasitesine maddî 
hudut bulunmayan ve itiraza da mecali o lmayan Merkez Bankas ına tev
cih etmişlerdir. Bu gidiş neticesindedir ki, 1950 Mayıs ında iş başına ge
len Hükümet imiz ancak 233 milyonu iktisadî icapların 669 mi lyonu da 
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münhas ı ran Devlet ihtiyaçlarının tedavül sahasına sürdüğü bir emisyon 
h a c m m a tevarüs etmiş bulunuyordu. 

Bu vaziyette Hükümet imizce alınan tedbirlerin en mühimler i bü tün 
enflâsyoncu avansların tamamen ve süratle durdurulması Hazine mu
ameleleri için Merkez Bankasından temini caiz mevsimlik imkânlar ın 
mecra değiştiri lmesinin önlenmesi ve nihayet İktisadî Devlet Teşekkül le
ri için usul haline getirilmiş olan kefalet sistemine son veri lmesi o lmuş
tur. Bu sahada 2 nci merhaleyi Merkez Bankasından Hazine ihtiyaçları 
için alınarak iade edi lmeyen kısa vadeli avansların itfasına girişi lmesi 
teşkil etmiştir. Bu anda huzurunuzda iftiharla söyleyebil ir im ki, banka
ya bu avanslardan bir tek lira dahi borcumuz kalmamıştır . (Soldan, alkış
lar). 

5. Devlet borçları : 

Devlet borçlarına gelince, bu borçların, âkit ve ihraç şartlarına göre 
gelecek yıl bütçelerini, mukaveleli tediye muameleler ine zamimeten , azal
tılması, tasarruf veya tehir edilmesi gayrıkabil vecibelerle bağladığı ma
lûmdur. Şu halde bu saha hakkında da sarih bir fikir verebi lmek için ta-
kibett iğimiz esasları, vecibelerimizin yekûnunu, iç, dış dalgalı ve konso
lide olarak tevezzü tarzını ve nihayet taallûku itibariyle umumî , mülhak 
ve diğer bütçelerle İktisadî Devlet Teşekkülleri arasındaki inkisam şekli
ni göstermek, takibettikleri seyir ve inkişaf üzerinde durmak lazımdır. 

Devlet borçları bahsinde Hükümetin iş başına geldiği günden beri he
defi bu sahaya malî itibar ve malî teknik icaplarını tam ve kâmil bir şe
kilde hâkim kılmak olmuştur. Bu icapların en mühimler i şu altı prensip
te toplanıyordu : 

1. Bütçe ihtiyaçları için kısa vadeli bono ihracı usulüne nihayet veri
lecektir. 

2. Uzun vadeli istikrazlar yatırım mevzularına inhisar ettirilecektir. 

3. Se rmaye piyasasına tevcih olunacak Devlet talebi, gayet ölçülü ola
rak tespit edilen hadleri aşmayacak, istikrazların ihraç şartları hususî te
şebbüse rakip olmayacak şekilde tespit edilecektir. 

4. Mülhak bütçeli idarelerle İktisadî Devlet Teşekkül ler inin Hazine 
kefaletini haiz bono ihracı suretiyle finansman usulüne son verilecektir. 

5. Yüksek faizle ve verimsiz mevzular için akdedi lmiş olan borçların 
süratle itfasına çalışılacaktır. 

6. Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlara çevri lmesine gayret edi
lecektir. 
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Bu esasların müşterek mânası Hükümet in Devlet itibarı bahsinde 

büyük bir ıslah davasını bütün veçheleriyle ele almış olmasıdır. Basiret

ten t amamen mahrum olarak en az 15 yıl sürmüş olan eski gidişin dur

durulması ve bu gidiş yüzünden teraküm eden borç yığınının ıslah ve 

tasfiyesi devamlı ve azimli bir çal ışmaya tevakkuf ediyordu. Bu çalışma

lar 1950 yı l ından bu yana geçen zamana nispetle çok şümullü ve başa

rılı neticeler vermiştir. İç, dış dalgalı ve konsolide borç sektörlerinden 

hangisine bakılacak olursa olsun hedef ittihaz edilmiş olan gayelere seri 

bir surette yaklaşıldığını hatta bunların bi rçoğunda neticelerin ş imdiden 

istihsal edilmiş olduğunu ifade etmek mümkündür . Bu müşahedeyi ge

nel bütçe borçlarında şu rakamlar tamamen teyidetmektedir : 

Konsol ide : 

31.X. 1950 31.XII .1953 

İç borçlar 749 964 028 710 308 320 

Dış borçlar 466 140 020 507 336 116 

Dalgalı : 

İç borçlar 350 169 484 251 264 781 

Dış borçlar 14 199 455 88 123 450 

Yekûn 1 580 472 937 1 557 032 667 

Bu cetvelin ihtiva ettiği bölümlere ayrı ayrı bakıldığı takdirde dört yıl

dan kısa bir zaman zarfında konsolide iç borçlarda da 39,6 mi lyon lira

lık, dalgalı iç borçlarımızda da 98,9 milyon liralık büyük bir itfa işinin ta

hakkuk ettirildiği görülür. 
Hükümet , 1950 yıl ında iş başına geldiğ izaman yalnız konsol ide dış 

borç sektöründe yekûnu 466 140 020 liraya baliğ olan 1 1 çeşit istikraz 
devralmış bulunuyordu. Yine dört yıldan kısa bir zaman zarfında yaptı
ğımız tedricî itfalar ve ahiren tahakkuk ettirilen iki müh im dış anlaşma 
neticesinde bu dış borçların umumî yekûnunda muhassala olarak net 
185 küsur milyon liralık bir indirim temin edilmiş bulunmaktadır . Buna 
mukabi l bahsi geçen sektöre katılmış olan rakamlar şu menbalardan ne
şet etmiştir. 

a) Marshal l yardımları; 

b) Seyhan Barajı ve l imanlarımızın inşası için Milletlerarası İmar ve 
Kalk ınma Bankasından temin olunan krediler; 

c) Avrupa Tediye Birliği tarafından verilen pozisyon insiyal kredisi . 
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Görülüyor ki, 1950 yıl ından bu yana Devlet borcu meyan ına katılan 
dış krediler, dahil o lduğumuz milletlerarası siyasî ve iktisadî manzume
nin ka lk ınma işlerimizde kullanılmak üzere lehimize kabul ettiği kredile
re inhisar etmiş ve bunlardan ibaret kalmıştır. 

Bu yardımlar münasebetiyle konsolide dış borçlar ımızda kaydedi len 
artış yekûnu 226 milyon lira, aynı müddet zarfında tahakkuk ettirilen it
fa yekûnu ise biraz evvel ifade ettiğim veçhile net olarak 185 küsur mil
y o n liradır. Ancak itfa ve tasfiye edilen borçlar iktisaden gayr imüsmir 
mevzular için meydana getirilmiş olduğu halde bunların yer ine ka im 
olanlar en müsmir ve müessir sahalara tahsis edilmiştir. 

Dalgalı dış borçlarımıza gelince; bu sahaya inz imam eden yegâne kı
sım, Avrupa Tediye Birliğince biraz evvel belirttiğim tesanüt ve ya rd ım 
fikrinden mülhem olarak memleket imize tahsis edilen kotanın kredi kıs
mı mukabil i Türk liralarından ibarettin 

Burada mühim bir noktanın daha tebarüz ettirilmesi lazım ge lmekte
dir. İtfa edilen borçlarla istihsal edilen kredileri faiz mürettebatı bakımın
dan mütalâa ve mukayese edersek arada çok ehemmiyet l i bir hafifleme 
görülür ki, borç meselelerinde bu cihetin resülmal kadar ve hatta ondan 
fazla ehemmiyet i haiz olduğu aşikârdır. Daha sarih olarak ifade e tmek la
z ım gelirse, itfa ettiğimiz borçlar yüksek faizli olduğu halde bunların y e 
rine kaim olanlar pek mutedil faizleri istilzam etmektedir. 

Bu bahse ait maruzat ımın başında belirtmiş o lduğum ıslah prensip
leri aynı sadakat ve titizlikle katma bütçeli dairelerle iktisadî devlet te
şekkülleri ve diğer müesseseler borçlarında da tatbik edi lmiş bu lunmak
tadır. Bu gayret ve itinanın delillerini şu rakamlar bel iğ bir surette gös
termektedir . Ticarî karakter taşıyan toprak mahsulleri ofisinin bonolar ı 
hariç olmak üzere, mukayeseler imize esas olan tarihler arasındaki du
r u m şöyledir : 

Konsol ide : 

31.5.1950 31.12.1953 

Iç borçlar 

Dış borçlar 135 850 161 

21 723 015 

118 416 408 

13 804 022 

Dalgalı : 

İç borçlar 

Dış borçlar 

Yekûn 

479 962 700 

716 827 105 

79 291 229 

574 765 414 

747 267 534 

40 281 690 

4 9 0 9 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Bu cetvelin bölümleri birer birer ele alınırsa konsolide iç borçlarda 
7,9 mi lyon lira, dış borçlarda 17,4 milyon lira, dalgalı dış borçlarda da 
39.- milyon lira olmak üzere ceman 64,3 milyon liralık bir aza lma temin 
edilmiş olduğu görülür. 

Bu meyanda Toprak Mahsulleri Ofisinin silo inşası için; Sınaî Kalkın
ma Bankasının da hususî teşebbüs tarafından kurulacak sanayi mües
seselerine dış mubayaa imkânları temin etmek üzere, Milletlerarası İmar 
ve Kalk ınma Bankasından elde ettikleri kredilerle demir yol lar ımızdan bir 
kısmının elektrifikasyonu ve PTT tesislerinin ıslah ve tevsii için mezkûr 
müesseselerce yapılmış olan borçlanmaların en verimli iktisadî sahalara 
taalluk ettiğine işaret etmek yerinde olur. 

Ayn ı sektörün dalgalı iç borçlarına gelince, bu sahada görülen 94,8 
milyon liralık artışın tamamı Tekel U m u m Müdürlüğü, Devlet Demiryol
ları, Devlet Denizyolları ve PTT Genel müdürlüklerinin 1950 Mayıs ' ında 
iktidardan çekilen Hükümetçe tanzim edilmiş bulunan 1950 malî yılı 
bütçeleriyle bu yıl bütçelerinin ertesi yıla akseden tesirleri neticesi olarak 
tekevvün etmiş bulunan 1951 bütçeleri açıklarını karşı lamak ve mezkûr 
müesseseler in finansman ihtiyaçlarını g idermek üzere Merkez Bankasın
dan Hazine kefaletiyle yapı lmış olan kısa vadeli borç lanmalar ından mü
tevellittir. 1950 Mayıs ' ında iş başına gelmiş olan Hükümet in ilk hedefi bu 
nevi borçlanmalar ın seyrini durdurmak, müteakiben bunları azal tma ça
relerini a ramak olmuştur. Nitekim 1951 yıl ından sonra bu yoldan yapı
lan borçlanmalara katî surette son verilmiş ve bunların tahfifine imkân 
verecek şartların teminine çalışırken diğer taraftan da mezkûr müesse
selerin bünyeler inde değişiklikler yapılarak tamamen iktisadî bir hüviyet 
almaları temin olunmuştur. 

Bu müesseseler imize mevdu vazifeler mahiyetleri itibariyle ekseriya 
uzunca vadeli kredilere ihtiyaç gösterdiğinden bu mevzuda da icabeden 
tedbirler al ınmış bulunmaktadır. Bu münasebet le , geçen yaz kabul bu-
yurulan bir kanunla kurulmuş olan (Amort isman ve Kredi Sandığı jna ve 
bu sandığın finansman faaliyetine kısaca temas etmek is t iyorum. Bu ne
viden krediye ilk safta muhtaç olan Etibanka, İller Bankasına, Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumuna sandığın faaliyete geçiş tarihi olan 10 T e m 
muz 1953'ten bugüne kadar ikraz ettiği paranın yekûnu (86) mi lyon lira
ya bal iğ olmuştur. Ancak bu müessesenin faydaları, bundan da ibaret 
değildir. Devlet borçlanmaları sahasında 3,5 yıl içinde yapı lan ıslah ve 
tahfif muameleler inin idame ve inkişafı bu sandığın varl ığında gayet mü
essir bir organizasyona ve yeni bir teminata mazhar o lmuş bulunmakta
dır. 
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Bu bahse son verirken Devlet borçlarının vaziyetini; 

a) Resülmal , 

b ) Senevi mürettebat, 

c) Kredi ve istikrazların tahsis mahalleri, bakımlar ından toplu olarak 
gözden geçirmek isterim : 

a) Toprak Mahsulleri Ofisinin mubayaa ettiği hububat mukabi l inde 
borçlanıp dahilî ve harici satışlarla tasfiye edeceği bonolar tutarı Devlet 
borçları hesabına kat ı lmamak icabettiğine göre, umumî borç yekûnu 
1950 Mayıs sonunda 2 297 300 092 lira iken 1953 Aral ık sonunda 2 304 
306 201 liraya baliğ olmuştur. 

Şu halde üç buçuk yıl içinde kaydedilen fazlalık yalnız 7 mi lyon lira
dan ibarettir. 

Ancak bu fazlalık da tamamen zahiri bir görünüş ve kayıt usullerinin 
bir icabıdır. Zira memleket imize yapılan yardımları , arz ettikleri tama-
miyle hususî mahiyet itibariyle ayrı bir yer vererek mütalâa e tmek lazım
dır. Bu takdirde devir aldığımız borç yekûnunda 31.XII .1953 itibariyle 7 
milyon liralık bir artış değil 280,3 milyon liralık bir indirim temin edi lmiş 
olduğu görülür. 

b ) Gerek iç gerek dış borçlarımız için uzun yıllar son derecede yüksek 
faiz ödendiği malûm bir keyfiyettir. Dış borçlarda siyasî anlaşmalar la 
müterafik olarak yapılmış birkaç istikraz istisna edilecek olursa diğerle
rinin faizleri % 7 veya % 7,5 nispetleri arasında donup kalmıştır. Hükü
met imizin âkit ve temin ettiği dış istikraz ve yardımların faizi ise % 4,75 
nispetini asla aşmamıştır. 

İç istikrazlarımıza gelince, 1933 yılından itibaren ihraç edilen 30 ter
tip tahvil borçlanmalar ında tatbik edilen faiz hemen hemen yarı yar ıya % 
7 ve % 6 nispetinde olmuştur. Şurası da unutulmamalıdır ki, bütün bu 
devrede piyasaya başabaş olarak çıkarılabilmiş tek tahvil mevcut değil
dir. İhraç fiyatında yazılı kıymete faiz haddinde de % 5'e vusul ancak Hü
kümetimiz zamanında mümkün olabilmiştir. 1951 Bütçesinin yat ı r ım gi
derleri için yapılan 60 milyon liralık istikraz ile bu Şubat baş ında aynı 
maksat la ihraç olunan 125 milyon liralık istikrazın başabaş ve % 5 faiz
li olarak çıkarı lmasına rağmen gördükleri müstesna rağbet ve itibarı bu 
vesile ile derin iftihar ve şükran duyguları içinde huzurunuzda bel i r tmek 
isterim. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

c) İstikraz bahsinde bütün teknik şartlar üstünde gözeti lmesi gereken 
bir lazime vardır. Yapılan her borcun isabet derecesi tahsis mahal l inin 
verimlil iği ile ölçülür. Bu kaide üzerinde Hükümet imiz en ileri bir titizlik-
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le du rmuş ve iktisaden müsmir o lmayan mevzular için müstakbel nesil
lere en ufak bir külfet tahmilinden içtinap etmiştir. Bununla da kalma
mış, evvelce bu lâzime gözeti lmeksizin yapılan borçların bir an evvel itfa
sı cihetine gitmiştir. Bu durum ve devamlı surette gel işmekte olan bütçe 
menbalar ı ve millî gelir muvacehesinde bugün vâsıl o lduğumuz neticele
ri mazi ile mukayese edecek olursak Devlet itibarının yalnız memleket i 
mizde değil yabancı memleket lerde dahi görülmemiş bir resanet derece
sine vâsıl o lduğunu tam bir kanaat ve katiyetle ifade edebiliriz. (Soldan al
kışlar). Yüksek huzurunuzda kalblere ferahlık veren bu hesap ve muka
yeseleri yaparken son günlerde bazı çevrelerin hal ve maziden t amamen 
bihaber olarak yaptıkları neşriyatın hakiki mahiyetini ortaya k o y m u ş bu
lunuyorum. (Soldan bravo sesleri). 

Osmanl ı istikrazlarını, tahsis varidat usullerini ve düyunu umumiye 
idaresini hatırlatarak borç lanma yolunda ifrata gidildiği hissini uyandır
mak isteyenlere propaganda bahsinde pek elverişsiz bir mevzu intihabet-
tiklerini söylemek isterim. Devlet borçları demokrat iktidar zamanında 
ister mutlak rakamı, ister bütçe menbalarına kıyas suretiyle alınsın re-
sülmal ve mürettebat olarak azalma ve itfa yolundadır . Tahs is varidat 
bahsine gel ince, bu kötü misaller Demokrat Hükümet zamanında değil, 
Halk Partisi iktidarı zamanında görülmüştür. % 7 1/2 faizli 1933 ve 1934 
Türk borçlarına Gümrük varidatının karşılık gösteri lmiş olması maruza
tımın delilini teşkil etmektedir. (Soldan, doğru sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, 

Şimdi maruzat ımın, üçüncü kısmına yani yüksek tetkiklerinize su
nulmuş olan 1954 Bütçe lâyihasının ana hatlarının izah ve tahliline ge
ç iyorum : 

1954 Bütçe lâyihasında umumî muvazeneye dâhil dairelerin masraf 
yekûnu 2 228 417 501 lira olarak teklif ve gelir yekûnu da 2 288 475 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. Bu rakamlara nazaran 57 499 liralık küçük 
bir gelir fazlasiyle, bütçemiz denk bir bütçedir. 

Bu denklik yalnız umumî muvazeneye münhasır bulunmamaktadır . 
Tetkikler inizde görüleceği veçhile, icabında Hazine yardımları artırılarak, 
adetleri on bire varan bütün mülhak bütçelerimizin de gelir ve gider y e 
kûnları tevzin edilmiş bulunmaktadır . 

1954 Bütçesinin ana hatları hakkında izahata gir işmeden evvel , ma
lî istikrar ve selâbetin aslî unsurlarından biri olduğu halde, uzun yıllar
dır bir türlü tahakkuk ettiri lemeyerek gerçekleştiri lmesi ancak iktidarı
mıza nasip olan bütçe denkliği ve bunun nasıl metotlu bir ça l ışma saye-
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sinde sağlandığı hakkında kısaca maruzatta bulunmayı lüzumlu gör
mektey im. 

Malûmlar ı bulunduğu veçhile, iktisadî faaliyetin darlaştığı, istihsalin 
azaldığı, fiyatların düşmeye başladığı ve işsizliğin meydana çıktığı dep
resyon devreleri hariç, yalnız malî bakımdan değil bir memleket in umu
mî iktisadiyatı bakımından da hakikî bir istikrar unsuru olan bütçe 
denkliği harb sonrası dünyasının uzun müddet hasretini çektiği bir gaye 
o lmuş ve ancak bünyeleri kuvvetli, malî ve iktisadî politikaları isabetli 
olan memleket ler bu gayeye vasıl olabilmiştir. (Soldan, bravo sesleri). 

Fiyat istikrarını temindeki rolü, mevduat ve tasarrufların hususî te
şebbüs sahasından Devlet sektörüne çekilerek bu teşebbüsleri imkânsız 
ve vasıtasız bırakmak gibi büyük bir mahzuru önlemek bakımından 
ehemmiyet i aşikâr olan bütçe denkliğine memleket imiz mal iye ve iktisa
diyatının hatta diğer memleket lerden çok daha fazla muhtaç bulunması 
na rağmen bu husustaki son yi rmi yıllık tarihçemizin pek fakir o lduğu
nu ifade etmek zarureti vardır. Bu tarihçeye kısaca temas e tmeden önce , 
bütçe denkliği mevzuunun üç şekilde ele al ınmasının m ü m k ü n olduğu
nu hatıralarınızda canlandırmak isterim. 

Bilindiği gibi, birinci şekil nakdî muvazenedir. Devlet gelirleriyle gi
derleri arasındaki açık, istikraz hâsılları, emanet paralar ve benzeri emis
yon dışı kaynaklarla kapatılır. 

İkinci şekilde yalnız Umumî Muvazeneye ait gelirlerle giderler müte-
vazindir. Ka tma bütçeler açıktır. 

Üçüncü şekilde ise hem Umumî Muvazene, hem de ka tma bütçelerin 
gelir ve giderleri mütevazindir. Ve hakiki bütçe denkliğini ifade eder. 

Cumhur iye t bütçelerinde, bidayetten 1937 yıl ına kadar, geçen zaman 
zarfında, nakit denkliğine her zaman tesadüf etmek mümkündür . Fakat 
tam manasiyle bütçe muvazenesi bu devrede de bir türlü sağ lanamamış
tır. 

1938'den sonra ise normal bütçelerin yanı başında fekalâde bütçeler 
s is temine gidilmiş ve fevkalâde bütçelerin gerektirdiği fevkalâde varidat 
hemen hemen tamamiyle emisyon yoluyla karşı landığından yalnız bütçe 
muvazenes i değil aynı zamanda nakdî muvazene de bozulmuştur . 

1947-1950 devresinde ise, bâzı bütçelerin yat ır ım giderlerinin emis
yon yoluyla f inansmanına girişildiğinden, gerek bütçe ve gerek nakit mu
vazenesi bir türlü tesis edilememiştir. 

Hatır larda olacağı veçhile partimiz, henüz muhalefet sıralarında iken 
yurdun kalkınması , halkımızın refahı ve paramızın istikrarı için tatmin-
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kâr bir denk bütçe esasının mutlaka tahakkuk ettirilmesi lâzımgeldiğini 
bu sahadaki tenkidlerine mihver ittihaz eylemiş ve da ima bu noktaî na
zarı tekrar etmiştir. İşte bu sebeple iktidara geçer geçmez bütçe denkliği
nin kısa bir zamanda tahakkuk ettirilmesi hususuna icraat programlar ı 
nın başında yer verilmiş ve ilk iş olarak 1952 bütçesiyle nakdî muvaze
ne sağlanmıştır. Böylece; emisyon yoluyla bütçe açıklarının kapatı lması 
usulüne katî olarak son verilmiştir. 

Parti programımızda yer alan, Hükümet beyannamesinde açıkça ifa
de olunan hakikî bir bütçe denkliğine ulaşmak için, 1951 malî yı l ından 
bu yana metotlu bir şekilde çalışılmış; bütçelerdeki lüks ve israf bertaraf 
edi lmiş gelir kaynaklarımızın verimleri sistemli bir şekilde inkişaf ettiril
miş ve binnetice, 1951 yı l ında % 16.4 olan Umumî Muvazene ve mülhak 
bütçeler açığı 1952 de % 10'a, 1953'de % 6.6 ya indirilmiş ve nihayet 
1954 bütçesiyle açık külliyen bertaraf edilmek suretiyle bütçemiz denk
leştirilmiştir. (Soldan alkışlar). 

Burada hemen belirtmeliyim ki, 1954 bütçesinin bugünkü yüksek se
viyede denkleştiri lmesi sırasında ne yeni vergiler ihdas edilmiş ve ne de 
mevcut vergilere zamlar yapılmıştır. Gelirlerimizde 1950 yıl ına nazaran 
müşahede olunan 988 milyonluk artış iktisadî faaliyetteki canlılık ve iş 
hacmindeki gel işme sayesinde elde edilmiştir. 

Diğer taraftan bugünkü muvazeneye giderken millî savunmamız , sos
yal ve ekonomik kalkınmamız için lüzumlu tahsislerin kısı lması asla dü
şünülmemiş ve lüzumlu görülen hususlarda yeni ve m u n z a m tahsisler 
teklif edi lmek suretiyle vatanımızın emniyeti ve yurdumuzun kalkınması 
için hiçbir fedakârlıktan kaçını lmamış ve masraf bütçesinin 1953'e naza
ran 161 milyon lira daha da genişletilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Muhte rem arkadaşlar, sözlerimin başında da arz ettiğim veçhi le 1954 
malî yılı bütçe lâyihası ile umumî muvazene için Yüksek Meclis ten tale-
bolunan tahsisat miktarı 2 288 417 501 lira olup bu miktardan 1 693 
934 766 lirası câri masraflara ve 594 482 735 lirası da yat ır ımlara ait bu
lunmaktadır . 

1953 yılı Bütçesiyle alınan tahsisat yekûnu olan 2 127 506 736 lira
nın, 1 566 257 419 lirasının câri masraflara ve 561 249 317 lirasının da 
yatır ım masraflarına ait olduğu göz önünde bulundurulacak olursa 1954 
yılı bütçe lâyihasının ihtiva ettiği rakamların 1953 yılına nazaran, câri 
masraflarda % 8 nispetinde 127 677 347 liralık ve yat ı r ım masraflar ında 
ise % 6,17 nispetinde 33 233 418 liralık bir artış gösterdiği anlaşılır. 
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1954 yılının yukarda arz ettiğim câri masraf ve yat ı r ım tahsisatı 1950 
yılının aynı mahiyetteki rakamları ile mukayese edildiği takdirde câri 
masraflarda 1950 yılına nazaran % 38,1 nispetinde 467 716 203 liralık 
artışa mukabi l yatır ımlardaki tezayüdün % 127,7 nispetinde 33 492 735 
liraya baliğ olduğu, memnuniyet le müşahede olunur. 

Mülhak bütçeli idarelere gelince, Hazine yardımlar ı hariç o lmak üze
re 1954 yılı bütçe tekliflerine nazaran bu idareler için kendi öz kaynak
larından 71 634 988 lirası câri masraflara ve 21 253 988 lirası da yatı
r ımlara ait olmak üzere ceman 92 888 976 liralık bir masraf ihtiyarı der
piş olunmaktadır. 

Bu suretle umumî ve mülhak bütçeler bir arada 1954 yılı giderleri 
toplamı 1 765 569 754 lirası câri masraflara ve 615 736 723 lirası da ya
tırımlara ait olmak üzere ceman 2 381 306 477 liraya vâsıl olmaktadır. 

Ancak 1953 ve daha evvelki yıllarla bir mukayese yapı labi lmesinin te
mini için bu rakamlara, içinde bulunduğumuz yı ldan itibaren birer İkti
sadî Devlet Teşekkülü haline ifrağ edilmiş olan D D Y ve PTT idarelerinin 
1954 yı l ında yapmayı tasarladıkları ve muvakkat rakamlara göre 334 
milyon lirası câri masraflara ve 68 milyon lirası da yat ı r ımlara ait olaca
ğı anlaşılan ceman 402 milyon liranın da ilavesi gerekmektedir . 

Bu takdirde 1954 teklifimize göre, giderler toplamı, 2 099 569 754 li
rası câri ve 683 736 723 lirası yatırım olmak üzere, ceman 2 783 306 477 
lirayı bulmakta ve bu miktar 1953 yılının tahsisat yekûnu olan 2 milyar 
528 milyon, 632 bin 546 liraya nazaran % 9.08 nispetinde 255 milyon li
raya yakın bir artış arz eylemektedir. 1950 yılına nazaran artış ise % 
54.48 nispetinde 983 milyon liradır. 

Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu gibi bütçelerimizin ihtiva ettiği 
masraflar, câri ve yatır ım olmak üzere 2 grupa ayrılmış bulunmaktadır . 

Câri masrafların 1 inci kısmı (Tahsisat ve benzeri özlük haklar)dır. Bu 
kısım yekûnu 17 261 185 lira olup 1953 yılına nazaran 8 814 027 lira 
bir fazlalık arz etmektedir. 

Câri masrafların 2 nci kısmı, her türlü personel giderleri olup 1954 
yılı bütçe lâyihamız geçen seneye nazaran bu kıs ımda 83 359 294 lira 
fazla tahsisatı ihtiva etmektedir. Bu kısımdaki tahsisat artışının, Devlet 
hizmetini vatandaşa daha kolaylıkla ve daha yakından arz e tme gayret
lerimizin neticesi olduğu yüksek malumunuzdur. 

Bütçelerimizin 3 üncü kısmı olan yönet im giderleri yekûnu bu sene 
66 335 528 lira olduğuna göre 1953 yılına nazaran 8 123 995 lira bir ar
tış kaydeylemiş bulunmaktadır. 
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Â m m e hizmeti ifa eden dairelerin muhtaç bulundukları mal ve hizmet 
karşılığını ihtiva eden (Daire hizmetleri) kısmının yekûnu 500 400 939 li
ra ve 1953 yıl ına nazaran bu kısımdaki artış ise 19 384 824 liradır. 

Câri masraf bütçelerimizin 5 inci kısmını teşkil eden (Borçlar) gru
bundaki tahsisatın umumî yekûnu 144 746 800 liradır. 1953 yıl ına na
zaran artış 556 bin 100 liradan ibaret bulunmaktadır . 

Bütçelerimizin 6 ncı kısmı (Yatırımlar) grubu olup bu kısmın u m u m î 
yekûnu olan 100 906 672 liralık tahsisat 1953 yılı tahsisatına nazaran 7 
349 107 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Yukar ıda saydığım câri masraflarda müşahede olunan nispî artışla
rın esas sebeplerinin umumiyet le iktidarımızın halka hizmet anlayış ında 
mündemiç bulunduğunu bir kere daha belirtmek isterim. Hizmetler in en 
yükseğine lâyık olan milletimizin Devlet faaliyetlerinden ve â m m e hizmet
lerinden daha kolaylıkla ve daha yakından faydalanmasını temin için ge
rekli tahsisat verilmiş bulunmaktadır . 

Personel masrafları tezayüdünde en mühim mevkii , tapu, kadastro, 
adalet, emniyet , millî eğitim, sağlık ve tarım işlerinde çalışan hâkim, po
lis, j andarma, öğretmen, doktor, hemşire ve teknik, tarım memuru gibi 
fiilen ve doğrudan doğruya halk hizmetindeki memurlar işgal etmektedir . 

III - b) Masraf bütçesi 1954 ve 1953 ün hizmet grupları i t ibariyle mu
kayesesi : 

Muhte rem arkadaşlar, 

Bütçeler imizde masrafların, daireler itibariyle tasnife tabi tutulmuş 
oldukları ve bu yüzden muayyen bir hizmet için yapı lması düşünülen 
masrafların muhtelif vekâlet ve daire bütçelerinde yer aldıkları yüksek 
malûmunuzdur . 

Bu itibarla bütçelerimizi, aynı hizmete matuf olan masrafların bir 
arada ve kül halinde görülebilmesini temin maksadiyle , hizmet itibariyle 
de bir tasnif ve tetkika tâbi tutmak faydalıdır. Ancak bu tetkiki yaparken, 
huzurunuza denk olarak getirilen 1954 yılı Bütçesinin nasıl yüksek bir 
seviyede tutulmuş olduğunu açıkça izah edebilmek için, bu yılki bütçe 
rakamları ile geçen yılın rakamları arasında mukayeseler yapmak da la
z ım ve zaruridir. Diğer taraftan iş başına geldiğimiz tarihten bu yana, ta
rafımızdan hazırlanmış olan bütçeler yolu ile memleket ka lk ınmasında 
sarfedilmiş olan muazzam gayretlerin daha iyi kavranabilmesi için, bu 
mevzuda iktidarımızca sarfedilmiş olan paralar ve başarı lmış olan işlerin 
eski iktidarın son 4 senelik faaliyeti ile mukayesel i bir tetkika tabi tutul
ması icabeder. Ancak iktidarımızın 4 yıl içinde başardığı işlerin bir mu-
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hasebesini de teşkil edecek olan bu hizmet tahliline gir işmeden önce son 
4 sene zarfında umumî muvazene ve mülhak bütçelerden (PTT ve D D Y 
hariç) çeşitli amme hizmetleri ve yatırımlar için ceman 8 milyar 63 milyon 
lira tahsis etmeye muvafak olduğumuzu ehemmiyetle belirtmek isterim. 

Eski iktidarın son 4 senesi içinde bu işler için ayırabildiği tahsisat 
miktarı 5 milyar 525 milyon liradan ibaretti. Demek oluyor ki, iktidarı
mız son 4 senelik devre içinde, mütekaddim 4 seneye nazaran â m m e hiz
metler ine 2 milyar 538 milyon lira daha fazla bir tahsiste bu lunmak im
kânını elde etmiştir ki, bu % 46 nispetinde bir artış ifade etmektedir . 

İktidarımızın dört yılı deyince bunu da şöyle anlamak icabeder. -1950 
Bütçesi tamamiyle eski iktidar tarafından hazır lanmış olan bir bütçe ola
rak devralınmıştır. 

1951 Bütçesi ise, 1950 ve daha evvelki yıl bütçelerinin geniş ö lçüde 
tesirine maruz bir bütçedir. Onun için, idaremizin ve programlar ımızın 
tesir sahasına giren müddet dört yıl olmakla beraber iktidarımızın asıl ic
raatını aksettiren ve ettirecek olan bütçeler 1952 yı l ından başlar. Ancak 
devre itibariyle mukayese yapmakta olduğumuz için dört yılı telâffuz et
mekteyiz . 

İkt idarımızca 4 yıllık devre içinde â m m e hizmetlerine tahsis o lunan 
muazzam paraların ne miktarının câri masraflara ve ne miktarının yatı
r ımlara taallûk ettiğinin tetkiki da şayanı dikkat neticeler verir. 1951-
1954 yıl larında âmme hizmetlerine tahsis olunan ceman 8 milyar 63 mil
yon liranın 6 milyar 151 milyon lirası carî masraflara ve 1 milyar 911 
milyon lirası da yatırımlara ait olduğu halde 1947-1950 devresindeki 5 
milyar 525 milyon liralık tahsisatın 4 milyar 657 milyon lirası câri mas
raflara ve ancak 868 milyon lirası yatırımlara ait bulunmaktadır . İktida
rımız devresinde artış nispeti cari masraflarda % 32 olduğu halde yatı
r ımlarda ise % 120'dir. 

Diğer taraftan 1947-1950 devresinde yatırımlar, umumî bütçe yekû
nunun ancak % 15,71 inden ibaret bulunurken iktidarımızın 4 yıllık dev
resinde bu nispet % 23,70'e yükselmiştir. Bu hususta daha vazıh bir fi
kir edinilmesini temin için, eski iktidarın 1947-1950 devresinde yat ı r ım
ların, câri masraflara nispeti ancak % 18,63'ten ibaret iken 1951-1954 
devresinde bu nispet % 31,1'e yükseldiğini tebarüz et t i rmek yer inde olur. 
Bu rakamların delâlet ettiği mâna şudur ki, 4 yıllık iktidarımız devresin
de câri masraflardaki artışın nispeten düşük bir seviyede kalmasına mu
kabil memleket in iktisaden cihazlanmasını ve kalkınmasını temin edecek 
yat ır ımlardaki tezayüt bir evvelki 4 sene ile kıyas kabul e tmeyecek dere
cede muazzam olmuştur. 
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Muhte rem arkadaşlar, 

Şimdi bütçelerimizin hizmet grupları itibariyle tahlil ve mukayeses ine 
geçiyorum. 

Millî savunma hizmetleri : 1953 yılında Millî Savunma Vekâleti Büt
çesi ile bu hizmetler için ayrılan tahsisat 587,3 milyon lira olduğu halde 
1954 yılı bütçe lâyihasında bu miktarı 600 milyon liraya ç ıkarmak sure
tiyle bu sahadaki gayretlerimizin müspet delillerini bir defa daha ortaya 
koymuş bulunuyoruz. 

Bu miktara Muvazenei Umumiye Kanununun 3 üncü maddes inde 
derpiş o lunduğu veçhile Dost Birleşik Amerika 'dan göreceğimiz yardımı 
da ilâve etmek icabeder. 1953 yılında 145 milyon lira olan bu yard ım 
Türk - Amer ikan işbirliğinin şayanı şükran bir neticesi olarak 1954 yılın
da millî müdafaamızı takviye hususunda tarafımızdan sarfolunacak yeni 
gayretlerle müterafık olarak 200 milyon liraya kadar yükselebilecektir . 
Bu suretle yukar ıda saydığım iki kaynaktan Millî Savunma hizmetler ine 
tahsis olunan paralar 1953 yıl ında 732,3 milyon lira olduğu halde 1954 
yıl ında 800 milyon liraya varabilecektir. (Soldan, bravo sesleri). 

Millî Savunma hizmetlerine taallûk ettiği halde Millî Savunma Yük
sek Kurulu, Jandarma ve Gümrük Muhafaza U m u m kumandanl ıklar ı gi
bi, askerlikle doğrudan doğruya alâkalı teşekküllerin masrafları ile teçhi
zat ve teslihat kredileri mürettebatı için bütçeler imizde yer alan tahsisat 
ise 1953 yı l ında 47,5 milyon lira iken 1954'te 57,9 milyon liraya yüksel
miş bulunmaktadır . Bundan başka diğer vekâlet ve daireler bütçeler inde 
askerî maksat lar la yer almış bulunan tahsisat da nazarı itibara alınırsa, 
Millî Savunma hizmetleri grubu umumî tahsisat yekûnunun 1 milyar li
rayı tecavüz edeceği tezahür eder. Kaldı ki, 1954 yıl ında kahraman ordu
muzun takviyesine matuf harcamalar yalnız yukar ıda zikret t iklerimden 
ibaret kalacak da değildir. Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilât ına dahil 
bir memlleket olarak büyük dostumuz Birleşik Amer ika Devlet ler inden 
bu yıl içinde göreceğimiz harb malzemesi yardımlarının yukar ıda belirt
tiğim rakamlara ilavesi lazımdır. 

1953 yı l ında olduğu gibi, 1954 yılında da 250-300 milyon dolar ara
sında olacağını tahmin ettiğimiz bu yardımlar 800 milyon Türk lirasına 
tekabül eder. 

Bu izahatım, Türk Ordusunun bakım ve takviyesi için 1954 yı l ında 
sarfolunacak paralar yekûnunun 2 milyar lira gibi muazzam bir miktara 
baliğ olacağını göstermektedir. 
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İkinci Cihan Harbinin en tehlikeli yıllarında ordumuz için yapı lan en 
yüksek harcamanın 554 milyon lira civarında olduğu düşünülecek olur
sa Şanlı Ordumuzun takviyesi maksadiyle bilhassa son yıl larda yapt ığı
mız fedakârlıkların mâna ve ehemmiyet i kolaylıkla anlaşılır. 

Kaldı ki, N A T O Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince 1953-
1954 devresinde yapılmış ve yapılacak olan askerî tesisler için memleke 
timize tahsis edilmiş olan 200 milyon lira fevkındaki bir miktarı da yu
karıda arz ettiğim rakamlara ilave etmek yerinde olur. 

Millî Savunma hizmetleri için 1951-1954 bütçe yılları ile 1947-1950 
bütçe yıl larında kendi öz kaynaklarımızdan tefrik edi lmiş olan tahsisat 
yekûnlar ının mukayesesine gelince : Eski iktidarın son dört yıllık devre
sinde umumi muvazeneden Millî Savunma hizmetleri için sarf o lunan 
paralar ceman 1 milyar 920 milyon liradan ibaret bu lunduğu halde ikti
darımızın 4 yıllık devresinde aynı hizmete tahsis edilen paralar 2 milyar 
364 milyon liraya yükselmiştir. Bu suretle umumî muvazeneden Millî Sa
v u n m a hizmetlerine tahsis olunan mebaliğ, iktidarımız zamanında eski 
iktidarın son 4 senelik masraflarına nazaran % 23'ten fazla bir artış kay
detmiş bulunmaktadır . 

Burada şu hususu ehemmiyet le hatırlatmak isterim ki, 4 yılın muka
yesesine esas tutulan rakamlar, bizzat kendi millî menabi imizden savun
m a hizmetlerine tahsis olunan paraların, bütçeler imizde yer alanların
dan ibaret bulunmaktadır . Yoksa, iktidarımız zamanında ve son dört yıl 
içinde karşılık paralardan Millî Savunma hizmetlerine tahsis o lunan ce
man 534 milyon Türk lirası ile Amerikan askerî yard ımından aynen te
min olunan milyarlarca lira değerindeki malzeme yukar ıdaki rakamlara 
i lave edilecek olsa idi, kıyaslama, iktidarımız devresi lehine o lmak üzere 
hayret verecek nispetlere yükselirdi. 

Kendis inden azamî imkânlarımızı hiçbir zaman es i rgemediğimiz kah
raman Türk ordusunun, cesur erleri, fedakâr subayları ve kumandanla
rı, yüksek vasıflı bütün mensupları ile gerek millî kaynaklar ımızdan ayır
dığımız tahsisatı gerekse dost Birleşik Amerika 'dan elde ett iğimiz çeşitli 
yardımları , en iyi değerlendirmesini bilmiş ve bi lcümle vasıfları ile bütün 
dünyanın hürmet, hayranlık ve gıptasını kazanmış bir ordu o lduğunu 
burada iftiharla ifade etmek isterim. 

Sağlık işleri : Bütçelerimizde büyük miktarlarda tahsisat ayrılan 
masraf gruplarından birini de sağlık hizmetleri teşkil etmektedir. 1954 
yılı bütçe lâyihamızla Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti ve U m u m î muva
zeneye dahil diğer dairelerimizin sağlık cari hizmetleri için tahsis ettikle-
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ri para yekûnu 103 milyon lira ve yatırımlar için tahsis olunan para da 
23 milyon lira olmak üzere ceman 126 milyon liraya baliğ olmaktadır . 
1953 yı l ında aynı mevzua tahsis edilmiş paralar yekûnu ise 116 mi lyon 
lira o lduğuna göre sağlık hizmetleri için bu yıl geçen seneye nazaran ge
nel bütçeden 10 milyon lira fazla bir masraf yapı lması derpiş edi lmiş bu
lunmaktadır . Artış nispeti % 8,6'dır. Bu fazlalık Özel İdarelere ait 47 has
tanenin U m u m î Muvazeneye alınması ve yeniden açılması kararlaştırı lan 
30 sağlık merkezinin masrafları ile bu merkezlerin ihtiyacı için satınalı-
nacak taşıt bedellerinden tevellüt eylemektedir. 

Mülhak bütçeli idarelerin 1954 yıl ında kendi öz kaynaklar ından sağ
lık hizmetleri için yapacakları masraflar ise ayrıca 1 904 374 liradır. 

Sağlık hizmetleri grubuna iktidarımız zamanına tesadüf eden 1951-
1954 yılları bütçeleriyle ayrılan tahsisat ile eski iktidarın son 4 senelik 
bütçeler inde aynı işe tahsis o lunmuş paraların mukayeses ine gelince : 
1947-1950 yıl larında umumî ve mülhak bütçelerden (PTT ve D D Y hariç) 
sağlık işlerine ayrılan tahsisat 189,7 milyon lirası cari masraflara ve 12,6 
milyon lirası da yatır ımlara ait olmak üzere ceman 202,3 milyon l iradan 
ibaret bulunduğu halde 1951-1954 bütçelerinde aynı hizmetler için ce
man 399,4 milyon lira ayı rmaya muvaffak o lmuş bulunuyoruz. Bu mik
tarın 331,9 milyon lirası cari masraflara ve 67,5 milyon lirası da yat ı r ım
lara ait bulunmaktadır . Bu suretle, iş başına geldiğimiz günden bu yana 
hazır ladığımız bütçelerde, sağlık işlerine tahsis ettiğimiz paralar, b izden 
evvelki dört seneye tekabül eden miktardan yekûn itibariyle % 97,42 nis
pet inde fazla olmuştur. Carî masrailardaki artış % 74,9 ve yat ır ımlarda
ki artış ise % 435 nispetine baliğ olmaktadır. 

İktidarımız zamanında millet sağlığının korunması mevzuuna ayrıl
mış tahsisat miktarındaki bu muazzam artışın, aynı devre içinde sağlık 
hizmetler inde başarılan işlerin de eski iktidarın son dört senelik bütçele
riyle başardığı işlerden çok farklı olmasını intaç edeceği tabiî idi. Ni tekim 
aşağıda sağlık hizmetlerinin belli başlı şubeleri itibariyle ve rakamlara 
müsteniden vereceğim izahat bu halin objektif delillerini teşkil e tmekte
dir. 

U m u m i sağlık müesseseleri : 1950 yıl ında sayısı 16'dan ibaret olan 
sağlık merkezler i (inşa halinde olanlar dâhil) adedi 242'ye, hastane sayı
sı devralınanlar ve yeni inşa olunanlar dahil 39'dan 118'e, d o ğ u m ve ba
kım evleri adedi 16'dan 26'ya çıkarılmıştır. 

Yukar ıda saydığım sağlık müesseselerinin yatak sayısı 1946 yı l ında 6 
195 ve 1950 yıl ında da 7 759 iken bu miktar iktidarımız zamanında 15 
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871'e yükselmiştir . Bu merkezlerde yatarak tedavi gören vatandaşlar ise 
1946 da 78 674 ve 1950 de 125 725 adet iken bu miktar ilk 9 aylık ra
kamlara göre 1953 yıl ında 290 bin kişiye baliğ olmaktadır. 

Verem müesseselerine gelince : 1946 yıl ında 4'ten, 1950 yı l ında 7'den 
ibaret olan verem hastane ve pavyonlarının adedi -yeni inşaat dahil oldu
ğu halde- iktidarımız zamanında 84'e ve bunların 1950 yı l ında ancak 1 
097'ye varabilen yatak sayıları da 6 357'ye baliğ o lmuş bulunmaktadır . 
Bu müesseselerde yatarak tedavi gören vatandaşların sayısı ise 1950 yı 
l ında 12 784 iken, ilk 10 aylık rakamlara göre 1953 yı l ında bu sayı 27 
768'e baliğ olmuştur. 

Diğer taraftan 1950 yıl ında adetleri ancak 8'e baliğ olan ve rem dis
panserleri bugün 39'a yükselmiştir. 

1950 yıl ında verem müesseselerinde yatarak tedavi görenler 122 018 
kişiden ibaret iken 7 aylık rakam vasatilerine göre 1953'ten 144 356'ya, 
röntgen muayenesi 172 024'ten yine vasatilere göre 237 807'ye, röntgen 
tespitleri 10 129'dan 17 484'e, tüberkülin tatbikatı 185 734'ten 1 300 
933'e ve B .C .G . aşısı tatbikatı da 70 918'den 524 472'ye yükse lmiş bu
lunmaktadır . 

T r a h o m mücadelesinde başarılan işlerden de kısaca bahse tmek iste
r im : 1950 yıl ında 16'dan ibaret olan trahom hastanesi sayısı 20 'ye, adet
leri 40'tan ibaret olan trahom dispanserleri sayısı 50'ye, köy tedavi evle
ri sayısı 115'den 295'e ve yatak sayısı da 225'ten 305'e yükselmişt ir . 

T r a h o m bölgesindeki okullarda bu hastalığa tutulmuş öğrenci ler in 
nispeti 1950'de % 18 iken 1953'te bu nispetin % 15'e düşmüş olması bu 
mevzudaki çalışmalarımızın bir neticesidir. 

S ı tma mücadele faaliyetleri : 1950 senesine kadar sı tma savaş hiz
metleri için umumi muvazeneden yapılan yıllık sarfiyat 3,5 milyon lira ci
var ında iken 1951'den itibaren bu miktar tedricen artırılarak 1953 ve 
1954'te 6,4 milyon liraya yükseltilmiştir. Keza 1949 yı l ında sı tma savaşı 
faaliyet sahası 11 430 köyü ihtiva ederken 1953'te bu faaliyet 12 625 kö
ye teşmil o lunmuş ve yine bu cümleden olmak üzere s ı tma savaşının ay
rı lmaz bir vasıtası olan lâboratuvar adedi 1950 yı l ında 15 iken bugün 
34'e çıkarılmıştır. 

S ı tma savaşının en mühim silahlarından birini teşkil eden D.D.T. tat
bikatı da yı ldan yı la artırılmış ve bu hastalığın sindir i lmesinde bu tatbi
katın müh im bir rolü olmuştur. 

Nitekim, 1950 yıl ında 109,8 tondan ibaret olan D.D.T. tevziatı 1953 
yı l ında 1 162 tona yükseltilmiştir. 
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Millî Eğit im hizmetlerine tahsis olunan paralar bütçeler imizde m ü h i m 
bir mevki işgal eylemektedir. Filhakika Millî Eğit im Vekâleti ve umumi 
muvazeneye dahil diğer dairelerin maarifle alâkalı masrafları yekûnu 
1954 yılında, 254,7 milyon lirası cari giderlere ve 51,08 milyon lirası da 
yat ır ımlara ait olmak üzere 306,5 milyon liraya baliğ olmuştur. 1954 yı
lının bu rakamları , 1953 yılı rakamlarına nazaran, 29,9 mi lyon lirası ca
ri giderlerde ve 9,6 milyon lirası da yatır ımlarda olmak üzere, 39,5 mil
yon liralık yani % 14,8 nispetinde bir tezayüt ifade etmektedir. Millî eği
tim hizmetleri tahsisatında görülen bu 39,5 milyon liralık fazlalığın 18,5 
milyon lirası öğretmenlerimizin maaşlarının zamanında yükselebi lmesini 
temin edecek yeni kadrolarla bu kadroların istilzam ettiği sair masrafla
rının karşılığını teşkil etmekte, 3,7 milyon lirası lise ve ortaokullarla, ye 
niden açılacak diğer meslek mektepleri ve enstitülerin gittikçe inkişaf 
eden ihtiyaçlarına tekabül eylemektedir. Bu artışın 4,1 milyon lirası da 
22 kazamızda inşa olunacak teknik okullarda diğer inşaatın karşılığını 
temin etmektedir. 

Diğer taraftan mülhak bütçeli idarelerden (PTT ve D D Y hariç o lmak 
üzere) eğit im hizmetleri cari masraflarına 1954 yı l ında ayrıca 2,8 milyon 
lira tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle umumî ve mülhak bütçelerden 1954 yı l ında eğitim hizmet
lerine tahsis olunan paralar 309,3 milyon liraya yükselmiştir . 

Eski iktidarın son 4 yıllık bütçelerinden eğitim hizmetler ine tahsis 
edi lmiş bulunan mebaliğ ile iktidarımız tarafından aynı mevzua ayrı lmış 
olan paraların mukayesesine gelince : 

U m u m î ve mülhak bütçelerden 1947-1950 yıllarında eğit im hizmetle
rine ayrılan paralar -583,7 milyon lirası cari masraflara ve 92,5 mi lyon 
lirası da yatır ımlara ait olmak üzere- ceman 676 milyon 200 bin l iradan 
ibaret iken; 1951-1954 yıl ında aynı mevzua tahsis ettiğimiz paralar ce
man 1 011 300 000 liraya yükselmiştir . Bu meblâğın 871 700 000 lirası 
cari masraflara ve 139,6 milyon lirası da yatır ımlara ait bulunmaktadır . 

Şu hale göre, iktidarımız son 4 yıl içinde evvelki 4 yıla nazaran ma
arif cari hizmetleri için 288 milyon lira ve yatırımlar için de 47,1 milyon 
lira fazla tahsiste bulunmuştur. Artış nispeti umumi yekûn üzerinden % 
49,5'e, cari hizmetler tahsisatında % 49,33'e ve yat ı r ımlarda ise % 
5 0 , 9 l ' e baliğ olmaktadır. 

İktidarımızın 4 senelik faaliyeti ile eski iktidarın son 4 senelik eği t im 
faaliyetlerini rakamlarla bu şekilde tespit ettikten sonra şimdi de veri len 
bu ödenekler le başarılan işleri yine mukayesel i olarak bi lhassa arz e tmek 
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is t iyorum. Bu izahatım aynı zamanda, maarif işlerinin ileri götürülmedi
ği ve olduğu yerde bırakıldığı yolunda ileri sürülen iddiaların isabetsizli
ğini de ortaya koyacaktır. 

İ lköğretim sahasında : 5 sınıflı okul sayısı 1950'de de 12 511 iken, 
1953-1954 yıl ında 15 606'ya; ilkokullardaki öğretmen sayısı 27 144'ten 
33 278'e ve öğrenci sayısı da 1 460 958'den 1 731 051'e yükselmiştir . 

Bu izahattan, iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar memleke t imi 
zin yeniden 2 649 ilkokul kazandığı ve 1950 yılına kadar senede vasati 
298 ilkokul yapılırken iktidarımız zamanında yılda vasati olarak 883 ilk
okul yapıldığı anlaşılmaktadır. (Soldan alkışlar) 

Yine son 4 senelik faaliyetimiz esnasında korunmaya muhtaç ve özel 
eği t ime tabi çocuklar için lüzumlu müesseseler de süratle artırılmıştır. 
1950'de bu sahada 11 öğretmenli ve 485 mevcutlu 4 adet yurt varken 
bunların adedi 18'e, öğretmen sayısı 95'e ve öğrenci sayısı ise 1 732'ye 
çıkarılmıştır. 

Orta öğret im sahasında ise; iktidara geldiğimiz sırada memleke t te 
343 orta okul, 59 lise ve 8 öğretmen okulu vardı . Bugün ortaokul sayısı 
432'ye, lise sayısı 68'e öğretmen okulu sayısı ise 12'ye, baliğ olmaktadır . 
Öğre tmen ve öğrenci sayısı da okul adedindeki artışla müterafik olarak 
geniş tezayütler kaydetmiştir. Filvaki ortaokul öğrenci sayısı 1950 yı l ın
da 58 675 iken 1953'te 78 348'e; lise öğrenci sayısı 18 257'den 26 257'ye; 
öğre tmen okulu öğrenci sayısı da 1 825'ten 2 325'e yükselmiştir . 

Bu mevzuda şu hususu da bilhassa dikkat nazarlarınıza arz e tmek 
isterim. 

Cumhur iye t idaresinden evvel mevcut bulunanlar hariç o lmak üzere 
1950 yıl ına kadar açılan ortaokul sayısı 213 ve lise sayısı da 36'dır. Bu
na karşılık, iktidarımızın 3 senelik faaliyet devresinde açılan ortaokulla
rın sayısı 125 ve liselerin sayısı da 9'dur. yani 1950'ye kadar devam eden 
27 yıl içinde vasati olarak senede 8 ortaokul ve 1,5 lise açıldığı halde son 
3 sene içinde yılda vasati olarak 62 ortaokul ve 3 lise açılmıştır. (Soldan 
alkışlar) . 

Teknik öğret im sahasında : Memleket imizin son yıl larda mazhar ol
duğu istihsal ve ulaştırma inkişafı ve buna muvazi olarak artan makine
leşme muvacehes inde teknik öğretim hususî ve büyük bir önem kazan
makta ve Hükümetiniz de bu ihtiyaçlara cevap verebi lmek için gerekli fa
aliyetlerini yı ldan yıla artan bir hızla devam ettirmektedir. Bu cümleden 
o lmak üzere 17 sanat ensti tüsünün de motor ve ziraat aletleri kısımları 
ihdas edi lmiş ve sanat enstitüsü açılmasına nüfusları müsai t o lmayan 
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köy ve kasabalarda 1950 yıl ında yalnız 85 demircilik ve marangozluk 
kursu açı lmış iken 1953'te mezkûr kursların adedi 149'a çıkarılmıştır. 
Açı lan kursların gördüğü rağbet bütün tahminlerin fevkındadır. Diğer ta
raftan kız enstitülerinin sayısı da 47'den 55'e ve kız orta sanat okulları
nın sayısı da 3'ten 15'e çıkarılmıştır. 

Çok rağbet gören gezici köy kadınları kursu adedi 1950'de 340 iken 
1953 ' te 4 7 3 ' e ; ö ğ r e t m e n say ı s ı 3 3 9 ' d a n 4 6 9 ' a v e ö ğ r e n c i s ay ı s ı d a 
8 161'den 10 642'ye çıkarılmıştır. 

Yüksek öğret im sahasında; Hükümetimizin bütçelerinde ehemmiye t 
le ele aldığı mevzulardan birisi de yüksek öğretim konusudur. 1950 yıl ın
da yüksek öğret ime tahsis olunan para miktarı 25 milyon lira iken halen 
45 milyon 200 bin liraya çıkarılmış olması bu mevzua verdiğimiz ehem
miyeti sarih bir surette göstermektedir. 

1947-1950 yıllarına ait 4 senelik devre içerisinde üniversi teler imize 
yapı lan Hazine yardımları 86 milyon 400 bin lira iken iktidarımız zama
nına tesadüf eden 1951-1954 içerisinde bu yard ım 135 600 000 bin lira
ya yükse lmiş bulunmaktadır. Son 4 yıllık Hazine yardımının evvelki 4 yı
la nazaran artış nispeti % 56,94'tür. 

Üniversitelerimiz, yıldan yıla artan müzaheret sayesinde bugün yeni 
binalarla modern araşt ırma vasıtalarına ve laboratuvarlara kavuşmuş ve 
güzide öğret im heyetlerinin idaresi altında gelişmelerini hergün biraz da
ha tekâmüle doğru götürmekte bulunmuşlardır . Yurdumuzun Doğu böl
gesinde açılması kararlaştırılan üniversitenin kuruluş hazırl ıklarının it
m a m edilerek 1954'te tesis ve inşasına başlanacağını da burada ehem
miyetle ifade etmek isterim. 

Kültür hizmetleri arasında zikri lazımgelen radyo faaliyeti de, memle 
ket ihtiyaçları ve halkın refah seviyesi ile ahenkli olarak her gün biraz 
daha inkişaf etmektedir. Radyo alıcı cihazlarının adedi 1950 yı l ında 
332 618 'den ibaret iken 1953 sonunda 786 5 5 3 e baliğ olmuştur. 1950 
yılına nazaran 3 yıl içindeki artış % 136'dır. 

Verici radyo istasyonları adedi de 3'ten 5'e çıkarı lmış ve ayrıca 1953 
yılı içinde 3 yeni radyo verici istasyonu ihaleye vazedi lmişt i r . 

Muhte rem arkadaşlar, 

Millî Eğit im sahasında yapılan işlerin kısa ve mukayesel i bir bi lanço
sunu arz ett im. Maarif sahasının bellibaşlı şubelerine taallûk eden iza
hatım, iktidarımızın bu mevzudaki gayretlerinin eski iktidarın gayretleri
ne nazaran geri kaldığını değil, bilâkis her mevzuda olduğu gibi maarif 
sahasında da mühim terakkiler kaydettiğimiz hakikatini ortaya koymak
tadır. 
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Sosyal güvenlik hizmetleri için 1954 yılı bütçesinde yer alan tahsisat 
yekûnu , 1953 yılına nazaran 634 bin lira fazlasiyle, 167 mi lyon l iraya ve 
ka tma bütçelerle birlikte de (İktisadî Devlet Teşekkülü haline ifrağ olu
nan D D Y ve PTT hariç) 175,8 milyon liraya baliğ o lmuş bulunmaktadır . 

1947-1950 devresinde umumî ve mülhak bütçelerden sosyal güven
lik hizmetleri için tahsis olunan paraların yekûnu 394 milyon 500 bin li
ra olduğu halde iktidarımızın 4 senelik bütçesiyle bu miktar, 654 mi lyon 
liraya çıkarılmak suretiyle % 67,7 nispetinde bir artış kaydolunmuştur . 

Sosyal güvenlik hizmetlerinin çalışma hayatındaki başarı larına gelin
ce : Çal ı şma hayatımızdaki gelişmelerle mütenasip olarak iş mevzuat ın ın 
tatbik sahası da genişlemekte ve İş Kanununa tabi yerlerle bura larda ça
lışan işçilerin sayısı yı ldan yıla artmaktadır. Nitekim 1950 yı l ında İş Ka
nununa tabi yerlerin adedi 9 127'den ibaret iken bu miktar 1953 Ek im 
ayında 17 336'ya ve buralarda çalışan işçilerin sayısı da 373 961 iken 
1953 Ağus tos ayında 515 331'e yükselmiştir. 

Hükümetiniz iktidara geldiği günden beri iş mevzuat ımızı iktisadî ve 
sosyal gel işmemizin yarattığı yeni itiyat ve zaruretlere göre ayar lamaya 
çal ışmış ve bu hususta yeni mevzuat tedvininden ziyade tatbikatı tekem
mül ett irmek, iş verenlere işçilerin müşterek ve ahenkli bir şekilde çalış
malarını sağlamak hususunda büyük gayretler sarfetmiştir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu da iktidarımız zamanında hakiki hüviyet ine 
kavuşturulmuş ve yurdun her tarafında vatandaşın hizmet ine koşmaya 
başlamıştır. Kurumun muhtelif yerlerdeki bar ındırma yurt lar ında 1949 
yı l ında 60 yatak varken bu miktar bugün 7 8 2 y e çıkarılmıştır. Bugün in
şa hal inde olan yurtlar ikmal edildiği zaman yatak adedi 1 000'e yüksel
miş olacaktır. 

İşçi Sigortaları Kurumu iş kazası, meslek hastalıkları ve analık sigor
taları branşlarına 1950'den itibaren ihtiyarlık sigortasını ve 1951'den iti
baren de hastalık sigortasını ilave etmiştir. Bu son sigortanın tatbik edi
lebilmesi için, İstanbul ve İzmir bölgelerindeki hastane ve dispanser gibi 
sağlık tesislerinin yatak sayısını 1 295'e çıkarmıştır. 1950 yı l ında bu te
sislerdeki yatak sayısı ise ancak 74'ten ibaret bu lunmakta idi. Ayr ı ca A n 
kara 'da 80 yataklı bir hastane daha açılmıştır. 

1950'den bu yana ihtiyarlık sigortasına tescil edilen işçi ve hizmetl i
lerin adedinde de gün geçtikçe bariz bir tezayüt müşahede olunmaktadır . 
Ni tekim 1950 yıl ında tescil edilenlerin yekûnu 292 609 iken bu miktar 
1953'ün ilk 10 ayında 500 000'i tecavüz etmiştir. 
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Sosyal hizmetler arasında yer alan Toprak ve İskân işlerine gelince : 
Bu husustaki maruzatımızı çiftçiyi topraklandırma faaliyetleri ile göç
menlerin iskân işleri olmak üzere iki kısımda hülasa edeceğiz. 

1947-1950 devresi zarfında ceman 15 450 çiftçi ailesine 751 477 dö
nüm ziraat arazisi ve 80 121 dönüm de meralık ki ceman 831 598 dö
nüm toprak tevzi edilmiş iken iktidarımız üç buçuk sene içinde 105 795 
çiftçi ailesine 4 983 696 dönüm ziraat arazisi ve 3 339 145 dönüm me
ralık ki ceman 8 322 841 dönümlük arazi dağıtmıştır. (Soldan alkışlar). Bu 
rakamlar, Hükümetimizin toprak dağıtma faaliyetini eski yıl lara nazaran 
10 misli hızlandırdığını ifade etmektedir. Yine aynı mevzuda 1947 - 1950 
devresinde 3,1 milyon liralık kredi veri lmiş iken bu miktar son 3,5 yıl 
içinde 8,7 milyon liraya yükseltilmiştir. 

Eski iktidar zamanında planlı bir şekilde ele a l ınmamış olan göçmen 
iskânı işlerindeki başarılarımızdan da kısaca bahsedeyim : Bulgaris
tan'dan yurdumuza gelmiş olan 154 393 nüfustan müteşekkil 37 351 
göçmen ailesinin intizam içerisinde barındırıldıkları malumunuzdur . 

İskân bakımından sarfettiğimiz bu gayretlerin neticesi olarak göç
menlerin büyük bir kısmı yurda faydalı birer müstahsil haline getir i lmiş
lerdir. Bu sahada yapılan işler arasında ezcümle, 864 258 dönüm arazi
nin 17 427 göçmen ailesine dağıtılarak bunların toprak sahibi kılındığı
nı; veri len evlerin sayısının 29 604'e iblâğ edildiğini çiftçi göçmenlere 
22,5 milyon lira donatım ve işletme kredisi ve sanatkâr göçmenlere de 
981 bin lira kredi tevzi edildiğini memnuniyet le zikretmek mümkündür . 

Bütün bu işler mazide eşi görülmemiş bir şekilde arızasız ve en kü
çük bir ıstırap mevzuu olmadan halledilmiştir. Göçmen meselelerinin he
nüz hafızalarımızdan si l inmemiş olan mazideki acı hatıraları tazelenecek 
olursa Bulgaristan'dan gelen göçmen yurttaşlarımızın iskânı işinin ikti
darımız için ne büyük bir muvaffakiyet teşkil ettiğini kolayca an lamak 
mümkündür . 

5. İktisadî kalkınma hizmetleri : 

Muhte rem arkadaşlar. 

Hükümetiniz in iş başına geldiği günden beri yurdun ekonomik kal
kınmasını temin edici tedbirleri programının en başına aldığını ve iktisa
dî polit ikasını yarının müreffeh ve mamur Türkiye'sini ku rma hedefine 
göre ayarladığını sözlerimin başında izah etmişt im. 

Malî pol i t ikamızda iktisadî kalkınma hamlelerimizi tesri edici ehem
miyetli bir unsur olarak aynı hedefe tevcih edilmiş bulunmaktadır . Filha
kika iktidarımızın ilk yıl larından itibaren her türlü imkânlar ımızı sefer
ber ederek giriştiğimiz bütçe içi yatırım gayretlerinin mâna ve ehemmiye -
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tini bu maksat ta aramak lazımdır. Bütçelerimizle müsmir yat ı r ımlara 
ayırdığımız paralarla bir yandan memleketin teknik ve ekonomik cihaz
lanması temin edilirken diğer yandan her gün biraz daha artan şevk ve 
gayret le istihsal hayatına katılmakta olan hususi se rmayeye muhtaç bu
lunduğu ekonomik ve sosyal iklim yaratılmaktadır. Bütçeler imizde bu 
maksat la yer alan tahsisatın iktidarınız zamanında yı ldan yıla ne muaz
z a m artışlar gösterdiği yüksek malûmunuzdur. 1954 yılı bütçe lâyihamı
zın da aynı anlayış havası içinde hazırlanmış olduğu tabiîdir. 

Filvaki 1953 yılı Bütçesi ile umumî muvazeneden iktisadî ka lk ınma 
giderlerine tahsis olunan paraların yekûnu 76,8 milyon lirası cari mas
raflara ve 443,8 milyon lirası da yatırımlara ait o lmak üzere ceman 520,6 
milyon lira iken 1954 yıl ında bu miktar 85 milyon lirası cari masraflara 
ve 472,4 milyon lirası da yatırımlara ait olmak üzere 557,4 milyon liraya 
yükselti lmiştir . Bu suretle 1954 yılında umumî muvazeneden iktisadî 
ka lk ınma faaliyetlerine ayrılan paralarda 1953 yılına nazaran % 6,62 
nispetinde bir artış kaydedilmiştir. 

1954 yılı tahsisatının 51,6 milyon lirası endüstri, madenci l ik ve ener
ji işlerine, 96,8 milyon lirası bayındırlık işlerine, 154,4 milyon lirası ta
r ım hizmetlerine ve 254,8 milyon lirası da ulaşt ırma hizmetler ine taallûk 
etmektedir. 

Diğer taraftan 1954 yılında mülhak bütçeli idarelerimizin ekonomik 
ka lk ınma giderlerine ayırdıkları tahsisat da ayrıca m ü h i m bir yer tut
maktadır. Filhakika (Hazine yardımları hariç olmak üzere) bu idarelerin 
kendi kaynaklar ından iktisadî kalkınma faaliyetlerine ayırdıkları paralar 
36,1 milyon lirası cari masraflara ve 21 milyon lirası da yat ı r ımlara ait 
o lmak üzere ceman 57,1 milyon liradır. 

Bu suretle 1954 yıl ında umumî ve mülhak bütçelerden ka lk ınma fa
aliyetleri için ayrılan tahsisat yekûnu ceman 614,5 milyon liraya bal iğ ol
maktadır ki bu miktar geçen sene aynı mevzua tahsis edi lmiş olan 568 
milyon liraya nazaran % 8,2 nispetinde 46,5 milyon liralık bir tezayüdü 
ifade eylemektedir . 

Geçen sene İktisadî Devlet Teşekkülü haline getiri lmiş olan D D Y ve 
PTT idarelerinin bu yıl daha çok artan kalkınma faaliyetlerini destekleyi
ci sarfiyatını dahi ihtiva etmeyen yukarıki rakamların bu mevzudaki gay
retlerimizin beliğ bir delilini teşkil ettiğine şüphe yoktur. 

Muhte rem arkadaşlarım, 

Şimdi, iktidara geldiğimiz tarihten iktisadî ka lk ınma hizmetler inde 
başardığımız işleri mukayesel i bir şekilde yüksek nazarlarınıza arz ede
ceğim. 
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Eski iktidarın son dört senelik devresi olan 1947-1950 yılları içinde 
iktisadî ka lk ınma faaliyetlerine tahsis olunan paraların yekûnu -umumî 
ve mülhak bütçeler bir arada- 968 milyon 700 bin liraya baliğ olabildiği 
halde iktidarımız zamanında bütçelerimizden yurdun ekonomik kalkın
masını temin ve tesri edici hizmetlere 1 968 .100 000 lira gibi m u a z z a m 
bir meblağ tahsis etmiş bulunuyoruz. Arz ettiğim bu rakam eski iktida
rın aynı mevzua tahsis ettiği meblağa nazaran % 103 bir artış ifade eyle
mektedir. 

Son dört yıl içinde iktisadî kalkınma faaliyetlerine tahsis ett iğimiz 1 
968 100 000 liranın 408,2 milyon lirası cari masraflara ve 1 559 900 000 
lirası da yatır ımlara ait bulunmaktadır,. Bu miktarlar, eski iktidarın aynı 
faaliyetlere ait tahsisatının cari masraflara isabet eden k ısmından % 
48,8; yat ı r ımlara isabet eden kısmında ise % 124,6 nispet inde bir artış 
o lduğunu göstermektedir. (Soldan alkışlar). 

Ekonomik kalkınma faaliyetlerimiz hakkında bu suretle u m u m i bir 
malûmat arz ettikten sonra şimdi de bu hizmetlerin endüstri , madenci
lik ve enerji işleri, tarım işleri, ulaştırma işleri ve bayındırlık işleri o lmak 
üzere 4 tâli gruba ayırarak bu grupların her birine umumi ve mülhak 
bütçelerden tahsis edilmiş paralarla başarılan işleri mukayesel i bir şekil
de tahlil e tmek istiyorum. 

1. Endüstri , madenler ve elektrik enerjisi işleri : 

1947-1950 devresinde bütçelerden bu işlere ayrılan tahsisat 168 mil
yon 600 bin lira olduğu halde 1951-1954 devresi bütçelerimizle bu tah
sisatı % 41 nispetinde bir artışla 238 milyon liraya yüksel tmiş bulunu
yoruz. 

Ancak şurasını da ehemmiyet le tebarüz ett irmek isterim ki, sınaî is
tihsal ve madenler sahasında son senelerde memleket imizin mazhar ol
duğu gel işmeyi bütçelerimizden ayrılan bu tahsisatla ö lçmeye imkân 
yoktur. Hükümet , bütçelerinden ayırdığı tahsisat ile ancak hususî teşeb
büsün emniyet ve huzur içinde çalışabileceği maddî ve manevî havayı ve 
şartları yara tmaya gayret etmiştir. Bu sebeple bütçelerden bu sahaya ya
pılan yatır ımlar birer müşevvik rolünü oynamış ve bu suretle memleket 
te kurulmakta olan sanayi manzumenin Hükümete yük o lmadan ve 
onun mahdut imkânlarına münhasır bırakı lmadan hususi se rmaye ile 
tesisi yo lunda başarılı adımlar atılmıştır. 

Bu tesislerin 1955 yı l ında faaliyete geçebilmesi için bi lcümle hazırlık
lar ş imdiden yapı lmış bulunmaktadır . İktisadî ka lk ınma faaliyetlerimiz 
meyan ında bulunan Batman rafinerisi tesislerinin ikmali için 1954 yılı 
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bütçesi ile 20 milyon lira tahsisat teklif olunmuştur. Kuru lmakta olan bu 
tasfiyehanenin senelik istihsal değeri 27 milyon lira civarında olacaktır. 

2. İktisadî kalkınma faaliyetlerimizin 2 nci grubunu, tarım işleri teş
kil etmektedir. Ziraî istihsalimizin gerek miktar gerek kalite bak ımından 
üstün bir seviyeye çıkarılması ve çiftçimizin teknik bilgi ve makineler le 
teçhiz edilmesi maksadiyle bütçe içi ve bütçe dışı bütün imkânlar ın se
ferber edilmesi gayretlerinin faaliyet programımızın en başında yer aldığı 
yüksek malûmunuzdur . 

İktidarımız zamanında tarım faaliyetlerinde tahsis olunan paraların, 
eski iktidarın aynı mevzua ayırdığı paralarla mukayeses i bu sahadaki 
gayret ler imizin bir delilini teşkil eylemektedir. 

Filhakika 1947-1950 yıllarını ihtiva eden dört senelik müddet içeri
sinde eski iktidarın tarım işlerine 292 milyon lira tahsis e tmesine muka
bil iktidarımız 1951-1954 yıllarında aynı işlere 286 milyon lira fazlasiyle 
578 milyon lira ayırmış bulunmaktadır. Tar ım hizmetlerine 4 yıl içinde 
ayırdığımız bu tahsisat eski iktidarın son dört yıllık rakamına nazaran % 
98 bir artış ifade etmektedir. 

Tar ım sahasına verilen bu ehemmiyet in tabiî bir neticesi olarak ziraî 
ist ihsalimizin son senelerde % 100e yakın bir artış göstermiş o lduğuna 
yukar ıda temas etmişt im. Bu artışta şüphesiz ki, temizlenmiş i laçlanmış 
ve hastalıklara mukavim tohumlar kullanılması, yeni sahaların ek ime 
açılması , makineli ziraatin tamimi, çiftçiye krediler sağlanması , çiftçimi
zin teknik bilgilerle teçhizi ve kimyevi gübre kullanılmasına alışı lması gi
bi sebepler yakında Türk çiftçisinin uyanıklığı ile modern ziraat usulleri
ni ben imsemek hususunda gösterdiği kabiliyetinin yanında hürriyetin 
hukukî ve iktisadî istikrar ve emniyetin ruhlarda yarattığı istihsal şevk 
ve gayretinin de büyük tesiri vardır. 

Halen memleket in muhtelif bölgelerine serpilmiş bulunan 19 adet 
4929 Devlet Üretme Çiftliği vasıtasıyla çiftçiye i laçlanmış ve temizlenmiş 
tohumlukla fidan ve saire tevzii gittikçe yükselen bir seyir takibetmekte 
bu lunmuş tu r . F i lhakika 1949 y ı l ında t emiz lenmiş t ohumluk mik ta r ı 
73 669 ton iken 1953 yıl ında bu miktar 210 bin tona, i laçlanan tohum
luk 95 bin tondan 350 000 tona ve selektör ve triör adedi ise 478 'den 
1 047'ye yükselmiştir . 

Diğer taraftan halkın ziraat sahasındaki bilgi seviyesini yükse l tmek 
maksadiyle memleket in muhtelif bölgelerinde çeşitli kurslar açı lmış, Ta
r ım Vekâleti mensupları için tekâmül kursları tert iplenmiş ve bu suretle 
çiftçilerimizle teknik elemanlarımız tarım sahasında yeni bilgilerle teçhiz 
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edilmiştir. Bundan başka mahsullerimizi daha neşvünema halinde iken 
mahveden ve zararları milyonlara baliğ olan hastalık ve haşerelerle mü
cadele için tarım teşkilâtımız tesirli ve katî neticeli mücadele vasıtaları ile 
takviye olunmuştur. 

3. İktisadî kalkınma faaliyetlerinin 3 üncü grubu olarak müta lâa ede
ceğimiz ulaşt ı rma ve haberleşme faaliyetlerine gelince: 1947-1950 devre
sinde umumî ve mülhak bütçelerden bu işlere tahsis olunan paralar 
318,7 milyon liraya baliğ olurken iktidarımız zamanına tesadüf eden mü
teakip 4 yıl içinde aynı mevzua ayrılan paralar 887,7 milyon lira gibi mu
azzam bir rakam seviyesine ulaşmıştır. Artış nispeti % 178'dir. 

a) Karayo l la r ı : İktisadî kalkınma faaliyetimizin esasını teşkil eden ka-
rayol lar ımıza verdiğimiz ehemmiyet i bütçeler imizden takibetmek de 
mümkündür . Filhakika 1947-1950 devresinde umumî ve mülhak bütçe
lerden bu işlere ayrılan paranın yekûnu ancak 172 milyon liraya baliğ 
olurken iktidarımız zamanında karayollarına tahsis ettiğimiz para mikta
rı 649 milyon liraya yükseltilmiştir. Demek oluyor ki. Hükümetiniz , ka
rayollarına, dört yıl içinde eski iktidarın tahsis ettiği meblâğdan 477 mil
yon lira fazla bir para ayırmıştır ki, bu, % 277 bir artışın ifadesidir. (Sol
dan alkışlar) Yol davasının ehemmiyet ini tamamen müdrik olarak dört se
ne içinde bu işe tahsis ettiğimiz 649 milyon lira gibi muazzam bir meb
lağ ile başarılan işlerin kısaca gözden geçirilmesi bu tahsisin ne kadar 
mahal l ine masruf olduğunu göstermeye kâfi gelir. Filvaki : 1949 senesi 
sonuna kadar memleket imizde yaz ve kış geçit veren stabilize yolların 
uzunluğu 2 630 kilometre iken Kasım 1953 ayı sonunda bu miktar 9 800 
ki lometreye ve 1 175 ki lometreden ibaret bulunan bitümlü kap lama yol
ların uzunluğu da 1 900 kilometreye vâsıl olmuştur. Halen yaz ve kış sey-
rüfesere elverişli karayollar ımızm uzunluğu 21 bin ki lometreyi tecavüz 
etmektedir. 

Köprü inşaatı da aynı hızla devam etmiştir. 1950 y ı lma kadar m e m 
lekette 27 yı lda 13 000 metre uzunluğunda 289 köprü yapı lmış iken son 
üç sene zarfında bu miktar hemen hemen üç misline yakın bir artış kay
dederek 37 500 metre uzunluğunda 732 köprünün inşaatı ele al ınmış ve 
bunun 12 200 metrelik kısmı tamamen ikmal olunmuştur. 

Karayolları şebekemize verdiğimiz bu ehemmiyet yurdun iktisadî du
rumu üzerindeki müspet tesirlerini kısa zamanda göstermiş ve eşya nak
liyatı üç misli ve yolcu nakliyatı da 6,5 misli artmıştır. Diğer taraftan yi 
ne aynı sebeple 1949 da adedi 22 093 olan motorlu sivil nakil vasıtaları 
1953'te 57 bini bulmuştur. Bu saydığım inkişafın diğer bir neticesi de eş
ya nakliye ücretleri üzerinde görülmüş ve 1949 sonunda ton ki lometresi 
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29 kuruş oları vasati eşya nakil ücreti 1953 sonunda 12 kuruşa düşmüş
tür. 

İktidarımız tarafından ehemmiyet le ele alınan mevzulardan birisini de 
vilâyet ve köy yolları teşkil etmiştir. 1950 yıl ında vilâyet ve köy yolları için 
7 milyon liralık bir yardım yapılmış iken bu miktar, 1954'te 51,4 mi lyo
na çıkarılmıştır. 

Havayolları : Havayollarımızın inkişafı da iktidarımız zamanında pek 
bariz olmuştur. 1947-1950 devresinde bu işlere bütçeler imizden tahsis 
olunan paralar yekûnu 38,5 milyon lira iken 1951-1954 yıl larında bu 
mevzua 62,4 milyon lira ayrılmıştır. Artış nispeti % 62'dir. 

Yurdurnuzda her sahada açıkça müşahede olunan inkişafla muvazi 
olarak havayollarımız da büyük bir terakkiye mazhar olmaktadır. Bu sa
hadaki faaliyetlerimiz, uçak seferlerimizi yurdun çeşitli bölgelerine kadar 
götürmek, uçuşlarda emniyet sağlamak; dış seferleri imkân nispetinde 
ar t ı rmak suretiyle döviz temin etmek; gibi gayelere matuf bulunmakta
dır. Şimdi arz edeceğim rakamlar bu gayretlerimizin semerelerini a lmaya 
başladığımızı gösterecektir. 1950 yılında havayoluyla taşınan yolcu ade
di 86 331 iken 1953'te 170 bine, senelik hâsılat 5 mi lyondan 9 mi lyona 
dış seferler adedi 2'den 6'ya ve dış hatların hâsılatı 234 bin l iradan 950 
bin liraya, senelik uçuş kilometresi ise 2 847 814'ten 4 800 OOO'e yük
selmiştir. Yurt içinde işletmeye dahil istasyonların 1950 yı l ında 22'den 
ibaret bulunan adedi ise 1953'te 31'e baliğ olmuştur. 

Demiryollar ı : İktidarımızın 1950 yılında devir aldığımız Devlet demir
yollar ının durumu vatandaşlarımızı memnun edecek bir halde bu lunmu
yordu . Demiryollar ımız teknik ve modern teçhizat ve vası tadan mahrum, 
tamir ve yeni lenmeye şiddetle muhtaç ve idare zarar eder bir du rumda 
idi. Hükümet imiz , bu mevzuda son üç yıl içinde 200 milyon liraya yakın 
bir yat ı r ım yaparak işletmeyi rasyonel esaslara göre yeniden organize et
miştir. Aldığımız bu tedbir ve kararların neticesi olarak demiryollar ı ida
remizin 1950 yıl ında 171,6 milyon liradan ibaret bulunan işletme mas
rafları 1953'te 178,4 milyon liraya ve yatırımları ise 23,4 mi lyondan 71 
milyon liraya, 1950 yılında 169,4 milyon liradan ibaret bulunan işletme 
geliri de 1953'te 249,4 milyon liraya yükselmiş ve bu suretle 1950 yıl ın
da 25,7 milyon ve 1951'de de 12,3 milyon lira işletme açığı veren bu ida
remiz 1952 yıl ından bu yana hiçbir açık vermeden çal ışmaya devam et
mekte bulunmuştur. 

Son üç buçuk yıl içindeki demiryolu faaliyetimize gelince : Bu faaliyet 
arasında bilhassa 1 050 kilometre uzunluğundaki bir şebekenin elektri-
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fikasyonu programı en başta gelmektedir. Bu programın ilk kısmını teş
kil eden Sirkeci-Soğuksu banliyö hattının ihalesi yapı lmış olup 1955'te 
iş letmeye açılacaktır. Diğer taraftan yine aynı devre zarfında motorlu tren 
servisleri çoğaltılmıştır. 

Yeni inşa edilmekte olan demiryollar ımızdan Elazığ-Van hattının 
Muş-Genç kısmının ray ferşiyatına başlanmış ve Muş istasyon binasının 
ihalesi hazırlıklarına geçilmiştir. Erzurum-Horasan-Sar ıkamış hattının 
Erzurum-Horasan kısmı 1952 yıl ında işletmeye açılmış ve Horasan-Sarı-
kamış hattı inşaatına başlanmıştır. Narl ı-Gaziantep hattı ise 1953 de iş
le tmeye açılmıştır. Ereğli-Kozlu hattının Ereğl i -Armutçuk kısmı da keza 
1953'te iş letmeye açılmış ve Kozlu hattının da inşaatına devam edi lmek
te bulunmuştur . 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaremize yurdun çeşitli haber leşme hizmet
lerini vakt inde ve en seri bir şekilde karşı layabilmek için bir taraftan ye 
ni posta hatları ihdas ederken diğer taraftan mevcut şebekeleri takviye ve 
imkân hâsıl olan yerlerde motorlu vasıtalarla nakliyat tedbirleri almakta
dır. PTT İdaremiz de 1950 yıl ından bu yana esaslı bir gel işme devresine 
gi rmiş bulunuyor. 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin son üç buçuk yıl içindeki yat ı r ım
ları 44 milyon liraya baliğ olmakta ve buna mukabil , bu idarenin iktisa
dî bir Devlet teşekkülü haline geldiği 1953 yılı Bütçesi ise denk bir hale 
gelmiş bulunmakta idi. 

e) Denizcil ik faaliyetimize gelince : Deniz ticaret filomuz, tonaj, iç ve 
dış seferler bakımından iktisadî gel işmemizle muvazi olarak yı ldan yı la 
devamlı terakkiler kaydetmektedir . 

4. İktisadî kalkınma faaliyetimizin diğer bir kısmını teşkil eden bayın
dırlık hizmetlerinde iktidarımız devresinde vâsıl olunan müspe t neticeler 
ve başarı lan işler, artık inkârı gayr imümkün vakalar halinde yurdun her 
tarafında ve gözlerimizin önünde durmaktadır. 

Bu faaliyetimizi, su işleri, l iman ve hava alanları, inşaatı olarak hulâ
sa e tmek mümkündür . 

Selden korunma, sulama tesisleri, bataklık kurutma faaliyeti yeraltı 
sularının araştırılması gibi münferit ve toplu su işlerine 1947-1950 dev
resinde bütçelerimizden ayrılan tahsisat yekûnu 68 milyon lira civarında 
iken, iktidarımızın 4 senesi içinde bu önemli mevzulara % 200,37 fazla
siyle 204 milyon lira gibi büyük bir meblâğ tahsis etmiş bulunuyoruz . 
1937 yı l ında başlayıp 1950 yılına kadar verimsiz ve plansız bir şekilde 
devam ettirilmiş olan su işlerimiz iktidarımız zamanında programlı bir 
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şekilde ele alınarak hızlandırılmıştır. Son üç buçuk sene içinde ele aldı
ğımız münferit su işleri adedi 277 ve bu işe ayrılan para da 62 milyon li
radır. 106 şehir, kasaba ve köyün sel âfetinden korunması için lüzumlu 
tesislerin yapılması işine girişilmiş ve bu işler için de 15 milyon lira tah
sis olunmuştur. 

Arazi sulama işlerine verdiğimiz önemin bir neticesi olarak, 1950 de 
63 bin hektardan ibaret bulunan sulama tesisleri sahası 1953 yı l ında 
284 bin hektara yükselmiştir . 

Bataklık kurutma faaliyetleri eskisi ile kıyas kabul e tmeyecek derece
de artırılmış, kurutulan saha 1950 yılında 30 200 hektar iken 1953'te 
(196 000) hektara varmıştır. Taşkın, selden korunma sahası da keza 107 
bin hektardan 301 bin hektara çıkarılmıştır. 

Eski iktidar zamanında hiç ele a l ınmamış bir mevzu olan yeralt ı su
larının araştırılması faaliyetlerine hız vermiş bulunuyoruz. Bu cümleden 
o lmak üzere 7 mühim bölgede araşt ırma kuyusu açılması için 2,6 mi lyon 
lira tahsisedilmiş ve yeraltı sularından faydalanmak zaruret inde bulu
nan köyler içinde araştırmalara başlanarak 1953'te 64 derin kuyu kazıl
mıştır. 

K ö y içme suları mevzuundaki çalışmalarımız eskisi ile kabili mukaye
se o lmayacak derecede vüsat kesbetmiştir. Bütçelerimizin ihtiva ettiği ra
kamlar bu mevzua atfettiğimiz ehemmiyetin bariz delilleridir. Ni tekim 
halkın yapacağı su işleri için 1947-1950 devresinde tahsis o lunan meb
lâğ 1 mi lyon 835 bin lira gibi cüzi bir rakamdan ibaret iken Hükümet i 
miz son 4 sene içinde bu miktarı 35 misli fazlalaştırmak suretiyle 65,4 
milyon liraya yüksel tmek mazhariyetine erişmiş bulunmaktadır . İktidara 
geldiğimiz tarihlerde 34 bin köyümüzden ancak 13 700 'ünde içme suyu 
bulunduğu ve geri kalan 20 300 köyün sıhhî içme suyundan m a h r u m ol
duğu nazara alınarak çok kısa bir müddet içinde 13 binden fazla köyün 
içme suyu işi halledilmiştir. Beş bin köyde yapı lmakta olan içme suyu te
sisatının da ikmal edi lmek üzere bulunduğunu belir tmek isterim. 

Limanlar inşaatına gelince : İktidarı devraldığımız zaman, memleke t 

te mode rn anlamda tek bir l iman dahi mevcut olmadığı malûmunuzdur . 

Sahil kasabalarımız için hayatî bir ehemmiyet i haiz olan iskele ve küçük 

barınaklar mevzuu ise tamamen mühmel bir halde idi. 

Hükümet in iz l iman mevzuunu, yo -ası gibi iktisadî ka lk ınmamızın 
bu m ü h i m mesnetler inden ana problemlerinden biri olarak mütalâa et
mektedir . 
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Liman inşaatı işlerine verdiğimiz ehemmiyet i , iktidarımız zamanında 
bu işe ayırdığımız tahsisatın miktarı ile de ölçmek mümkündür . Filhaki
ka, 1947-1950 devresinde l iman inşaatı işlerine tahsis olunan paraların 
miktarı 31,6 milyon liradan ibaret iken 1951-1954 senelerinde iktidarı
mızın aynı işe tahsis ettiği paraların yekûnu 77 milyon liraya baliğ o lmak 
suretiyle % 143'ten fazla bir artış kaydeylemiştir. 

Halen inşaasına devam edilmekte bulunan limanlar Zonguldak, Ereğ
li, Trabzon ve İnebolu limanları olup Karadeniz ' in bu 4 l imanı önümüz
deki yıl iş letmeye açılacaktır. 

Diğer taraftan ana ticaret l imanlarımızı teşkil eden Salıpazarı - Hay
darpaşa ve Samsun limanları inşaatına bilfiil başlanmış, İskenderun li
manının inşası ise eksil tmeye çıkarılmıştır. 

Öte yandan, İzmir l imanının etüdlerine devam olunurken Mersin li
manı işi de ele alınmıştır. 

Büyük l imanlarımız üzerinde bu şekilde hummal ı bir şekilde çalışır
ken iskele ve küçük barınaklar işini de ihmal e tmemiş bulunuyoruz. Fil
hakika sahil kasaba ve şehirlerimizin kalkınmasındaki ehemmiyet l i rolü 
aşikâr bulunan bu işlere 1947-1950 devresinde eski iktidar ancak 2 mil
yon 400 bin lira ayırabildiği halde Hükümetinizin bu hizmet için son 4 
yıllık bütçeleriyle ayırdığı paranın yekûnu 15 milyon 800 bin liraya yük
selmiştir. Bu paralarla Şarköy, Çanakkale, Finike, Alanya, Taşucu ve 
A n a m u r iskelelerinin inşaatı tamamlanmış ve ayrıca 12 iskelenin inşası
na da devam edilmektedir. 

Yurdumuzun , beynelmilel standartlara uygun ve her mevs imde hava 
seferlerine elverişli orta çapta hava meydanları ile teçhizi işi de iktidarı
mız zamanında lâyık olduğu ehemmiyet le ele al ınmış bulunmaktadır . Fil
hakika 1947-1950 devresinde hava alanları inşası için ayrılan tahsisat 
yekûnu ceman 26 milyon 800 bin lira olduğu halde, iktidarımız zamanın
da bu miktar % 9 l 'e yakın bir artışla 51 milyon 200 bin lira civarına yük
seltilmiştir. Bu paralarla reâlize edilen işlerin başında beynelmilel stan
dartlara t amamen uygun bir şekilde inşa edilmiş olan Yeşi lköy hava mey
danı gelmektedir . 

Ayn ı evsafı haiz olan Esenboğa hava meydanının inşaatı da ikmal 
edi lmek üzeredir. 

Bunlardan başka bir taraftan Adana ve Trabzon hava meydanlar ı in
şaatına süratle devam olunurken diğer taraftan Konya, Eskişehir ve Di
yarbakır meydanlarının ihaleleri yapılmış ve ayrıca beş hava meydanımı
zın derhal inşasına baş lanmak üzere lüzumlu hazırlıklar, t amamlanmak 
üzere bulunmuştur. 
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Gelir Bütçesi : 

Şimdi gelir bütçesinin izahına geçiyorum. Bu münasebet le , evvelâ 
1950'den itibaren yapı lan tahminler ile, tahakkuk eden miktarlar arasın
daki nispetlere temas etmek yerinde olacaktır. 

1950 yılı Bütçesi, malî yılın 3 üncü ayı olan Mayıs ta devral ınmış ve 
kısa bir müddet sonra şeker, glikoz ve unlu maddeler in vergi ler inden 
27,5 milyon lira civarında bir indirim yapılmıştır. Bu tenzil de hesaba ka
tıldığı takdirde, 1950 yılı Bütçesinde 14,5 milyon liralık bir gelir fazlası
nın tahakkuk ettiği görülür. Burada şuna işaret edeyim ki; ikt idarımız 
zamanında yapılan vergi indirimleri sadece 27,5 milyon l iradan ibaret ol
mayıp net olarak 186 milyon liradır. 

1951 yılı gelirleri, malûmları olduğu üzere, 1 344 988 235 lira olarak 
tahmin edilmiş idi. Mezkûr yıl tahsilatı 7 663 891 lira fazlasiyle 1 352 
652 125 liraya baliğ olmuştur. Buna göre tahmin, (binde beş) fazlasiyle 
tahakkuk etmiştir. 

Yine yüksek malûmunuz olduğu üzere 1952 yılı gelirleri evvelâ 1 551 
455 000 lira olarak tahmin edilmiş, malî yılın başlangıcında hâsıl olan 
inkişaf üzerine, gelir tahminleri, 80 milyon lira fazlasiyle 1 631 455 000 
liraya çıkarılmış idi. Bu yıl zarfında da 20 075 768 lira fazlasiyle 1 651 
530 768 lira tahsil olunmuştur. 

1953 yılı gelir tahminleri ile sağlanan hâsılanın durumu hakkında 
1953 Bütçesi tatbikatı münasebetiyle verdiğim izahat da göstermektedir 
ki, cari yıl bütçe gelirleri de tamamiyle tahakkuk yolundadır . 

Yüksek tasviplerine sunulmuş bulunan 1954 bütçe gelirleri, 2 288 
475 000 lira olarak tahmin olunmuştur. Bu miktar 1953 yılı inisiyal ge
lir tahminlerine nazaran % 16,8 nispetinde bir artış göstermektedir . Bu 
artışın mutlak rakamlar ile ifadesi 328 621 000 liradır. 

Devlet gelirleri, 1950 yılına nazaran; 195Lde % 4, 1952'de % 27,2 ve 
1953'te % 50,7 nispetinde artmış ve 1950 yıl ında 1 300 000 000 lira olan 
yıllık hâsıla, 1953 yıl ında 1 959 000 000 liraya yükse lmiş bulunmakta
dır. 1954 yılı gelirlerinin ise, 1950 yılına nazaran % 75,9 nispet inde faz
la olacağı tahmin edilmektedir. 

1954 malî yılı içinde Gelir ve Kurumlar vergisinde, yeni Gümrük Ta
rife Kanunu tatbikatı dolayısiyle de gümrük hâsılat ında m ü h i m miktar
da ve bunlar haricinde kalan diğer bütün gelir kalemler inde normal nis
petlerde fazlalıklar olacağı hesabedilmiş bulunmaktadır . 

Geçen yıl larda olduğu gibi 1954 gelir tahminlerinde de objektif ve re
alist esaslara istinadedilmiş ve önümüzdeki yı lda sağlanacak hâsılatın 
tam olarak tespitinde gerekli dikkat ve itina gösterilmiştir. 
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1954 yılı gelirlerinin, 1953 yılı gelirine nazaran arzettiği fazlalığın mu
cip sebeplerini , memleket imizde 1950'den beri ekonomik faaliyetler sa
hasının heyeti umumiyes inde ziraatte sanayide, ticarette, münaka lede ve 
bankacıl ıkta, idrak olunan ve olunmakta bulunan gel işmelerde aramak 
lazımdır. Bu inkişafların önümüzdeki yılda da aynı mütezayi t seyri taki-
bedeceğini tahmin ediyoruz. 

Demokra t Parti iktidarı zamanında takip olunan isabetli gelir politi
kası, yapı lan çeşitli ıslahat hamleleri ve memleket ekonomisinin gel işme
si için vakt inde alınan tedbirler sayesindedir ki, 1950 senesinde 1 300 
420 454 lira olan Devlet gelirleri, iki üç sene gibi kısa bir devre sonunda 
hemen hemen iki misline yakın bir artışla 2 288 475 000 liralık bir hâ
sıla sağlayabilecek hale getirilmiş ve böylece Devlet hizmetlerini ve yatı
rım ihtiyaçlarını karşılayabilen tatminkâr ve geniş imkânlı denk bir büt
çenin hazır lanması m ü m k ü n olmuştur. (Soldan alkışlar). 

Gelir polit ikamızın istihdaf ettiği gayeler bakımından elde edilen neti
celerin ehemmiyet i arzettiğim şu mukayeselerden de anlaşı lmaktadır : 

Devlet bütçesinde, hiçbir vergi konulmadığı ve bilâkis vergi tenzilleri 
yapı ldğı halde bir misli gelir artışı elde edilmesi millî gelirdeki hakiki ar
tışı da ortaya koymaktadır. 

1948-1950 arasındaki 3 senelik devre zarfında Devlet gelir lerinde an
cak 81 milyon liralık bir artış sağlanmış olmasına mukabi l 1950 - 1953 
yılları arasında 659 milyon liralık fazla hâsıla elde edilmiştir. Biraz evvel 
temas ettiğimiz vergi indirimleri de nazara alınacak olursa 1950-1953 
devresinde Devlet gelirlerinde sağlanan fazlalığın 1948-1950 devresinde-
kinin 10 misli olduğu görülecektir. Sabık iktidarın son üç sene zarfında 
elde edebildiği gelir artışı yekûnu 81 milyon liradan ibaret o lduğu halde, 
sadece Aralık 1954 ayı tahsilatımız, geçen senenin aynı ayı tahsilatın
dan tam 66 milyon lira fazladır. 

Devlet gelirlerinin objektif artışları yanında bunların bünyevî istihale
leri de dikkati çekmektedir. Filhakika 1951 yıl ında umumî vergi hâsılası 
içinde vasıtalı vergilerin nispeti % 72'yi tecavüz ettiği halde, bu nispet 
1954 tahminlerinde % 68'e düşmekte ve vasıtasız vergilerin nispeti ise 
1951'de % 27,98 iken 1954 tarihlerinde bu nispet % 31,83'e yükse lmiş 
bulunmaktadır . Esasen 1954 bütçe tahminlerinde vasıtalı vergiler 1950 
yıl ına nazaran % 60,5 nispetinde artmış görüldüğü halde, vasıtasız ver
gi ler imizde bu nispet % 93,0'a baliğ olmaktadır. 

Bu durum esas itibariyle, vergi sistemimizin temelini teşkil eden Ge
lir Vergisi manzumesinin 1950 yılından evvelki senelerde Kazanç Vergisi 
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grubunun arz ettiği statik manzaranın aksine olarak her yıl vatandaşla
rın artan kazançları ve gelirleri ile mütenasip bir hâsıla sağlamakta ol
masının bir neticesidir. 

Fi lhakika ziraî, sınaî ve ticarî sahalardaki inkişafın yaratt ığı satınal-
m a gücü istihlâk ve tedavül faaliyetlerini geniş mikyasta teşvik e tmiş ve 
bunun neticesi olarak vasıtalı vergilerimizdeki büyük inkişaf elde edil
miştir. 

Gelirlerimizin arz etmekte olduğu bünyevi istihale içinde son yı l larda 
belli o lmaya başlayan ikinci bir temayül ayrı bir ehemmiye t arz e tmekte
dir. Bu temayülü hususî sermayeye dayanan teşebbüslerin Devlet eliyle 
ve sermayesiyle kurulmuş olan müesseselerden daha fazla hâsıla v e r m e 
si şeklinde ifade edebiliriz. Filhakika 1952-1953 yılları arasında Kurum
lar Vergisi hâsılasında % 24,59 nispetinde bir artış vardır. A y n ı devrede 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin vergilerindeki artış % 22,73 olduğu halde 
diğer kurumların vergilerindeki artışlar % 28,83'tür. 

Keza Muamele Vergisi hâsılası bakımından da 1951 ilâ 1953 arasın
da Sümerbank tarafından ödenen Muamele Vergisinin, bu verginin umu
mî hâsıla içindeki nispeti % 45,5'ten % 41,5'e düştüğü halde, özel mües 
seselerin ödediği Muamele Vergisinin umumî hâsıla içindeki nispetleri % 
54,5' ten % 58,5'e yükselmiş bulunmaktadır. 

Devlet gelirlerinin kaydettikleri bu büyük inkişafın sebepleri arasın
da vergi mevzuat ı sahasında alınan tedbirlerin ve başarıların, ıslahatın 
rolünü belir tmek yerinde olacaktır. 

1950 yıl ından bu yana gerek vasıtasız gerek vasıtalı vergiler sahasın
da yapı lan ıslahat yüksek malûmunuzdur. Bu çalışmalarla ist ihdaf edi
len gayeler bir taraftan Devlet gelirlerinin artırılması, diğer taraftan sos
yal adalet icaplarının sağlanması şeklindeki bir vergi poli t ikasının tatbi
katı olmuştur. 

Muhte rem arkadaşlar, 

1954 malî yılı bütçe lâyihaları üzerinde verdiğimiz geniş izahat bura
da sona eriyor. 1950-1954 iktidar devremizin son bütçesini muh te rem 
huzurunuza takdim vesilesiyle bize emanet edilen memleke t işlerini han
gi is t ikametlerde yürüt tüğümüzü ve ne derecelerde yol aldığımızı bu iza
hat ımızla m ü m k ü n mertebe vazıh ve toplu olarak gös te rmeye çalıştık. 
Yapılanları olduğu gibi göstermek ne kadar m ü m k ü n olabilmiştir? Bunu 
bir yana bırakarak şurasını ilave edeyim ki, bu dört yıl içinde yapılanlar
dan buraya kadar olan maruzat ımda temas ve işaret e tmek bile m ü m k ü n 
o lmayan daha pek çok hususlar ve mevzular vardır. 
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Devlet hayatının kavradığı sahanın genişliğini ve devlet işlerinin çe
şitliliğini derhatır buyurarak bütün vatan sathına yayı lmış ve dağı lmış 
olan faaliyetlerimizin bir konuşma mevzuuna sığdırılarak ifadesindeki 
güçlüğü takdir buyuracağınızdan eminiz. 

Devlet hayatında dört yıl zaman ölçüsü olarak çok kısadır. Bu dört 
yıllık teşri ve icra devresi Devlet hizmetlerinin nasıl yürü tü ldüğünün an
cak teşhis ve tavsifine yeter bir zaman ölçüsü diye kabul olunabilir. 

Diğer taraftan milletin ebedî olan hayatı ve uzak istikbali düşünüle
rek sarf edilen gayretlerin noksansız olarak kıymetlendir i lmesine bu dört 
senenin kâfi olmadığı da aşikârdır. Sarf edilen emeklerden pek çoğunun 
değerleri ancak neticeler alındıkça daha iyi ölçülebilecektir. 

Biz, memleke t hizmetinde çalıştığımız bu geçen dört yıla yaklaşan za
man içinde, Devlet faaliyetlerinin taallûk ettiği geniş sahalarda ve iktisa
dî c ihazlanma mevzuunda sağlam temeller atıldığına, ist ikametler çizildi
ğine, gaye ve hedefler tespit o lunduğuna kaani bulunuyoruz. Memleke t 
iktisadî durgunluktan, hareketsizlikten tamamiyle kurtulmuştur. Mede
nî ve ileri vasıflara sahip milletimize yaraşan modern bir iktisat n izamı
na gi rmiş bulunuyoruz. 

Hürriyetin, içtimaî ve iktisadî emniyetin, siyasî istikrarın vatandaşla
rımızın kalblerinde yarattığı huzur ve çalışma şevki memleket imiz in her 
bakımdan süratle kalkınmasında en müessir mânevi unsuru teşkil et
mektedir. 

Daha ş imdiden alınan neticeler milletçe yaptığımız hamlenin büyük
lüğü ile mütenasip olmuştur. Ve yine alman neticeler gayeler imizin daha 
yakından ve daha vuzuhla görülmesine de yard ım etmektedir. Bundan 
başka kalkınmamız uğrunda milletçe harcanan emek ve gayretlerle tah
sis olunan milyonların isabetli bir iktisadî görüşle tam mahal l ine sarf 
edilmiş o lduğunu huzur içinde ifade edebiliriz. Hesaplar ımız açık, dürüst 
ve katidir. 

İktisadî sahada ve iktisadî kalkınma mevzuunda tatbika koyduğu
muz usul ve esaslar milletimizce tamamiyle benimsenmiş o lduğundandır 
ki, eser, görüldüğü gibi, muvaffaktır ve bu dört yıllık kısa zaman içinde 
bile iktidarımızın hüviyeti, bütün vatan sathında imar, ümran ve kalkın
ma eserleriyle daha şimdiden hakedilmiş bulunuyor. 

Büyük Meclisi , millet iradesinin tecelligâhı olduğu kadar Devlet haya
tında bütün muvaffakiyetlerin de âmili olarak hürmet le se lâmlarken 
sunmakta olduğumuz lâyihaların yüksek tetkiklerinizle mütekâmi l hale 
gelip değerleneceklerine emin bulunuyoruz. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar). 

4 9 3 8 



1954 YILI BÜTÇE KANUNU 

4 9 3 9 

REİS — Söz, Cumhuriyet Halk Partisi adına Faik A h m e d Barut-
çu'nundur. 

C.H.P. M E C L İ S G R U B U A D İ N A FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) — 
Muhte rem arkadaşlar. 

Demokra t Parti iktidarı, dönemin son bütçesini huzurunuza get i rmiş
tir. Bu bütçenin ihtiva eylediği siyasî, iktisadî, malî ve sosyal çeşitli hiz
met mevzular ına bir par lamento devresinin sonunda temas eylemek, ik
tidardaki siyasî rejimin umumî olarak bir bi lançosunu y a p m a k neticesi
ne varır. İktidarın muhtelif sahalardaki aksiyonları üzerinde murakabe 
ro lünün gerektirdiği böyle bir neticeyi bu kürsüden memleke te bi ldi rmek 
muhalefet in bütçe konuşması vesilesiyle elde ettiği bir imkândır. Çünkü, 
hiçbir milletvekilinin ve muhalefet grubunun, istediği zaman Hükümete 
icraatının bu kürsüden memleket önünde izahını yapt ı rmak ve o icraatın 
tasvip etmediği kısımlarını yine buradan serbestçe tenkid ve münakaşa 
eylemek kendi elinde değildir. Hür murakabeye yeni n izam içinde lâyık 
olduğu yüksek mertebe verilememiştir. İktidarımızın siyasî rejimi bu im
kânı kolaylaştırmamıştır . 

Demokra t Parti, şaşalı bir hürriyet doktrinine dayanan bir p rogramla 
memleke te hizmet eylemeyi ispat için iş başına gelmek şansını kazanmış
tır. Demokrat ik inkılâbımızın muallâktaki meselelerini süratle hal ledip 
rejimin ihmal edilmez prensipleri dahilinde par lamentolu bir Llükümet 
sistemi kurmak ve programın birinci maddesi idi. 4 senelik iktidar ve ic
raat devresinde bu madde, Demokrat Parti siyasî rejiminin demokrat ik 
bir süsü olarak kalmıştır. (Soldan Ooo... sesleri). 

Ortadaki asıl gerçek, parlamenter rejimin kaidelerine göre par lamen
tomuzun sinesinde demokratik mânasiyle siyasî bir d i reksiyonun iyi iş
leyen bir mekanizmanın kurulamadığıdır. Yüksek ma lûmunuzdur ki, 
Hükümet in Meclisle devamlı ittisali Anayasamızın bir hükmü, demokra
tik rejimin ise ruhudur. Hükümet bu ittisali kendi parti gruplarının me
kanik itimatlariyle sadece politik bir şekil olarak değil, devamlı surette 
Mecl is in murakabesi altında bulunarak ve her zaman Meclis in önünde 
hesaba ve cevaba amade ve mesul olarak ve muhalefetin de haklarına 
hürmet e tmeyi bilerek tam meşrutî ve demokratik şekilde muhafaza ile 
mükelleftir. 

Demokra t bir Hükümet in birinci vazifesi buranın emrinde olmaktır. 
Mecl is te hazır bulunarak istenen ve istenilebilecek izahatı vermektir . Su
allerle hırpalanmaktan çekinmeyerek mebusların sorduklarını ihmalsiz 
ve teehhürsüz cevaplandırmaktır . (Soldan "Allah insaf versin." sesleri) (Gürül-
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tüler) Murakabe ve mesuliyet esaslarına dayanan rejimin kaidelerini ih
male uğratmak yüzünden bu kubbenin altındaki manzara bu o lmamış
tır. Bu kubbenin altındaki manzara demokrat ik o lmayan usullerin, eski 
ve yeni aristokratik bazı itiyatların devamı olmuştur. (Soldan gürültüler) Bu 
kubbenin alt ında politik kuvvetler yerlerini değiştirmişlerdir. Anayasaya 
göre birinci kuvvet olan teşriî nüfuz, kuvvetlerin birliği s is temine göre iş
leyen bir parti mekanizmasiyle vazifelerin bir arada toplanması ve karı
şıklığı yüzünden yerini ve tefevvukunu Hükümete bırakmıştır. İcrai nü-
fuz+teşriî nüfuz bir parti mekanizması bu böyle bir kadrodur ki, yeni bir 
ilâve is temeden orada her türlü şeflik sistemi kolaylıkla yerini alabilir. 
(Soldan "Tecrübenin neticesi" sesleri, gürültüler, alkışlar) Halbuki , Demokra t 
Parti, milletin hâkimiyeti yerine tek parti hâkimiyetinin kurulmasına mâ
ni o lamadığı için Anayasadaki kuvvetler birliği esasının lüzumlu değişik
liğini seçim ve Hükümet programlarının başına koymuş idi bununla mu
vazi olarak tek parti devrinin bütün usulleri, nizamları ve itiyatları tasfi
ye edilecekti; demokratik hakları ve hürriyetleri engel leyen kanunlar ın 
demokras i ruhuna uygun şekilde tadilleri yapılacaktı; va tandaş hakları
nı ve hürriyetlerini teminat altında bulundurmak için adalet cihazının 
tam istiklâli sağlanacaktı; (Soldan "Müstakil değil mi?" sesleri) devlet m e m u 
ru, şahısların veya zümrelerin siyasî hükmü altında (Soldan "ya öylemi? 
Sesleri) bırakılmayacaktı ; her türlü korkulardan, endişelerden masun ol
mak vatandaşın hakkı olacaktı. 

H Ü S E Y İ N BALIK (Zonguldak) — Sizden hâlâ korkuyorlar. (Gülüşmeler). 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Demokra t Parti Hükümet in in 
siyasî programı bu idi. Bu programı tahakkuk ett irmek demokrat ik bir 
ikl im içinde mümkün olabilirdi, memleket bir partiden ibaret o lmadığı 
için Hükümet müstemirren kendi taraftarlarını tatmin e tmeyi düşünen 
bir zümre Hükümet i değil kendi partisinin prensiplerini tahakkuk ettir
meyi hedef tutan ve icrayı temsil eden bir memleket Hükümet i olmal ıydı . 
Millet ayni kanaate sahip vatandaşlardan müteşekkil o lmadığ ına göre 
millî camianın her bir ferdi hakkında tarafsızlığı esas olan Devlet in vası
ta ve imkânlar ı bir partinin değil, müsavat üzere u m u m u n iyiliği için kul
lanılabilirdi. Devlet radyosu iktidarın siyasî fikirlerini bir taraflı yayan 
keyfî bir alet olarak değil, muhalefetin de fikirlerini müsavi derecede mil
lete duyuran Devletin tarafsız bir vasıtası olarak işletilebilirdi. (Soldan gü
rültüler) Hükümet programında söylenen pürüzsüz bir kanun ve hukuk 
Devleti , böyle bir iklim içinde tahakkuk ettirilebilirdi. Bu demokrat ik bir
lik ve emniyet iklimi yaratılamamıştır . Demokra t iktidarın iklimi defaatle 
vadedi len ve beklenen böyle bir iklim olmamıştır . Her seferinde yolların 
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ağzına geldikten sonra mesut o lmayan istikametlere dönülmüştür . Ve so
nunda derenin suları yine eski köprülerin altından akmaya başlamıştır . 
(Soldan gülüşmeler) Sayın Bayar' ın 1949 da söylediği gibi "Kanunlar, y ine 
eski kanunlardır. İktidardaki parti y ine dilediği anda dilediği şekilde ka
nunlar çıkartmak mevkiindedir. Bunlar istipdada götüren kanunlar dahi 
olsa anayasada ne demokrat ik hükümleri ne de millî hâkimiyet esasla
r ından ayrı lmayı temin edecek kuvvette müeyyideler konmamışt ı r . Temi 
natın elde edilebilmesi ancak evvelâ tek parti zihniyetinin tamamiyle tas-
viyesine sonra da muhalefete kâti teminat teşkil edecek kanunî hüküm
lerin kabulüne bağlıdır". (Soldan gürültüler). 

Sayın Celâl Bayar' ın bu sözlerine bugün ilâve edilecek tek şey, bahsi 
geçen zihniyetin itibar yapmakta serbest kalması, bahsi geçen teminat -
sızlığın daha da ilerlemesidir. (Sağdan bravo sesleri) Nasıl ki hürriyetlerin 
başl ıca teminatı o lmak üzere tamamlanacağı bildirilen hâkimlerin istik
lâli icranın fuzuli yetkileriyle aksine olarak, daha da zayıflatılmıştır. 

H Â M İ T Ş E V K E T İNCE (Ankara) — Bir tek misal var! 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) —Dinle! Politik kuvvetin m ü m e s 
sili olan Adale t Bakanı anayasanın müstakil tanıdığı teminatlı bir hâki
mi istediği zaman istediği yere savcı olarak tâyin edebil iyor ve oradan da 
isterse Vekâletin emrine alabiliyor icra kuvvetinin elinde hâkimler in mes
lekî endişelerle karşı karşıya bırakılması istiklâl fikir ve ruhu ile telif edi
lemez. Hâkimin kaderi üzerinde politik kuvvetin keyfî yetki sahibi olma
sı kaza kuvvetinin icra kuvvetinden ayrı ve müstakil olması prensibini ih
lâldir. Kazanın bu istiklâli totaliter rejimlerde tehlikeye uğrayabilir. Ör
nek demokrasi lerde ise bu istiklâl icranın tecavüzlerine karşı teşriî sta
tülerle demir iskelet içine alınmışlardır. Hürriyetlerden korkusuzluğun 
teminatı cesaretle tesis edilebilmeli idi. Hürriyetlerin fırtınaları var diye 
hürriyetleri tahdit eden antidemokratik kanunlara yenilerin ilâvesi düşü
nülemezdi . (Sağdan bravo sesleri). Hürriyetlerin elbette fırtınaları olacaktır. 
Selamete götüren yolların fırtınalarıdır onlar. (Sağdan bravo sesleri). D e 
mokra t parti iktidarının taahhüdü bu yollarda seferleri tahdit e tmek de
ğil, bu yolların istediği terakkinin medenî cihazlariyle Devlet gemisini teç
hiz eylemekti . (Sağdan bravo sesleri). 

Demokra t iktidarın sözü, muhalefete katî teminat olacak kanun hü
kümlerini getirmekti . Aksine olarak dilediği anda ve dilediği şekilde çı
kardığı muhalefetin haklarını Anayasanın teminat ından m a h r u m eden 
ve hürriyetleri lüzumsuz tahditlere uğratan teşriî kararların talihleri ek
seriyet Partisi Grubunun kapalı toplantılarında kararlaştırılmıştır. De
mokrat Parti siyasî rejiminde Meclis eskisinden daha az bir karar organı 
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olmuştur. Mecliste muhalefetin haklarına, fikirlerine ve Meclisteki rolü

ne kıymet vermeyen, Meclis celselerine alâkasızlığı ve sevgisizliği sürük

leyen neticelerin zahmetle doğan demokrasimizi inkişaf et t i rmesi bekle

nemez. Tevakkuf ve gerilik kabul eden hiçbir siyasî parti p rogramı yok

tur. Müh im olan partilerin iklimleridir. Memleket itimat ikl imine muhtaç

tır. Bu gerçek demokrasinin iklimidir. Bu murakabe organı olarak ve ka

rar organı olarak teşriin nüfuzunu dahilde ve hariçte k ı rmayacak olan ik

limdir. 

Aziz arkadaşlar; 

Dış poli t ikada Türkiye'nin istikameti ve meslekî açık olarak teessüs 

etmiştir. Bu hal yakın ve uzak münasebet lerde bu lunduğumuz milletler 

tarafından da öğrenilmiştir. Kendi memleket imiz için ve milletler ailesi 

için sağlam ve devamlı bir sulh teessüs etmesini istiyoruz. Bunun için 

Bir leşmiş Milletlerin muvaffak olması emelimizdir. Sulh ve müdafaa ter

tibi olarak ( N A T O ) Teşkilâtının sadakatli ve azimli bir üyesiyiz. Son defa 

Yunanis tan ve Yugoslavya ile vücuda gelen siyasî paktı Balkanlar için 

emniyet vasıtası sayıyoruz. Bu sene müddeti hitam bulacak olan, Türk-

İngiliz ve Fransız İttifakı biz im için pek kıymetli bir siyasî an laşma idi. 

Yakın ve uzak büyük sahaları kaplayan bu dış poli t ikada siyasî par
tilerin aynı kanaatte olmaları bir millet için bahtiyarlıktı. (Bravo sesleri). Ve 
Türkiye nadir olan bu bahtiyar milletlerden biridir. Bu esastan bakıl ınca 
dış poli t ikada bizim münakaşasız olmamız ve milletlerarası münasebet 
ler imizde azamî müspet neticeleri daima temin e tmemiz tabiî o lmak la
zım gelir. 

Aziz arkadaşlar. 

Demokrat ik parlamentolarda dış politika olayları bi lhassa dünyanın 

devamlı surette karışık olan bugünkü şartları içinde birinci p landa ko

nuşma ve hakiki murakabe konularıdır. Muhalefetler dış meseleler in yü

rüyüşünden vaktinden evvel haberdar olarak nereye gidildiğini da ima ay

dınlık içinde görmek isterler. Yüksek Meclis ve muhalefetlerimiz ise dış 

polit ika mevzuunda daima Hükümet tarafından nadiren Meclise getiri len 

neticeleri öğrenebilmişlerdir ve neticeleri görüşmüşlerdir . Yüksek Mecl is

te dış politika olayları 4 senede 4 defa konuşma mevzuu yapı lamamışt ı r . 

Dış poli t ikamızın istikameti millî bir politikanın istikametidir. Bu parla

mento ile ittisal zihniyeti içinde takibi gereken bir istikamettir. Memleke 

tin dış itibarı millî birliğin resanetine dayanan bir teselsül ananesine 

bağlı basiretli bir politikanın sağladığı bir itibardır. Bu resanete h izmet 

edecek anlayışlar içinde dış politika hâdiselerinde muhalefet in müzahe-
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retini kolaylaştıracak usullere itibar kazandırmak m ü m k ü n olamamışt ır . 

Meclis te konuşma taleplerimiz hemen her defasında redde uğramıştır . 

(Soldan "insaf, insaf sesleri). Bu murakabe vasıtalarını iş letmek imkânını 

bu lamamanın neticesidir. Murakabe boş bir kel ime değildir. Murakabe 

o lmayan yerde mesuliyet yoktur. Murakabe o lmayan yerde par lamento

nun nüfuzu yoktur. Demokrat Parti siyasî rejiminin metotları beklenen 

zihniyet yeniliğini getirmemiştir . Dış politikanın yürütü lmesinde mura

kabeden endişesizliğin Kahire hâdisesinde olduğu gibi bazan Devlet in şe

ref ve haysiyeti bakımından elem verici neticeleriyle karş ı laşmamak 

m ü m k ü n olmayacağını bilmek lâzımdır. Par lamento ile el ele olmaksız ın 

iş görmekte serbest olmak heveslerinin demokrasi lerde yeri yoktur. Ör

nek demokrasi lerde umumî efkâr, par lamentonun kapalı zamanlar ını ve 

mebuslar ın sualleriyle Hükümet sözcülerinin h ı rpalanmaktan masun 

kaldıkları zamanları rahatsızlıkla geçiriyorlar bakal ım bizde kaçıncı ikti

dar değişmesi umumî efkârımıza demokratik manzaralar ın zevkini ve ra

hatını kazandıracaktır. 

P E R T E V A R A T (İzmir) — Siz geldiğiniz zaman! 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Aziz arkadaşlar; 

Demokra t iktidarının bilançosunu yaparken aktifte koyacağımız işler 

vardır. (Soldan "şöyle hizaye gel" sesleri). Memleket in müdafaa tedbirleri ve 

ziraatin inkişafı için temadi ettirilen gayretler bunların arasındadır. (Sol
dan bravo sesleri). 

Topluluk hayatımızdaki inkişaflarla esaslı i lerlemelerin neticesi ola
rak medeni ve sosyal ihtiyaçların cazibesi büyük kitlenin ruhuna yer leş
miştir. Hâdiselerin tekâmülü öyledir ki, halkın teveccüh ve rağbetini elde 
bu lundurmak için onun ihtiyaçları her siyasî partinin icraat programının 
demirbaşıdır , mühim olan bu programların emniyet sağlayan, u m u m u n 
iyilik ve refahını düşünme neticesine varan vasıtalarla tahakkuk ettiril
mesidir ve neticede halkın huzurudur. Bir iktidarın memleket i nasıl ida
re ettiği ve prensiplerinin isabet derecesi bu kıstaslara göre hükme bağ
lanır. 

Dünyanın ekonomik kalkınmasını hedef tutan Marşal kredis inden bi

ze isabet eden j^ardımlardan da kuvvet alarak memleket te istihsal sevi

yesi yükselmiştir . Bu gelişmeler memnunluk vericidir. Ancak bü tün he

def bundan ibaret değildir. Bütün hedef çok istihsal, çok ihraç ve ithal ve 

Türk parasını sa tmalma gücünü ıslah ederek istihsal sahasındaki zen

ginlemenin verimi neticelerini toplayıp halkın hakkı olan hayat standar

dını elde etmektir. 
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Hayat standardının yükselt i lmesi mahdut zümreler in zenginliklerini 
art ırmak, refahını sağlamak değildir. 

F E H M İ Ç O B A N O Ğ L U (Erzurum) — Sizde öyle oldu, 500 kişi mi lyoner 
oldu. (Gürültüler) 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Zenginlik ve refahın u m u m a 
intikal ettirilmesidir. Herkes çalışma sahası bulmalı ve emeğinin de ma
kul hissesini almalıdır. Bu sosyal bir politikanın da tabiî isteridir. 

Demokra t iktidarın Hükümet programında iktisat sahasını Devlet in 
hükmünden kurtarmak adını taşıyan liberal politikası ile bu neticeler 
sağlanmamıştır . (Soldan "Ama yaptın Barutçu" sesleri). İşinize ge lmeyen yer
de "Ama yapt ın ha Barutçu" diyorsunuz. Hâdiseler bu poli t ikanın esas
larını çabuk tahrip eylemiştir. 

Her tarafta istihsal seviyesinin yükselmesi ile dünyanın sinesinde 
başlayan rekabetler karşısında ekonomisini milletlerarası piyasalara in
tibak et t i rmenin tedbir ve gayretlerini de ihmal eden bir poli t ikanın so
nunda memleket , büyük bir dış tediye krizi; ithalât tahditleri; fiyatların 
ve istihsal maliyetlerinin yükselmesi ; ve hayat pahalıl ığının du rmadan 
artışı ile karşılaşmıştır. Kalkınmamızın lüzumlu maddeler ine kadar sira
yet eden gelişi güzel ithalât tahditleri bir buçuk seneden beri memleket i 
miz ekonomis inde tahribat yapmaktadır . Hükümet asla ithalat tahditle
rine gi tmeyeceğini tekrar tekrar beyan ve teyit eyledikten sonra nihayet 
1952 ortalarında ithalâtı k ısma politikasına sürüklenmiştir . Bu şartlar 
içerisinde gerekli tedbirleri alması ve bunları umumî efkâra açıklaması 
beklenen Hükümet , aksine olarak, durumu saklamaya veya hafif göster
meye matuf beyanlarla vakit geçirmiştir. (Soldan "Bu da doğru değil sesleri). 

22 Eylül 1952'de alınan kararlar üzerine ithal ve belki de istihlâk et
tiğimiz mallar bedellerini yabancı ihracatçılara ödememiş o lmamız ın 
memleket imiz in ticarî itibarı üzerindeki kötü tesirleri meydandadır . 

Bütçe Komisyonunda verilen izahattan anlaşıldığına göre ithal edil
miş mal lardan dolayı 70 milyon dolarlık borç için transfer vizesine inti
zar edilmektedir; transfer vizesi alınmış, 50-52 milyon dolarlık borcun ise 
dövizi sağlanamamıştır . Bu şartlar içinde Türk ithalat taciri yabancı ile 
ciddî akitlere gitmek imkânından mahrum olduğu gibi yabancı ihracatçı
lar da Türk ithalâtçıların sözüne güvenememek durumuna sevkedilmiş-
lerdir .Hükümetin baş vurduğu geç kalmış tedbirler müşkülleri yenmenin 
reçetesi olmamıştır. Fiyatlar mütemadi yukarıya doğru seyretmektedir. 
Pahalılığın ıstırabı içinde olan halkın karşısına realiteyi ifade e tmeyen ölü 
endekslerle çıkmak, onun ıstırabını artırmaktan başka bir şeye yaramaz . 
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Değişmez ve dar gelirli vatandaşların hayat pahalıl ığı karşıs ındaki 
durumlar ı son derece sıkıntılıdır. Memurlara ve emekli lere ikramiye ve 
z a m kanunları bunun açık ifadesidir. Buna rağmen ıstırapları t amamen 
kaldır ı lmış değildir. 

Çiftçiye gelince; gelirin artışı ile hayat pahalılığının karşı landığını id
dia eden Hükümet bahsettiği gelir artışının sanki bütün ziraat bölgeleri
ni seyyanen müstefit ettiği gibi yanlış bir zan içindedir. Gelir ar t ış ından 
faydalanmayan bölgelerdeki çiftçi, bir değişmez gelirli gibi, hayat pahalı
lığı ile karşı karşıyadır. (Soldan "Neresi?" sesleri, "Trabzon mu?" sesleri). 

Diğer taraftan, çiftçi yı ldan yıla banka borcu devretmektedir . Çiftçi 
borçludur, yer yer ödeme zorlukları başlamıştır. Geniş bir ödeme buhra
nından endişe edilebilir. 

Hulâsa hayatı ucuzlatmak va'di ile iş başına gelmiş olan Demokra t 
Parti iktidarı, vatandaşın geçinme şartlarını ancak ağırlaştırmıştır. Bu 
hakikati görmek istemediği için de ciddî tedbirler düşünmekten m a h r u m 
bulunmaktadır . 

Muhte rem arkadaşlar, 

İktisadî durum üzerindeki görüşlerimizi ana hatlariyle belirt t ikten 
sonra 1954 Bütçesinin tümü üzerindeki görüşlerimize geliyoruz. 

Bütçenin yekûnu 2 milyar 287 milyon liraya baliğ olmuştur. Bu ra
kam 1950 Bütçesine nazaran 800 milyon fazladır. Bu m ü h i m bir artıştır. 
Fakat asıl müh im olan bu son bütçenin de 4 seneden beri bekleni len ma
lî emniyet ve kararlılık içinde huzurunuza ge lmemiş olmasıdır. (Soldan 
"Hiç o lmazsa bunu söylemeyin" sesleri) 

Bütçe şüphesiz masraflar camiasıdır. Ancak bu masrafların doğru
dan doğruya veya dolayısiyle verimli masraflar olması esastır. Bu millî 
ekonomi noktai nazarından en iyi tasarrufların ihmal edi lmemesin i amir
dir. Demokra t Parti muhalefette iken bu fikri çok savunmuştur ve geçen 
harb yıl larında muhtel if sebeplerle genişleyen Devlet hizmetlerinin umu
mî surette revizyonu yapılarak idarî masrafların indiri lmesini resmî bi
nek otomobil ler inin kaldırı lmasına kadar istemiştir. 

İktidara geldikten sonra bu fikirler takib edilmemiştir . 4 yı ldaki bu 
nevi masraflardaki artış azımsanmayacak rakamlara bal iğ olmuştur. 

L Ü T F İ Ü L K Ü M E N (Aydın) — Hizmet de arttı. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Malî külfetlerimiz, içtinabı ka
bil o lmayan surette ağırdır. Bu külfetlerin ağırlığında sosyal adalet kaide
lerine uygun şekilde tevzi edi lmemiş olmaları başlıca âmildir. Bu sebep-
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le büyük külfet, açık ve kapalı şekillerde, iktisaden kudretli olanlardan 
ziyade orta sınıfların ve iktisaden zayıf olanların sırtındadır. Halkın tevec
cüh ve rağbetini kazanmak için vergi indirmek cazip vaittir. Kabul e tme
liyiz ki, diğer vergilerin veya Devlet mahsullerinin fiyatlarını ar t ı rmak 
mukabi l inde bir kısım vergilerin indirilmiş olması ciddî bir vergi ind i rme 
polit ikası değildir. (Soldan gürültüler, esasa gel sesleri) Bizim için asıl m ü h i m 
ve lüzumlu olan. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Erzurum) — İktidara gelmektir. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Gözünüz da ima muhalefet in 
mevki inde , öyle görüyorum. (Gülüşmeler) Sizin orada biraz daha siyasî ter
biyeye ihtiyacınız var. 

ZİYA T E R M E N (Kastamonu) — Barutçu bu ağır oldu. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Vergilerin sosyal mânada ni-
zamlanması ve demokrasinin ruhu olan vergi müsavat ını teyidederek 
külfetlerin mâkul yollardan indirilmesidir. Sosyal adalet vergide de gaye 
olmalıdır. (Soldan "Varlık Vergisi" sesleri) 

Hükümet ilk programında "bütün müşkül lere rağmen denk bütçe 
esasını behemehal tahakkuk ettireceğini ifade etmiş idi. 1954 Bütçesini 
Büyük Millet Meclisinin tetkiklerine sunarken Hükümet bu bütçeyi, 
memleke t imizde , giderleriyle gelirleri arasında muvazene tesis edi lmiş ilk 
"denk bütçe" olarak ilan eylemiştir. Filhakika 1954 Bütçesinin Hüküme t 
tasarısında gelirler (2 288 475 OOO) lira, giderler (2 287 640 000) lira ola
rak tespit ey lemek suretiyle bütçenin bu iki ana unsuru arasında hesa
bi bir muvazene tesis edilmiş bulunmaktadır . Burada üzerinde durulma
sı gereken, bu muvazenenin gerçeklere tam şekilde uygunluğu ve bütçe 
yılı sonuna kadar muhafaza edilip edilmeyeceğidir . (Soldan "şimdiye kadar 
edilmemiş midir?" sesleri) Devletin faaliyet sahası durmadan artan sosyal 
yardımlar la ve iktisadî güdümcülük ve himayenin gerektirdiği zeşitli hiz
metlerle o kadar genişlemiştir ki, â m m e bütçelerini millî ekonomi kadro
sundan tecrit ederek tetkik ve tahlile artık bir suretle imkân yoktur. Bu 
itibarladır ki, sıhhatli Devlet maliyesinde, bütçe denkliği sıhhatli ve mu
vazenel i bir millî ekonominin âmili olduğu kadar da neticesidir. Halbuki 
yukar ıda belirttiğimiz gibi dış tediye zorlukları karşısında ithalat geniş öl
çüde tahdit edilmiştir. Bir plan ve programın tanzim edici tesirlerinden 
mahrum ölçüsüz kredi ve yatır ım politikasının enflasyoncu tesirleri 
memleke t iktisadiyatını günden güne daha güç şartlara götürmektedir . 

Eşya fiyatlarının devamlı yükselişi , paranın satınalma gücünü azalt
maktadır. Bütün bu menfi amillerin bütçe üzerine yapacağı tesirler şüp
hesiz ki hayırlı olmayacaktır. 
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Bütün bu mülâhazalardan bir an için sıyrılarak 1954 bütçesi klasik 
bütçe kaideleri bakımından tetkik edilince görülür ki bugünkü iktidar 
muhalefet yıllarında bütçe tenkidlerine esas tuttuğu ve ilk Hükümet 
p rogramında da derhal tahakkukunu vâdeylediği "Bütçe Denkl iği" 
1954'te de gerçekleşmemiştir . (Soldan "ama yaptı ha" sesleri) Fi lhakika büt
çe gerekçesinde görüldüğü veçhile Toprak Mahsulleri Ofisinin Merkez 
Bankasına borçlandığı 800 milyon liranın mühim bir kısmı maliyet fiyat
larının çok altındaki satışlar sebebiyle iade imkânından m a h r u m hale 
gelmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisinin 1954 yılı içinde yeni mahsulün mu
bayaası için yeniden Merkez Bankasına karşı m u n z a m borçlar altına gir
memesin i sağlamak ancak bütçeye konacak yardımla mümkündür . 1954 
bütçesinde bu cihet nazara alınmamıştır. Millî Korunma fonu zararları
na da bütçede yer ver i lmemiş bulunmaktadır. 

Bundan başka Ereğli Kömür İşletmesinin netice itibariyle Devletçe 
ödenmesi gereken müterakim zararlar da aynı suretle bütçe dışında bı
rakılmıştır ki bu zararların 1953 sonundaki baliği 60 milyon lira civarın
dadır. Son kanunlarla memur, hizmetli ve emekli lere 1954 malî yılı için
de ödenmesi gereğini ve miktarı 150 milyon lirayı aşan pahalılık tazmi
natı içinde giderler bütçesine tahsisat konmamıştır . Bu sarfiyat bütçe ke-
sinhesabının meçhul neticesine bırakılmıştır. 

Saydığımız birkaç kalem hesabın ifade ettiği bütçe açığının 100 mil
yonlar ı aştığı çıplak bir realitedir. (Gürültüler) ("ne kadar?" sesler) Mal i 
ye Bakanı yekûnu yapar, anlaşılır. 

Bütçe muvazenesinin ikinci unsuru olan gelir tahminlerine gel ince : 
Devlet gelirleriyle iktisadî faaliyetler hacmi arasındaki sıkı irtibat ma

lûmdur. 1954 bütçesinin gelir tahminlerinde ilk göze çarpan 1950 yılı or
talarında başlayan Kore harbi konjonktürünün yarattığı cömer t ruh ha
letinin devamıdır. 1952 yılının ilk aylarından beri bu konjonktür daral
m a şamasına girmiştir. 2 seneden beri gıda ve hammaddeler in dünya fi
yatları devamlı olarak düşmekte, milletlerarası ticaret hacmi daralmak
tadır. 

Bu sebeptendir ki, pamuk, buğday, üzüm ve incir gibi bellibaşlı ziraî 
ihraç mahsuller imizi satmakta uğranılan güçlükler artmaktadır. Dünya 
iktisat bilginleri ve müesseseleri konjonktürün ist ikamet değişt irdiğine, 
1954'ün sıkıntılı bir devrenin başlangıcı olacağına dikkatleri çekmekte
dirler. 

H Ü S E Y İ N BALIK (Zonguldak) — Yine insaflı konuşuyorsun. Ferid M e -
len'den iyisin. 
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FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Memleket imizde Devlet gelirle
rinde, iktisadî varlığımızın gelişmesini takibeden devamlı bir artış öteden 
beri müşahede edilmektedir. İkinci Dünya Harbinden sonra bilhassa, 
şükranla yâdedi lmesi gereken Amer ikan İktisadî Yardımı ile 1948'den be
ri daha hızlı bir tempo ile artan gelişmenin Devlet gelirleri üzerindeki 
müspet tesirleri aşikârdır. 

Son 5 yıl içinde millî ekonomimize feyizli inkişaflar kazandıran direkt, 
endirekt Amer ikan İktisadî Yardımı 400 milyon doları aşmıştır, buna Mil
lî S a v u n m a bütçemizin yükünü geniş ölçüde hafifleten Amer ikan askerî 
yardımlar ının tesirleri de ilave edilmek gerekir. 

Aziz arkadaşlar, 

Devlet bütçesini kabartan saiklerin yalnız eşya ve hizmet hacminin 
ar tmasından, vatandaş zümrelerinin satınalma gücünün kuvvet lenme
sinden, bir kel ime ile millî ekonomik gel işmesinden ibaret o lmadığı ma
lûmdur. Mücerre t para ve kredi hacmindeki artışın, mücerret paranın 
sat ınalma gücündeki geri lemenin bütçe gelir ve giderlerini artırıcı tesirle
ri vardır. Bütçelerin gelir ve giderleri ve bunların arasındaki muvazeneyi 
tetkik ederken birbirinden farklı bu âmillerin tesirlerini ö lçmek lazımdır. 

1950 Mayıs ında 900 milyon liradan ibaret kâğıt para hacmi 1953 so
nunda 1,5 milyara yükselmiştir. Aradaki fark 1941-1945 yıl larındaki kâ
ğıt para hacmindeki artışın üstündedir. 

1950-1953 yıllarındaki umumî kredi hacmi 2 milyardan fazla artarak 
3,5 milyara baliğ olmuştur. 

Para ve kredi hacmindeki bu seri artışın, bu enflasyoncu gidişin ikti
sadî ve içtimaî hayatımızdaki tesirlerini, huzursuzluk misallerini yukarı
da gös termiş idik. Eğer para artışı iş hacminin artışı ile mütenasip olsay
dı bu gibi menfi neticelerin husul bulmaması lâzımgelirdi. Bu enflasyon
cu iktisadî tutum, şüphesiz ki, öteden beri Devlet bütçelerimizi iktisadî 
gücümüzün gelişmesiyle mütenasip olarak geliştiren âmiller dış ında son 
yılların bütçelerinin gelir ve giderlerinin süratle artışında âmil olmuştur. 

Bu itibarladır ki, daha öne belirttiğimiz gibi bütçenin giderleri arasın
da yer alması lâzımgelen ve mecmuu yar ım milyara yaklaşan bu kıs ım 
hesapları dışarda bırakan 1954 Bütçesi bu bakımdan denk bir bütçe 
vasfından mahrum olduğu gibi 1950-1952 konjonktürü esas tutulmak 
suretiyle yapı lan vergi tahminleri, bükülme devrine giren konjonktür se
bebiyle -mevcut şartlar dahilinde- nazarî ve sunî ka lma net icesinden 
kurtulamaz. 
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Muhte rem ve aziz arkadaşlar; 

Biz im sözlerimiz burada bitmektedir. Terakkileriyle, tevakkuflariyle, 
geri lemeleriyle Demokrat Parti siyasî iktidarının her sahadaki fiil v e ha
reketleri üzerinde fikirlerimizi toplu olarak söyledik; iktisadî, malî ve sos
yal yürüyüşler i üzerindeki görüşlerimizi belirttik. Bize u m u m î olarak 
yapt ığımız geniş tenkidlerin malzemesini veren, Demokra t Parti iktidarı
nın renkleri birbirini tutmayan prensiptik buhranı içindeki polit ikaları
nın neticeleridir. (Sağdan alkışlar). (Soldan gürültüler). Liberaldirler, devletçi
dirler, bir gün hürriyetçi, bir gün nizamcı, bir gün muvazeneci , bir gün 
toptancıdırlar. Siyasî rakiplerimiz aynı zamanda muhtel i f tarzların bir 
arada sahibidirler ve mutabakatsızlık halindeki fikirlerle fiillerin sahibi
dirler. 

İktidara birçok meselelerle gelmişlerdir. Vaitlerle, taahhütlerle ve va
zifelerle gelmişlerdir. 

S U A T B A Ş O L (Zonguldak) — Barutçu, yine geliyoruz!. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Memlekete daha çok hürriyet, 
daha çok emniyet , herkese daha yüksek bir hayat seviyesi, u m u m î bir re
fah vadetmişlerdir . (Soldan "oldu oldu" sesleri). Devlet reformu, kendilerini 
iktidara getiren merdivenin kilit noktası idi. Vaitlerini tutmuşlar mıdır? 
(Soldan "evet evet" sesleri). Taahhütlerini yerine getirmişler midir, memleke 
ti nasıl idare etmişlerdir? (Soldan "dört başı mamur" sesleri). Muvaffak o lmuş 
fırsatların iktidarı addedilebilirler mi? 

H Ü S E Y İ N B A L I K (Zonguldak) — Üç ay sonra belli olacaktır. 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Bunun hükmünü şimdi seç
m e n verecektir. (Sağdan soldan alkışlar, gülüşmeler). Ve tercihi o yapacaktır . 
Münakaşalar ımız bundan sonra sandıkların baş ında halledilecektir. As î -
lâne ve vatanperverane bir mücadele yapacağız ve hakemin serbest ter
cihini hep birlikte hürmetle karşılayacağız. 

U m u m î ve müşterek ve temenni yapal ım millet iyi ve isabetli seçsin. 
(Sağdan soldan alkışlar, brova sesleri, gülüşmeler). 

REİS — Türkiye Köylü Partisi adına Cezmi Türk. 

T Ü R K İ Y E K Ö Y L Ü PARTİSİ A D I N A C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) — Muhte 
rem arkadaşlar; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dokuzuncu devre dör
düncü İçtimainin açılışında Sayın Cumhurreis i tarafından irat o lunan ve 
dört senelik iktidar icraatı hakkında tek taraflı tasvipkâr olan uzun nu
tukla, geçen Kasım ayı başında Hükümetçe Meclise sevkedilen 1954 Büt
çesi gerekçesinde Cumhuriyet tarihinin ilk otuz yıllık icraatı bahis mev
zuu edilmiştir ve bilhassa eski devirle yeni devir arasında siyasî maksa t -
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lı mukayeseler yapılmıştı . Asl ında bütçe gerekçelerinde böyle siyasî eks
pozisyonlara taraftar değiliz. Ancak Meclis ve Millet u m u m î efkârını mu
kabil mütalâa ve mukayeselerle tenvir ve Türkiye Köylü Partisi Meclis 
Grubu adına Millî tarihimize tevdi etmek zaruretini duyduğumuzdan do
layı kısaca şu methalden bütçe tenkidlerine girmek mecbur iyet inde kalı
yoruz. 

Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sosyal ve ekonomik bünyesi , 
onun idaresini ele alanlarca, henüz objektif bir şekilde tespit ve kısa za
manda randımanlı neticeler verecek esaslı gaye ve hedeflere tevcih edil
miş değildir. Bu yüzden ileri sürülen ve tatbikatına girişilen siyasî fikir
ler, icra edilen işlerden memleket in dışından gelen türlü doktirinlerin ve 
hâkim moda cereyanların tesirine ve memleket içinden ses veren muay
yen bölge ve zümrelerin bazen tazyik derecesine varan talep ve arzuları
na tabi bir talep ve arzular politikası olmaktan daha ileri g idememekte -
dir. 

Halbuki; Birleşmiş milletler maliye komisyonu eksperlerinin de son 
raporlar ında belirttikleri gibi, bir devlet kuruluşunun ve idaresinin esa
sını â m m e muhasebesi ve bütçe tatbikatı teşkil eder. Bilhassa bir iktisa
dî ka lk ınma programı tanzim ve tatbik etmesi lâzımgelen geri kalmış ül
kelerde bu fevkalâde mühimdir . 

İktisaden geri kalmış memleketler her şeyden önce maliyelerini ve 
onun eseri olan bütçelerini ıslah etmezlerse başvurduklar ı işlerin çoğu 
gelişigüzel, başarısız veya çok masraflı, az verimli olur. 

A m m e muhasebesinin ve bütçe tatbikatının pek iptidaî ve dünyaca 
metruk usuller ve itiyatlar içinde kalması bu memleketler in başa rmak is
tedikleri programları da bozar ve hele idare amirlerinin inisiyatif ruhunu 
felce uğratır. Ayr ıca büyük masraflarla küçük ve az verimli işler görüldü
ğünü ve masrafların vaktinde ve müessir bir şekilde murakabe edi lmedi
ğini müşahede eden halkın da kendi hükümetler ine karşı olan i t imadını 
selbeder. 

Hele iktisadî kalkınma planları tertip ve tatbiki zarurî olan ülkelerde 
â m m e muhasebesiyle bütçe icra ve kontrolü, neticelerin elde edi lmesin
de en m ü h i m âmildir. Bu hususların bu derece ehemmiyet ine rağmen 
maalesef Cumhuriyet in kuruluşundan beri bu sahada yeteri ve değeri 
derecesinde ıslahat yapı lmış değildir. Son yıl larda Birleşmiş milletlerin 
bu işlere geniş yardımlar vadetmesine ve memleket imizde bazı malî ısla
hata başlanacağı beyan edilmesine ve â m m e muhasebesi sahasında ba
zı m ü h i m adımlar da atılmış bulunmasına rağmen, mesele , Bir leşmiş 
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Milletler Maliye Komisyonunun raporlarında belirtilen esaslara muvaz i 
ve mutabık bir ciddiyet ve ehemmiyet le ele alınmamıştır. Ni tekim, İran, 
Endonezya ve ilâhiri bazı memleket ler malî ıslahat için Bir leşmiş Millet
lerden salahiyetli eksperler talebinde bulunmuşlar, buna mukabi l Mısır 
ve Irak gibi, bizimkiler de, Â m m e muhasebesi ve Bütçe tatbikatında te
kâmül bursları talep etmekle iktifa etmişlerdir. Dün olduğu gibi bugün 
de bütçeler, millî ve iktisadî bünyemize uygun esaslara göre hazır lanmı
yor. Bilhassa sosyal ve ekonomik meseleler ehemmiyet derecelerine göre 
sıralanıp ona göre programlı tahsisat talepleri veya yat ı r ım tevcihleri ya
pılamıyor. Bütçelerimizin teşriî ve idarî murakabe ve kontrolü bi lhassa 
Muhaseba t Divanının kifayetsizliği yüzünden kesinhesap raporları vak
tinde ve değeri derecesinde ciddiyet ve ehemmiyet le ele alınamıyor. 

Siyasî iddiaları ne olursa olsun 1954 bütçesi bu bak ımdan aynen es
kilerin hata ve noksanlarını beraberinde getirmektedir. 

Bütçeye takdimen, gerek Hükümet ve gerekse Bütçe komisyonu tara
fından yazı lan gerekçeler de maalesef bu beyanlarımızı teyit ve tevsik 
eder mahiyettedir. Hatta aynı hususları müştereken methe tmek azim ve 
karar ında oldukları anlaşılan her iki gerekçe, bunda dahi derin tezatlara 
düşmektedir . Buna mukabil komisyon gerekçesinde; dünya sulhunu de
ğilse bile nispî sükûnu tehdideden cepheler susmuş, ordu kadroları , fab
rika, tezgâh ve tarlalara dönmüştür, diyor. 

Hükümet gerekçesinde; milletler iktisadî ve içtimaî sahada huzur ve 
istikrara kavuşmamış , siyasî sahada kararsızlık vardır, diyor. 

Komisyon gerekçesinde; ahenkli bir sulh ve sükûn armoni nağmes i 
vardır, diyor. 

Hükümet gerekçesinde : İktisadî sahada mübadele ve tediye zorluk
ları, fiyat temevvücleri ilâh.., gibi iktisadî ve ticarî müşkül ler mevcuttur , 
diyor. 

Komisyon gerekçesinde; Kore Harbinin memleket imiz için müsai t 
şartlarından memleket imize has bir gecikme sebebiyle tam istifade m ü m 
kün olamamıştır , diyor. 

Hükümet gerekçesinde; memleket imizin Kore ihtilafının tevlit ettiği 

müsai t ticaret hadlerinden istifadesi mahdut olmuştur, diyor. 

Komisyon gerekçesinde; dünyada istihsal artmaktadır, diyor. 

Hükümet gerekçesinde; sınaî istihsalde artış temposu hafiflemiş, bâ

zı memleket lerde gerilemeler kaydedilmiştir, diyor. 
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Hükümet gerekçesinde; 1952 başından beri toptan eşya fiyatlarında 
tedricî bir düşme görülmüştür, diyor. 

Komisyon gerekçesinde; toptan eşya fiyatları yükselmektedir , diyor, 
tam tersine. 

Hükümet gerekçesine göre; bu sukut, buğday ve pamuk başta o lmak 
üzere, hammadede ve gıda maddeleri fiyatlarında çok mütebarizdir , di
yor, komisyon gerekçesinde ise; hepsinde yükse lme vardır, diyor. 

Hükümet gerekçesinde; 1952'den itibaren işsizlik artmaktadır, ko
misyon gerekçesinde işsizlik azalmaktadır, diyor. 

Şimdi müşterek noktaları tebarüz ett irmek ist iyorum : 

Hükümet gerekçesinde; iktidara geldiğimiz tarihten evvelki dört sene
lik devre ile iktidarımızın dört yıllık devresi arasında mukayese ler yapıl
ması yer inde olacaktır, komisyon teyit ediyor. Bu yıl Bütçe Kanunu lâyi
hasının bi lhassa esbabı mucibeye Hükümetçe atfedilmiş bu lunan ehem
miyet ve sarfedilen itinalı mesai. . . yani siyasî medihte müşterektir . 

Görülüyor ki Hükümet ile Komisyon i l imde ayrılıyor, siyasette birleşi
yorlar. 

İmdi k ıdem sırasiyle gerekçeleri tahlile başl ıyal ım : 

Geçen yıl gerek komisyonda gerekse Meclisteki tenkid ve tavsiyeleri
miz yer ine getirilmiş, Birleşmiş Milletler istatistiklerine istinadedilmiştir. 
Bunun için kendilerini tebrik ederiz. 

Bu gerekçe; memleket imizdeki gel işmeden bahsederken "çok uzun 
yıllar ihmale uğramış olan bir iktisadî bünyeyi devralan Hükümet imiz in 
iş başına gelir gelmez tatbikına koyulduğu ziraî ka lk ınma programının 
henüz mat lup şekilde semere vermeye baş lamamış olması dolayısiyle 
memleket imiz in , Kore konjonktüründen istifadesinin mahdut olduğunu" 
söylemektedir . Halbuki : 

Bundaki mesuliyet yalnız maziye ait değildir. Yeni iktidarın da bunda 
büyük bir hissesi vardır. Maziye ait tabloları topyekûn karaya boyayıp 
gös te rmek ne kadar insafsızlık ifade ederse, hale ait tabloları da sadece 
pembeye boyayıp göstermeye çalışmak o kadar safdillik olacaktır. 

Hakikat ta renkleri göz alıcı veya göz karartıcı değil, tabiatı, eşyayı ol
duğu gibi gösterecek şekilde en belli farikaları ve nüanslariyle yerl i yer in
de belli e tmek lâzımdır. Her şeyden önce hakperestlik ve samimiyet de 
bunu icabettirmektedir. 

Kore konjonktüründen en çok istifade edecek mal ımızın pamuk olma
sı icabederdi . Çünkü aynı sene dünyanın en büyük müstahsi l i ve satıcı-
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sı olan Amer ika 'da pamuk misli görülmemiş kıtlıkta idi, fiyatlar yüksel 
mişti . 

Geçen iktidar zamanında ekilen tarlalar 1950 güzünde mahsul ler ini 
verdi . Nitekim Türkiyemiz o sene 77 866 ton pamuk ihraç etti. Fakat ma
alesef bilgili ve şuurlu bir fiyat politikası ve asgarî fiyat rejimi tatbik edil
mediğ inden bu pamuklardan ancak 195 925 000 lira elde edilebildi. 

Millî istihsal artışından bahseden Hükümet gerekçesi , memleke t te 
cereyan etmekte olan pamuk faciasını nedense setir ve ihfaya çal ışmak
tadır. Halbuki bu ihmal, teseyyüpten yalnız Seyhan bölgesinin kaybı as
garî elli mi lyon liradır. O günden bugüne pek çok övünülmesine r ağmen 
pamuk istihsali Seyhan bölgesinde artmamıştır. Bugün dahi 1950 rekol
tesi rekordur. 

Seyhan bölgesindeki pamuk istihsalinin kısa rakamlarını ve rmek is-
t iyorum. 

1949'da 45 685 T o n 

1950'de 52 406 " 

1951'de 50 600 " 

1952'de 47 824 Tondur. 

Çukurova çiftçisi büyük borçlanmalarla ekim sahalarını artırdığı, ağır 
istihsal masrafları altına girdiği, makinalaştığı, mücadeleyi takviye ettiği 
halde maalesef istihsal artırılamamıştır. Çünkü Hükümet müstahs ı la 
vakt inde ve süratle bilgili ikaz ve yardımlarda bulunamadığı gibi bi lhas
sa dünyaca malûm iktisadî esaslara uygun bir fiyat polit ikası takibede-
mediği için bu zavallı müstahsil kitle, ipeğini çıkardıktan sonra ölen ipek 
böceği durumuna düşmüştür. Bugün ödenmesi imkânsız görünen ağır 
faizli krediler ve murabahal ı borçlar altında inlemektedir. 

1950'de 77 000 ton, ihracı 195 milyon lira getirmiştir, 1951'de ise 56 
bin ton 216 milyon lira temin etmiştir. Fiyatları 1950'ye nazaran çok dü
şük olmuş, 1952'de ise ihraç edilen 69 bin ton 193 milyon lira temin et
miştir. 

Bu mukayesel i rakamlardan, pamukta, Kore konjonktüründen değe
ri ve yeteri kadar istifade edi lememesinin mesuliyeti , bugünkü H ü k ü m e 
tin ve onun bilhassa o tarihteki Ekonomi ve Ticaret Bakanının omuzlar ı 
na yüklet i lmiş bulunmaktadır. Bunu maziye devretmek ve dünkü iktida
rın üstüne a tmak imkânı mevcut değildir. Kaldı ki : 

Bu ihmal ve teseyyüp derece derece vüsat ve şümulünü art ı rmış ve 
nihayet bu sene bu Meclise kadar intikal etmiştir. Ni tekim; alelacele 
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1950'nin Millî Korunma Kesinhesap raporu öncelik ve ivedilikle buradan 
gelip geçmiştir. Bu tasarı ile Millî Korunmanın pamuk fonu t amamen 
tasfiye edilmiştir. Dünyada ve Türkiye 'de pamuğun 4 liraya satıldığı sene 
bu fonun altındaki 200 557 kilo pamuk vasati 140 kuruş fiyatla satı lmak 
suretiyle ortadan kaldırılmıştır. Bu ekspres tasarı ile alâkalıların maddî 
mesuliyetleri kaldırılmış sayılsa dahi, acaba vicdanî ve mânevi mesuliyet
lerini yok etmek mümkün olabilecek mi? . 

1950'den sonra artık pamuk alım işlerinin idaresi ve ondan mütevel
lit zararlar ve idaresizlikler İzmir ve Seyhan Tar ım Satış Kooperatif leri ile 
Ziraat Bankası U m u m Müdür lüğünün uhdei mesuliyet ine g i rmekte ve yi 
ne başlar ında Ekonomi ve Ticaret Vekilleri bulunmaktadır . 

1954 yılı bütçe gerekçesi t amamen tek taraflı bir siyasî tefahür ve te-
meddüh edebiyatı örneğidir. Fakat bu asırda ve Türkiye 'miz gibi iktisa
den geri kalmış bir ülkede böyle mübalâğalı tefahür ve temeddühler , ik
tidarı ellerinde tutanları hazin tebessümlerle karş ı lamamıza vesile ol
maktan başka bir şeye yaramaz. Gerekçe şöyle büyük bir iddiada da bu
lunmaktadır . "Memleketin büyük çoğunluğunu teşkil eden çiftçi vatan
daşları refaha kavuşturmak ve bütün yurttaşlara daha çok çal ışmak, çe
şitli mevzulara daha çok sermaye yat ı rmak ve daha çok kazanmak şevk, 
heyecan ve imkânını telkin ve temin etmek kabil olmuştur. 

Bu; memleket te maalesef tehlikeli bir kumar haline gelen kısa ve or
ta vadeli pahalı kredi enfi lasyonunun neticesidir. Fakat bu bilgisizlik ve 
cüretkâr polit ika nice insanların kiraladıkları tarlalarda iflasına, nice 
macera perestlerin haksız krediler alıp bat ırmalarına ve nice iyi niyet sa
hibi insanların da meselâ, fazla miktarda pamuk değirmenler i diyebile
ceğimiz çırçır fabrikaları tesis ile mahvolmala rmada sebep olmuştur. Bu 
sahada siyasî maksatlara da alet edilen Ziraat Bankası , Çukurova 'da 
tahsilat yapamaz bir duruma düşmüştür. 

Bu vaziyete düşen vatandaşlara da, ayrıca, irili ufaklı part izanlar y o 
lu ile ağır ahlâki ve malî baskılar yapılmaktadır. Dünkü iktidarla bugün
kü iktidarın bazı sahalarda müşterek olan malî tazyik marifetleri de esa
sen bu noktada kendisini bir defa daha belli etmektedir. Ceyhan Ziraat 
Bankasındaki geniş porteli suistimaller de bunun acıklı örnekler inden
dir. Temeddüh te derece derece zirveleşmeye çalışan gerekçe nihayet şu 
beyanda bulunuyor : 

"Bu sayede asırlar boyunca mahrumiyet içinde yaşayan büyük kütle
nin hayat ve istihlâk seviyesi yükselmiştir . Şu ciheti ehemmiyet le teba
rüz et t i rmek lazımdır ki, Hükümet bu büyük kalkınma hamlesini millî is-

4954 



1954 YILI BÜTÇE K A N U N U 

tihlâki kısmadan, tasarrufları zorlamadan, memleket i zararlı fiyat dalga
larına mâruz bırakmadan, kısaca enflasyona gi tmeden tahakkuk safha
sına get i rmek imkânını bulmuştur" 

Memleket te bugün milletimiz tarafından yaşanmakta olan hakiki ha
yat la istihza eder derecede iddialı olan bu beyanları acıklı bir hayret ve 
esefle karş ı lamamak imkânsızdır. Asırlar boyunca mahrumiye t içinde ya
şayan büyük kütlede hayat ve istihlâk seviyesi yükselmiş . . . Hayret ender 
hayret. . . En yeni istatistiklerin gösterdiği gibi, henüz, beş yüz b inden faz
la, yar ım milyon ailenin göçmen gibi dolaştığı bir memleket te , yar ım mil
yon çiftçi ailesinin henüz daha çift hayvanlarının dahi bulunmadığı sabit 
olan bir memleket te , ormanda, ovada yüz binlerce ailenin ekmeklik buğ
day ve mısır tedarikinde müşkülât çektiği bir vatanda, iki milyarl ık büt
çe gerekçeleri böyle söylerse, bu, en derin mânasiyle hazindir. Bu, sözüm 
ona, büyük kalkınma hareketi değil, bu, büyük bir mega lomani polit ika
sıdır. Daha neler yapı lmış? Memleket i zararlı fiyat dalgalanmalar ına mâ
ruz b ı rakmadan bunu yapmışlar. Buğdaydan başka her şeyin bir kara
borsa nizamsızlığı içinde ve karaborsa fiyat temevvüçleri arasında boca
ladığını herkesin hergün görüp bildiği ve içinde yaşadığı bir memleke t te 
böyle söylemek ve yazmak hayretefza bir cüret olsa da cesaret değildir. 
Müspet tesir yapacak sanılıyorsa bilakis menfi tesirlidir. Bu iddialardan 
en esaslı görünen ikisini ele alalım. Türkiye'de fiyat dalgalanmalar ı yok
muş , enflasyon yokmuş . Maalesef şu son dört yıl içinde Türkiye 'mizde 
değil perakende satışlarda ve piyasalarda, istatistiklerle ilan edilen ra
kamlarda dahi dalgalanma vardır. (Sağdan gülüşmeler) . 

Önce büyük kütlemizi teşkil eden köylümüzün ihtiyaçlarından başla
ya l ım. Köylünün dışardan sat ınalmaya mecbur kaldığı maddeler in ba
şında petrol gelir. Türkiye 'de petrolün en düşük fiyatı 1939 senesinde idi. 
Ki logramı 16 kuruş 95 santimdi. 1949'da 25,45 kuruştu, bugün istatis-
tiklerdeki fiyat 35,06 kuruştur. Kars'tan Kırklareli 'ne kadar memleke t in 
dört bucağında ise mevsime ve mahallî mevcutlara göre değişen ve bir 
misl ine yaklaşan daha yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Petrol fiyatlarında 
ar tma ve dalgalanma vardır. Zaman zaman ve yer yer karaborsa buhran
ları olmaktadır. 

Köylümüz için mühim olan ihtiyaçlardan biri de şekerdir. Türkiye 'de 
şeker 1939'da 25 kuruş iken, 1950'de 145 kuruş bugün 140 kuruştur. 
Halbuki dünyada şekerin kilosu bizim paramızla 45-75 kuruş arasında
dır. Başta yeni doğan yavrular olmak üzere Türk halkının en lüzumlu is
tihlak maddeler inden olan şeker üzerindeki ağır İstihlak Vergisi dünyada 
eşi bu lunmaz vergi baskısı olarak devam etmektedir. 
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Köy bakkallarındaki şeker fiyatları ise muhtel if mevs im ve mevki lere 
göre iki yüz kuruşa kadar varmaktadır . 

Şekeri ucuzlatacağını vadeden iktidar bunu göstermelik bir indi rme 
ile tebarüz ettirdi, fakat ucuzlatamadı. Bugün Birleşik Amer ika 'da bir 
buçuk kilo buğday parasiyle bir kilo şeker a lmak mümkündür . Bizde ise 
bunun için en aşağı 4,5 kilo buğday vermek lazımdır. 

Köylüler imizle iki milyonu aşan buğday müstahsili küçük çiftçi aile
lerinin ne durumda oldukları anlaşılır. C.H.P. muhalefet ince de müba
lağa ile tenkid edilen buğday fiyatları üzerine eğilip şekerle mukayese et
menin de ne acıklı neticeler gösterdiği aşikârdır. 

Türkiye 'de şeker el'an çok pahalı bir karaborsa fiyatındadır ve bu fi
yat dalgalıdır. 

Basma ve kaput bezi fiyatlarına gelince; resmî istatistiklere göre Tür
kiye'de Nazilli halk basmasının metre fiyatı 1939'da 26,5 kuruştu. 
1949'da 95, bugün ise 117 kuruştur. 

Köylerdeki perakende satış fiyatları incelenecek olursa köy lümüzün 
en çok tercih ettiği Alman pazeni (Viyanalı) dedikleri divitin 220 'den 
290'a çıkmıştır. Aynı cinsten İtalyan malları onar kuruş aşağısı ile aynı 
seviyeleri takib etmektedir. Yerli basma Nazilli 95'ten 1,20 l iraya kadar 
çıkmıştır. Yedikule basması 130 iken 190 olmuştur. 

Kaput bezleri en makbulü olan Seyhan kaput bezi, 0.90 eninde topu 
27 l iradan 52 liraya, şapkalı İzmir 33 liradan 48 liraya, Şahlı kaput bezi 
32 l iradan 52 liraya, 0.75 eninde Kayseri Sümerbank kaputu 20 l iradan 
35 liraya çıkmıştır. 

Pazenlerde ise; köylü halkımız Sümerbank pazenleri için süslü a m a 
yatkındır, onu memurlar alır, hükmünü vermiştir. Bu hüküm üzerinde 
de dikkatle durmamız gerekir. Halkın tercih ettiği A lman pazeni ki, köy
lüler Bennoki de derler, 130 liradan başlardı, 220'de idi. Bu sene 240'tır. 
Halil Ali pazeni 190T aştı. Bütün bunlar bez ve basma fiyatlarında gerek 
istatistik fiyatları ve gerekse serbest ve perakende piyasa fiyatları olarak 
ne türlü dalgalanmalar olduğunu göstermektedir . 

Sümerbank mamullerinin tercihli ve inhisarlı toptan satışlarından 
faydalanan şöhretli ve yeni servetli partizanlar ise bu fiyat dalgalanmala
r ında en tesirli olarak görülmekte ve Ankara Şehrinde yaşayan halk ve 
esnaf arasında dahi acıklı beyanlarla ifade edilmektedir. (Haberin yok kalk
tı o sesleri) 

1953'ün son aylarında başta Sümerbank satış mağazalar ı o lmak üze
re Ankara 'da dahi bir pazen buhranı olduğunu, fiyatların z inci r leme el-
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den ele çok dalgalandığını ifade ile iktifa edelim. Bugün pamuk ithalatçı
sı fakat bir ziraat memleket i olan Fransa'da üç kilo buğdaya karşılık bir 
metre basma almak mümkündür . Pamuk ihracatçısı olan Türkiye 'de ay
nı kali tede bir basma için en aşağı beş kilo buğday ve rmek lazımdı . Hal
buki Fransa 'da Hükümetçe buğdaya tayin edilen asgari fiyat, Toprak 
Ofisçe veri len fiyatların üstündedir. 

Şu halde; Fransa'da küçük çiftçi buğdayını daha pahalı satmakta, 
basmayı daha ucuza almakta Türkiye 'de buğdayını daha ucuza satıp 
basmayı daha pahalıya almaktadır. 

Pamuk müstahsili için aynı mukayese yapılırsa daha acıklı farklarla 
karşılaşılır. 

Birleşik Amerika 'da pamuk için Hükümetin tâyin ettiği asgari fiyat bir 
libresi 32 sente, bir yarda basma ise son aylarda 19 sente inmiştir. 
1951'de Birleşik Amer ika 'da bir libre pamuk 41,6 sente, bir yarda ba sma 
ise 23,9 senteydi. Ayn ı ayıl Türkiye 'de bir kilo pamuk Adana 'da 305, bir 
metre basma 143 kuruştu. Yani Amerika 'da yar ım kilo pamuk ile iki met
re basma almak kabildi. Türkiye 'de ise yarım kilo pamukla ancak bir 
metre bez alınabiliyordu. 

Bütün bunlar, Hükümetin, esaslı hammadde ve mamul maddeler için 
karşılıklı ve müstahsil i bilhassa büyük kitleyi teşkil eden köy lümüzü hi
maye eden bilgili ve şuurlu bir iktisat politikası takibetmediğini açıkça ve 
acı acı göstermektedir . Ve bunu gerekçelere yazmak ondan sonra kalkıp 
da ben köylümüzü ve çiftçimizi h imaye ettim demek, İspanyol efsaneleri
ni hatırlatacak pek cüretkârane bir iddiaya benzemektedir . 

Hükümet gerekçesi bunlardan sonra toptan eşya fiyatlarından, geçin
m e endeskler inden bahsetmektedir ki, bu hususlar komisyon gerekçesi
ni tahlil ederken zikredilecek, eksikleri ve hataları gösterilecektir. 

Emisyona da temas eden gerekçe, enflasyon dememek, def lasyondan 
içt inabetmek için emisyonların artırıldığını iddia etmektedir. Bu maksat
la da Merkez Bankasının senedat cüzdanından bazı rakamlar veri lerek, 
197 milyonluk bir emisyon artışından bahsolunmakta ve bu artışın kı
sa vadel i Toprak Ofis bonolarına bağlandığı zikredilerek, mazur gösteril
meye çalışılmaktadır. 

Enflasyonu sadece bu rakamlarla ortadan kaldı rmak m ü m k ü n değil
dir. Çünkü ortada gerekçede bahsedilen rakamlardan daha bel iğ olanla
rı da vardır. Şöyle ki : 

Merkez Bankası iskonto cüzdanı muhteviyatı 1948'de 814 mi lyon li
ra iken 1950'de bir milyar 132 milyon, 1951'de 1 412 000 000, 1952'de 
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1 552 000 000 liraya, 1953 un onuncu ayında 1 933 000 000 l iraya yük
selmiştir. Yani iki milyara yaklaşmıştır. Son dört yıl içinde artış bir mil
yar civarındadır. 

Bankanın döviz taahhütleri ise 1948'de 66 milyon lira iken, 1950'de 
287 milyon, 1951'de 341 milyon, 1952'de 455 milyon liradır. 1953 başın
da 543 milyona yükselmiştir. 

Tedavüldeki banknotlar 1950'de 922 milyon lira iken, 1953 sonların
da 1 318 000 000 lirayı aşmıştır. 

Tedavüldeki paralardan 100 liralıkların, enflasyon seneleri olan 1942 
- 1943'te nispeti % 10-11 iken deflasyona giden 1945-1946'da % 7'ye in
miş, 1950'de % 18 iken 1952 sonlarında % 34 nispetine çıkmıştır. 100 li
ralıkların gitt ikçe daha bol nispette ve kesretle tedavülünün delaletine 
işaret e tmekte iktifa ediyorum. 

Bu vesile ile İstanbul'da borsa dışı altın fiyatlarının en kıymetlisi olan 
Reşat altınının fiyatları 1950'de 3 219 kuruş iken 1953 sonlar ında 45 li
rayı aştığını zikredelim. Bu arada İnönü kalın tek liralıkları 1949'da 4 
180 kuruş iken, 1950'de 3 540'a düşmüş, sonra derece derece yüksele
rek 3 9 0 0 e kadar varmıştır. 

İnönü çil yar ım liralıkları ise; 1949'da 2 164 kuruş iken 1950'de 1 
872'ye inmiş, 1951'de 1 768'e inmiş, sonra tekrar yükselerek 2 000'e var
mıştır. 

Türkiye 'de istihsal artışı millî gelir ve dağılışına gelince; Bütçe Komis 
yonu tahlil inden sonra ele almak istiyoruz. Bu suretle bu m ü h i m mevzu
ları dar bir polit ika zihniyetinin beyan usullerinden ve şekil lerinden kur
tarmak, dünya anlayışıyla ahenkli bir şekilde ve etraflıca izah e tmek za
ruretini duymaktayız. Ta ki gelecek gerekçeler millî meseleleri parti gö
rüşleri üs tünde sosyal, ekonomik ve malî mevzular olarak ele alsınlar. 
Bilhassa Anglo-Sakson ülkelerinde yeniden yeni derinleştirilen ve t amim 
edilen bu yol larda yürümek imkânı hiç olmazsa bundan sonra bizde de 
m ü m k ü n olsun. 

Bütçe Komisyonu gerekçesi : 

Bütçe Komisyonu gerekçesindeki maddî ve manevî hatalar : 

1. Manevî hatalar : Gerekçe daha başlangıcında bir besmele gibi Hü
kümet gerekçesinin mükemmeliyet inden bahsetmektedir . O, bunun bi
rinci hatasıdır. 

İktisaden geri kalmış ülkeleri, dolayısıyla o meyanda bizi, (bir derece
ye kadar) tabiriyle tahfif ederek (iktisadî tâbiiyet) mânas ına almaktadır . 
Bu ağır olduğu kadar da acıklı bir hatadır. Fakirlikte tâbiiyet ve zengin-
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likle istiklâli birbirine karışt ırmamak. Bu iktisadî varlık işi ahlâki asalet 
işidir. Bugün iktisaden ileri nice ülkeler vardır ki, demirperde ardında bir 
esaret hayatı yaşatmaktadırlar. Dünya ekonomisini -gerekçenin kendi 
tabiriyle söylüyorum- (Birleşmiş Milletler istatistik bülteni rakamlar ının 
bir bütçe tetkikinin kâfi miktariyle) yetinmek, hele Türkiye bütçesi için 
böyle olduğunu sanmak da pek ağır bir mânevi hata teşkil etmektedir . 

Komisyon gerekçesi dünya siyaseti bakımından 1953'te daha iyi yo l 
lar tutulduğundan bahsetmekte (nispî sükûnu tehdideden cepheler sus
m u ş ve ancak dünya emniyetinin zarurî bekçileri olanlar kadar müsel lah 
insan bırakılarak ordu kadroları, fabrika, tezgâh ve tarlalara dönmüşler
dir) demektedir . Sanki 1953'te bir demobil izasyon olmuş. Komisyon bu 
gerekçeyi yazarken tatlı bir rüyada yaşamış anlaşılan. Gerekçenin neşre-
dildiği günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Amerika 'da beyanat ta bulunuyor, 
400 bin Türk'ün silah altında tutulduğunu açıklıyordu. 

Nüfusumuza nazaran on binlerce insanı subay ve as tsubay olarak y e 
tişt irmek için tahsisat ödemekte olduğumuz ve nihayet Hükümet gerek
çesinde gösterildiği gibi Millî Savunmaya verilen yüz milyonlar ın milyara 
yaklaşt ığını unutmuş veya küçümsemiş görünüyor. 

Bu satırların Türkiye Parlamentosunda yayınlandığı tarihte Kore mü
tarekesi bir çıkmazdadır ve Kore'deki Türk Tugayı silâhı elinde vazifesi 
başındadır. Berlin Konferansı bir çıkmazdadır, Mısır 'ın Rusya 'daki heye
ti her türlü anlaşmalarla meşguldür, Avrupa ordusu bir çıkmazdadır . Çin 
Hindindeki harekât yeniden geniş çapta başlamak istidadındadır. Pakis
tan müşterek düşmana karşı si lahlanmayı kabul ederken. Hindistan bu
nu reddetmektedir . İlâhiri... 

Dünya, maalesef geçen yıldan daha çok huzurlu ve sükûnlu görün
memektedir . Üstelik Birleşik Amerika 'dan başlayarak bütün dünyaya 
1954'te yayı lmasından korkulan bir iktisadî buhran bahis konusudur 
Münakaşa mevzuu olan ancak bunun vüsat ve şümulü veya bir katast-
rof olup olmayacağı meselesidir. 

Gerekçedeki beyanlarla müttefik olduğumuz bir tek nokta vardır. K o 
re harbinin memleket imizde meydana getirdiği müsait iktisadî şart lardan 
istifade m ü m k ü n olmadığı meselesidir. Esasen bu tek cümle bu gerekçe
lerdeki mübalâğal ı methiyeleri imha ve ifnaya tek başına da kifayet ede
cek. 

Gerekçedeki maddî hatalara gelince; maalesef geçen seneki gibi, bu 
seneki bütçe gerekçesi Birleşmiş Milletler istatistiklerini tetkik ve tahlil
de küçümsenemeyecek maddî hatalara düşmüştür. 
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Önce tahlilde tutulan metot hatalıdır. Mehazın sayfa numaras ı zikre
dilmiş, fakat bültenin hangi aya ait olduğu yazılmamıştır . 

Garip bir tercih ile bütçe gerekçesi, sanayideki işçi kazançlariyle işe 
başlamaktadır . Bir defa bu metot yanlıştır. Sonra işçi kazançları tâbiri 
yanlıştır. Esasen tercüme ettiği mehaz bu tâbir yerine (saat-ücretler)den 
bahsetmektedir . Örnek olarak Garbî Almanya , Fransa, İngiltere ve A m e 
rika al ınmış, fakat yazılan rakamların neyi ifade ettiği beyan o lunmamış 
tır. İstatistiğin aslında bunlar vardır. Mark, Frank, pens ve sentle ifade 
edilmiştir ki ancak bundan sonra mukayese m ü m k ü n olur. 

İstatistiğin 1953 için verdiği rakamlar ise sadece Ağus tos ayına ait 
olanıdır. Yani 1953 un Ağus tos ayı, geçen yıllarla mukayese edilmektedir . 
Halbuki 1953 vasatisi bugün dahi mevcut değildir. Aylar ı yıllarla muka
yese ise pek yeni ve orijinal ve D.P. modeli bir metot olduğu anlaşılıyor. 

Gerekçe yine tebessümle karşılanacak kadar garip bir tercihle toptan 
eşya fiyatlarından pik demirle bakırı ele almaktadır. Haydi madenler i sa
yıyorlar diyel im. Kromla manganezi veya ham petrolü ele alsalar daha iyi 
olmaz mıydı? Burada verilen rakamlarda mukayeseye imkân vermiyor , 
çünkü pik demirde faraza miktarlar ve fiyatlar yazılmamıştır . Gerekçeyi 
tashihen ikmal etmek için arzediyor. Gerekçedeki pik demir l istesinde 
Fransa hanesinde gösterilen rakamlar beher metrik tonun frank olarak 
fiyatıdır. İngiltere ve Amerika 'nın ki, Long. ve Sterlin, Dolar ifadesidir. A l -
manya 'nınki ise Mark olarak metrik tondur. 

Bakıra gelince : Bu listedeki Amerika 'ya ait fiyatlar libre hesabiyle 
sent'tir. İngiltere'ninki L. Ton ve Sterlindir. Şili 'ninki ki logramın A m e r i k a 
Senti ile ifadesidir. Belçika 'nmki de kilogramın Belçika Frangı ile ifadesi
dir. Gerekçe bu listelerdeki rakamları sanki aynı miktar ve fiyatlarda imiş 
gibi göstermektedir ki, merhum Mehmet A k i f in tâbiri ile (Anlamak uzun 
iş.) 

1953'e ait rakamlar ise yine seneye değil, aylara aittir ve istatistik ik
tibas bunu dahi göstermeyi ihmal etmiştir. İktidarın diğer beyanlar ı gibi 
tahlil ve tenkid için değil; sadece sütun doldurmak ve göz doyurmak için 
yazıldıkları acıklı bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Bu iki küçük listeden sonra gerekçe büyük netice ve kararlara var
maktadır : 

1. İstihsal artmaktadır. Hangi istihsal? Hammaddele r mi, m a m u l 
maddeler mi? Yoksa hepsi mi? Ve bu hüküm doğru mu? Tetkik edel im. 

Bir leşmiş Milletler aylık istatistik bülteninin 1954 Ocak ayı nüshası
nı ele alalım : Sahife, 20, endüstrideki istihsal endisleri u m u m î neticeler 
1948'de 100 olduğuna göre : 
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26 memleket teki rakamlar neşredilmiş 1952'nin katî neticeleri şöyle
dir : 

Cezayir, Avusturya, Şili, Kanada, Fransa, Batı Almanya , Guatemala , 
Hindistan, Meksika, Fas, İtalya, Japonya, Hollanda, İspanya, Birleşik 
Amer ika 'da artmış. 

Arjantin, Danimarka, Finlandiya, Belçika, Yunanis tan, İrlanda, Lük-
semburg, İsveç, İngiltere'de azalmış. 

Norveç ' te aynı kalmış. Görülüyor ki, istihsal artışı umumî değil , ama 
bütçe gerekçemizde hüküm umumî. 

Sonra : 1953 için Sonbahar rakamlarını almış ki, her memleke t te o 
mevs imde aylık sanayi istihsali artar. Düşük ayları da alıp vasat i lere 
bakmal ı . O da şimdi mümkün olmaz. 

Katî olan 1952 rakamlarına göre ise istihsal artışı u m u m î değildir. 
Hat ta başta İngiltere olmak üzere bir kısım memleket lerde düşmüştür . 

Sonra sanayi istihsalinde hammadde stoklarının da büyük rolü oldu
ğunu ve ham madde buhranlarının sanayiine geç olarak intikal ettiğini, 
hele mamul madde istihsalinde ve fiyatlarında ziraat mahsul ler inde da
ha geç dalgalanmalar olacağını bilmek, düşünmek ve beyan e tmek lâzım
dır ki, Bütçe Komisyonumuz gibi biz de a ldanmayal ım. 

Netice, istihsal, bütçe gerekçesinin aksine olarak her tarafta artmıyor. 
Türkiye 'deki nispî artışı ise yeni fabrikalar kurulması ile beraber döviz 
darlığı dolayısiyle, ithalatın tahdidinden, transferlerin ödenememes inden 
ve bi lhassa iç fiyatlardaki anormal yükselişlerdendir. 

Gerekçenin ikinci hükmü de şudur : Toptan eşya fiyatları yükse lmek
tedir. Bu da pek kesin ve umumî bir hüküm. Yine Bir leşmiş Milletler is
tatistiğine bakal ım : Elli iki memleket te fiyatlar tetkik edi lmiş. 1952'nin 
kat î leşmiş umumî neticelerine göre : 

Cezayir, Mısır Sudanı, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Şili, Fransa, 
Hindi Çini, İran, Batı Almanya, Irak, İrlanda, İsrail, Japonya, Kore , Mek
sika, Yeni Zelanda, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere'de yükse lmiş . 

Belçika, Kanada; Danimarka, Mısır, Finlandiya, Hindistan, Endonez
ya, İtalya, Suriye, Lübnan, Hollanda, Portekiz, İsviçre, Birleşik A m e r i 
ka 'da düşmektedir . Yunanistan ve İspanya'da aynı kalmıştır. 

1953'ün son aylarında ise Birleşik Amerika 'da düşmektedir . İngilte
re 'de yükselmiyor, İsviçre'de düşmektedir. İsveç'te bariz şekilde (20 pu-
van) fark düşmektedir . Hollanda ve Fransa'da (18 puvan) düşmektedir . 

Türkiye, İspanya, İran'da yükselmektedir. 
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Komisyonun hükmü ise şu : Toptan eşya fiyatları yükselmektedir . Ne 
münasebet? Birleşmiş Milletler istatistiği işhat edilerek bu nasıl söylene
bilir? Bu ne cüret ve ne cesarettir? Elemli bir hayret içindeyiz. Onu ifade 
edel im. 

Dünya ekonomisi hakkında komisyonun üçüncü hükmü şu : İşsiz
lik azalmaktadır . 

Acaba öyle mi bakalım?. . 

1952'nin geniş rakamlarına göre Avusturalya, Avusturya, Belçika, 
Kanada, Şili, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hindistan, İsrail, İtalya, 
Japonya, Hollanda, Pakistan, İsveç, İsviçre, Cenubi-Afrika ve İngiltere 'de 
işsizlik artmıştır. Sayı hesabiyle de artmıştır, yüzde hesabiyle de artmış
tır. A l m a n y a ve İspanya'da ise azalmış görülmektedir. Bu istatistiğe Tür
kiye ithal edilememektedir . Çünkü maalesef rakam veri lememektedir . 
1953 son aylarında ise İspanya'da artıyor. Yalnız Almanya 'da azalır görü
lüyor. Bütün dünyanın bildiği ve üstüne eğilip acı acı düşündüğü bu ha
kikate karşı Bütçe Komisyonu raporunda kesin hüküm ne du ruma dü
şüyor? Artık siz takdir edin ve bir karara bağlayınız. 

Komisyon gerekçesinin bir hükmü de şu : Millî gelirler yükse lmekte
dir. Ar tmaktadı r diyelim, daha doğru olsun. Burada komisyonla berabe
riz. Zavallı Seylân müstesna. Dünya ülkelerindeki millî gelir yalnız de
mokrat iktidarın idaresindeki Türkiye 'de değil, her tarafta artıyor. Çün
kü nüfus da artıyor. Bir memleket in mamelekinde beşerî se rmayenin bü
yük rolü bir defa daha meydana çıkıyor. İdare edilen değil, müs temleke 
o lmamak şartiyle normal idare edilen her ülkede, tabiî ve siyasî felaket
ler hariç, millî gelir artar. 

Komisyonun sonuncu ve altıncı hükmü de şu : Hayat pahalılığı art
maktadır. 

Bir leşmiş Milletler istatistiği 80 ülkedeki hayat pahalılığı endeksleri
ni vermektedi r ve bütün gruplarla gıda maddelerini ayrı ayrı müta lâa ve 
mukayese imkânı vardır. 

Bütün gruplar itibariyle 1952 kesin rakamlarına göre : Bi rmanya , 
Seylân, Kolombiya , Kosterika, Mısır, Guatemala, Hondiras, Hindistan, 
Filipinler, İspanya, Yugoslavya 'da düşmektedir. 

Lübnan, Hollanda, Portekiz'de aynı kalmıştır, diğer ülkelerde az çok 
artmıştır. Türkiye de bunlar arasındadır. 

Gıda maddeler inde ise : Birmanya, Seylân, Kolombiya, Kostariya, Mı
sır, Guatamalâ, Hondiras, Hindistan, Filipinler, Portekiz, İngiltere, Vene
züella ve Yugoslavya 'da azalmış; Kanada, Küba, Honkong 'da aynı kalmış, 
diğerlerinde artmıştır. Bu meyanda Türkiye 'de de artmıştır. 
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1953 un son aylarına gelince; bütün grupları itibariyle Kanada 'da, 
Cezayir 'de, Mısır 'da, Fransa'da, Batı-Almanya'da, Irak'ta, Lübnan 'da, İs
viçre 'de, Yugoslavya 'da düşmektedir. 

Türkiye 'de artmaktadır. 

Yalnız gıda maddeleri grubunda ise : Cezayir 'de, Avusturya 'da , Kana
da'da, Mısır 'da, Fransa'da, Batı - Almanya 'da, Irak'ta, Suriye 'de, Tu
nus'ta, Birleşik Amerika 'da, Yugoslavya 'da azalmaktadır. Türkiye 'de art
maktadır. 

Şu halde : Komisyonun kategorik olarak bütün dünyada hayat paha
lılığı artmaktadır, hakkındaki hükmü de hakikata uymamaktadır . 

Bu maddelerden sonra komisyon gerekçesi şu karakuşî hükme var
maktadır. A y n e n okuyorum : 

"Dünyanın siyaset kadar iktisat sahasında da faal bir uzvu olarak bu 
iktisadî hareketlerden bünyevî bir tasfiye ile faydalı nispetlerle hissesini 
a lmış bulunmaktadır." 

Za'fı telif ile de malûl olan bu cümle bir de bünyevî tasfiyeden bahse
diyor. Birleşmiş Milletler istatistiğinin bünyesini dahi bi lemediği aşariyle 
sabit olan bu gerekçe Türkiye'nin bünyesini bi lmekte ve hatta ona bir de 
bünyevî tasfiye teşhisi koymaktadır : 

"Zehi tasavvur-ı bâtıl, zehi hayal-i muhal." 

Zirai mahsul fiyatları politikası : 

Temel bünyesini ziraat teşkil eden bir memleket te ekim istihsali ve 
randıman kadar, hatta onlardan çok, fiyatların ehemmiyet i aşikârdır. De
mokrat ik dünya her şeyden önce emeğe kıymet ve teminat vermektedir . 
Onun için ziraat mahsuller inde asgarî fiyatlar, işçiler için asgarî ücret, 
esnaf için asgarî kâr ve geçim hadleri tayin edilmiş bütün çalışan ailele
rin hayatları, refahları ve istikballeri bu yolda da teminat altına al ınmış
tır. 

Ziraat mahsullerini bol yıllarda olduğu kadar, kıtlık ve kuraklık devir
lerinde de koruyacak olan en kuvvetli politika, mahsul fiyatları polit ika
sıdır. Birleşik Amerika 'da, bilhassa son 15 yıldan beri büyük hizmetler 
gören ve ziraî inkişafı temin eden, bu politika olmuştur. 

Ziraî mahsullerin fiyatları parite esasına dayanmaktadır . Çiftçi istih
sal için ne gibi masraflar yapıyor, neler alıyorsa onların fiyatına muvazi 
bir asgarî fiyat zeminine ve teminatına istinadetmektedir. Çiftçi tohumu
nu ekmeden önce o mahsul için her halükârda alacağı asgarî fiyatı bil
mektedir . Yalnız bu kadarla da kalmıyor. Bu arada kendi maliyet ve ge-
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çim masraflarında artış olursa bu farklar da parite esasiyle mahsul fiyat
larına aksederek müstahsili da ima ayakta ve refahta tutmakta, Birleşik 
Amer ika 'n ın içtimai bünyesi bu ana temele dayanmaktadır . Bugün bizim 
yu rdumuzda olduğu gibi ziraî mahsullerin fiyatları bir yandan düşer, 
mamul madde fiyatları da öte yandan çıkarsa o takdirde ziraat tam ma
nası ile bir makas çaprazına girmiş olur. Kesilir, biçilir. İşte Amerikal ı lar 
her şeyden önce ziraati bu makas çaprazından korumuş ve kur tarmış
lardır. 

T A R I K G Ü R E R K (İzmir) — Burası doğru. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Tahrikinize cevap ve rmeyeceğ im. Tarık 
Bey, size yakış t ı ramadım. Her tarafı yalan da burası mı doğru? Yüksek 
zekânızın esprisini anlayabilmek hamakat ında bu lunduğum için affeder
siniz. 

(Makas çaprazı) tâbiri kendilerinindir. 

Öte yandan bir ziraî mahsulün ham ve mamul fiyatları arasındaki 
münasebet de artmaktadır. Meselâ : Buğdayla un, sütle tereyağ, unla ek
mek ilâh... arasındaki fiyat farkları artarsa bu, müstahsi l in millî gel irde
ki paniğinin gitgide düşmekte olduğunu gösterir. Birleşik Amer ika 'da Zi
raat Bakanlığı , tohum ıslahı, gübreleme, haşerat mücadelesi , randıman 
artımı ilâahiri.. . nin yanında ziraî mahsul fiyatları muvazenes i ve parite-
si ile de daimî surette alâkalıdır. 

Ziraî mahsul fiyatları sınaî mahsul fiyatlariyle münasebet in in gittik
çe açılması , üçer yıllık devre nazariyesinin yeni bir örneğini vermektedir . 
Umumiye t l e zirai mahsul çokluğunu, ertesi yıl sınaî mahsul artışı taki-
beder. Ziraî mahsulün azalması da bir yıl sonra ziraî istihsali azaltır. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Erzurum) — Nereden kopya ettin? 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Bahadır Bey kopyacılık mektepte mûta
dım değildi . Anadolu Ajansının mûtadı ise bi lmiyorum. (Gülüşmeler) 

Memleket imiz de, 1950'den bu yana üç yıllık devreyi yaşamıştır . Bu
gün de netice gelip çatmıştır. Buğday başta, fiyatlar düşüyor. Makine 
başta, sınaî mamul madde fiyatları yükseliyor. 

Birleşik Amerika 'da muhtel if kanunlar ve nizamlarla düzenlenmiş 
olan bu asgarî fiyat ve paritelerin planlanması ve teferruatı üs tünde du
racak değiliz. Ancak pek cılız bir şekilde buğday fiyatları k ı smen de fın
dıkla meşgul olan son sene üzüme prim vermesine rağmen aksi netice ile 
karşı laşan ve hele son haftalarda açılan Ege Tütün piyasası faciası ile 
yüz yüze gelen bir Hükümetin ve hele çiftçi bir Başvekil idaresinde bulu
nan bir Hükümet in bu işlerin üzerine eğilip esasından ele a lmamasında-
ki hikmeti bir türlü izah imkânını bulamıyoruz. 
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Üç senedir pamuktan başlayarak asgarî fiyat üzerinde ısrarla durma
mıza rağmen, ancak büyük zararla kapat ı lmaya çalışılan Tar ım Satış ko
operatiflerini bilgisiz ve tesirsiz destekleme mubayaalar ından başka bir 
şey yapamadınız . 

Haydi bilmiyorlardı? Bütün izah ve ısrarlara rağmen niçin tetkik et

mediler. Başta tütün, pamuk müstahsılları olmak üzere çiftçimizi bu ağır 

du ruma düşürdüler. Cidden acınanak bir mevzudur. Birleşik Amer ika 'da 

buğday, mısır, pamuk, tütün, pirinç, patates, yün, süt ve hatta bal fiyat

ları h imaye fiyatları olarak çoktan tespit edilmiştir. Bu bir kanundur. Di

ğer mahsul ler i de himaye fiyatı altına vazetmek salâhiyeti de Ziraat Ba

kanl ığına verilmiştir. Et ve yumur ta fiyatları da bu yol la tutulur. 

Parite endisleri ve endeskleri de tespit edilmiştir. Meselâ; tütün, buğ
day fiyatları parite fiyatın % 90'ınından aşağı düşerse ayrıca derhal asga
rî fiyatlarla ilaveler yapılır. Otomatik ve müteharrik bir fiyat mikyası sa
yes inde bütün temevvüçler karşılanır. Buğday, mısır, pamuk, pirinç ve 
ayçiçeği fiyatlarının 1954'te ne olacağını müstahsil daha mahsulünü ek
meden bilmektedir. 

Bu yıl buğdayın bir kilesi (Boisseau) iki dolar 21 sent olarak tespit 
edilmiştir. Mısırın bir dolar 58 senttir. Pamuğun libresi 31 senttir. Y ü n ü n 
libresi 53 senttir. 

Bu fiyatlar nasıl tutulmaktadır? Kanun zoru ile mi? Hayır. Daha 
1933'te bu maksat la kredi korporasyonu adlı bir â m m e müesseses i tesis 
edilmiştir. Ya piyasaya müdahale eder, yahut çiftçiye daha önceden ya 
şahıslarına veya kooperatiflerine kredi açar. Bunu da umumiye t le husu
sî bir banka değil, mahallî bankalar vasıtasiyle yapar. Bu sayede çiftçi 
mahsu lünü idrak edince satışlarını sıraya ve düzene koyar. Para darlı
ğ ında kalmayacağı ve fiyatların asgarî haddinden emin olduğu için safha 
safha satış yapar. Hattâ kendisi stok tesis edebilir. Bu suretle kredi kor
porasyonu serbest piyasada nazım bir rol oynar. Pratikte bu doğrudan 
doğruya sat ınalmadan ziyade kredi verme ile yürütülür. Müstahsi l in 
kendi çiftliğinde veya umumî depolarda stok yapacağı mallar kredilenir. 
Müstahsi l vakt inde malı vermezse korporasyon asgarî fiyat üzer inden alır 
ve kendi depolarına nakleder. Bu noktayı bilhassa hükümet in ve Büyük 
Meclis in yüksek dikkatine arz ederiz ki bu korporasyonun verdiği kredi
lerin faizi sadece ve yalnız yı lda % 4'tür. Müstahsi l in çoğu bu kredilere 
baş vu rmaz bile. Kendi malî vaziyetleri çoktan düzelmiştir % 4 faizle pa
ra a lmaktan korkar. 
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Bir kısmı da asgarî fiyatla piyasa fiyatı arasında fark az o lduğundan 
veya stok yapacak depoları bulunmadığından malını bekletip, kredi leme-
den satar. 

Büyük bir kısmı da hayvancılık yaptıklarından ve bunu çok kârlı bul
duklar ından kendi istihsal ettikleri mısırı kendi hayvanlar ına yedirir ve 
dışarıya satmazlar. 

1953 T e m m u z u n d a bu yıl mahsulü için bu korporasyonun verdiği 
kredi miktarı bir milyar 200 milyon dolar idi. 

Biz bir fikir vermek için şu rakamları da zikredel im. Bundan 467 mil
yon doları mısıra, 480 milyon doları pamuğa, 218 milyon doları tütüne 
151 milyon doları buğdaya geri kalan 59 milyon doları da muhte l i f mah
sullere tevcih edilmiştir. 

Ayn ı tarihte korporasyonun elindeki stokların kıymeti iki milyar 400 
milyon dolara yakındı. 

Bunun bir milyar 189 milyon doları buğday stoklarına yatırı lmıştı . 
Sonra sırasiyle şunlar gelmektedir. Mısır, tereyağı, pamuk yağı , peynir, 
yün, toz süt, çiğit, pamuk ilâhiri. Hatta kuru fasulye de bu stoklara da
hildir. Korporasyonun bu kredilerinden faydalanmak için müstahsi l Zi
raat Bakanlığının tahdit edeceği miktardaki sahalarda muayyen ekimle
ri yapar. Bakanlık da gelecek mahsul yılının vaziyetine, randımana, fiyat
lara göre onlara daimî ikaz ve tavsiyelerde bulunur. 

1953 için buğday sahası 34 milyon hektar olarak tespit edilmişti . 
1951'de çok iyi pamuk mahsulü alınmasına rağmen çiftçiye 1952 eki
minde teşvik ve tavsiyelerde bulunuldu. Çünkü 1950 mahsu lünün kötü
lüğünden 10 milyon balyalık pamuk stoku erimişti . Yeniden stok tesis 
için böyle yapılmıştı . Ancak ekim sahalarının asgarî hadleri de kongrece 
ve bir kanunla tespit edilmiştir. Müstahsil t amamen serbest ka lmak ister 
ve bu kayıtlar altına girmezse, hürriyetine dokunulmaz. Fakat bir tek 
müeyyides i şudur. Korporasyonun kredilerinden ve al ımlarından fayda
lanmaz. Kendi bahtını kendi temin eder. Görülüyor ki ziraî himayeci l ik 
serbestçi Amerika 'n ın en başta gelen metotlarındandır. 

Şimdi, Sayın Başvekile dönüp de şunu diyebiliriz, bilgisi, tekniği, ser
mayesi , tesisatı, tohumu, randımanı bu kadar m ü k e m m e l olan Birleşik 
Amer ika 'da bile müstahsil böyle himayeli teminat altına al ınmış iken her 
bak ımdan maalesef cılız ve geri olan bizim müstahsı l ımıza dönüp de, fi
yatlar serbesttir, dünya borsa fiyatlarına dönünüz demek doğru mudur? 
Bu, bu memleket in hayrınamı dır, yoksa zararına mı? 

T A R I K G Ü R E R K (İzmir) — Halk Partisini tenkid ediyor. 

4 9 6 6 
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C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Halk Partisine bakarak irtifa a lmaya çalı
ş ıyorsunuz, bir türlü kanaat lanamıyorsunuz. 

Yahut gelişi güzel, cılız ve kısır tedbirlere başvurarak Ziraat Bankası
nı, tarım satış kooperatiflerini bugünkü durumuna düşürmekte , pamu
ğu, tütünü, üzümü, inciri böylece mukadderler ine hatta mukadder ler i 
o lmayan kötü vaziyetlerde bırakmak muvaffak o lmuş bir istihsal ve zira
at polit ikası mıdır? Biz eminiz ki, Sayın Başvekil de üç yıldır, türlü müş
küllerde didinip çabalamasına rağmen bu işin içinden ç ıkamadığı için 
v icdanen muazzeptir . Maalesef dünden kalan bürokrasiyi ve bilgisizliği 
yenmeye ve bütün bu engelleri müstahsil ve memleket lehine olarak aş
maya muvaffak olamamıştır. Ancak ve kısmen parmağının ucuyle buğ
dayı tutmaya çalışmıştır. Bu noktada C.H.P. muhalefetinin ne derece 
haksız ve zararlı olduğu da meydandadır . (Bu da Halk Partisine sesleri, gü
lüşmeler) 

Bu yıl Dünya Buğday Anlaşması gereğince azamî fiyat anlaşılmalı pi
yasada buşel başına iki dolar 5 sente çıkarılmıştır. Amer ikan Hükümet i 
nin kendi çiftçisi için tespit ettiği asgarî fiyat ise buşel başına 2 dolar 21 
senttir. An laşmaya İngiltere'nin girmediği malumdur. Fakat bu Amer ikan 
çiftçisini korkutmaz. Çünkü fiyat teminat altındadır. 

Hükümet buğday ihracatına prim vermektedir. 

Marşal kredileri devam dereken Avrupalılar Amer ika 'dan pek çok zi
raat mahsulleri alıyor ve bu suretle dolarların bir kısmını iade ediyorlar
dı. 

Ayr ıca Ekisport-İmport Bank da pamuk ihracatını finanse e tmekte
dir. Ayr ıca kongre Pakistan'a bir milyon ton buğday hediye etmiştir. Bun
dan başka 7 Ağustos 1953'te çıkarılan bir kanunla kongre, kredi korpo-
rasyonun elindeki stoklardan 100 milyon doları aşmayacak miktar ın aç
lık olan ülkelere veri lmesini emretmiş, tatbikini Cumhur Reisinin takdi
rine bırakmıştır. 

Hükümet ziraat mahsullerini, dahilî istihlâkini ar t ı rmak bi lhassa sa
nayideki kullanılışını çoğaltmak için de araştırmalar yapmakta ve tedbir
ler almaktadır. 

Refah seviyesi yüksek olan bir memlekette gıda maddeler i istihlâkini 
ar t ı rmak imkânsız değilse de çok güçtür. Bizde ise bu maalesef çok ko
lay ve çok lazımdır. 

Bilhassa başta ormanlık bölgelerde ve Karadeniz kıyılarındaki halkı
mız o lmak üzere Hükümetin dikkatini bu noktaya da ehemmiyet le çeke
riz. Bunlar da en iyi yatırımlar ve en iyi istihlâk yolları olacaktır. 
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Şüphesiz bunları düşünebi lmemiz, bilhassa buğday istihsalindeki ar
tış dolayısiyle mümkün olmaktadır. Bunu da memnunane tebarüz ettir
mek ve burada her ne bahasına olursa olsun Menderes 'e hak vermek is
teriz. Bu suretle istihlâk artış yoluna giderse onu tebrik ve teşekkür et
meye hazır olacağız. Birleşik Amerika 'da bu istihsal ve daha doğrusu 
stok fazlaları işsizlere, kızılderili yerlilere, okul çocuklarının öğle yemek
lerine, fakirlerin himayesine tahsis edilmektedir. Bilhassa çabuk bozula
cak maddeler bu maksatla kullanılmaktadır. 

Süt ve tereyağ okul çocuklarına veriliyor. Meyvalar, yumur ta ve etler 
de öyle. Kredi kaporosyonu orduya 50 milyon libre tereyağını margar in 
fiyatına ve bu maksatla vermiştir. 

Demek ordumuzun iaşesinde de bu esas göz önünde tutulmalıdır. Bu 
sene Millî Savunmaca az miktarda alınan pirinci de pek küçük olmakla 
beraber iyi bir başlangıç sayar ve vaktiyle ofis elinde bozu lmaya yüz tu
tan yağlar için de aynı şeyin yapı lmamış olmasını esefle hatırlarız. 

Amer ika gibi zengin bir ülkede margarin gittikçe tereyağının yer ine 
geçmektedir , enteresan bir garibedir bizim memleket için. Bu yüzden 
Amer ika tereyağında boğulmaktadır . 74 milyon libre tereyağı okul kan
tinlerine verilmiştir. 

Ziraî mahsul fiyatlarının himayesi Birleşik Amer ika 'da o kadar ileri 
gitmiştir ki, hatta buna karşı çiftçilerde reaksiyon başlamış ve çiftçi der
nekleri başkanları müracaat ederek bizim mallarımızın hakiki değerini 
istiyoruz, hükümetten ve müstehlikten atıfet a lmak is temiyoruz demeye 
kadar varmışlardır . 

Nihayet Mişigan Üniversitesi bir anket yaparak çiftçilerin fikirlerini 
toplamış ve ziraî ekonomi gazetesi ile yayınlanan neticelere göre çiftçile
rin ekseriyeti dernek başkanlarının dediklerini tekzip, Hükümet in hima
ye fiyatlarının idamesini istemişlerdir. 

Ziraî mahsul fiyatlarını himayenin aleyhinde olanlar da vardır. Bazı
ları da bu politikanın ergeç iktidarsızlığa düşeceğini ifade etmektedirler . 
Fakat bu polit ika 20 senedir Birleşik Amerika 'da yapacağını yapmış , 
müstahsil i borç, faiz ve fakirlik çamurlarından kurtarıp çıkarmıştır. 

Yalnız bu arada şu da katiyen malûm olmuştur ki; kısa bir devrede 
ziraî istihsalin artışına güvenmek ve övünmek doğru değildir. Ziraî istih
sal art ışında ve onun istikrarında âmil olan esas ekim sahalarının artışı 
değil, ondan çok randıman ünitesinin artışıdır. Tarafsız Avrupal ı tetkik-
çilerin belirttikleri gibi : Ziraî mahsullerin fiyat himayesi Amer ikan eko
nomis inde sağlam bir temel rolünü oynamıştır. 
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Ziraat istihsali muazzam bir inkişafa mazhar etmiştir. Piyasalardaki 
büyük fiyat temevvüçlerini önlemiştir ancak her türlü hallere, şartlara 
uygun ve uyanık bir politika olmalıdır. Uzun müddet devam ettirilirse 
meydana çıkacak melhuz tehlikeleri de önlemelidir. 

İşte bizim hangi iktidar olursa olsun bu fakir ziraat memleket in in kal
k ınmas ında istiyeceğimiz esasların panoraması kısaca bundan ibarettir. 

Yeni mevzuata, yeni bir zihniyete yeni bir fiyat ve h imaye poli t ikasına 
ihtiyaç vardır. 3 milyon Türk köylü ailesinin varlığı, kalkınması , refahı 
her şeyi ve her şeyi buna dayanmaktadır. 

İhracat fiyatlarını arz ediyorum : Buğday fiyatları; 1950'de ihracat 
yoktur. Bir miktar ithalat vardır. 1951'de 33,4, 1952'de 36,2, 1953'te 
30,4, 1953'ün son aylarında 26,3 kuruşa inmiştir. 

Pamuk ihraç fiyatları; 1949'da 241 kuruştur. 1950 de 232,5 'a inmiş
tir. Kore konjonktüründen çok istifade edeceğimiz senede pamuklar ı dı
şarıya ucuz satmışız. 1951'de 387,9 kuruş, 1952 de 281,5 kuruş, 
1953'te 220 kuruş, bu sene 215 kuruştur. Görülüyor ki, pamuk mahsu
lünün harice satışında Hükümet in bir büyük muvaffakiyeti yoktur. Bu 
arada Kore konjonktürü de kaçırılmıştır. 

Fındık; 1950 de 215,9 kuruştan, 1951 de 285 kuruştan, 1952 de 
201,9 kuruştan, 1953'te 209 kuruştan muamele görmüştür . 

Tütün; 1950 de 343, 1951 de 349, 1952 de 293, 1953'te 296 'dan ih
raç edilmiştir. Bu senenin ilk başlangıcı iyi değildir. 

Afyon; 1949 da 57,17, 1950 de 47,76, 1951 de 53 ,61 , 1952 de 53,88, 
1953'te 44,84'tür. 

Üzüm; 1949 da 87 iken 1950 de 68, 1951 de 87, 1952 de 73, son 
primli üzüm 61'dir. 

İncir; 1950 de 62, 1951 de 52, 1952 de 51 , 1953'te 47'ye düşmüştür . 
Görülüyor ki, Kore konjonktürü bakımından bizim için h a m m a d d e ihra
cat ımızda bir istifademiz yoktur. Esaslı bir fiyat politikası takibedilmedi-
ği için de bu fiyatlar biraz daha düşmüştür. 

R E İ S — Cezmi Türk, silsilei kelâmınızı bozmuş olmak için arz e tmiyo
rum, eğer konuşmaya daha devam edecekseniz yarın konuşmanızda bir 
mahzur var mıdır? 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Mahzur yoktur. Esasen daha çok tutanak
lara konuş tuğumuzun farkındayız. Burada kalıp da sabrı t ahammül gös
teren arkadaşlara teşekkür ederim. 
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REİS — Vaktin gecikmiş olmasına binaen 19 Şubat C u m a günü saat 
10'da toplanmak üzere celseyi kapat ıyorum. 

1954 Mali Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihası ve Bütçe Komis
yonu raporu 

REİS — 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihasının tü
mü üzerinde müzakerelere devam ediyoruz. 

Söz Türkiye Köylü Partisi Meclis Grubu adına Cezmi Türk'ündür. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) — Türkiye Köylü Partisi Meclis Grubu adına 
1954 Bütçesi üzerindeki beyanlarımıza devam ediyoruz. 

Dün son yıl içindeki ihracat maddelerini ve para tutarlarını tütünde, 
pamukta ve buğdayda arz etmiştim.. . 

Bu arada Fındıkta : 

1950 de 26 645 tonla 52 milyon liralık, 

1951 de 21 513 tonla 50 milyon liralık, 

1952 de 26 170 tonla 51 milyon liralık ve 1953'te 9 aylık 17 200 ton
la 36 milyon liralık ihracat yapılmıştır. 

Kuru Üzümde : 

1950 de 80 334 tonla 58 milyon liralık, 

1951 de 34 128 tonla 30 milyon liralık, 

1952 de 44 345 tonla 31 milyon liralık, 

1953'te 9 aylık; 13 600 tonla 8,9 milyon liralık ihracat yapılmıştır . 

Yine ihracat sahnesine gelen arpada : 

1951 de 88 867 tonla 22 milyon liralık, 

1952 de 147 540 tonla 41 milyon liralık, 

1953'te 6 aylık 159 600 tonla 34 milyon liralık ihracat yapılmıştır . 

Madenlerde olan bu dört yıllık gel işme ziraat mahsuller ine nazaran 
daha ön plandadır. Fakat nedense gerek Hükümet tasarısı, gerek komis
yon gerekçesi tercihan ziraat mahsulleri üzerine eğilmektedirler. Geçen 
sene Bütçe Komisyonunda belirttiğimiz ve ısrarla üzerinde durduğumuz 
veçhile h a m m a d d e memleket i olarak kalmak, bilhassa ziraat mahsulleri
nin mukadder i bakımından tehlikeli olduğu için Hükümet in çok döviz 
kaynağı olacak maddeler üzerinde durmasını , maden işletmelerini fenni-
leştirmesini ve dolayısiyle maden ihracatını art ırmasını temenni etmiştik. 
Bu sözümüzün doğruluğu bu istatistiklerle bir daha teeyyüd etmiştir. Ni 
tekim, 1950 de krom istihsalâtı 353 tonla 29 milyon lira, 
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1951 de 504 609 tonla 46 milyon lira, 

1952 de 626 408 tonla 64 milyon lira. 

1953'te 9 aylık 409 100 tonla 53 milyon liradır. 

Görülüyor ki, ton itibariyle de para itibariyle de gittikçe artmaktadır . 
Vakt inde tedbir alınarak bunu ferrokrom şeklinde ihraç e tmek için yeter 
derecede elektrik istihsali mümkün olsaydı şüphesiz memleke t imizde A l 
lah vergisi olan krom kaynaklarından daha yüksek miktarlarda fayda
lanmış olurduk. 

Bakır : 

1950 de 6 316 tonla 7 milyon liradır, 

1951 de 7 532 tonla 22 milyon liradır, 

1952 de 16 667 tonla 41 milyon liradır, 

1953'te 9 aylık 14 800 tonla 24 milyon liradır. 

Diğer madenlerin de istihsal ve ihracatında artış vardır. 

Diğer madenler : 

1950 de 34 065 tonla 4 milyon liradır, 

1951 de 117 156 tonla 22 milyon liradır, 

1952 de 296 503 tonla 26 milyon liradır, 

1953'te 9 aylık 168 900 tonla 14 milyon liradır. 

Bu rakamları da arz etmek suretiyle Hükümet in istikbal için teminat
lı ihraç maddesi olarak maden işletmeleri üzerinde durması ve bunları 
fennileştirmesi, bilhassa madenlerden alınan Devlet hissesinin de temini 
için artık eski Maden Nizamnamesi rejimine ivedilik ve öncelikle son ver
mesini , bu suretle maden ihracatında umumî muvazenenin ve diğer büt
çelerin de istifadesini bir an evvel temin etmesini rica etmek istiyoruz. 
Aksi takdirde bugünkü rejimle maden istihsalatını ar t ı rmadan gerek ma
hallî gerek merkezi idarenin mühim bir faydası o lmayacağını , sadece 
memleke te döviz temin eden bir kaynak olarak kalmakla iktifa edeceğini 
arz e tmek isteriz. 

Arkadaşlar ; gerek Hükümet gerekçesinde, gerek komisyon gerekçe
sinde tesadüf etmediğimiz bir hususu burada huzurunuzda tebarüz et
t irmek istiyoruz. Memleket imiz bir hammadde memleketidir . Bir leşmiş 
Millet lere dahildir, Avrupa İktisadî İş Birliğine dahildir. Böyle h a m m a d d e 
ihraç eden memleket ler in liberasyon sistemi içinde kendilerini kalkındı-
ramayacaklar ı ve bizim düştüğümüz gibi dış ticaret açığından kurtula
mayacaklar ı ve binnetice borçlarını tediye edemeyecek duruma düşecek-
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leri her kesin bildiği bir hakikattir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 
Aralık 1952 de 623 numaralı bir karar kabul etmiştir. Bu karar, Birleş
miş milletlere üye olan devletlere mühim tavsiyelerde bulunmaktadır . 
Bilhassa, temas ettiğimiz mesele üzerinde direktif vermektedir . Bir leşmiş 
Milletler Genel Kurulu kararlarına tâbi olması gereken devletlerle Avru 
pa İktisadî İş Birliği İdaresine dahil memleketlerin ve Bir leşmiş Milletle
rin Genel Kurul kararlarına göre bizim hammadde satışlarına mukabi l 
kendilerinin mamul madde satışlarında en asgarî fiyat istemeleri ve bil
hassa bize teçhizat verirken, yedek parça verirken hammadde le r için 
yüksek fiyatlar talebetmesi, hammaddeler imizi a lmakta bize h imayekâr 
olmaları , mamul maddeleri de mümkün olduğu kadar maliyet lere yakın 
fiyatlarla vermeleri kabul edilmiş bulunmaktadır. Halbuki Hükümet imi
zin kanaatince, bir hata eseri olarak vaktiyle kabul ettik. Törki Anlaşma
sı üzerine yüksek liberasyona gitmek bu bakımdan bizi ağır bir du ruma 
düşürmüştür . Koskoca İngiliz İmparatorluğu dahi Avrupa İktisadî İş Bir
liği İdaresinde l iberasyonu % 58'e kadar kabul etmişken ve bu nispeti 
ancak geçen sene % 70'e çıkarmışken, maalesef dünkü iktidara inzıma-
men bugünkü iktidar l iberasyonu pek kolaylıkla ve yüksek nispetlerde 
kabul etmiştir. Bir hammadde memleketinin böyle bir rejimi kabul e tme
sinin bugünkü neticeleri meydana çıkmıştır. Bugünkü neticeler muvace
hesinde dahi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bu kararları ve yedi 
tavsiyesi üzerinde durmak, hammaddeler imize müşteri ve rakip olan 
memleket ler in de bu karara uygun hareket etmelerini beklemek, vatan
daş olarak bizim, hem de Hükümet olarak Hükümet in hakkıdır. Bu hu
suslarda dış politikamız da bu yönlerden ısrarlı takiplerde ve taleplerde 
bulunmayı teşvik ederiz. 

Eğer Birleşmiş milletler Kurulunun verdiği ve tabiatı eşyaya uygun 
olan bu gibi kararlar tatbik olanmayacaksa, bu gibi iktisadî kararlar tat
bik edi lmeyecekse Birleşmiş Milletler ideali uğrunda Kore 'de kan döken 
evlatlarımızın haklarını, fedakârlıklarını değer lendirmemiş oluruz. Siya
sî, iktisadî hamlelere, anlaşmalara inkıyadediyoruz. Bir leşmiş Milletler 
iktisadî sahadaki kararlarına da, dostlarımızın, ülküdaşlarımızın intibak 
etmeleri lâzımdır. Kredi politikası : Arkadaşlar, gerek gerekçede, gerekse 
komisyon gerekçesinde övülen bir politika vardır. Bu memleket in içeri
sinde alakalı büyük şahsiyetler tarafından da övülerek tekrarlanmakta
dır. Bu, yeni iktidarın hususiyetle ele aldığı ziraî kredi politikasıdır. Bu 
arada u m u m î şekilde kredi polit ikasından bahsedi lmekte ve bazı rakam
lar da ortaya atılmaktadır. Asl ında kredi politikası pek umumî bir tâbiri 
ifade etmektedir. Bu da enflasyoncu ve deflasyoncu olabilir. Hükümet in 
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geçen üç yıllık bütçe gerekçesinde objektif bir beyanına tesadüf oluna
mamaktadır . Bir yandan muayyen sahalara bol miktarda kredi yat ır ı rken 
enflasyoncu olarak hareket etmiyoruz diyorlar. Bu sadece bir iktisadî in
kişaf halinde bulunduğumuzu gösteren expansiyonist bir poli t ika imiş. 
Halbuki enflasyonist bir genişleme ifade eden bi lhassa ticarî kredileri , 
pek isabetsiz bir politika takibedildiğini göstermektedir . Burada bi lhassa 
hayvancıl ığa, ağır sanayie, dokuma sanayiine, gıda sanayiine, diğer sa
nayi ve â m m e hizmetleri, serbest meslekler sahasına, millî müessese lere 
açılan kredilerin porteleri ve neticeleri hakkında da malûmata ihtiyaç ol
duğu takdir olunmamaktadır . Bankalarca her teşekküle tahsis edilen 
krediler ve bunların yıllar boyu seyir ve inkişaflarının da takibi esaslı bir 
kredi faaliyetinin zarurî amillerindendir. Ancak bu sayede gerek muhte
lif sektörlerin vaziyeti, gerek umumî mahiyeti enflasyon veya deflasyon
cu olup olmadığı açıkça görülür ve ona göre vakt inde tedbirler alınır. Ni
tekim bugün de siyasî bir propaganda mevzuu olarak ele alınan şeker ve 
ç imento sanayii sahasına yapılan ve yapılacak olan yat ır ımlarla bu saha
lara tahsis edilmiş ve edilecek kredilerle umumî kredi poli t ikasının bütü
nü ve ayrı ayrı sektörleriyle mukayese edilmeli ve nispetleri belirt i lmeli
dir. 

İngiltere'nin idaresini pek kötü iktisadî şartlar içinde eline a lmış olan 
bugünkü muhafazakâr Hükümet kabinesinin, bi lhassa 195 Eden beri ta-
kibettiği ve bariz hareketleri itibariyle deflasyoncu olan kredi polit ikası
nın bugün elde edilen neticeleri, İngiltere'deki iktidarın yüzünü güldüre
cek mahiyettedir. Bu sayede ingiliz milleti sıkı tahdit lerden kur tulmuş, 
bazı sahalarda devlet müdahalesi kaldırılmıştır, serbest ticaret sektörü 
açılmıştır. Bizde takibedilen ve bütün imkânlara rağmen enflasyoncu 
olan kredi politikası bizi bugün dar duruma düşürmüş. . . bulunmaktadır . 
Önce l iberasyon dendi. III - numaralı liste ile ithalât talepleri sıraya kon
du sonra tercihli müsaadeler devri geldi. Kısa zamanda bu tercihli liste
lerden sonra da tahditli tevzi geldi. Bugün de artık t amamen dar mana
sı ile Devletçi olarak, müdahaleci olarak döviz darlığı içinde bize benzer 
bir rej ime yerini terketmiştir. 

Bi lhassa ithalâtçı tüccarın on yıldır merkez bankasında bloke olan A l 
manya alacakları faizsiz olarak orada yatıp kururken öbür taraftan v e 
rimli kredi poli t ikasından bahsetmek biraz tuhaf olmaktadır. 

Kaldı ki yine ithalatçı tüccarın % 4'leri, yıl larca bekledikten sonra çı
kan kararname ile sureta tesviye edilmiştir. 

Fakat yeniden yatırılan % 4'lerle elde olan taleplerle, bir türlü trans
fer edi lemeyen % 100'ler... yüz milyonlara vâsıl olmuştur. Ancak bu itha-
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latçının ticarî kredilerinin tahdit edilmesi; hem tüccarın ve hem de Hü
kümetin çok mühim bir duruma düşmesine hem de ithal mallarının 
müstehlik zararına yükselmesine hem de bazı malların zaman zaman, 
yer yer ağır piyasa buhranları geçirmesine sebep olmuştur. Bu cümleden 
olarak asl ında basit gibi görünen fakat delâleti büyük olan bir örnek ver
mek istiyoruz. 

Ordumuzun ve köylümüzün hayvanatının en mühim iht iyaçlarından 
olan nal çivisi bugün piyasada mevcut değildir. Hatta geçen hafta içinde 
Millî Savunma ihtiyaçları için ilân edilen nal çivisine talip zuhur e tme
miştir. Çünkü dünyanın hemen tek olan İsveç firması artık yu rdumuza 
transferle mal göndermek usulünü kaldırmıştır. Kalite o lmayan Yugos lav 
malları dahi talip değildir. Birçok Alman firmaları ayni şeyi yapmaktadır . 
Sadece bazı İspanyol ve Yugoslav firmaları bu vaziyette a leyhimize olmak 
üzere düşük fiyatlar gösteriyorlar. Siparişleri aldıktan sonra fiyatları yük
seltmektedirler. Bütün bunlar ilerisi düşünülmeden açılan bol ticarî kre
dilerle yapı lan ithalatın ne neticeler vereceği ve memleket in dış ticaret 
muvazenes in i ne hale getireceği düşünülmemekten ileri gelmektedir . 

Kredi politikasının gelişigüzel monovolan bir politika değil umumî 
portesi itibariyle memleketin ekonomik bünyesine uygun olması zaruri
dir. Aksi takdirde, bugünkü aksi neticeleri verir ve buna yeni bir veçhe 
veri lmesi ve bir düzene sokulması da müşkül olur. 

Öte yarıdan ticarî kredileri art ırmak ithalat taleplerini ar t ı rmaktan 
başka bir şey değildir. Bu itibarla da Demokrat iktidarın kredi politikası
nı övmeye imkân yoktur. Uzak yakın zararlarını ise memleket hergün bir 
daha görüp anlamaktadır. Bu bakımdan 1954 yılı da birçok sıkıntılara 
hâmile bulunmaktadır . 

Bu arada okunan ziraî kredi politikasına gelince : Son dört yıl içinde 
Ziraat Bankası doğrudan doğruya müstahsıla bir milyar 780 milyon lira 
kredi vermiş , 745 milyon lira tahsil etmiştir. Halen 1 milyar 35 milyon li
ra müstahsil in kredi borcudur. Tar ım Kredi Kooperatifleri aynı müddet 
içinde 747 milyon lira vermiş, 430 milyon lira tahsil etmiş 317 milyon ko
operatiflerin kredi borcudur. Tar ım Satış Kooperatiflerine 801 milyon lira 
vermiş 463 milyon lira tahsil etmiş 338 milyon borç olarak durmaktadır . 

Ziraî Donat ıma 156 milyon lira kredi vermiş , 120 milyon tahsil etmiş 
36 milyon lira alacaklı durumdadır. Bu büyük operasyonlardan on mil
yonlarca faiz almış, kâr etmiş buna mukabil artan ziraat mahsul ler inden 
ve ihracattan gelen rakamlar da malûm. Bol gıda ile bes lenmiş bir inek
ten az süt a lmak gibi, ihracat ile elde edileni dün arzetmişt im. Bu ihra-
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çatla bu memlekete bu paraları getirmek için sarfedilen kredi miktarla
rını şimdi arz ediyorum. Mukayesesini zahmet eder metin üzer inde yapa
bilirsiniz. Müstahsil bugün bu borç ve faizlerin altında ezilmektedir . Ona 
rağmen ihracat açıkları artmıştır. Kâr mı etti? Bundan kârlı büyük ope
rasyonlarla büyük faiz yekûnları elde eden Ziraat Bankası mıdır? Bura
da susmak ve Ulu Tanr ıya dua ederek 1954 mahsulünün bereketl i o lma
sını ve iyi fiyatla satılmasını dilemekten başka diyecek bir şey yoktur. 
(Amin sesleri). Cenabı Hak bu memleketi , cümleyi ve bu meyanda Ziraat 
Bankasını muhafaza buyursun. (Amin sesleri). 

A m a aminden başka diyecek şeyleriniz de olmalı idi. (Gülüşmeler). 

S U A T BAŞOL (Zonguldak) — Hiç merak etme Cezmi Türk, Al lah diyen 
mahrum kalmaz. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Arkadaşlar, pek meşhur olarak bol bol da
ğıtıldığı iddia olunan Ziraat Bankası kredileri hakkında da bir iki cümle 
söylemek ist iyorum. 

Ziraat Bankası her vatandaşa her istediği zaman para ve rememekte 
dir. Bilhassa küçük çiftçi bundan çok müteessir olmaktadır. Bendeniz in 
son defa Adana 'ya gidişimde bazı köylü vatandaşlarım şikâyette bulun
muşlardır : Şimdiye kadar bankaya hiç borçlanmadığımız halde banka 
bize borç vermiyor, kredi açmıyor. 

Hayret imi mucip oldu, gittim tahkik ettim, maalesef doğru o lduğunu 
öğrendim. Öyle bir nizam teessüs etmiş ki, banka eski borçlulardan ala
cağını alabilmek için onlardan bir miktar para tahsil ettikten sonra tek
rar iade ediyor. Bu kabil köylülerin bankadan para aldıkları ve ariyet ola
rak aldıkları bu parayı tekrar verip tekrar aldıkları bir vakıadır. Halbuki 
yeniden borçlanmak isteyen vatandaşlar ellerinde tapu kâğıtları bulun
duğu halde Ziraat Bankasına başvurmuşlar. 

Fakat, henüz bu husus için paramız yok, emir bekliyoruz cevabını al
mışlardır. Görüş tüğüm ve takibettiğim sırada da iki buçuk aydır emir 
beklemekte idiler. Mevsim ekim mevsimidir. Bu kredi bolluğu polit ikası
nın alt ında mestur böyle acıklı sahneler vardır. Daha objektif o lmak la
zımdır. Onun için bir iki müşahhas misal vereyim : 

Muhtar İbrahim Batuman 90 dönüm işliyor, Akçay , Kütük 2 115; 9 
479 metre murabbaı tarlası vardır. Buna banka kredi vermemişt i r . İlk 
defa borç lanmış olacaktı. Emir gelecek diye beklemekte idi. 

Mustafa, 22 dönüm işliyor, para alamamıştır. Ali Al t ınpmar; yeni baş
lamıştır. İlk müracaatıdır; para alamamıştır. Şu makine leşme kredilerine 
de bir iki örnek vermek istiyoruz. 
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İsa, 25 beygirlik bir traktörü yedi bin liraya almış, taksiti olan 1 600 
lirayı vermiş . 1952-1953 senesinde yani geçen sene taksit vermiyor . Ken
disi icraya verilmiş. Bankadan para almak istiyor. 150 dönümlük arazisi 
için banka borç para vermiyor. 

Arkadaşlar ın vakitlerini a lmamak için bu hususta fazla isim vermiyo
rum. 

R E F E T A K S O Y (Ordu) — Cezmi Bey; grup namına konuşuyorsunuz. 
Böyle teferruata girerek isim saymakta ne mâna var? 

REİS — Refet Bey rica ederim, hatibin sözünü kesmeyin. D e v a m edin 
Cezmi Bey. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Maddî deliller insanı tazip eder, Refet Bey. 
Maddî deliller gücünüze gider. 

REİS — İstedikleri gibi konuşsunlar. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Maddî deliller istersiniz, maddî delil veri
lince hoşunuza gitmez. A m a ben doktorum, kimlerin maddî delil karşı
sında hyperemıotivi te aksesi geçirdiğini bilirim. 

Tohumluk kredi hakkında delil vermek ist iyorum. Bir köylünün 3 
000 dekar arazisi var. Dönüm başına 12 kilodan 36 bin kilo tohumluğa 
ihtiyacı vardır. Bu 36 bin kilo yerine 3 600 kilo veriyor. Tar ım Bakanlığı 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Şube 13 : 6 3 0 7 / ve 1953 tarihli Rey
hanlı 'nın Belhana Köyünden Ahmet Sevim'e bu miktar verilmiştir. Buna 
da şükür. Bu kredilerle ekim sahalarının randımanlarının artırıldığı izah 
edilmektedir . Buğdayla arpada evet bu olmuştur. Bu doğrudur, haklıdır. 
A m a ne veri lmiş , mukabil inde ne alınmıştır. Ve bir milyon ton buğdayı iki 
senede ihraç etmek için bu memleket para olarak, emek olarak, enerji 
olarak makina olarak ne vermişt ir? Ne faiz ödemişt ir? Bugün çiftçilik 
hangi ağır yükler altındadır? Bunu birer birer mütalâa e tmek lazımdır. 
Ve bu artış yalnız bize de has değildir. Mısır 'da, Irak'ta, Suriye 'de de bu 
artışlar olmuştur. Bunlardan bir misal olarak pamuk ekimini a l ıyorum. 
Mısır 'da 701 bin hektardan 832 bin hektara çıkmıştır. Onlarda iktidar 
değişikliği mevzuubahis değildir. Devlet idaresi mevzuubahist ir . Artışları 
bizim gibi partilere izafe etmiyorlar. Irak'ta 17 bin hektardan 44 bin hek
tara çıkmıştır. İran'da 105 bin hektardan 150 bin hektara çıkmıştır. Baş
ka devreleri arz etmiyorum; şu dört senelik devreyi arz ediyorum. Türki
ye 'de 448 bin hektardan 642 bin hektara çıkmıştır. Suriye'de 78 bin hek
tardan 217 bin hektara çıkmıştır. 

Fazla tafsil e tmiyeyim, randımanlar da dönüm başına veya hektar, 
kental olarak artmıştır. Bu işte karakteristik olduğu için arz edeceğim, 
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Suriye 'de pamuk istihsali 5 700 ton iken 1951 de 50 bin tona çıkmıştır. 
Bi lhassa bu artış Irak hududu ve Cezire bölgesinde olmuştur. Ve randı
m a n hektar başına 450 iken 1951 de herşey altüst o lmuş ve randıman 
düşmüştür . A y n ı bizde olduğu gibi parazitler, tohum seleksiyonu olma
ması, susuzluk ve sair sebeplerle bu netice doğmuştur .Demek ki, p a m u k 
meselesi bir ihtisas işidir ve bu meydandadır . Seyhan 'da en büyük pa
m u k rekoltesini elde ettiğimiz 1950 de, bu netice eski iktidar zamanında 
ekilen tarlalarda olmuştur, ve o zamandan bugüne kadar Sayın Kabine 
Başkanının pamuk müstahsili olmasına rağmen Seyhan 'da aynı randı
m a n ve miktarı a lmak m ü m k ü n olamamıştır. A m a biz bunu bir iktidar 
meselesi telâkki etmiyoruz. Pembe kurtla mücadeleyi bi lmiyoruz, yeşi l 
kurtla mücadeleyi yeni öğrendik. Sulamanın dozunu, şeklini bi lmiyoruz. 
Gübre lemeyi Mısır 15 seneden beri yaptığı halde biz hiç bi lmiyoruz. Bun
lar birçok teknik meselelerdir. Bunlar muhakkak ki, mebuslar ve De
mokra t Parti iktidarından ziyade ziraat mühendisler ini ilgilendirir. Bu iş
le ziraat mühendisler inden gelmelidir. İktidarlar değişmekle ziraat mü
hendislerinin formasyonu değişecek değildir. Binaenaleyh bütün bu po
litikanın neticeleri ve dört senelik icraatın bilançosu gerekçelerdeki akis
leri gibi değildir. Madalyonun ters tarafı da vardır. 

Şimdi de Sayın Kabine Başkanının memleket dışındaki neşriyat ına 
kısaca temas e tmek ist iyorum : Sayın Menderes Türkiye için neşredi len 
Le M o n d Gazetesinde bu politikayı bir inkişaf ve iktisadî (apausion) poli
tikası olarak vasıf landırmakta ve aynı kelimeleri a l ıyorum, (ver t iguneuse) 
bir sükse olarak tavsif etmektedir. Baş döndürücü muvaffakiyet . Bugün 
elde edilen neticeler şu kritikler yapıldıktan sonra baş döndürücü muvaf
fakiyet mi yoksa baş döndürücü tezatlar mı o lduğunu siz takdir edebilir
siniz. A y n ı makalede bugünün neticeleri (progre ekonomik j igantesk) ya
ni devâsâ iktisadî terakki olarak gösteriliyor. Le Mond Gazetesi bu maka
leyi, belki Orta-Doğudan geldiği için Şarklı mübalâğası , diyebilir. Fakat 
biz Köylü Partisi Sözcüsü olarak bu gibi mübalâğalara düşü lmemes in i 
hele Hükümet başkanlarının Avrupa efkârı umumiyes ine karşı mübalâ-
ğakâr matbu yazılar vermemesini bilhassa temenni ederiz. Çünkü A v r u 
palı o lduğumuzu Atatürk İnkılâbından beri bi lmekteyiz. Maalesef m e m 
leket imizde henüz progre ekonomik j igantesk mevcut değildir. 

A y n ı zat makalesinde, memleket idaresinde merkezden teklif edi len 
belli p rogram ve prensibi bir tarafa bıraktık diyor. İstihsal kredilerini tan
z im ettiklerini söylüyor. Tanzim edilmiş olan krediler ve neticelerini gör
dük. Mâkul fiyat politikasının mevcut olmadığı ancak buğday ve fındıkta 
yapı l ıp diğerlerinin kendi mukadderlerine terkedildiğini, örnekler ini ver-
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mek suretiyle gördük. Bütün vatandaşların kapasitesini ve zekâsını ha
rekete get i rmek. Bütün vatandaşların inisiyatifi değilse de bir zümrenin 
muhakkak ve bütün vatandaşların feragati, fedakârlığı hepsinden daha 
muhakkak. 

Türk çiftçisi, bir arkadaşımızın da belirttiği gibi tıpkı millî mücadele
ye silahla gider gibi karasabanla ziraî mücadeleye atılmıştır. Bunda her 
şeyden önce vatandaşın feregati, fedakârlığı vardır. Bugün içine düştük
leri durum da bunun en büyük miyaridir. 

Bu makalede ziraî istihsali üç yılda artıran faktörlerinden de bahse
dilmiştir. Ma lûm 40 000 traktör hikâyesi de zikredilmiştir. Yalnız pamuk 
istihsalinde bir küçük unutma olmuştur, 1950 de 158 000, 1953'te 170 
000 ton gösterilmiştir. Diğerlerinde verilen 1953 rakamı, 1951 rakamı 
pamuk istihsalinde her nedense verilmemiştir. Maden istihsalinin m o 
dern aletler sayesinde artmakta olduğundan bahsetmiştir. Keşke böyle 
olsa idi, deminden beri madenlerde istihsal ar tmasında modern tekniğin 
yerleştir i lmesi için ısrar etmezdik. Maalesef bu vaziyet teessüs e tmemiş
tir, k rom başta olmak üzere bir çok madenler pek iptidaî şekilde ihraç 
edilmektedir. 

İşte bugünkü büyük gerekçelerde neler varsa, mevcut yolları , demir
yolları , vi layet yolları ilâh.... hepsi zikredilmiş ve müspet tesirlerinin der
hal netice verdiği de ifade edilmiştir. Biz hakikaten böyle büyük iddilara 
hayretle bakmaktayız . Halbuki bize şimdi yapılan yat ır ımların 1954-
1958'de yani ikinci seçim ikbalinde meydana geleceğini bir Arz- ı Mevut 
gibi vadetmektedirler . Avrupa 'ya karşı yazılan yazı larda ise müspe t neti
celeri derhal elde edildiği beyan buyurulmaktadır . Bize asıl neticeler dört 
sene sonra alınacak diyorlar. Halbuki Fransızca gazeteye bu neticeleri el
de ettik diye yazıyorlar. 

Türkiye 'nin sanayileşmesi meselesi, aynı zamanda elektrik enerjisin
den de bahsedi lmiş , ama maalesef o da hatıra gelmemiş , köy kalkınma
sı bu arada unutulmuştur. Fakat Avrupalı lara karşı ilan edilen elektrik 
enerjisi rakamları ve enerji o kadar düşüktür ki, ileride buna da temas 
edeceğim. 

Nihayet bir hükümle makale bitmektedir. Türkiye yeni bir envestis-
man programı tahakkuk ettirmektedir. Makalenin başında, arz et t iğim 
gibi, müspet yapılan plan ve programı bir tarafa attık demekte . Dış tica
ret mevzuunda makalenin sonunda, yeni Türkiye 'nin envest isman prog
ramı beyan edilmektedir. Bendenizce ilk beyanı doğru değildir. Bu gerçek 
doğru olsa ellerinde yeni etüdler olsaydı. Keşke bir envest isman progra-
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mı bulunsaydı . Hükümetin tezatlı işler gördüğü, tezatlı sözler söylediği 
ma lûm, fakat tezatlı yazılar yazdığının da bu hazin bir örneğidir. 

Arkadaşlar , biz hükümlerimizi parti grubu olarak söyledik, bir iktidar 
başkanının ve parti başkanının kendi işleri hakkındaki hükmünü de 
söyledik. Şimdi bir iki tarafsızın da fikrini kısaca arz edeyim. 

Son zamanlarda sermaye yatırımını teşvik için Türkiye 'ye gelmiş bu
lunan Mister Randell ' in Atlantik Mecmuasında neşrettiği ve Vatan Gaze
tesinde tercümesi çıkan makalelerini kısa cümlelerle arz ediyorum. 

Diyor ki : "Türkler son zamanlarda fazla başarıdan dolayı fazla guru
ra kapılmışlardır. Bu, onlara sermaye yat ı rma işinin ne kadar zor bir me
sele olduğunu unutturmuştur." 

Demek ki, bu yabancının bize gelip tetkikat yaptıktan sonra edindiği 
kanaat gurura kapılmış olmaktır. 

Ayr ıca şu sözleri şayanı hayrettir. "Türkiye'ye sermaye get i rmek iste
yen Amerikal ı lar ın çoğunun fazla sermaye yat ı rmadan evvel Türkiye ta
rafından İsviçre, Güney Amer ika ve hatta Birleşik Amer ika bankalar ına 
yatır ı lmış olan paraların tekrar Türkiye'ye dönmesini talep edecekler ine 
şüphe yoktur. İktisaden gel işmemiş bir memleket olan Türkiye 'nin kendi 
evlatları vatanlarına para yat ı rmak tehlikesini göze a lmazken; yabancı 
para sermayedarlar ının Türkiye'ye para yatırmalarını is temek pek kolay 
bir iş o lmasa gerektir. 

S İ N A N T E K E L İ O Ğ L U (Seyhan) — Komünist olsa gerek. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) A m a n sakın ha paşa. Sonra bizim listede ge
ne müstakil olursun. (Sağdan gülüşmeler) Aras ' tan Teksas 'a kadar gider bu 
söylediğin laf. 

REİS — Devam buyurun efendim. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Haberin olsun Aras ' tan Teksas 'a kadar gi
der dedim. Mr. Randall 'e komünist dedi de. 

Arkadaşlar ; Birleşmiş Milletler eksperleri gelmiş memlet imizi bu üç 
sene içinde tetkik etmişlerdir. Orta-Doğu ülkeleri meyanında. İktisadî İş 
Birliği İdaresine verdikleri raporda koydukları teşhis ve hüküm şudur : 
"Türkiye İktisadî İş Birliği İdaresine üye olan devlet lerden nüfus başına 
geliri halen en düşük olan memlekettir." Yani bütün bu expension'a, mi-
raculeuse, vertigineuse, gigantesqe işlere rağmen kendimizi ve haddimi-
zi iyi bilmeli ona göre daha büyük daha enerjik hamleler yapmaya çalış
malıyız. Türkiye İktisadî İş Birliği İdaresine dahil memleket ler içinde me
sahası itibariyle birinci, nüfus itibariyle de beşincidir. Eğer bu memleke t 
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bütün kaynaklarını işletmek kendi iktisadî istikrarını ayakta tutmak is
tiyorsa bir inkişaf planı hazırlamalı memleket in hakikî malî kaynakları
na dayanmal ı . Bu meyanda dış yardımlardan da faydalanarak envestis-
manlar yapmalıdır ." Yani bir plan ve programla işe g i rmemiz i istiyor. Bu
nu bize İktisadî İş Birliğine dahil olan bir eksper olarak tavsiye ediyor. 

Sayın Bütçe Komisyonu, gerekçesinde, dün kısaca temas etmiş geç
mişt im, bir bünye tasfiyesinden bahsedilmektedir. Yani Türkiye 'n in içti
mai, iktisadî bünyesi son üç yıl içinde tasfiye olunmuş. . Temiz lenme mâ
nasına mı? İstihale mânasına desem tasfiye kelimesini ku l lanmaması la
zımdı . Tasfiyenin bu ekonomik yeniliğini, kül türüm müsait değildir, an
layamıyorum. (Gülüşmeler) Yalnız ben şu cevabı vermek ist iyorum, en son 
dış ticaret istatistiğine göre -daima resmî ve matbu şeyleri arz ed iyorum-
1938 de ihracatımız 144 milyon lira, ithalatımız 149 milyon imiş, açığı
mız 5 milyon lira. Bu ithalatın : 

% 15'i makineye, 

% 18'i demir ve çeliğe, 

% 7'si nakil vasıtalarına, 

% 0,7'si petrole, 

% 0,4'ü gübrelere, 

% 0,4'ü çimentoya, 

% 0,6'sı keresteye, 

% 1 T i pamuklu mensucata, 

% 4'ü tıbbî ve kimyevi maddelere ver i l iyormuş. 

1952 de ihracatımız 1 milyar 16 milyon 228 bin liradır. 

İ thalatımız 1 milyar 556 milyon 570 bin liradır. 

Açığ ımız 540 milyon liradır, 

Yani ihracatımız sekiz misli artmış, ithalâtımız on misli ar tmış, açık 
100 misli artmıştır. 

İthalâtın : 

% 22'si makine, 

% 16'sı demir, çelik, 

% 8'i nakil vasıtaları 

% 1,5'u petrol, 

% 0,6'sı gübreler, 

% 5,3'ü ç imento, 

% 3,9'u tıbbî ve kimyevî maddelerdir. 
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İktisadî bünye değişikliği bu mudur acaba? Ve tasfiye edildiği beyan 
ve ilan edilen bünyemiz bu bünye midir? 

Arkadaşlar , dünyanın bildiği, bizim de bi lmemiz lâzımgelen reel vazi
yet imiz şudur maalesef : Siyasî ve askerî bakımlardan k ısmen Avrupal ı , 
sosyal ve ekonomik bakımlardan ise henüz, maalesef t amamen Or ta -Do-
ğuluyuz. İstihsal tekniğimiz de öyle, Dünyanın bizim hakkımızdaki teşhi
si de böyle . 

Kültür değişmesine olan ihtiyacımız bugün de bütün şiddetiyle de
v a m etmektedir. Kültür değişmesi için siyasî ve zecrî kanunlar ç ıkarmak 
bida'atine devam etmekteyiz. Ciddî bir kültür değişmesinin her şeyden 
önce istihsal tekniğine dayanacağını bi lmemiz lâzımdır. Bilhassa sosyal 
bünyenin temeli olan aileyi bu yeni tekniğe uygun vasıta ve aletlerle teç
hiz gerektir. Ordumuzu Avrupal ı yapan bu teknik olmuştur. Mil let imizi 
mode rn kültürlü yapacak olan bu teknik olmalıdır. İsrail'in kurulmasın
da ve kalkınmasında âmil olan Avrupa 'nın orta sınıfı teşkil eden serbest 
meslek sahipleridir. Orta-Doğu'nun diğer ülkelerinde ise bu orta sınıf 
mevcut değildir. Bizdeki malî mevzuat bilhassa son müeyyideler le bu sı
nıfı mahvedecek şekilde tertiplenmiştir. Mesela -bunu bir meslek için ka
bul e tmeyin, bir eksper raporundan aynen al ıyorum- İsrail 'de dünyanın 
hiçbir yer inde bulunmayan miktarda hekim vardır. 380 kişiye bir hek im 
düşmektedir . Diğerlerinde bu eksiktir. İran'da 63 bin kişiye bir hekim 
düşmektedir . Serbest mesleklerden biri diye arz ediyorum. 

Orta-Doğu 'nun karakteri köyler halkının karışıklığı ve elan gezgin 
aşiretlerin mevcudiyetidir . Umumiyet le doğumlar çok ölümler ve bi lhas
sa çocuk ölümlerinin çok olması Orta-Doğu'nun karakteridir. Çocuk hıf
z ı s ı h h a s ı n ı n en ileri olduğu Mısır 'da dahi üç çocuktan biri beş yaş ına 
va rmadan ölmektedir. 

Or ta-Doğu 'da ilk istihsal vasıtası hayvanlardır. Cenup' ta devedir. Sü
tü, derisi, tezeği yegâne geçim vasıtasıdır. Daha biraz yukarda ineğe bağ
lı, daha dağlarda keçiye bağlı insanlar, çöllerde, steplerde ufki bir göçe
belik, dağlarda yaylalarda amudi bir göçebelik, bütün Or ta-Doğu göçebe
lerinde karakteristik kıl çadır vardır. Kıl çadır hepsinde farik vasıftır. Hal
buki bu memleket lerde elli yıl önce senede bir deve satana zengin denir
di, ş imdi ise bu bir şey ifade etmez. Çünkü devenin yer ine otomobi l ka
im olmuştur, otomobil deve fiyatından çok pahalıya satılmaktadır. Bu ik
tisadî bataktan kurtulmak için üç vasıta vardır. Cenuptaki ler için deve 
yer ine koyun, keçi besleyip mahsulâtını satmak, daha yukardaki ler için 
iş tutmak, asker olmak veya petrol işletmelerinde çal ışmak, daha şimal-
dekiler -ki biz dahil- için göçebeliği bırakıp yerleşip, toprak sahibi olup 
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çiftlik yapmak. Binlerce yıldan beri Orta-Doğu'nun temel taşı köylerdir, 
hem de ziraatçi köyler. Bu, bir yabancı eksperin verdiği hükümdür . Şu 
halde bütün işlerimizde kalkınmamıza köy kalkınmasiyle baş lamamız 
zarureti bir kere daha meydana çıkar. Büyük çoğunluk itibariyle köylü, 
çiftçi ve ondan sonra esnaf ve işçi ailelerinin yaşamaya çalıştığı memle
ket imizde sosyal karakterimize uygun millî programlar yap ı lmadan böy
le operasyonlara girişmek memlekete zararlar tevlid e tmekte ve bunlar 
milyarlara mal olan kayıplara müntehi olmaktadır. Böyle memleket in âti
si için yapı lması gerekli programlar yapmak yerine aylık ve yıllık muvaf
fakiyet politikacılığı yapmak da maalesef memleket imizde kökleşmek is
tidadını göstermektedir. Her şeyden evvel bu memleket te yaşayan Türk 
insanının çoğunluğu ve bunların esasını teşkil eden ailelerin temelini 
takviye eden, modern manasiyle milliyetçi olacak bir polit ika takibetmek 
yerine maalesef neticenin nereye varacağı bi l inmeyen gelişigüzel usuller 
ve pahal ıya mal olan birtakım vasıtalara itibar edilmektedir, gayelere de
ğil. Sosyal ve ekonomik bünyemizle tezatlı bir şekilde istihza halinde bu
lunduğu bu vasıtaların makûsen mütenasip olarak münasebet ler inin 
pek çok misallerini bu gerekçelerde bulmak pek âlâ mümkündür , sade
ce yapı lmış olan meskenlerin büyük bir kısmını suiistimal mevzuu teşkil 
eden Rami göçmen evleriyle yurdun muhtelif yerlerinde kısa bir zaman
da çöktüğünü gördüğümüz diğer göçmen evlerini zikretmek yeter. Bun
ların yanında dışardan ve içerden gelen büyük yardımlar ve hele milleti
mizin asil ve civanmert semahatiyle yapılan büyük müzaheret ler olduğu 
halde binlerce göçmen ailesinin elan açıkta bulunduğuna da bir çok mi
sal ve rmek yine mümkündür. Buna rağmen bina yaptık, ev yaptık gibi 
beyanlar yer ine ne kadar bina yapıldı, ne kadar göçmen ailesi açıktadır, 
bunların adetleri bu gerekçede zikredilmektedir. Hatta vadedi len uzun 
vadeli % 3,5 mesken kredilerinden ziyade % 7 kredi ile mesken ihtiyacın 
da bulunan vatandaşlar sıra beklemektedir ve bunlar bir kenarda unu
tulmaktadır. Hal ve istikbalde iktidara namzet ve tesahup edecek olan 
zatların her şeyden önce bilmeleri millet ve memlekete bildirmeleri lazım 
olan şu hakikatleri yakından hatırlatmak istiyoruz. 

Halen 2 milyon 925 bin köylü ailesi bulunmakta ve bunlardan 2 mil
yon 527'si çiftçi ailesidir ve bu ailelerden 2 122 000 aile 1 000 dönüm 
arazi işlemektedir. Ortalama sahip oldukları toprak beher aileye 36 de
kardır. Mevcut çiftçi ailelerin % 84 u bunlardır. İşledikleri toprak itibariy
le işlenen toprakların ancak % 39'una mâliktirler. Ayr ıca % 6'dan aşağı 
o lmayan ve Şark bölgelerinde % 10'a kadar çıkan topraksız aileler de var
dır. Bir küçük çiftçi ailesine 6 parça arazi düşmektedir , arkadaşlar. Ba-
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kımı ve işlemesi ayrı küçük ve parçalı toprak. İşte bizim en büyük temel 
sosyal davamız budur. 

40 bin traktörle övünen iktidar, takriben 500 dönümden yukarı top
rak sahibi ancak 38 bin aileyi refaha kavuşturmuştur. Onların da bir
çokları borç içindedir. Bunların umumî çiftçi ailelerine nispeti de ancak 
bir buçuktur. Buna 70'in Gelir Vergisi mükellefi olan aile, 500 bin asga
rî ücreti tayin edi lmemiş işçi, sonra dar ve sabit gelirli 400 bin m e m u r ai
lesini ilave etmelidir. 

Görülüyor ki bugünkü istatistik mütalâalarına göre içtimaî bünyemi
zi gösteren bir şekil olarak Türk ehramı içtimaisini şöyle çizebiliriz : Zir
vede 70 bin Gelir Vergisi mükellefi, onun altında 38 bin 500 d ö n ü m d e n 
yukarı işleyen çiftçi, onun altında 400 bin memur ve müs tahdem, onun 
alt ında 500 bin asgarî ücreti tayin edi lmemiş işçi, onun alt ında 1 mi lyon 
821 bin şu küçük çiftçi, vasati 36 dekar işleyenler. İşte ehramın normal 
kaidesi bi tmekte fakat altında, bu ehramın altında ezilen tabakalar gel
mektedir . 501 bin hayvanı olmayan çiftçi ailesi, 180 bin topraksız aile. 
Bu iki tabakanın muhassalası olarak Türkiye içinde 500 bin gezgin va
tandaş; kendilerini işçi sayıyor yuvalarını besleyebi lmek için yı lda asgarî 
altı ay yurt içinde iş için dolaşıyorlar. Sosyal ekonomik bünyemiz in esas 
temeli budur. Gelirlerimiz, masraflarımız, yatır ımlarımız bu içtimai vazi
yet imiz göz önünde tutularak yapılmalıdır. Ancak bundan sonra bütçe
nin açıklığı, denkliği mevzuubahis olabilir, yoksa 501 000 çiftçi ailesinin 
çift hayvanı bulunmayan bir memleket te denk bütçe get irdim demek bir 
marifet değildir. 180 000 topraksız ailenin bulunduğu bir memleket te bu 
sahada envest isman planları get i rmeden büyük bütçe get irdim demek, 
büyük hakikatlere göz yummaktan başka bir şey ifade etmez. 

M E H M E T Ö Z B E Y (Burdur) — İnşallah Köylü Partisi yapar.. . 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Bize kadar beklemeyiniz, siz lütfedin, ikti
dar elinizdedir. 

Millî ekonomiyi , içtimaî bünyeyi takviyeye çalışmalıdır. Hükümet ic
raatının yıl için programlaşması demek olan, veya daha doğrusu mevcut 
programın bir senelik tahakkukunu gösteren bütçelerin gelir ve giderleri 
bu temele dayanmalı . Kalkınması, inkişafı yer a lmış olduğu derecede 
millî hayat bundan faydalanır. Bu ailelerin müşterek gelir dereceleri bun
ların grubu, miktarı ve nispetleri bilinmeli, gelir, giderleri hakkında ma
lûmat sahibi olmak için her şeyden evvel vergi kanunlarının tesis ve ıs
lahında en esaslı rehber teşkil edeceği gibi bütçe üzerinde tetkiklere de 
bu şekilde başlamak ve bu esaslardan istifade etmek zarureti vardır. Her 
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türlü mevduat tasarruflarını hangi gelir zaviyesindeki aile gruplar ında ol
duğunu bilmek. . . Bütçelerinde fazla tasarruf imkânını bulan ailelerin ta
sarruf imkânı, sermaye terakümü miktarını sağlayan aile sayısını ve nis
petlerini bi lmek, her türlü mükellef derece ve nispetlerini tayin etmek, sı
naî ve ziraî ticaret kredilerinin mahiyet ve polit ikasında hâkim olan imi
dir fikirleri a lmak için lâzımdır. 

Anglo-sakson tipi metotları bu memleket mevzuat ına ve hayat ına mal 
edebi lmek, her şeyden önce Anglo-sakson memleket ler indeki esaslı içti
maî bir polit ika anlayışına sahip olmakla mümkündür . Aksi takdirde bu 
gülünç bir taklit ve özenti olmaktan ileri g idemez. Ailelerin geç im şartla
rını ve bütçelerini bilmesi, bunlara ayrılacak ücretlerin esasını tayin, sos
yal emniyet tedbirlerini alması en mühim mesnedi teşkil ettiği için 20 yıl
dan beri Amerika 'da iktisadî araştırmaların esasını bu teşkil etmektedir . 
Bu tetkikler, müstahsıla menbaları millî ihtiyaçlarla mukayese ve tayin 
imkânına elvermektedir. Ailelerin istihsal kapasitesini bi lmek mühimdir . 
Bilhassa memleket ekonomisi bakımından en esaslı tetkik ve temelleri 
teşkil etmektedir. Milletin istihsal kaynakları ve istihlak kapasitesi karşı
lıklı mukayese olunmalı , müstehliklerin nispetleri ve nevileri bilinmelidir. 
Bunlar ın çeşitli masraflarını tespit etmelidir. Ayr ıca vatandaşlar ın bes
lenmesini inceleyen bürolara ihtiyaç vardır. Bunlar demokrat ik ve ileri 
memleket le rde muntazaman yapılmaktadır. Aile gelirlerinin miktarını ve 
masraflarını bilmek, malî mevzuat ın tesis, tedvininde ehemmiyet le dik
kate a lmak lazımdır. Bu da, cemiyetimizin esasını teşkil eden ailelerin 
durumu, hakikî durumları ile anlaşılabilir. 1953'te İngiltere'de aile gelir 
ve masrafları hakkında geniş bir anket açılmıştır. Bu mevzuat içinde ai
le tetkik edilmektedir. Müstehliklerin malî durumunu devamlı surette 
tetkik ve takip işi bu anketlerle yapılmaktadır. 

Bütün bunlar istihsal ile istihlâk arasında bir muvazene temin edil
mesi içindir. Bu suretle muayyen grupların temayülâtını gösteren bu tet
kiklerden bütün müstehlik temayüllerin tetkikından iktisadî tetkiklere 
geçilir. Halkın muhtelif zümrelerinin gelirleri ile tasarruf farklarını ancak 
bu suretle anlamak mümkün olur. 

Dünyada standart halde 14 maddelik aile bütçeleri, bu, tetkik esas
larının mesnetlerini teşkil etmektedir. 

Birleşik Amerika 'da 1935'ten 1953 sonuna kadar bu çeşitli metot ve 
anketlerle alınan neticeleri kısaca arz ediyorum : 

Mevcut ailelerin gelirleri beş gruba ayrılmıştır. Beşinci grup, y ı lda bin 
dolar ve daha aşağı kazananlardır, dördüncü grup yılda iki bin dolar ka-
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zananlardır, üçüncü grup yılda üç bin dolar kazananlardır , ikinci grup 
yı lda beş bin dolar kazananlardır, birinci grup yılda beş bin dolardan faz
la kazanır. 

1935 yıl ında bin dolar kazananlar % 20 iken 1945'te % 5'e ve 1951 
de % l ' e indirilmiştir. Buna mukabil beş bin dolardan fazla kazananlar 
1935'te % 18 iken 1945'te % 28, 1951 de % 48'e çıkmıştır. İşte milletçe 
ka lk ınma budur arkadaşlar. 

Buna mukabil bu yıllarda ödenen Gelir Vergisi şudur : Ben beş bin 
dolardan aşağı kazançlı aileler verginin % 35'ini, beş bin dolardan yuka
rı kazananlar ise bu verginin % 65'ini tediye etmektedirler. A y n ı usul v e 
anketlerle yapılan tasarruf tetkiklerine göre : 

1935'te bin dolardan aşağı kazançlı olanların % 29'u hiç tasarruf ya
pamıyor ve borçlu bulunuyordu. 

1945'te bu nispet % 3'e inmiştir. 1950 de ise % 15'e yükselmişt ir . Beş 
bin dolardan yukarı kazançlarda ise tasarruf sahipleri 1939'dan bu ya
na gittikçe artmaktadır. 

Bu da Birleşik Amerika 'daki (Sermaye tekevvün süratini) gösteren en 
m ü h i m müş' ir lerden biridir ki, aynı zamanda (rasyonel yat ı r ım muvaffa
kiyetini de) göstermektedir . Görülüyor ki, muayyen sermaye terakümleri 
ve yatır ımlariyle filan sahada istihsali ve filan sahada ihracatı filan filan 
zümreler için millî geliri ve tasarrufu artırdı demek, artık iktisadî bir he
sap ifadesi değil, sadece Merkantilist ve banker bir zihniyetin ifadesidir. 

Aslolan, bu sermaye terakümü ve tasarrufların içtimaî bünyenin her
hangi zümrelerdeki hayat seviyesini yüksel tmeye vesile ve vasıta o lduğu
nu gös termek ve bunların en faydalı ve azamî randımanlı sahalariyle ya
tırılıp kısa zamanda neticeler aldığını ispat e tmek lazımdır. (Bir tavuk 
çiftliğinin idaresini ele alan bir grup yabancı yardımı yemler ve kuluçka 
makineler iyle bu çiftlikteki yumur ta verimini eskisine nazaran bir misli 
art ırdım demekle öğünemez. O yemler ve makinelerle fennen artır ı lması 
lâz ımgelen asgarî masraflarla azamî miktarları elde edip edemediğini ifa
de ve ispat etmek durumundadır . İşte bugünkü iktidarın durumu da bu
dur.) Yurdumuz için en mühim meselelerden biri de Türkiye 'de ve köyler
de elektrik enerjisi işidir. Asıl sosyal ve ekonomik bünyemizde büyük ve 
hayırlı istihaleyi temin edecek olan bir istihsal meselesini burada tafsil 
e tmek istiyoruz. Bu mesele : Dört seneden beri Bir leşmiş Milletler ve İk
tisadî İş Birliği idareleri köylerin elektrik enerjisi üzerinde çal ışmaktadır
lar. Bilhassa son iki yıldan beri yapılan hamleler ve başarı lan işler bü
yüktür. Yurdumuzda Elektrik İşleri Etüd İdaresinin kuruluşu eski fakat 
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elektrik enerjisinin köylere kadar temimi teşebbüsleri ise pek yeni ve bil
hassa henüz nazari tasavvurlar halinde bulunmaktadır . 

Türkiye nazarî sahada ilk defa olarak Türkiye Köylü Partisi progra
mında ciddî bir şekilde ele alınan bu mühim mesele, bi lhassa geçen se
ne Bütçe Komisyonundaki müzakerelerden sonra hararet lenmiş ve an
cak Hükümet tarafından da ilk defa 1953 Bütçesinin kapanış nutkunda 
Başvekil tarafından dile getirilebilmişti. Bütün bu başlangıç hareketleri
ne rağmen bu sene bütçesi ile de bu işin lâyıkı derecesinde ehemmiyet le 
ele al ınmadığını esefle müşahede etmekte o lduğumuz için bu hususta 
bazı esasları tafsil etmek istiyoruz. 

Köyler dahil Türkiye'nin elektrifikasyonu işi, part imizce, yu rdumu
zun en başta gelen en hayatî meselesidir. Türkiye 'nin parlak istikbali ve 
nurlu yükselişi de her şeyden önce, her şeyden evvel bu davaya bağlı bu
lunmaktadır . Kanaat imizce yurdumuz için petrol meselesi dahi bundan 
sonra gelmektedir. Bilhassa ak petrol adını verebi leceğimiz su kuvvet le
rinden istifade ederek Türkiye 'nin irili ufaklı hidrolik santral ve bir biri
ne bağlantıl ı cereyan şebekeleriyle teçhizi zarureti vardır. Bu yo lda biz
den ilerde olanların tecrübe ve tesislerinden örneklik istifadeler temini 
imkânları da vardır. Malûm olduğu üzere, Avrupada memleke t şümul ce
reyanı olan ülkeler üç gruba ayrılmaktadır. 

1. Elektrik istihsali tamamen termik olan ülkeler, 

2. Elektrik istihsali tamamen hidrolik olan ülkeler, 

3. Termik ve hidrolik muhtel if olan ülkeler. 

İkinci bir kategoride bulunan memleketler in ise birbirine bağlantıl ı 
memleke tşümul cereyan şebekeleri yoktur. Şimal Afrikası, Yunanis tan ve 
Türkiye bu meyandadır maalesef. 

Halbuki birinci kategoride bulunan ülkeler hem kendi hudutları için
de her tarafa cereyan temin etmişler, hem de icabında komşular iyle 
elektrik enerjisi ithal veya ihracını temin edecek duruma gelmişlerdir. İs
viçre ve İsveç bunlara misaldir. Münhasıran hidrolik enerjiden istifade 
eden İsviçre icabında Almanya 'ya elektrik ihraç edecek veya zaruret ha
linde ithalâta geçecek durumdadır. 

Tepeler inden kıyılarına doğru türlü suların cereyan ettiği yüksek yay
la olarak yurdumuzda ise son çıkarılan bir kanunla Su İşleri İdaresi bir 
İktisadî Devlet Teşekkülü haline getirilirken dahi hidrolik santrallerin ya
nına termik santraller kurmak müsaadesi verilmiştir ve maalesef m e m 
leket imizde elektrik mühendisleri ve eksperleri yeter sayıda ve salahiyet
li makamlarda bulunmadıkları için işler daha ziyade sayı ve salâhiyet ba-
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kımından tesirli irtifalarda bulunan su mühendislerinin anlayış ve arzu
larına göre cereyan etmektedir. Halbuki elektrik enerjisinin en müh im 
beşikler inden biri olan İsviçre bu bakımdan bizim için örnek olacak mev
zuata en aşağı elli yıldan beri sahiptir. İsveç'in köylerin elektriğe kavuş-
turulmasındaki büyük cehitli hamleleri ise yurdumuz gibi nispeten bü
yük, dağınık ve dağlık olan köyler memleket inde bilgili, hesaplı ve prog
ramlı çalışırsa neler başarılabileceği ibret verici eserleriyle ortadadır. 
1893'ten beri İsveç bu yolda çalışmaktadır. 

İlk Devlet santrali de 1906'da kurulmuştur. 1906'dan 1920'ye kadar 
bir yandan Devlet, öte yandan da hususî işletmeler ve belediyeler birçok 
santraller vücuda getirmişlerdir. 1920'de muhtelif bölgeler arasındaki ce
reyan bağlantıları yapı lmış ve bu suretle memleketşümul şebeke meyda
na gelmiş ve elektrik istihsal bölgeleri ayrılmıştır. 

Nehir lerden ve sarfiyatı daha iyi kontrol edilen tabiî göllerden istifade 
edi lmiş, irili ufaklı hidrolik santraller tesis edilmiştir. Daha büyükler i in
şa edilmiştir. Bu suretle küçük santrallerden başlayarak büyükler i inşa 
edilmiştir. Memleket in seviye ve iktidarına göre geniş ölçüde faydalı işler 
yapı lmış 1945'te Devlet hesabına büyük santraller inşası işine tekrar gi
rişilmiştir. 380 kilovatlık tansiyonla nakil hatları inşa olunmuştur . İs
veç' te yüzde üç enerji termik santrallerden temin edilmektedir . Yurdu
muzda elektrik enerjisi yahut kasabaları aydınlatan ve geceleri tenvirata 
istinat eden bir lüks addedildiği için enerji daha ziyade termik santraller
le temin edilmiştir. Memleket in zengin linyit kaynaklar ından bu iş için is
tifade edilmesi düşünülmemiştir . Almanya 'da linyitten istifade edilerek 
yeni santraller kurulmaktadır. 

Tabiat şartları, sosyal bünyesi ve nüfus bakımından yu rdumuzda 
mukayeses i nispeten mümkün olan İsveç elektrik enerji istihsali y i rmi 
milyar kilovat saattir. İsveç'teki tabiî kaynaklar 60 milyar kilovat saat 
elektrik istihsaline elverişlidir. Bunun için yeni yeni kaynaklar bulun
maktadır ve yeni yeni tesisler yapılmaktadır. 

İsviçre'ye gelince; burada da her nevi hidrolik kaynaklar ının çeşitlile
ri vardır. İplik kadar sudan tutunuz da dünyanın en büyük suları kadar 
olan büyük sulardan elektrik istihsal edilmektedir. Bundan istifade ede
rek 280 metre yüksekl iğinde bir baraj da yapı lmaktadır ki bizim büyük 
tesislerimizden olan Seyhan Barajı dahi bunun yanında pek küçük kal
maktadır. Elektrik enerji işini en büyük çapta ele almak için yur t içinde 
şebeke meydana getirmek, köyleri ışığı kavuşturmak için dahi ne gibi 
ciddî tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gösterir. Türkiye 'mizde elektrik 
enerjisi çeşitli, yüksek maliyetleri masraflı ve pahalı cereyanlar hal inde 
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bir mi lyon iki yüz milyon kilovattır. Gerekçelerinde ve Sayın Başbakan 
memleke t içinde ve dışında bununla övünmektedir . Türkiye 'nin linyitten 
istifade e tmek suretiyle kazanacağı büyük enerji imkânları üzerinde du
rulacak m ü h i m noktalardan birisidir. Zonguldak ve temadisi henüz 150 
kilometrelik bir nakil hattı olacaktır. İnşasında büyük hatalar yapı lmış 
bulunan Sarıyar hidro-elektrik santrali vücuda 400 milyon Kw. ilave ede
cektir. Gediz-Demirköy barajı ikmal edildiği vakit 150 milyon kilovat sa
at temin edilecekse de bütün bunların ifadesi daha ziyade bize daha ne
ler yapmamız lazımgeldiğini ve bugün bu santrallerin kurulmasına rağ
men memleket imiz henüz elektrik bakımından bir çöl halinde bulundu
ğudur. Bir ecnebinin ifadesine atfen söylüyorum. Türkiye elektrik enerji
si bakımından çok zayıftır. Bunu İstanbul 'dan Erzurum'a doğru yapıla
cak bir gece uçuşu anla tmaya kâfidir. Bütün güzergâhın zulmet lere gö 
mü lmüş bir manzara arz edeceğini de biz ilâve edelim. Son zamanla rda 
Yugoslavya 'da da bu yolda örnek teşkil edecek numuneler meydana gel
miş ve hatta Marshall yardımından bu yolda faydalanmasını bilmiştir. 
Yurdumuz gibi bazı bölgeleri dağlar ve nehirlerle tecrit edi lmiş ve bilhas
sa elektrik enerjisi ve bilhassa köylerin bu ilâhi iktidar ile teçhizi işi son 
yıl larda Yugoslavya 'ya da ibret örneği olacak eserler meydana get i rmiş 
Yugoslavlar bu hususta Marshall yardımlar ından dahi faydalanmasını 
bilmişlerdir. 

Y u r d u m u z gibi bazı bölgeleri birbirinden uzak dağlar ve geçitlerle tec
rit edi lmiş içtimaî kesafeti seyrek olan ülkelerde bilhassa mikrosantral-
ler işinin ele al ınması bu hususta küçük su kaynaklar ından faydalanma
sı ayrıca tetkiki ve planlanmayı icabettiren mühim bir teknik mevzu teş
kil etmektedir . 

Daha fazla büyük barajlarla meşgul görünen Hükümet in dikkat ve 
alâkasını Birleşmiş Milletler Elektrik Enerjisi Komisyonunda Türkiye 'yi 
temsilen beyanatta bulunan ve Mutdoğ-au adı ile zikredilen zatın bildir
diğine göre : 

Türkiye 'de elektriğe kavuşturulması gereken 34 000 köy vardır. Bu 
da 1,5 milyar Türk lirası veya 500 milyon dolara ihtiyaç göstermektedir . 
Bu p rograma belediyeler ve Devlet iştirak etmeli . Türkiye 'nin mahdu t 
malî kaynaklariyle bunu başarmak çok uzun zamana mütevakkıftır . İk
tisaden geri kalmış memleket lere Birleşmiş Milletler bu bak ımdan malî 
yard ımlarda bulunmanın kaynaklarını ve usullerini tetkik ve tavsiye et
melidir. 

Bu teklifi komisyon direktörü iyi karşılamış bilhassa bu memleket ler 
de elektrik enerjisi bakımından örneklik köyler ve çiftlikler inşası için 
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Bir leşmiş Milletlerden eksperler gönderi lmesi işini tavsiyeye şayan gör
müştür. Bu noktaya da Hükümet in dikkatini çekeriz. 

Köylerde kullanılacak elektrikli cihazların ve her türlü vası taların çe
şidi tahmin v e tasavvurun fevkında çoktur. Bunların maliyeti , istihlâk 
miktarları ilâh... de hesab edilmiştir. Tecrübe çiftliklerinde kullanılan 
aletler ve yıllık sarfiyatları da tespit edilmiş bulunmaktadır . Aydın la tma , 
muharr ik kuvvet ve ısıtma için neler sarfedileceği ve bunların maliyet i de 
bellidir. Bazı memleket lerde bir KWHTn fiyatı ziraî mahsul fiyatları buğ
day, süt, et ilâhiri de mukayesel i olarak tetkik ve tatbik edilmektedir . Bil
hassa ilk 30 dekar ve daha aşağı toprağı olanlara elektrik çok ucuz veri l
mekte 150 dekara kadar da fiyatlar düşük tutulmaktadır. Köylüyü kal
kındıracak en mühim esaslardan biri çoktan halledilmiş bulunmaktadır . 
Yurdumuz için mevcut tetkik, tecrübe ve tatbiklerden istifade imkânlar ı 
alâkalıların ıttılaına arz olunur. Alâkalıların anlayış ve cehdine bağlı gör
mekteyiz . 

En son istatistik rakamlarına göre Ocak 1954'te elektrik enerjisi is
tihsali aylık vasatisi : 

İsviçre 'de 1 141 000 000, İsveç'te 2 297 000 000, İngiltere'de 6 mil
yar, Birleşik Amerika 'da 37 milyar, Fransa'da 3 milyar, Batı A lmanya 'da 
5 milyar, İtalya'da 2 707 000 000, Yugoslavya 'da 261 milyon kilovat sa
at ayda iken Türkiye 'de en son, en yüksek rakam, Hükümet in ifade et
tikleri dahil 1953 yılının Eylül ayında 100 milyon kilovat saattir. D e m o k 
rat iktidarın 4 senelik tesisleri ve inşaatiyle övündüğü rakamlarla bunla
rı karşı laşt ırmak haizdir. 

Türkiye 'de 4 senelik artış 65 milyon, şu 100 milyona nazaran 35 mil
y o n kilovat saattir ayda. Halbuki 50 yıldır elektrik davasını hal letmiş bu
lunan İsviçre'de 586 milyon kilovat saat ayda, İsveç'te 181 milyon kilovat 
saat ayda, elektrik işini 50 sene evvel halletmiş olan memleket ler in artış 
t emposuna nazaran bizim 35 milyon kilovat saat aylık tezayüdün hepi
mizi ne dereceye kadar tatmin edebileceğinin takdirini size terkediyorum. 
Şu halde bizden ilerde olanların tempolarına göre de el 'an çok geride kal
maktayız . Bunu bilelim. 

Bu sene bütçe gerekçesinde geçmiş iktidarla hesaplaşmak için dört 
senelik neticeler verilmiş, milyonlar ve nispetler zikredilmiştir. Bütün 
bunlar ın bütçe gerekçelerimizde bir âdet haline ge lmemesin i temenni ile 
söze başlayacağız. Bu çeşit hareketler bundan sonraki bütçeleri , tama
m e n siyasî bir propaganda vesikası haline getirecektir. Biz bunlara tama
miyle mukabele etmek istemiyoruz. Her madde ve faslında ayrı ayrı mu-
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kabele m ü m k ü n olmasına rağmen, bütçede bu sene güzel grup hizmet
leri tasnifi yapılmıştır. Siyasî maksatlarla da yapı lmış olsa güzeldir. Mü-
taakıp senelerde inşallah ilmî maksatlarla yapılacaktır. 

Birinci grup sağlık hizmetleri grubudur. % 96 zam yapıldığı , bu dört 
sene zarfında bu gruba 195 m iyon yatırıldığı söylenmektedir . Demin kı
saca temas ederek geçtim. Nedense dünkü ve bugünkü iktidar da gaye
lerden ve elde edilen neticelerden çok, hep ve hep vası talardan bahset
mektedir. Burada bahsedilen vasıtalarla şu tasarruf yapı lmış veya yatı
r ımlardan bu kadar derecede netice elde edilmiştir denmiyor. 

Bu kadar yatırımlarla, bu vasıtalarla vatandaş ölümleri , ne nispette 
azalmıştır, hesabı sayısı, beyanı yoktur. 

Memleket te hastalık nispeti ne kadar düşmüştür? Hesabı, sayısı, be
yanı yoktur. 

Beynelmilel ölüm sebepleri listelerine göre önleyici olarak hangileri ile 
mücadele edilmiştir. Bunların hesabı, sayısı yoktur, rakamları beraber 
verselerdi iyi olurdu. 

Vasıtaların takviyesinde, propaganda değil, elde edilen neticelerin 
kıymeti faydalı olurdu, 

Sağlık hizmetlerinde yatır ım 195 milyon karşısında en son rakama 
göre. köylerde çocuk ölümleri binde 83 olarak devam etmektedir. İstatis
tik İdaremiz 7 183 köyde tetkik yapmaktadır . Hatta, garip bir şey, 
1950'de binde 68 görünmesine rağmen 1951'de 83'e çıkmış görünmekte
dir. 

Büyük şehirlerde ölümler işini bir sözlü soru vesilesiyle arzetmiş ol
duğum ve tutanaklara tevdi eylemiş bu lunduğum için tekrar e tmek iste
miyorum, zatürreden ölenlerin üstünde durmak ist iyorum. Çünkü o ta
rihten bu yana neşredilen istatistikler, yu rdumuzda zatürre ölümler inin 
gitt ikçe ucuzlayan, 80 kuruşa düşen penisilinle karşı lanması pekâlâ 
m ü m k ü n iken, zatürre ölümlerinin dahi düşmediğini , hatta büyük şehir
lerimizde ar tmakta olduğunu göstermektedir. Evet milyonlar artmış, va
sıtalar ve yatak adedi artmış. Fakat bu ölümler niçin düşürülmüyor, ni
çin düşmüyor. Vasıtaların ve milyonların artması kâfi değil. İyi organizas
yon, iyi teşkilât yapmak, servisleri iyi çalışt ırmak lazımdır. Bir yandan bu 
rakamları ve bu nispetleri zikrederken burada başkentte bulunan Nu
mune Hastanesinin Taş Pavyonunda bir yatakta üç hasta yatmakta , ha
leti nezide bulunan bazı hastaların şezlonglarda yattıkları görülmektedir . 

Arkadaşlar ; bir idare, servislerin yeniliği ile övünebilir. Binalar ın ye
niliği ile değil. Eğer mesele demir .çimento ve karyola meselesi olsaydı . O 
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vakit bunu verebilirlerdi ve diyebilirlerdi ki, şu kadar fazla ç imento, de
mir harcadık, karyola aldık. 

Şimdi millî eğitim hizmetlerine geçiyorum : Bunun için de veri len tah
sisat % 48 artmıştır, 330 milyon lira fazla verilmiştir, dediler ve burada 
muhalefete cevap olsun diye, ilkokullardaki talebe sayısından başlayarak 
yukar ıya kadar verdiler. Fakat burada da ancak kemiyet üzerinde durul
du, kemiyet hesabı randımanlar, kalite üzerinde bir şey ver i lmedi . İlko
kullara şu kadar milyon çocuk devam ediyormuş, onlardan kaç yüz bin 
kişi d iploma alıp çıkıyor? Ve kaç yüz bin kişi kültürünü devam ettiriyor? 
Bunlar yok. 

Mektepler in tedris vasıtalarına gelince. Köy okullarından başlayal ım, 
cümlesi malûm. Bunlardan da söz yok. Birçok köy okullarının henüz ho
cası temin edi lmemişse; 15 inci asırdan kalma, merhum Pirî Reis harita
sında olduğu gibi, dünyanın müstevi telâkki o lunduğunu iktidarın bil
mediği anlaşılıyor. Tedris malzemesi olmayan üstelik ders saatleri boş ge
çen okulların neyi ifade ettiğini maarifçiler benden daha iyi bilirler. Ben 
yalnız bu kadar söyleyip geçiyorum. 

3 üncü grup olarak sosyal güvenlikten bahsolunmaktadır . Eski ikti
dar zamanında kurulmuş Emekli Sandığı ile İşçi Sigortaları Kanununu 
sosyal güvenlik müesseseleri diye ele alarak onların yüz milyonlarını bu
raya geçirmek, asgarî ücret tarifesi bulunmayan 500 bin işçinin ve çift 
hayvanı olmayan 500 bin ailenin bulunduğu bir memleket te henüz sos
yal güvenlik davası anlaşı lamamış bir dava olarak kalmaya mahkûmdur . 

Bu arada şunu da kısaca arz etmek isterim; son Emekl i ve Memur la 
ra Yard ım Kanunundan sonra yolda beni bir ihtiyar çevirdi; bize de bir 
şey var mı dedi. Siz kimsiniz dedim; anlaşıldı ki, İşçi Sigortalar ından 
emekl i bir işçiymiş. Hükümetin, bu gibi sosyal güvenlik tedbirleri alırken 
bütün içtimaî zümreleri ve onların müntesiplerini de düşünmesi lâzım
dır. Aksi takdirde, tezatlı neticeler, müspet netice vereceği yerde menfi 
aksülameller uyandırır. 

Dördüncü grupta iktisadî kalkınma giderleri olarak % 10,3 artışla 
998 mi lyondan bahsedilmektedir. 

Köprüler, yollar, limanlar, barikatlar ilâh. Fakat demin aşağı yukar ı 
durumunu çizdiğim ve bütün açıklığı, çıplaklığı ile gösterdiğim bir m e m 
lekette iktisadî kalkınma giderlerinin evvela hangi kaynaklara yat ır ı lma
sı lazım geldiği açıkça belli olmaktadır. Köy ünitesi olarak, iktisadî vah
det olarak kalkınması temin edi lmemiş olan bir kaynağı , kökünün yollar
la bezenmesi , l imanlara inmesi, bir sömürge işletmesi gibi iktisadî işlet-
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me meydana getirebilir, fakat bir anavatan kalkınmasını asla. Mazideki-
lerin düştükleri bir hataya bugünün iktidarı da maalesef düşmüş bulun
maktadır ve l imanlardan içerilere doğru denizden yapılan bir ç ıka rma gi
bi medeniyet , refah götüreceğini zannetmektedir . 

Beşinci grupta millî savunma hizmetlerine bir milyara yakın tahsisat 
verilmiştir. Bu noktada fazla şey söyleyecek değiliz. Yalnız asker iyemizin 
günlük iaşesinin yani Tayınat Kanununun bütün vaitlere rağmen halen 
değişt i r i lmemiş olduğunu arz etmeliyim. 

Bütün bunlardan sonra Devlet borçları üzerinde de bir saniye dur
mak ve C.H.P. ile D.P. arasında baş ağrıtıcı münakaşa mevzuu olan altın 
mevzuuna da kısaca temas etmek isterim. 

Bizim elimizdeki rakamlara göre tutanaklarda bulunmasını arzu etti
ğimiz ş u d u r : 

1 Mayıs 1953'te Devlet borçları, umumî yekûn, 2 825 279 123 liradır. 

Bunun resmî kura ve serbest kura göre altın mukabil leri de : 901 200 
kilo veyahut 440 761 kilodur. 

Genel bütçelerin konsolide ve dalgalı borçları. 

Ka tma bütçelerin konsolide ve dalgalı borçları, 

Devlet ekonomi kurullarının konsolide ve dalgalı borçları, 

Ve diğer konsolide ve dalgalı borçlar bu yekûnlara dahildir. 

Paramızın tespit edilmiş olan resmî kura rağmen serbest borsalarda 
ve piyasada gittikçe kıymetten düştüğü de bir hakikattir. 

El imizde mevcut ve Birleşmiş Milletlerin beynelmilel para fonunca 
tespit olunan kıymetlere nazaran, 50 Belçika Frangı bir Dolar, 1 1 0 Ka
nada Sterlini bir dolar, 349.60 Fransız Frangı 1 Dolar. 4,20 A l m a n Mar
kı 1 Dolar, 5,020 Yunan Drahmisi 1 Dolar, 350 İtalyan Lireti 1 Dolar. 
2,19 Suriye lirası 1 Dolar. 2,80 Türk lirası 1 Dolar. 

Maalesef bu resmî kurlar memleket içinde olduğu gibi memleke t dı
şında da tamamen aleyhimize cereyan etmektedir. Dışardan aldığımız 
Marshal l dolarlariyle. hibelerle ve Dünya İmar ve Kalkınma Bankas ından 
aldığımız 1950'de : 7 Temmuz 1950'de, 1/4 faizle ve 25 yıl müddet le al
dığımız 12 milyon dolar ile 7 Temmuz 1951'de 3, 7 / 8 faizle alınan 18 yıl 
vadeli , 3,9 milyon dolar. 

19 Ekim 1950'de yine Kalkınma Bankasından aldığımız 3,2 faizli 15 
yıl vadeli 9 milyon dolar ile 18 Temmuz 1950 de Seyhan Barajı için alı
nan 4, 3 / 4 vadeli 25 milyon dolara rağmen yani memlekete bu kadar do
lar empor tasyonu yapmasına rağmen paramızın kıymeti düşmektedir . 
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Çünkü dış ticaret açıklarımız bunlarla kapat ı lamayacak kadar büyüktür. 
Memleke t dışına seyahat etmiş olanlarımız da bi lmektedir ki 100 İsviçre 
Frangı yerine 75 Frank vermektedir. 100 kuruşa 125 Liret vermektedir . 
Pire 'de 30 lira 3 000 Drahmi, 100 liraya da 70 Mark satın al ınmaktadır . 
Suriye ve Lübnan'daki paramız son senelerde yüzde yüz ku l lanma kabi
liyetini kaybetmek üzeredir. Memleket imizdeki dolar karaborsası 11.60 
gibi muazzam rakamlara baliğ oldu. Yani bir dolar alabi lmek için 11 lira 
65 kuruş vermek icabediyor. Bu para ile ancak bir dolar elde edildiğini 
alakalı iş adamlarının hepsi bilmektedir. 

Bütün bunlardan sonra sözlerimizi söylemek ve sizleri daha fazla tas
di e tmemek için yine Komisyonun gerekçesine gel iyorum. Komisyon ge
rekçesi üzerine şunları ifade etmek istiyorum, önümüze getirilen bu büt
çenin karakteri nedir? Komisyon raporuna göre bu bütçe denk ve sami
mîdir. Bizim görüşümüze göre kısaca bu bütçe denk ve samimî değildir. 
H e m o kadar samimî değildir ki, Komisyon gerekçesi gibi samimî değil
dir. Ve samimî görmediğimiz bir gerekçeyi biz kalkıp da bu bütçeye sami
mîdir diyemeyiz. Çünkü samimî olmadığına kaniiz. Bu bütçenin samimî 
olmadığını gelir kaynaklar ından da anlıyoruz, memleket realitelerine uy
madığını yaptığı yat ır ımlardan anlıyoruz. Onun için bizce bu bütçenin 
samimî olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Geçen seneki bütçenin 
bundan daha samimî olduğunu sarahaten ifade edebiliriz. Sonra bu büt
çe denk de değildir. İcabederse bu hususta gelir bütçesi görüşülürken 
konuşmamız ı yapabiliriz. Biz bu bütçede ve en iyimser bir görüşle 232 
mi lyon lira açık görmekteyiz . Biz tahminlerimizin tahakkuk e tmemesin i 
arzu ediyor ve bu bütçenin, inandıkları gibi demiyeceğim, umduklar ı ve 
sandıkları gibi denk olmasını, kapalı netice vermesini istiyoruz. Yalnız bu 
arada arz ve izah etmeliyiz ki iktisaden geri kalmış, az gelirli bir ehramı 
içt imaiye dayanan bir memleket te biz denk bütçe politikacısı değiliz. Ve 
bu durumda bulunan milletimizin karşısına hiçbir zaman denk bütçe 
polit ikacısı olarak çıkmayacağız. Böyle bir ehramı içt imaiye dayanarak 
yaşamak için daha nice nice yıllar hayati yatırımlar uğrunda bütçe açık
larına tahammül etmesi gerektiğine kaniiz. A m a siyasî yat ı r ım değil , böy
le yat ır ımlar için bütçe açığını kabul etmiyoruz. İçtimaî ve iktisadî yatı
rımlar için bütçe açıklarını her zaman kabul ederiz. 

Sonra bu bütçede, gelir kaynaklarına esas olarak gösteri len rakam
larda Bütçe komisyonu o kadar iyimserdir ki bunda Hükümet in teklifin
den de ileri gitmiştir. Hükümet Gelir Vergisini 475 milyon lira olarak tah
min ettiği halde, Bütçe komisyonu bunu 485 milyon liraya çıkarmıştır . 
Bunun esbabı mucibesi de eksponsionizmdir. İnkişaf artmıştır, 1953'te 
gelir tahsilatı arttığına göre, 1954'te daha fazla artacaktır. 
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Fakat arkadaşlar, Gelir Vergisi tahsilatının daima bir sene sonra ya
pıldığını da unutmamalıdır . Zira 1952 sonundan beri tahdit rej imine gi
rildi. 

1952 ortasında tercih rejimi başlamıştı . 1952 Eylülünden it ibaren 
tahdit rejimi başladı ve onun neticeleri 1953 vergilerinde ancak belli ola
bilirdi, k ısmen. Asıl darlık 1953 içinde yaşanmış ve yaşanmaktadır . 1953 
gelir vergileri 1954'te tahsil edilecektir. İthalatın azaldığı, tahditlerin art
tığı. Gümrük, İthal ve Muamele vergilerinin azaldığı bir devirde güzel bir 
mukabi l kontr puva bulmuşlar İmalat ve Muamele vergisi artacaktır, di
yorlar. 

F E R İ D U N ERGİN (Urfa) — Dikkatli okumamışsınız . Esbabı mucibe 
t amamen sizin söylediğinizden farklıdır. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Gelir Vergisinde vergi matrahı 60 binden 
70 bine çıkmıştır ve yeni vergi matrahları ilave olmuştur. Onun için bu 
vergi artacaktır, demektedirler. Fakat her yeni açılan müessesenin kaza
nıp kâr edeceğini ve Gelir Vergisi üzerinden verilebileceğini nasıl tahmin 
ediyorlar? 

F E R İ D U N ERGİN (Urfa) — Büyük adetler kanunu.. . 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Büyük adetler kanunu.. . İstatistik olarak 
büyük adetler kanunu rakam olarak ele alınıp bu sene Gelir Vergisi ar
tacakmış, sizi tatmin etti mi b i lmem? Bizi tatmin etmez. 

F E R İ D U N ERGİN (Urfa) — Böyle izah edilirse tabiî tatmin e tmez. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) — Karşılıklı konuşacağız. 

Gelir Vergisini Hükümet 475 milyon lira yanlış tahmin etmiş, komis
yon bunu düzeltmiş 485 milyona çıkarmış. Bunda hakkı var, komisyo
nun. Çünkü memur ve hizmetlilere ikramiye veriyorlar, m e m u r ve hiz
metl i lerden alacakları Gelir Vergisi miktarı tabiî binnetice olarak artacak
tır. Bu bir otofajidir, kendi kendisini yemektir . 

İkinci olarak Esnaf Vergisi, Kurumlar Vergisi 70 mi lyondan 90 milyo
na çıkarılmıştır. Kurumlar Vergisi ne alırsanız verir. Türkiye gibi fizikî şa
hıslardan çok vergi alan, hükmi şahıslardan az vergi alan başka bir 
memleke t misali vermek güçtür. Esnaf sayısı arttığı için Esnaf Vergisinin 
ar tacağına kani ve bunu ufak bir art ırma ile almışlar. Kiralar artacak, 
Gelir Vergisi sahasında da bittabi buraya düşenler de olacaktır. 

Hatalı gördüğümüz vergi tahminlerinden birisi de davar, domuz ver-
gisidir. Maalesef memleket te şiddetli kış hükümfermadır . Bugün değil, 
bütçenin Meclise verildiği tarihten beri erken gelen kış, birçok bölgeleri-
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mizi zarara sokmuştur. Cihanbeyli bu sene % 30,35 kadar hayvan zayi
atı vermiştir . Bu hayvanları bütün Türkiye çapında ağır tesirlerini önü
müzdek i seneler Sayım Vergisi gösterecektir. 

Böyle bir vaziyete muvazi olan yeniden 29 milyonluk davar ve domuz 
vergisinin nasıl tahsil edilebileceğini kendileri nasıl tahmin edebil iyorlar? 
Anlayamıyorum. 

İthalat. Muamele Vergisinde de enteresan bir nokta vardır. Yeni G ü m 
rük Kanunu kabul edileceğine göre, bu kanuna göre çalışacak demektir , 
bu ne dereceye kadar objektif bir metottur, bir Devlet in bu derece lauba
li tahmin usulünü kabul etmesi b i lmem ne derece doğrudur. 

Gümrük Kanunu filhakika Meclis gündemine girmiştir, gal iba bütçe
den sonra çıkacaktır, ondan sonra bütçe çıkacaktır. Bu garibe, millî ve 
malî tarihimiz için faciadır. Garibe olarak kayıt ile geçiyorum. 

Şu Törki anlaşması sırasında çıkması, Törki anlaşmasının tatbikatı 
zamanında tatbik edilmesi, memleketlerin neler kaybettiğini bi lmiyen, 
Gümrük Vergisi Kanunu burada iken Gümrük vergilerine matrah teşkil 
etsin diye gündeme gelmiş, fakat bütçe ondan önce çıkacak. Öyle anlaşı
lıyor. Bu arada yeni tatbik edilen kanunların da ima az netice verdiğini bir 
hatırlatıcı misal olarak arz edeceğim : 

Son transfer borçları, dış krediler ödeneği için yeniden siparişler ya
pıldığını, ithalâtın ona göre yürüdüğünü, bu sene dış kredilerin bu saha
da kapanmış olduğunu bi lmemiz lâzımgeldiğini, Gümrük vergileri vesi le
siyle ilave etmek isterim. Bilhassa, dış piyasalarda ancak uzun vadeli 
olarak ağır sanayi müesseseleri bize mal göndermekte , diğerleri sipariş
lerimizi göndermemektedir . Bu da gösteriyor ki, maalesef krediler sıfıra 
düşmüştür. 

İmalâttaki Muamele Vergisine gelince : Sanayi imizin ve bi lhassa kü
çük sanayiimizin tahripkârı olan bu verginin de e l a n mevcut o lduğunu 
ve samimî, denk denilen bu bütçenin de en esaslı mesnet ler inden birini 
teşkil ettiğini görmekle gayet acı duymaktayız. 

Memleket te sanayi sayımı yapılmıştır, bu sayımın neticeleri neşredil
miştir, orada acıklı bir ehram meydana gelmiştir. 

Her memleket te aile sanayii geniş mikyasta inkişaf etmiştir, on binler 
ve hatta yüz binlerce aile bununla meşgul olur. 10 kişiden fazla çalıştı
ran fabrikalar ehramın zirvesini gösteriyor. Bizde on kişiden az çalıştıran 
müesseseler çok azdır. Ona mukabil diğerleri gelmekte ve ondan sonra
kiler piramidin asıl tabakası altında ezilmektedir. İmalât Muamele Vergi
sinin aile sanayii için neler yapmakta olduğunu, tahripkâr tesirlerini ifa-
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de e tmekle geçiyoruz. Senelerden beri burada tadil yapılacaktır , şu şu 
olacaktır diyoruz, fakat gene bu 215 milyon lira ile karşımızdadır . Şeker 
ve Glikoz İstihlâk Vergisine gelince : Dünyada misli menendi görü lmeyen 
ağır bir İstihlâk Vergisi olarak gene karşımızdadır. A m a Petrol İstihlâk 
Vergisi gelirini biraz düşürmek zorunda kalmışlardır. Bu düşüklüğü bi
raz daha artırmalarını temenni ederiz. Çünkü kâr, kış dolayısiyle nakli
yat birçok yerlerde birçok bölgelerde durmuştur. Memleke t imizde bu ka
dar kalkınma olduğu halde bu havagazı ve elektrik vergi geliri bir türlü 
artmamaktadır . Nedense büyük artışlar göstermiyor. Elektrik ve havaga
zı vergileri aynı tempoda saymaktadır. 

Maden resimlerinde, madenlerin artmasına karşılık büyük bir artış 
kaydedi lmemektedir . Çünkü ne mahallî idarelere ve ne de Gelir Vergisi
ne esaslı bir şey vermeden sadece eski rüsum ile madenler imiz gi tmekte
dir. 

Tapu harçları artmaktadır. Mahkeme harçları yeni kanunlar sayesin
de artmaktadır. Ve milletimiz acı acı her mahkeme kapısında ezasını çek
mektedir. 1950'de beş milyon lira olan mahkeme harçları vergileri ağır-
laş t ı rmadım diyen demokrat iktidar devrinde bu Harçlar Kanunu dolayı
siyle 27 milyon istemektedir, mahkeme harçlarından. Gerekçelerde bu 
iddialar da vardır, yeni vergiler ihdas etmeden, mevcut vergileri ağırlaş
t ı rmadan denk bütçe. İhdas edilmiş yeni vergilerin, ağırlaştırı lmış yeni 
vergilerin tahsilatı ile denk gösterilen bütçe. Noter harçları da öyle. Pasa
port ve kançı larya işleri de artmaktadır, turistik seyahatlar ar tmakta olu-
duğu gibi. . 

Burada hazin bir fasıl da Sulama İdaresi geliridir. Gerekçeyi okursa
nız, sayın Bakanın dün burada söylediklerini hatırlarsınız, memleket te 
su lama idaresi inkişaf etmektedir, sulanan arazi inkişaf etmektedir . Su
lanan araziden vergi, resim alınmaktadır, rakamlar neden buraya akset-
memektedi r hayretefzadır. Sulama İdaresi bütçesine ayrıca yat ı r ım yap
tınız, 300 milyon lira verdiniz, Sulama İdaresini bütçenin kontrolünden 
çıkardınız, bundan sonra İktisadî Devlet Teşekkülüdür, hür ve müstakil
dir. Rakamlar ı bu suretle takibetmek mecburiyeti vardır. Bu idare diyor 
ki ben sulamayı 60 bin hektardan 230 bin hektara çıkardım. Yüzbinler -
le konuşuyor. Ona mukabil Sular İdaresi gelirleri 1951'de 300 bin, 
1952'de 1 milyon liraya çıkmış, 1953'te 750 bin yani söylenenlerle icra
at olarak gösterilenler ve bunların malî reperküsyonları biribirini tutma
maktadır. 

Tekel hâsılatı üzerinde ilerde vakit ve fırsat bulursak Tekel Bütçesin
de duracağız. 
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Radyo gelirleri : 2,750 milyondan 7,5 milyona çıkmıştır. Fakat bir tür
lü bu Millî Piyango gelirleri yükselmiyor. 1950'de 11 milyon tahmin edil
miş 11 milyon tahsil edilmiştir. 

1951'de 21 milyon tahmin edilmiş 10 milyon gelmiştir. 

1952'de 23 milyon tahmin edilmiş yine 11 milyon gelmiştir. 

Ş imdi 21 milyon gelmeyeceği anlaşılarak yine 11 mi lyona inmiştir. 

Millî Piyango gelirlerinin ar tmamasının en başlı sebebi bankalar ın pi
y a n g o oyunlarıdır. Bankalar kumar oynamaktan vazgeçiri l irse dolayısiy-
le Millî P iyango ve bilhassa Millî Savunmanın istifadesi artacaktır. 

Nihayet hazin bir fasıl olarak Musul petrolü geliri karş ımıza ç ıkmak
tadır. 1952'de 6 milyon, 1953'te 35 milyon ve nihayet bu sene 75 mi lyo
na çıkmıştır. A m a üç seneden beri tahsilat yapı lamamaktadır . Tahsi la t 
yap ı lamayan bir parayı, 75 milyon lirayı bu bölüme koyarak nasıl denk 
bütçe iddiasında bulunuyorlar, bunu bir türlü anlamak kabil değil . İn
şallah Irak Hükümeti , Hükümet imizin denk bütçe hakkındaki iddiasını 
yer ine get irmek için bu 75 milyon lirayı verir. Fakat tahsilat yap ı lmayan 
bir haneye böyle 75 milyon lira yerine eskisi gibi altı mi lyon lira konsa 
hiç de fena olmaz. Eğer metot olarak hesabedilerek, Abadan tasfiyehane
si kapandı , Irak petrolünün istihsali arttı diye buraya, bu haneye 75 mil
yon lira kondu ise, böyle bir malî metot olmaz. Bir de bizim devletçil iği-
mizdeki hukuk anlayışının garabeti vardır. Eskiden beri, otuz senedir 
âdet olmuştur; Devlet malları ya peşin veya taksitle satılır. Hususî ka
nunları vardır. Kimlere satılacağı evvelden belli olur. Taksi te bağlanır. 
Şimdi bu devre ait tetkikim olmadığı için aç ık layamayacağım. Hâtırası 
hazindir. Bütçeler imizden bu fasıllar kalkmalıdır. Devlet el indeki gayri-
menkul ler in zamanla kıymet iktisabedeceği ve Devlet in pat r imuvanını 
artıracağı bedahetken Devletin mal, mülk satması, bunu taksitle satma
sı garip gelmektedir. 

Nihayet demokrat iktidar zamanında artan kaynaklardan biri de pa
ra cezalarıdır. Para cezaları üç milyondan beş milyona, vergi ve z a m ce
zaları beş milyona, müteferrik gelirler 15 milyona çıkmıştır. Bütün bun
lardan sonra arzımız şu olacaktır : 

Bu bütçe denk değildir. Nakdî ve umumî samimî değildir. Birinci hük
m ü m ü z bu. 

İkincisi; yeni iktidarın ihdas ettiği yeni vergiler devam etmektedir . 
Mevcu t vergiler ağırlaştırılmıştır. Bazı sahalar boş bırakılmıştır. Bazı 
memleket le rde bazı zümreler az vergiye tâbi tutulduğu halde bizde bazı 
sahalarda vergi matrahını tazyik edecek şekilde tarhiyata gidilmiştir. İda-
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rede rasyonal izasyona gitmek şöyle dursun, gelişigüzel yeni h izmet saha
ları ihdas edilmiştir. Devlet hizmetlerindeki lüzumsuz kadrolar çoktur. 
Bunlar yeniden yükseltilmiştir. İnsan emekleri de, emeği ile kıyas kabul 
edi lmeyecek şekilde ödenmektedir . Sular İdaresi gibi lüzumsuz ve ver im
siz yat ır ımlara gidilmiştir. Böyle bir zamanda denk o lmayan bilhassa 
Türkiye 'deki içtimai ehrama denk olmayan bir bütçeyi övemediğ imizden 
dolayı bizi mazur görmelerini gerek Hükümet ten ve gerekse Bütçe Ko
misyonundan rica ederiz. (Sağdan alkışlar). 

REİS — Söz Demokrat Parti Meclis Grubu adına Hakkı Gedik'indir. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) — Cumhur iye tç i Millet 
Partisi Meclis Grubu adına sıra bendenizdedir. 

REİS — Abdürrahman Boyacıgiller söz istemiştir ve listede yerini al
mıştır. Sırası geldiği zaman kendisine söz verilecektir. İki mebusun , han
gi part iye mensup olursa olsun, bir grup teşkil edemeyeceğine dair Diva
nı Riyasetin kararı vardır; kendilerine tebliğ ediyorum. Bu hususta bir 
itirazları varsa, usulü veçhile, beyanda bulunurlar. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) — Usul hakkında söz 
is t iyorum. 

REİS — Buyurun. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) — Muhte rem arkadaş
lar; Riyaset Divanının tebliğ ettiği karar Cumhuriyetçi Millet Partisi Mec
lis g rubuna ait değildir. 17.VII.1953 tarihli Birleşimde, m a h k e m e kara-
riyle kapat ı lmış olan Millet Partisi Meclis Grubu namına söz is tediğim za
man, Divanı Riyasetle Başbakanın katıldığı münakaşalarda ist inad edi
len noktaî nazar, mahkeme karariyle kapatı lmış olan bir part inin Mecl is 
g rubunun da olamayacağı esasına dayanmaktadır . 

Bendeniz o gün noktaî nazarımı mufassalan B . M . Meclis ine şu şekil
de arz etmişt im : "Mahkeme karariyle parti faaliyetten menedilmiştir , ko
nuşamazsınız diyorlar. Arzı malûmat edeyim : 

Birinci bakımdan Meclis İçtüzüğüne bakarsanız orada bir rakam gö
remezsiniz. Kaç kişi ile B. M. Meclisinde grup teşekkül eder, sarahat yok
tur. Kaldı ki, Osman Bölükbaşı arkadaşımız Büyük Millet Mecl is inde tek 
başına Millet Partisini temsil etmiş ve bir grup olarak müta lâa edilerek 
her zaman kendisine parti namına söz veri lmiş ve böylece teamül tees
süs etmiştir". Muhterem Başbakanın bu mevzu üzerindeki mütalâası 
da... 

REİS — Abdürrahman Bey, müsaade buyurun. Eski zabıtları okuyor
sunuz, ben size Divanı riyasetin almış olduğu bir kararı tebliğ ett im. O 
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karar Millet Partisinin mahkeme karariyle kapatı lmış olması veya olma
masına mütedair değildir. Bir tek kişinin Mecliste grup teşkil edemeyece
ğine dairdir. Buna dair mülâhazalarınız varsa Meclis Riyaset ine müraca
at edersiniz. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Devamla) — Muhte rem arkadaşlar, 
bahis mevzuu olan ve beni burada konuşmaya sevkeden âmil usul me
selesini ve binnetice grup meselesini arz etmektedir. Divan böyle bir ka
rar verebilir, fakat Meclisin kararı yoktur. Meclisin teamülü vardır. Onu 
da hal letmek için bu mevzuu kısaca gözden geçirmek mecburiyet i vardır. 
Sayın Başbakan dahi sayının mevzuubahis olmadığını , işin konuşulma
sını belirtmektedir. Fazla izahata gir işmeyeceğim, bendeniz . Başbakan 
bu meselenin Meclis karariyle kesin olarak halledilmesi mütalâasını ileri 
sürmüştür. 21.XI. 1951 tarihli Birleşimde bunu ileri süren arkadaşımız 
grup namına söz istemiş, kendisine söz ver i lmemiş ve Halk Partisi Gru
bu namına Faik Ahmet Barutçu kendi Meclis Grupları adına söz almış ve 
tabiatiyle grupları adına söz alınabileceğini ileri sürmüştür. O gün Baş
kanlık mevkiini işgal eden Fikri Apaydın grup namına konuşulabi leceği
ni ileri sürerek kendisine söz vermiştir. Bu söz muvacehes inde Büyük 
Millet Meclisi kendisini dinlemiş ve noktai nazarına iştirak ederek bir ka
rara bağlamıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Riyaset Divanı maahaza yeni teşekkül 
e tmiş olan Cumhuriyetçi Millet Partisinin bütçe vesilesiyle noktayı naza
rını serdetmesine imkân bı rakmamak için ileriye bir rakamla çıkmakta
dır. Müsaade buyurursanız bu mütalâanın dahi doğru olmadığını ; hepi
mizin ittiba etmekle mükellef olduğumuz ve halen yürür lükte bulunan 
Mecl is İç tüzüğünün 3 üncü bölümdeki komisyonlar ve partiler hakkın
daki 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasını okumak suretiyle arz edeceğim : 

"Siyasî partilerin yalnız milletvekillerinden kurulan ve Büyük Millet 
Meclisi içinde onun çalışmaları ile ilgili çalışmalar yapan Meclis grupları 
vardır." 

Görülüyor ki arkadaşlar, burada Meclis gruplarının Mecl is faaliyetle
rine muvazi faaliyeti derpiş edilmiştir; sayısı üzerinde duru lmamış ve bu 
suretle demokrat ik teamüller bizim Meclis İç tüzüğünde de yer a lmış bu
lunmaktadır . Başka memleketlerdeki tatbikata bakarsak, Fransa*da Li
beral Partinin mümessi l i olan zat, tek başına bir partiyi temsil ettiği hal
de senelerce grubu adına konuşmuştur. Binaenaleyh bu hususta raka
m a ist inadeden Riyaset Divanı İçtüzüke muhalefette bulunmamaktadı r . 
Bu muhalefeti elbette ki İçtüzük hükümlerine aykırıdır ve bizim grup na
mına konuşmalar ımızdan dolayı Riyaset Divanı bir endişeye kapı lmış-
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sa... (Soldan "hayır öyle şey olamaz" sesleri)... Bulunmadığına göre verilen 
karar Teşkilâtı Esasiyeye ve İçtüzük hükümler ine iktifa ederek bu hu-
susda Yüksek heyetinizin nihaî bir karar almasını istirham eder im. Bun
dan sonra gelecek partiler de bu şekilde temsil edilmeli ve onlara da, âza 
adedi ne olursa olsun, her zaman söz verilmelidir. 

Ben Meclis ten istirham ediyorum, Yüksek Meclisiniz bana söz ver
mezse , bunu hürmetle telâkki ederek bir daha huzurunuza ç ıkmayaca
ğım. 

REİS — Efendim, bir noktayı tavzih etmek isterim : 

Boyacıgiller, Riyaset Divanının arz etmiş o lduğum kararını, yeni te
şekkül eden Cumhuriyetçi Millet Partisi üyelerine söz v e r m e m e k için 
al ınmış bir karar diye tavsif etti. Bunda t amamen yanılıyorlar. Çünkü 
bizzat kendileri söz almışlardır. Sırası geldiği zaman kendisine söz veri le
cek ve saatlerce konuşmak imkânını bulacaklardır. Bunun haricinde 
dünden bugüne, muhalefet partilerinin grup adına konuşan sözcüleri , 
saatlerce konuşarak bütçemiz hakkında umumî görüşlerini ifade etmiş
lerdir. Bu itibarla kendilerinin konuşmamasını arzu e tmek gibi bir şey 
yoktur. İçtüzük gereğince Riyaset Divanının almış olduğu karara müste
niden, iki kişiyi grup telâkki edememek bakımından, tercihan söz vermi
yoruz. Sıraları gelince diğer arkadaşlar gibi konuşacaklardır . (Reye koyun 
sesleri). 

Efendim, Abdür rahman Boyacıgiller arkadaşımız. . . 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) — Usul hakkında. 

REİS — Buyurun. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) — Muhterem arkadaşlar ım; 
şimdi huzurunuzda bulunan meseleyi oylarınızla halledeceksiniz. Fakat 
kullanacağınız oylar ve vereceğiniz karar Meclis hayat ımızda bir teamül 
ve artık bundan sonra bütün hâdiselerde tatbik edilecek bir kaide halini 
alacaktır. Bu itibarla Riyaset Makamından rica ve istirham ediyorum, öy
le zannediyorum ki, şu anda Büyük Mecliste ekseriyet de yoktur; bu ka
dar müh im bir meseleyi şimdi reye vaze tmes in ler ; ya celseye aralık ver
dikten ve çoğunluğu temin ettikten sonra, veyahut , Boyacıgil ler muvafa
kat ettiği takdirde öğleden sonra bunu bir müzakere mevzuu yapıp kara
rımızı isabetle a lmamıza imkân versinler. Bu, çok yerinde olacaktır. Bu 
maruzat ımı Yüksek Heyetinizin tasviplerine arz ediyorum. 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) — Usul hakkında söz is t iyorum. 

REİS — Buyurun Barutçu. 
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FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) — Muhterem arkadaşlar; hakika

ten teşriî teamülümüzü ilgilendiren bir mevzu ile karşı karşıya ge lmiş 

bulunuyoruz . Evvelce hatırl ıyorum, Bölükbaşı ilk Mecl is toplandığı za

man Millet Partisinin tek milletvekili olarak bu Mecliste partisi namına 

tercihan konuşmuştur. 

A B İ D İ N P O T U O Ğ L U (Eskişehir) — Partisi namına değil, müsaade et

tik konuştu. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Partisi namına konuşmuştur , 

zabıt larda mevcuttur. Hatta bir gün Anayasa Komisyonunda , hususi ma

hiyette bazı arkadaşlarca, olabilir mi, olamaz mı, diye aramızda mevzu-

ubahis olmuştur. Grup ne demektir? Kaç kişiden teşekkül etmelidir? 

Bir adam, tek adam bir partiyi temsil edebilir mi? Tek adamın bir par

ti namına bir grup hüviyetini belirtmek suretiyle konuşması doğru olur 

mu, olmaz mı? diye mevzuubahis edilmiştir. Sonra teessüs etmiş bir te

amül halinde Mecliste bu devam etmiştir. Şimdi bu kadar m ü h i m bir m e 

seleyi dört başı mamur tetkik etmek lazımdır. Bu bütün partilerin başın

dan geçebilir. Bir gün tek mebus olarak kalabilirsiniz, biz de kalabiliriz, 

olabilir. Bu kadar mühim meseleyi, böyle teessüs etmiş bir formül de 

mevcut o lduğuna göre, hele diğer memleketlerdeki emsalini göz önünde 

bu lundurmak ve esaslı bir şekilde bir formüle bağlamak lazımgelirse, işi 

böyle alelfevir bir karara bağlamak doğru değildir. Meseleyi afakî olarak 

müta lâa etmeliyiz. Riyaset Makamındaki arkadaşımızdan rica eder im, bu 

işi acele bir hal şekline bağlamayal ım, karar mevzuu yapmaya l ım. 

Şimdi bir kere karar mevzuu yaparsak müspet veya menfî şekilde ile
riye şâmil bir karar alınacaktır, bunu yapmayal ım. 

Arkadaş ımız Cemal Reşit Eyüboğlu ekseriyet meselesini mevzuubah i s 
etti. Ben Riyasetten rica ederim, esasen konuşacaklarını ifade buyurdu
lar, lütfetsinler de arkadaşımız konuşsun. Yeni bir karar alırken mevcut 
olan teamülü bozmak ihtimali karşısında dikkatli olal ım. Bunu çok istir
h a m ederim. 

REİS — Usul hakkında iki arkadaşa söz verilmiştir. Daha fazla arka

daşa söz vermek İçtüzük hükümlerine göre m ü m k ü n değildir, teamülü 

bozmayal ım. 

Arkadaşlar , saat yar ıma geliyor, bir arkadaşa söz ver i rsem belki sözü 

yar ıda kalacaktır. Bu itibarla saat 15'te toplanılmak üzere Bir leşime ara 

ver iyorum. 
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REİS - Celseyi açıyorum. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Usul hakkında söz 
ist iyorum. 

REİS - Müsaade buyurun. 

Bütçe müzakereler ine devam ediyoruz. 

Abdür rahman Boyacıgiller sabah celsesinde kendisine grubu adına 
söz ver i lmesini istemişti. Usul hakkında konuşmalar yapılmıştır . Mecl i
sin bu bahiste çeşitli kararları vardır. Binaenaleyh meseleyi hal letmek 
tefsir voliyle mümkündür . Böyle bir karara intizaren bütçe müzakere le
rine devam ediyorum : 

Hakkı Gedik, buyurun. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Usul hakkında söz 
is t iyorum. 

REİS - İfade ettim efendim. Buyurun Hakkı Gedik. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Usul hakkındaki ko
nuşmalar her şeye tekaddüm eder. 

REİS - Usul hakkında müzakere olmuştur. 

Bütçe hakkındaki müzakerelere devam ediyoruz. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Rica ediyorum, istir
ham ediyorum. Reis Be} ' , usul hakkında söz ist iyorum. 

REİS - Söz vermiyorum size! Hakkı Bey devam edin. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Sizin yaptığınız dik
tatörlüktür. Bu Mecliste söz hakkı veri lmedikçe, bu Mecliste demokras i 
yoktur! 

REİS - Efendim; Abdür rahman Boyacıgiller ' in sözleri hakaret i tazam-
mun etmektedir. Kendisine takbih cezası veri lmesi icabetmektedir . 

Abdür rahman Boyacıgiller 'e takbih cezası verilmesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Zonguldak Mebusu Abdür rahman 
Boyacıgil ler 'e takbih cezası veri lmesi kabul edilmiştir. 

Buyurun, Hakkı Bey. 

D E M O K R A T PARTİ M E C L İ S G R U B U A D I N A H A K K I G E D İ K (Kütahya) 
- Aziz arkadaşlar; Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 1954 Yılı Büt
çe Kanun tasarısının müzakeresi münasebet iyle Demokra t Parti Mecl is 
Grubu adına eski ve yeni bütçeler hakkında, müh im memleke t dâvaları 
etrafında tahassul eden görüşlerimizi, fikir ve mütalâalarımızı , kanaatle
rimizi ve muhalefetin tenkitlerine cevaplarımızı, hakikatların, rakamlar ın 
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parlak ışığı altında arz etmek için huzurunuza gelmiş bu lunuyorum. 3,5 
seneyi aşan iktidarı zamanında; memleket ve millet hizmetlerini , kendi
sine teslim edilen, bozuk, âtıl Devlet cihazını tamir ve ıslah etmek, iş ve 
istihsal sahalarını her türlü terakki ve inkişafları, huzur ve emniyet i kös
tekleyen, eski zihniyet enkazından temizleyerek münbi t ve mahsuldar 
kı lmak gayret ve hamleleri içinde, muhalefetin bütün engel leme, baltala
ma, kötüleme faaliyetlerine rağmen, ifa etmiş, mil let imizin refahını, 
memleket imiz in imarını bir an evvel tahakkuk et t i rmenin malzemesin i 
hazır lamış, temellerini atmış, kalkınma binasının çatısını ku rmuş bir 
partinin, Demokra t Partinin Meclis Grubu bu vazifesini büyük bir zevk 
ve huzur duyarak yapmaktadır . 

1954 seçimlerine girerken Türk Milletine bu vesile ile de hesap ver
meyi , 1950*den evvel ve sonra memleketin, milletin hizmet inde nasıl ça
lışılmış olduğunu, bütçelerden başlayarak, ana hatlariyle kısaca belirt
meyi bir borç saymaktadır. 

Eski iktidarın Büyük Millet Meclisine getirdiği Devlet bütçelerinin ge
rek nakit, gerekse gelir ve giderler bakımından, daimî muvazenes iz l ik ten 
kurtulamadıklarını , müspet yaratıcı karakter, teknik kıymet taşımadık
larını muhalefette iken bu kürsüden birer birer tebarüz ett irmiş, takip ve 
tatbiki icabeden bütçe politikasının ana hatları üzerinde durmuştuk . 
Esefle tekrar hatırlatmak lâzımdır ki, bütün gayretlerimiz, iyi niyetli ten
kitlerimiz, çorak tarlaya rasladığı için, semere ve rmemiş hattâ dürüst, 
samimî bir mukabele bile görmemişt i . 

Sevinçle bir daha ifade edelim ki, Türk Milletinin 1950 Mayıs ında ilk 
defa iradesini kullanarak Halk Partisini iktidardan uzaklaşt ı rmış olması 
Devle t bütçelerinin de keşmekeşten, muvazenesizl ikten, samimiyetsizl ik
ten kurtulup yapıcı, verimli, modern bir bütçe rejimine, s is temine kavuş
malar ına imkân sağlamış oldu. 

Bu hakikat, eski iktidar partisi hükümetleri tarafından 1950 y ı lma 
kadar hazırlanıp Meclisten geçirilmiş olan Devlet bütçeleriyle 1951'den 
bu yana Demokra t Parti iktidarının Büyük Millet Meclis ine sunduğu büt
çeler bir arada tetkik ve tahlile tâbi tutulunca derhal göze çarpmaktadır . 
Her iki siyasi partinin iktidarları zamanında hangisinin memleke t in bir 
an evvel imarını, milletin kısa bir zamanda refaha, üstün medeni seviye
ye ulaşmasını , sây, sermaye ve toprak gibi üç iktisadi unsurun süratle 
taazzuv ve inkişafa kavuşmasını , iktisadi, malî, siyasi, sosyal, eği t im dâ
valar ının yakın bir âtide müspet verimli sahalarda muvaffakiyetle, sağ
lam ve emin adımlarla yürümelerini sağlamış o lduğunu hazırladıkları 
Devlet bütçelerinde görmek, faaliyetlerinin, programlarının mâkesini , mi
zanını bu vesikalarda müşahede etmek mümkündür . 
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1950 Mayısından bu yana memleket sathında yer yer vücut bulan 
medeniyet eserleri, imar şantiyeleri, yurdun her köşesinde mânasını , ifa
desini bulan millî kalkınma hamleleri , faaliyetleri; milletin ruhunda, kal
binde, d imağında uyanan ve emniyetle harekete geçen ferdî gayret , hu
susi teşebbüs cehtinin, espirisinin şayanı hayret taazzuvu, inkişafı, mil
letle Hükümet in itimat ve hizmet mefhumları potasında birleşip mamur 
bir yurt , müreffeh bir millet eserini vücude get i rme azmi içinde çal ışma
ları Devlet bütçelerinin modern müspet bir anlayışla tertip ve tanzimin
de âmil olan telâkkinin mahiyetini belirtmekte, hâkim olan zihniyet in 
hüviyetini açıklamakta, muvaffakiyetin şiarını, delilini, mesnedini teşkil 
etmektedir. 

Eski iktidarın Devlet bütçeleri ise, teknik evsaftan mahrum, gaye ve 
hedefi gayr imuayyen, meşkûk, ilk sadme ile sarsılan, daimî açıkları hat
tâ y i rmi milyon liralığı bile halka satılamadığı emisyonlar la veya halktan 
hiç rağbet görmediği , için, bankalar zorlanarak plase edilen istikraz tah
villeri bedelleriyle karşılanan, gelir ve gider tahminleri tatbikatta tahak
kuk etmediği için fasıllar, tertipler arasında daimî nakillere, değişiklikle
re mâruz kalan, gelirlerin bir kısmını lüzumsuz muayyen inşaat temelle
rinde, d ivar larmda dondurulduğunu gösteren yaratıcı, prodükt i f vasıf ve 
karakter taşımayan birer vesika, gelir gider cetveli, hattâ birer istihlâk fa
turaları o lmaktan ileri bir k ıymet taşımamışlardır. Bunlar dar ve kısa gö
rüşlü bir zihniyetin ifadesi, hukuki ve teknik mânada akıp giden israfla
rın harap çeşmesi , nev'i şahsına münhasır Devletçilik rejiminin, inhisar
lar zincirinin, imtiyazlar saltanatının zebunu, esiri o lmaktan kurtulama
mıştır. Böyle olmalarının sebep ve âmilini eski iktidarın bünyesinde, ru
hunda, hissinde, kibrin, gururun yerleşmiş, hesap verme , millî v icdan 
hükmüne saygı ve riayet gös terme mefhumlarının yer a lmamış , Türk mil
letinin kendisine daima borçlu bulunduğu vehmi yaşamış o lmas ına bağ
lamak, işlenen hataları, kusurları, günahları bu zihniyetin nihayetsiz 
kıvrımlarında, fasit dairesi içinde aramak ve orada açıkça gö rmek müm
kündür. 

Vatandaşın köyüne, kasabasına, tarlasına, suyuna, sıhhatına, yolu
na, l imanına, barajına, el sanayiine, fabrikasına her çeşit madeni ihtiyaç
larına yan bakan, mâruz kaldığı sel, kuraklık, zelzele gibi âfetlere sırtını 
çeviren bir idare zihniyetinden ve bu zihniyete göre kurulmuş bir Devlet 
c ihazından, hazırlanmış Devlet bütçesinden üstün hizmetler, l iyakat ve 
kabiliyetler, başarılar elbette beklenemezdi . Bu hakikatleri tevil veya in
kâr e tmek veya politik tezviratla karar tmaya çalışmak, Türk milletinin 
hafızasında, kalbinde yer etmiş acı hâtıraları ihmal ederek menfi istika-
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met lerde savaşmak, muvaffakiyetle yürüyen kervana sataşmak bir an ev
vel medeniyet kafilesine ulaşma, oradaki mevkiine kavuşma azmi , şevki 
içinde yepyeni bir iman ve itimatla çalışmaya başlamış olan Türk Mil le
tine ancak zarar verir, üzüntü kaynağı olur. Muhalefetin bu kabîl savaş
malardan, sataşmalardan vazgeçmesi memleket hesabına elbette çok ha
yırlı olur. 

Bilhassa Halk Partisi muhalefeti, hakiki muhalefetin, iktidarı tahkir, 
tezvir, iftira silâhlariyle sarsmak, yaralayıp düşürmek maksadına asla 
cevaz ve imkân vermediğini bilmeli, iktidar yolunun yalnız memleke t ve 
millet menfaatlerine yarıyan üstün hizmetlerle iyi niyetlerle, dürüst ve 
samimi ikaz adımlariyle katedilebileceğini idrâk etmelidir. 

Muhalefet , iktidar aleyhinde umumi efkâra hitapta, şikâyette bulu
nurken millî vicdan mahkemesi huzurunda iktidarın da taraf teşkil etti
ğini bilmeli ve alacağı cevabın kıymetini, ağırlığını tartabilecek basirete 
sahip olmalı ve her halde hakikatleri uluorta ret ve inkâr e tmenin, isnat 
ve iftira yolunun, iktidarı bir politika oyununa getirip sırt üstü yere ser
m e gayretinin müspet ve lehte bir hüküm istihsaline mesnet ve medar 
o lamayacağını asla unutmamalıdır . 

Millî vicdan mahkemesi huzurunda hesap ve rmek Demokra t Parti 
için şerefli bir vazifedir. Çünkü, kendisi onun iradesiyle iktidara ge lmiş
tir. 

Halk Partisi muhalefeti ise, bugün kendisini sevk ve idare edenlerin 
iktidar devrinde de sevk ve idare etmiş olan kimseler o lduğuna göre, mil
lî v icdandan, millî menfaatlerden ziyade millî şef önünde yalnız parti 
menfaatleri için hesap vermek itiyadı, zihniyeti içindedir. 

Demokra t Parti iktidarı millî vicdanı köyde, kasabada, şehirde gör
mekte; i lhamı, emri oradan almaktadır. Halk Partisi muhalefeti ise, hâlâ 
taş ımakta olduğu eski iktidar gözlüğünün rüyet zaviyesi içinde görülebi
len Millî Şefi görmekte , emri, direktifi, i lhamı yine, bugün Genel Başkan 
kisvesiyle görünen, ondan almaktadır. 

Sayın arkadaşlar; 1950'den bu yana yapılan hizmetleri ve al ınan ne
ticeleri rakamların müspet, riyazi ifadeleriyle de tevsik etmek ve bu vadi
de saatlerce konuşmak mümkündür . Sayın Maliye Vekili bunları geniş 
bir surette izah ve ifade etmiştir. Kıymetli vaktinizi fazla a lmamak için biz 
bunlardan bir kısmını arz e tmeye ve umumi efkâra mukayese , muhake
m e ve karar imkânı hazır lamaya çalışacağız. 

Eski iktidarın 1947-1950 dört senelik devresinde katma bütçeler ha
riç Devlet bütçelerinin giderler yekûnu 742 982 000 lirası yat ı r ımlara ve 
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4 495 867 000 lirası cari giderlere ait olmak üzere ceman 5 238 850 000 
liradır. Halbuki Demokrat Parti iktidarının 1951-1954 dört senelik dev
resinde yat ır ımlara 1 842 487 000 lira ve cari giderlere 5 903 343 000 li
ra o lmak üzere giderler yekûnu 7 745 830 000 lirayı bulmuştur. 

Şu rakamlar yeni iktidarın yalnız bütçe kanaliyle memleket in u m u m i 
hizmetleri ve yatırımlar için eski iktidardan 2 506 980 000 lira fazla tah
sisat temin e tmenin imkânlarını sağlamış olduğunu göstermektedir . Bu 
fazlalık yeni vergiler ihdas edilmeden, eski vergilerden ceman 186 milyon 
lira tutarında gelir sağlayan bâzı vergilerin de kaldırı lmış o lmasına rağ
men temin edilmiştir. 

1949 yılının 1 372 000 000 lira tutan bütçe giderlerini eski iktidar an
cak 142 milyon liralık yeni vergi koymak, 120 milyon liralık istikraz tah
vili ç ıkarmak suretiyle karşıladığı halde Demokra t Parti iktidarı 1953 yı 
lı bütçe giderlerini 1 959 854 000 liraya ve 1954 bütçe giderlerini de 
2 288 400 000 liraya çıkarmıştır. 1954 bütçesinin giderleri yeni vergi çı
karmadan, istikraz ve emisyon dolaplarını çevi rmeden normal Devlet ge
lirleriyle karşı lanmış ve Türkiye Devlet bütçesinde ilk defa olarak muva
zene sağlanmıştır. 

Devlet gelirlerinin muazzam artışlar göstermesi vatandaşın iş ve istih
sal sahasında emniyet ve huzur içinde çal ışmaya başlamış. Hükümet in 
yatırımları verimli olmuş, kredi cihazı, genişleyen, iş ve istihsal hacmına 
göre, iş leyebilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

Eski iktidar 1947-1950 bütçe devresinde sağlık işleri için 202 milyon 
lira sarfedebildiği halde Demokrat Parti iktidarı 1951-1954 bütçe devre
sinde sağlık işlerine 400 milyon lira, iktisadî kalkınma giderleri eski ikti
dar zamanında 970 milyon lira iken Demokrat iktidar bu miktarı bir mil
yar 973 milyon liraya, Millî Savunma ihtiyaçlarına Halk Partisi iktidarı 
bir milyar 920 milyon lira ayırabilmişken Demokrat iktidar 2 milyar 365 
milyon lira tahsis etmek kudretini göstermiştir. 

Demokra t Parti, iktidarı teslim aldığı zaman memleket te yalnız 16 
Sağlık Merkezi vardı. Bu miktar 1953'te 242 adedini buldu. 1950'de has
tane adedi 39 idi. 1953'te 118'i buldu. Hastanelerdeki yatak adedi 
1950'de 7 760 iken 1953'te (15 870) adedine yükseldi . Verem hastane ve 
pavyonlar ı 1950'de yalnız yedi olduğu halde 1953'te 84 u buldu. Bunla
rın yatak adedleri 1 0 9 7 d e n 6 360 rakamına çıktı. 

Millî Eğit im ve kültür işleri için 1947-1950 devresinde ceman 675 
milyon lira sarfedilmişken 1950-1954 devresinde ayrılan tahsisat bir mil
yar lirayı aşmıştır. Artış nispeti % 50'dir. 
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Beş sınıflı ükokul sayısı 1950'de 12 511 iken 1953'te 15 160i, ve 27 144 
olan öğre tmen adedi 32 6 0 0 ü , 1 460 000 olan öğrenci adedi 1 655 OOOİ 
bulmuştur. 

Halk Partisinin 27 senelik iktidarı zamanında ancak 213 ortaokul ve 
36 lise açılmıştır. Demokrat Parti iktidarı ise 3 sene gibi kısa bir zaman
da (125) ortaokul ve 9 lise açmıştır. Yani onlar senede vasati 8 ortaokul 
ve 1,5 lise açmışlar iktidarımız ise senede vasati 62 ortaokul ve 3 lise aç
mıştır. Eski iktidar 1947-1950 devresinde orta öğret im için 86 mi lyon li
ra ayırmış demokrat iktidar 1951-1954 devresinde 134 milyon lira tah
sis etmiştir. 

Memleket in su işleri için 1947-1950 devresinde 68 milyon lira ayrıl
mışken 1951-1954 devresinde 205 milyon lira sarfedilmiştir. Art ış nispe
ti % 200'dür. Köy içme suları için 1947-1950 devresinde yalnız 1 835 000 
lira ayrı lmışken 1950-1954 devresinde Demokrat Parti iktidarı 65,05 
milyon lira tahsis etmiştir. Artış nispeti 35 misli yani % 3 500'dür. O n 
binlerce köyün içme su ihtiyaçları bilhassa hiç suyu bu lunmayan 14 bin 
köyün su ihtiyacı karşılanmıştır. 

Limanlar inşaatı için 1947-1950 devresinde 31 milyon lira ayrı lmış 
1950-1954 devresinde 77 milyon lira sarfedilmiştir. Art ış nispeti % 
144'tür. 

Hudutlar ımızın dörtte üçü denizlerle çevrili o lduğuna göre l imanları
mızın, iskele ve barınakların inşası ön safta h immet bekleyen ihtiyaçları-
mızdandır . Halbuki iktidarı teslim aldığımız zaman memleket te modern 
an lamda tek bir liman mevcut değildi. İskele ve barınaklar ise tamamen 
ihmal edilmiş bulunuyorlardı . İktisadi kalkınmamızı süratlendirecek, ko
laylaştıracak olan ve en mühim meseleler arasında bulunan bu dâvayı 
demokra t iktidar bir an evvel halletmek zaruretini duymuş ve derhal fa
aliyete geçmiştir. Zonguldak, Ereğli, Trabzon ve İnebolu l imanları inşa
atının 1954 yı l ında sona ermesini ve işletmeye açılmasını kararlaşt ırmış
tır. Salıpazarı , Haydarpaşa ve Samsun limanları inşaatına bu yaz başlan
mış olacaktır. İskenderun l imanının inşası da eksi l tmeye çıkarılmıştır. İz
mir ve Mersin l imanlarının inşasına ait etütlere de devam olunmaktadır . 
İskele ve barınaklar inşası için eski iktidarın dört sene zarfında yalnız iki 
buçuk milyon lira tahsis etmiş olmasına mukabil , Demokra t iktidarın, 
bu seneki teklif ile birlikte, sarfiyatı 16 milyon liradır. Gerek üç buçuk se
nelik faaliyet neticesinde Şarköy, Çanakkale, Finike, Alanya, A n a m u r is
kelelerinin inşaatı tamamlanmıştır . Bunlardan başka 12 iskelenin inşa
atına da devam olunmaktadır. 
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Karayolları için eski iktidar 1947-1950 devresinde 172 milyon lira 

ayırmış , Demokra t iktidar 1951-1954 devresinde 649 milyon lira sarfet-

miştir. Art ış nispeti % 277'dir. 

Halk Partisinin 27 senelik iktidar devresinde ancak 13 bin metrelik 

köprü inşa edildiği halde Demokrat Parti iktidarının 3,5 senelik devresin

de 12 bin metrelik köprü yapı lmış , 25 bin metrelik köprü inşaatı da ele 

alınmıştır. 

Aziz arkadaşlarım; Demokra t Parti iktidarı memleket in u m u m i hiz
metlerini vatandaşı memnun edecek surette ifa etmek, iktisadî kalkın
mayı desteklemek maksadiyle bütçe giderlerinin hüviyetlerini, miktarını , 
ist ikametini tâyin ve takdirde aldığı müspet kararlarla iktifa e tmemiş , va
tandaşın iş ve istihsal sahasında serbestçe emin ve mutmain olarak ça
l ışabilmesi için ferdî teşebbüsleri hususi sermayeyi teşvik etmiş, onun 
her ihtiyacını karşılama, mahsulünü koruma meselelerini samimiyet le 
ele a lmış ve böylece memleket in bir an evvel kalkınma dâvasını milletle 
elele vererek kazanmak azminde olduğunu belirtmiştir. Bu itibarladırki, 
hususi teşebbüs, Halk Partisinin hususi sermayeye geçit ve rmeyen dev
letçilik sedlerinin, duvarlarının yıkıldığını görmüş , t amamen otoriter, in
hisarcı ve antidemokratik bir zihniyetin eseri ve ameli olan devletçi l iğe 
hakiki demokras i rejiminde yer veri lmediğine inanmış ve Türk milletinin 
yaratıcı zekâsı, çalışma kudret ve kabiliyeti bu yeni hür ve serbest rejim
de süratle taazzuv ve inkişaf etmiştir. 

Üç buçuk sene içinde Millî kalkınma mevzuunda tahakkuk etmiş ve 
gelecek senelerde tahakkuk ederek semerelerini verecek olan büyük 
eserler ret ve inkârı mümkün olmayacak kadar barizdir ve boldur. Akl ı 
selim, izan ve vicdan sahibi her vatandaş bu hakikati sevinçle, gururla 
müşahede ve takdir etmektedir. Yabancı iş adamları , mütehassıslar, ikti
satçılar, bankacılar Türkiye 'de çok kısa zamanda elde edi lmiş olan bu 
muazzam başarıları hayret ve takdirle karşı lamakta ve bunu yalnız Türk 
milletine nasip olmuş bir mazhariyet telâkki etmektedirler. 

Sayın arkadaşlar, bu memleket nüfusunun % 82'si çiftçi, köylü oldu

ğuna göre memleket i idare vazife ve mesuliyetini üzerine almış olan her 

Hükümet evvel emirde ziraat usulümüzü ıslah ve çiftçiyi h imaye ederek 

ziraî istihsali artırma imkânları üzerinde .durmak ve çal ışmakla mükel

leftir. Halk Partisi iktidarının maalesef en çok ihmal ettiği, hor baktığı bu 

memleket i hariçten un. buğday ithal etmek gibi feci mevkide b ı rakmanın 

günahını işlediği mevzu da bu olmuştur. 
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Türk köylüsünü, çiftçisini fakir ve perişan vaziyette, Türk köyünü ha
rap, tarlasını bakımsız halde bırakmanın Hükümet hikmetiyle , idare şu-
uriyle Türk milletini, işçisi, esnafı, tüccarı, fabrikacısı, memuru , emekl i 
si ile birlikte sıhhatli, kudretli, müreffeh, memnun ve Türk yurdunu ma
mur kı lma vazifesiyle asla telifi mümkün olmayan bir hata, büyük bir gü
nah olduğunu Halk Partisi iktidarının bir türlü an layamamış olması mil
letimiz için elem ve keder yüklü bir talihsizliktir. 

Türk milletinin işten gelen arzusu ve iradesiyle iktidara ge lmiş olan 
Demokra t Parti Hükümetler i ise çiftçilerimize kredi temin etmek, toprak 
dağı tmak, ziraati makineleşt irmek, teknik ziraat bilgilerini yaymak , tar
layı gübrelemek, küçük, büyük su işlerini ele almak, çiftçinin mahsulü
nü değer bahasına satabilmesini sağlamak, memleket te huzur ve emni
yeti, i t imadı, istikrarı hâkim kılmak prensibi, azmi ve kararı ile derhal 
harekete geçmişlerdir. Bu makul, tabiî ve müspet gayret yakın z a m a n d a 
semerelerini vermiş , ekiliş sahasının genişlemesi, randımanın artması, 
istihsalin birkaç misli fazlalaşması ve binnetice evvelce, hattâ 1950 yı l ın
da hariçten un, buğday ithal eden Türkiye'nin dış pazarlara hububat ih
raç eden memleket ler arasında dördüncülüğü ihraz etmesi imkânlar ı el
de edilmiştir. 

Aziz arkadaşlar; bu gayretlerin mesut neticelerini rakamların güler 
yüzü ile ak, pak nasiyesi ile ifadelendirelim. 

1950'de 330 milyon lira olan ziraî kredi hacmi, 1953'de 1 milyar 200 
milyon lira olmuştur. 1947-1950 devresinde Halk Partisi iktidarı 15 470 
çiftçi ailesine 750 bin dönüm ziraat arazisi ve 80 bin dönüm meral ık ki 
ceman 830 bin dönümlük toprak tevzi ettiği halde Demokra t Parti iktida
rı üç buçuk sene içinde 106 bin çiftçi ailesine 4 milyon 985 bin dönüm 
ziraat arazisi ve 3 milyon 340 bin dönüm meralık ceman 8 mi lyon 325 
bin dönüm toprağı çiftçilere tevzi ve teslim etmiştir. Hububat ist ihsalimiz 
1949 yıl ında 5 milyon 350 bin ton iken 1953 senesinin mahsulü 14 mil
yon 300 bin tona yükselmiştir. Yani 1949 yılına nazaran artış nispeti % 
267'dir. Bu inkişaf temposu diğer ziraî mahsullerde de tahakkuk etmiş
tir. Bakliyatta, istihsal miktarı 1949'da 217 bin ton iken, 1953'te 547 bin 
tona, yağlı tohumlarda 366 bin ton olan istihsal, 600 bin tona, pancar; 
817 bin tondan, 1 milyon 230 bin tona, pamuk 104 bin tondan; 170 bin 
tona yükselmiştir . Ziraat aletleri, makinaları memleket in her köşesine gi
rebilmiştir. 1950 yılının Mayıs ayında memleket te mevcut 6 500 traktör 
adedi 1953'te altı misli artmış, yani 40 bine ulaşmıştır. 

Ziraî istihsal sahasında göze çarpan metodlu, muntazam inkişaf 
hamleleri , muhalefetin iddiaları hilâfına olarak, sanayi ve maadin mev-
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zularında da tahakkuk etmiş bulunmaktadır. Yerli yabancı hususi teşeb
büse, se rmayeye iktisadî kalkınmamızda faaliyet imkânlarını esirgeyen, 
iştiha ve ihtirasının hududu muayyen olmayan totaliter devletçil ik reji
minin mütehakkim edası ve havası 1950 Mayıs inkılâbiyle bertaraf edi
lince sanayi ve maadin sahaları da müteşebbüs, dinamik vatandaşları
mızın, se rmaye sahiplerinin, iş adamlarının hummal ı faaliyetlerine zemin 
teşkil etmiştir. 

Hususi teşebbüs, sermaye, Devletten gördüğü her çeşit h imaye ve 
teşvik sayesinde, kendisine temin olunan kredi bolluğu içinde ve her gün 
daha kuvvetl i bir emniyet ve huzur güneşi altında çal ışmaya başlamıştır . 
Böylece kısa bir zamanda memleket in sınai ve maadin istihsal kapasite
si en aşağı % 100 artmıştır. 

Pamuklu mensucat sanayiinde iğ adedi 1950'de 260 bin iken bugün 
550 bine yükselmiştir . Önümüzdeki yılda inşaatı ikmal edi lmiş ve işlet
meye açılmış olacak fabrikalarla birlikte istihsal kapasitesi 700 bin iği 
bulacaktır. Artış nispeti % 270'tir. Yünlü mensucat sanayiinde de iğ ade
di 1950'de 50 bin iken bugün bu miktar 115 bine ulaşmıştır. 

Şeker sanayii hususi teşebbüsün gayret ve himmetiyle 1926'da Uşak 
ve Alpul lu 'da kurulmuştu. Bunlar biraz sonra halkın el inden alınmışlar 
ve devletçilik potasında eritilmişlerdi. Eskişehir ve Turhal 'da bi lâhara iki 
şeker fabrikası kuruldu. Fakat 1930 yıl ından 1950 senesine kadar Halk 
Partisi iktidarı ne bir şeker fabrikası kurmuş ve ne de halk tarafından 
kurulmasına müsaade etmiştir. Bu sıhhi ve mugaddi maddenin istihsa
lini ar t ı rmak ve halkın şeker ihtiyacını karşı lamak zarureti ihmal edil
miş, köylü şeker yerine pekmez kullansın, şehirli de fazla istihlâk e tme
sin diye şeker fiyatları muhtelif tarihlerde mütemadiyen artırı lmış ve hat
tâ kilosu 500 kuruşa kadar çıkarılmıştır. Bu sakat ve sakim zihniyet 
1950 Mayıs ından sonra defnedilmiş, bir taraftan istihsalin artırılması, 
diğer taraftan şeker fiyatının düşürülmesi gibi normal iktisadî yol tâyin 
ve takib olunmuştur. 

Vatandaşın durmadan artan iştira gücü, istihlâk kudreti memleket te 
yeni şeker fabrikalarının kurulması lüzumunu belirtmiş ve bu ihtiyacın 
karşı lanması maksadiyle Adapazar ı 'nda hususi teşebbüsün ve Pancar 
Ekicileri Kooperatifinin müşterek gayret ve himmetleriyle bir şeker fabri
kası kurulmuş ve bu fabrika 1953 kampanyas ında şeker imaline başla
mıştır. Kütahya, Konya ve Amasya 'da kurulmakta olan şeker fabrikaları 
da 1954'te istihsal sahasına girmiş olacaktır. Mütaakıp senelerde inşaatı 
ikmal edilecek olan Kayseri , Burdur, Susurluk, Erzurum, Erzincan, Elâ
zığ ve Malatya şeker fabrikalariyle birlikte şeker sanayiimizin istihsal ka-
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pasitesi takriben 400 bin tona baliğ olmuş bulunacaktır . 1953 kampan
yas ında istihsal olunan şeker 175 bin tonu bulmuştur. Eski iktidar za
manında senede 100 bin ton şeker istihlâk edemeyen halkımızın 1953 yı
lı istihlâk kudreti 200 bin tonu tutmuştur. 

1950 Mayısından bu yana memleket imizin hummal ı bir imar ve kal
k ınma faaliyeti göstermiş olması inşaat malzemesi tedarikinde sıkıntılar 
yaratmıştır . Bu vaziyet hariçten külliyetli miktarda kereste, demir çubuk 
ve ç imento ithalini zaruri kılmıştır. Günden güne artan bu ihtiyaç mad
delerini bilhassa demir çubuk, hadde mamulâ tmı Karabük Fabrikasının 
istihsal kapasitesini artırmak, çimentoyu da ç imento fabrikaları kurmak 
suretiyle memleket dâhilinde temin etmek maksadiyle teşebbüse geçil
miş ve alınan kararlar tatbika konulmuştur. Filhakika 1950'de 535 bin 
ton olan çimento istihlâkimiz, 1953'te imar ve inşa faaliyetinin muazzam 
inkişafı yüzünden ihtiyaç iki milyon tona yükselmiştir . 1950'de 395 bin 
ton olan çimento istihsali 1953'te 1 milyon tonu mütecaviz bir istihsal 
kapas i tes ine kavuş tuğu halde iht iyacı karş ı l amaktan henüz çok uzak
tayız . 

Şehir ve kasabalarımızda muvaffakiyetle tatbik olunan ve mesken 
buhranını önlemekte bulunan sağlam ve ucuz mesken inşaatı dâvasının 
ve memleket in yollarını, köprülerini, barajlarını, elektrik santrallerini bir 
an evvel başarma gayretlerinin süratle inkişaf etmesi de ç imento ihtiya
cını mütemadiyen artırmaktadır. Demokrat Parti iktidarı bir taraftan bu 
dâvaları hal ve intaç yolunda muvaffakiyetle yürürken diğer taraftan ha
rap ve perişan köylerimizin yeniden imar ve inşası suretiyle aziz, fedakâr 
köylü vatandaşlarımızın insanî, medeni, normal ihtiyaçlarını, k ı smen da
hi olsa, karşılayabilecek imkânlar ihtiva eden evlere ve besili, kuvvetl i 
hayvanlar yetiştirebilmeleri için onların bakım ve muhafazalar ına elveriş
li ahırlara, ağıllara sahib olmalarını temin ve bu mübrem ihtiyaçları bir 
an evvel cevaplandırmak işini, mevzuunu da ciddiyetle ele a lmış olması 
da ç imento istihsalimizin hacmini bir hayli miktar daha genişletmiş ola
caktır. Bu sebepledir ki, memleket in muhtelif bölgelerinde yeniden 20 çi
mento fabrikasının inşası kararlaşmış ve bunların ihaleleri de yapı lmış
tır. Bunlara ilâveten diğer çimento fabrikaları da inşa edilecektir. İstihsal 
kapasiteleri 2 milyon ton olan bu fabrikaların inşasını müteakip memle 
kette ç imento istihsali 3,5 milyon tona çıkmış olacaktır. 

Memleket imizde 1950'den bu yana maden istihsal ve ihraç kapasite
si de hayli yükselmiş ve % 50 - % 100 nispetinde bir artış kaydetmiştir . 
Bu arada krom madeni istihsalinin 1950'de 420 bin ton olan miktarı 
1952'de 670 bin tona; manganez istihsalinin 30 bin tondan 105 bin to-
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na, demir cevheri istihsalinin 235 bin tondan 420 bin tona ve bakır is
tihsalinin de 12 bin tondan 23 bin tona yükseldiğini iddiamızı teyiden arz 
e tmek isteriz. Bu meyanda Kütahya civarında muazzam bir (rezerv) arz 
eden düşük kalorili l inyitlerimizden istifade etmek maksadiyle bir azotlu 
gübre ve asitnitrik istihsal edecek fabrikanın kurulması ve 65 milyon li
raya mal olacak olan bu tesisin sermayesine alâkalı bankalar ın ve ku
rumların da iştirak ettiği bir anonim şirket tarafından vücuda getir i lme
si kararlaşmış bulunmaktadır. Keza ziraatimizin muhtaç bu lunduğu sü-
perfosfat da İskenderun'da kurulmakta olan ve ceman 10,5 milyon lira
ya mal olan ve 125 bin ton istihsal kapasitesine sahip bulunan fabrika 
tarafından yakın zamanda sağlanmış olacaktır. 

Diğer mevzu da petrol sanayiidir ki, Halk Partisi iktidarı bunun üze
rinde mütemadiyen konuşmuş ve birçok sözler sarfetmiş, fakat mevzuu 
ciddiyetle ele a lamamış, fiiliyat sahasına intikal ettirememiştir . D.P. ikti
darı memleket in petrol dâvasını da samimiyetle ve cesaretle ele a lmış ve 
önümüzdeki yıl içinde inşaatı ikmal edilmek üzere Raman petrol tasfiye
hanesini 35 milyon liraya ihale etmiştir. Bundan başka memleket imiz in 
zengin petrol kaynaklarına sahip olması ve bunların bir an evvel sondaj
larının yapılarak istifadeli hale getirilmesi mevzuu üzerinde de petrolün 
dünya siyasetinde iktisadî hayatında işgal ettiği mevki in ehemmiyet iy le 
mütenasip bir ciddiyetle durulmakta ve çalışılmaktadır. 

Hükümet in Yüksek Meclise arz ettiği petrol kanun lâyihası büyük 
sermaye ve teknik bilgilere ihtiyaç gösteren petrol istihsali ve ihracı dâ
vasının da, ehil ellere, hususi teşebbüse bu sahada da faaliyet imkânı 
ve rmek suretiyle, hal ve ihtiyacını sağlamak ve böylece bu cepheden de 
millî servetin. Devlet gelirinin artmasını, memleket te iş hacminin geniş
lemesini , her sene dış memleket lere akar yakıt bedeli olarak ödediğimiz 
yüzlerce milyon liralık dövizlerin tasarruf edilmesini m ü m k ü n kı lmak 
esasına, gaye ve hedefine matuf bulunmaktadır . 

Aziz arkadaşlar; sanayide, demiryol lar ında, şehirlerin, köyler in 
elektrikle tenvirinde lüzumlu enerjiyi sağlama ve sulama, taşkınları ön
leme gibi üç müh im ihtiyacı cevaplandırmak maksadiyle termik ve hid-
ro-elektrik santraller kurulması mevzuu da Demokra t Parti iktidarının 
ciddiyet ve ehemmiyet le üzerinde durduğu ve derhal ele aldığı bir m e m 
leket meselesidir. Bugün inşa halinde iki adet büyük ve 14 adet de orta 
çapta hidro-elektrik santrali mevcuttur ki, bunlar 378 milyon liraya mal 
olmaktadır. Yeniden inşası veya tevsii kararlaştırılmış, ihaleleri yapı lmış 
Çatalağzı , Tunçbilek, Soma termik santralleri ile Gediz - Demirköprü , Kı
zı l ı rmak - Hırfanlı, Akçay - Kemer ve sair hidro-elektrik santralleri de ge-
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lecek senelerde faaliyete geçmiş olacaklardır. 1950'den bu yana bu hayır
lı elektrik enerjisi tesislerine 400 milyon lira sarf edi lmiş ve daha 650 
mi lyon liranın sarfı da programlaştırılmıştır. Bu memleket te 1950 yı l ına 
kadar belediyelerin elektrik tesisleri de dâhil, kuru lmuş olan elektrik 
santrallerinin yıllık istihsali 790 milyon kilovat saatten ibaretti. 1950'den 
bu y a n a D.P. iktidarı tarafından kurulmuş ve kurulmakta olan santral
lerin elektrik istihsal kapasitesi üç milyar kilovat saattir. Hükümet imiz in 
yard ımı ve desteklemesi sayesinde İller Bankası tarafından yapt ı r ı lmış ve 
yapt ı r ı lmakta olan elektrik santralleri istihsali bu yekûndan hariçtir. 

1950 Mayıs ından bu yana İller Bankası da 79 milyon lira tutarında 
232 elektrik tesisini ihale etmiştir. Bunlar arasında bulunan ve Uşak gi
bi yüksek sanayi kudretine sahip bir bölgeye de Gediz, Simav, Emet ve 
Sapana dâhil elektrik enerjisi sağlayacak olan Kayaköy hidro-elektrik 
santrali de önümüzdeki yıl faaliyete geçecektir. 

İller Bankası ayrıca Van, Niğde, Ordu, Giresun Taşköprü ve Tosya gi
bi m ü h i m sanayi merkezlerinin enerji ihtiyaçlarını karşı lamak maksadiy-
le orta büyüklükte altı adet hidro-elektrik santrallerini inşa edecektir . 

Sayın arkadaşlar, arz ettiğimiz rakamlar, memleket in sanayi ve ma-
adin sahasında da muazzam istihsal kudretlerinin, ka lk ınma eserlerinin 
vücut bulduğu ve bu mesut hamleler sayesinde fedakâr, ailesine, yurdu
na candan bağlı işçi vatandaşlar ımıza geniş çal ışma ve ferah y a ş a m a im
kânlarını sağlamakta olduğunu da göstermektedir. Bugün memleket i 
mizde çok işsiz kalmış işçi sıkıntısı mevcut değildir. İşte kanuna tâbi iş 
yer ler inde çalışan işçi sayısı 1949'da 350 bin iken 1953 Ağus tosunda 
515 bini bulmuştur. Önümüzdeki senelerde bu rakam bir hayli yüksel 
miş olacaktır. 

Sevgili arkadaşlar, 14 Mayıs 1950 inkılâbı ile iş başına gelen D.P. 'nin 
hususi teşebbüse mütehakkim, mağrur Devletçilik sedlerini aşarak her 
iş sahasına girmek, istediği gibi çalışmak müsavi muamele gö rmek im
kânlarını sağlamış olması vatandaşın iyi niyetini, cesur hamlelerini des
teklemesi , teşvik ve himaye etmesi ve binnetice artan ziraî sınaî ve ticarî 
kredi taleplerini, ihtiyaçlarını karşılaması kalkınma binasının bir an ev
vel kurulmasında âmil olan başlıca sebepler ve müessir tedbirler arasın
dadır. 1950 yılı bidayetinde mevcut kredi müesseseler imizin ziraî, ticarî 
ve ipotek mukabil i kredi açma imkânları ancak 1 330 000 000 lira idi. 
Bu miktar artan talebi ve ihtiyacı karşı lamaktan çok uzaktı . Sınaî kredi 
mevcut değildi. 1953 senesi ortasında kredi müesseseler imizin sınaî, zi
raî, ticarî ve ipotek mukabil i kredi yapma imkânları hayret ve takdirle 
karşı lanacak nispetlere, miktarlara ulaşmış, vâki talebe, iht iyaca 3,5 mil-
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yar lira ile cevap vermek kudretine mazhar olmuştur. Bu mazhariyet in 
memleket in iş ve istihsal hayatında yarattığı ferahlık, yaşatt ığı huzur in
kârı m ü m k ü n olmayan vakalardandır. Bu vaziyetin sürür ve gurur men-
baı olan diğer cephesi de her vatandaşın günlük geçim masraflarını kar
şıladıktan sonra elinde tasarruf edilebilecek, bankalara yatır ı labilecek bir 
miktar para kaldığını ve binnetice umumi refah hedefine doğru yol alın
dığını gösteren keyfiyettir. Filhakika 1950 yılının ilk aylarında bankalar
da mevcut mevduat miktarı 900 milyon lira olduğu halde bu miktar 1953-
yılı or tasında 2,5 milyar lira gibi muhteşem bir tasarruf ve mevdua t hac
mine ulaşmıştır. 

Sayın arkadaşlar. 1950 senesinden bu yana iktisadî, malî , sosyal, 
eğit im, sağlık gibi başlıca memleket işlerinde, mevzular ında tahakkuk et
tirilmiş bulunan eserleri, vakıaları, hakikatleri m ü m k ü n olduğu kadar 
kısa ve muhtasar olarak arz etmeye, rakamlarla i fadelendirmeye çalıştık. 
Bunlar, izan ve vicdan sahibi her vatandaş tarafından görülmekte , tak
dir ve tasvip olunmaktadır. Yalnız millî menfaatleri particilik kazanında 
tağyir e tmek ihtirasiyle gözleri kararmış olanlar, her şeyi bir ivaz muka
bili tahrif ve inkâr eylemek seviyesizliğine düşmüş bulunanlar, iktidar te
beddülü yüzünden şalisi menfaatleri, mevkileri , emelleri bozu lmuş , tat
min edi lmemiş olan bir avuç muhteris, memleket sathında, millet vicda
nında yaşayan hakikatleri ret ve inkâr etmekte, kötülemek, karar tmak 
gayreti içindedirler. Türkiye 'de üç buçuk sene gibi çok kısa bir müddet 
içinde vücuda getirilmiş, yaratı lmış olan kalkınma eserlerinin, hamleleri
nin azametini beynelmilel şöhreti olan maliyeci, iktisatçı otoriteler, bita
raf mütefekkirler de takdirle, sitayişle yâdederken, Türkiye 'nin içinde ya
şadığı karanlık yolun köşesini dönmüş, aydınlığa, ferahlığa kavuşmuş ol
duğunu belirtirken bu hakikatleri ret ve inkâra veya kötülemeye, yıprat
maya çalışanların suiniyetlerine sadece işaret e tmek lâzımdır. 

Arkadaşlar , Köylü Partisi muhalefeti adına konuşan zat, o kadar mu
azzam, yükseklere , irtifalara çıktı ki, oralardan Amerika , İsviçre, İngilte
re gibi asırlardan beri kalkınma hamleleri içinde daimî inkişaflar temin 
etmiş memleketler i gördü. Sizlere onların asırlar boyu taazzuv ve tekâ
mül etmiş eserlerinin istatistiklerini, rakamlarını nakletti. Ve bu suretle 
o muazzam irtifalardan Türkiye'nin 1950'den evvelki halini ve sonraki te
rakkilerini, kalkınma hamlelerini gayretlerini göremediğini ve memleke t 
sathında tahakkuk etmiş bulunan bariz eserleri, realiteleri belirten ra
kamlar ın sesini duyamadığını gösterdi. 

Bu memleket in 1950'deki haliyle 1954'teki vaziyeti arasında her ba
k ımdan tahassül etmiş farkı Amerika , İsviçre, İngiltere çapında, değildir 
diye küçümsedi , kötüledi, takdir ve insaf ölçülerini kul lanmayı lüzumsuz 
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buldu. Sayın sözcü, o yüksek irtifaların, ufukların tâbi o lduğu baş dön
dürücü iklim ve hava şartlarının tesirleri altında rakamların, realitelerin 
gözünü başını yararak yaptığı bu çeşit muhalefetin gururu ile de kürsü
den indi. 

D.P. iktidarı, muhalefetin haklı, iyi niyetli her ikaz ve tenkidini da ima 
dikkat ve şükranla karşılar. Fakat hakikatler üzerine birer inkâr ve iftira 
şalı örterek yapılan muhalefeti değil. Meselâ; mevcut altınların t amamen 
eritildiği, sarfolunduğu, bütçe açığının 800 milyon lirayı bulduğu, tediye 
muvazenes inde 700 milyon liralık açık bulunduğu; iktidarın beceriksizl i
ği yüzünden eşya ve hidemat fiyatlarının arttığı, hayatın, geç im imkân
sızlıkları içinde ateşten gömlek olduğu, basın hürriyetinin daimî taarruz 
ve baskı alt ında bırakıldığı, vatandaş hak ve hürriyetlerinin, seçim emni
yetinin, demokrasinin sıkboğaz edildiği, memleket te huzur, emniyet ve 
asayiş kalmadığı , yabancı sermayenin memleket te iş ve istihsal sahasına 
girmesi , petrol kaynaklarımızın bir an evvel işletilerek, akar yakı t ihtiya
cımızın karşılanması, döviz tasarrufunun sağlanması maksadiyle hazır
lanmış olan kanun tasarılarının kapitülâsyon yaratacakları , hükümran
lık hukukunu zedeleyecekleri şekilde üç buçuk senedir devam eden da
ha birçok asılsız, mesnetsiz iddia ve isnatları da teessür ve teessüfle kar
şıladığını, bunların tezvir ve iftiradan ibaret olduklarını u m u m i efkâra 
üzüntülü ve fakat samimî bir lisanla açıklamayı da bir borç sayar. 

Aziz arkadaşlar; müsaade ederseniz bu iddiaları kısaca cevaplayal ım : 

Halk Partisi iktidardan çekilirken, Demokrat Parti Hükümet ine devir 
ve teslim ettiği altın miktarı 122 ton idi. Bugün bu miktar 127 tona iblâğ 
edi lmiş olarak mevcuttur. Bunun ifade ettiği hakikat iktisadî cihazları -
manın zaruri kıldığı fazla ithalât giderlerinin dahi altın satarak karşılan
ması yo lunun asla tecviz edilmediğidir. Halbuki Halk Partisi iktidarı 
1946-1950 devresinde büyük bir kısmı lüzumsuz istihlâk maddeler inden 
ibaret olan yüksek ithalât giderlerini 1946'da mevcut bulunan 214 ton 
alt ından 92 tonunu harice satmak suretiyle karşılamıştır. 

1946 yı l ında elde mevcut 588 milyon liralık döviz stokunu da işte bu 
faydasız hesapsız yapı lmış ve ihracatla sair gelirlerle karş ı lanamamış 
olan ithalât giderlerinde eritmiştir. 

Muhalefet in ileri sürdüğü 8 yüz milyon liralık bütçe açığı iddiasının 
da bir veh imden ibaret olduğu, aslı esası bulunmadığı 1953 yılı Bütçe 
tatbikatı ile teeyyüd etmiştir. 1954 yılı Bütçesinin denk ve samimî olarak 
yüksek huzurunuza getirilmiş bulunmasında mezkûr iddianın icat edil
miş bir istinattan ibaret kaldığını açıklamıştır. 
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Muhalefet gazetelerinin sütunlarında; hatiplerinin nutuklar ında al
tınlar eritildi, elden gitti, bütçe açığı 8 yüz milyon liraya çıktı gibi yayga
ralar, bağırıp çağırmalar son günlerde durdu. Rehin ed i lmemiş bir gram 
altın varsa mebusluktan istifa ederim diyenler sustu, neden? Çünkü bu 
tezvirat da bayatladı. İnanan kalmadı. Yenilerini icadetmek, dile dolayıp 
yine gazetelerde, nutuklarda bunları sermaye olarak kul lanmak lüzumu, 
ihtiyacı hâsıl oldu. 

Tediye muvazenesi açığının 7 yüz milyon lira olduğu iddiasının mes -
netsizliği ise 1954 yılı bütçe kanun tasarısının gerekçesinde sarahatle te
barüz ettirilmiştir. Dış gelirlerle dış giderlerin yıllık bi lançosu demek olan 
tediye muvazenes i lehte veya aleyhte muvakkat neticeler arz edebilir. Dış 
ticaret muvazenes inde ithalât ve ihracat arasında farklar husule gelebi
lir. Bunlar ın müspet veya menfi olarak mütalâa edilebilmeleri ancak he
sap yılı içinde vuku bulan muameleler in gelir ve giderlerin mahiyet ler ine, 
iktisadî, malî, tesirlerine bağlıdır. İktisaden geri memleket lerde lüzumlu 
ithalât giderlerinin tahdidi yoliyle muvazene sağlamak arzusu binnetice 
hem tahakkuku güç hem de iktisadî c ihazlanmaya mânidir. Halk Partisi 
iktidarının tuttuğu bu tahdit yolu tediye muvazenesi açıklarını ön leyeme
diği gibi istihsalin ve dolayısiyle ihracatın artmasını sağlayacak iktisadî 
c ihazlanmanın da tahakkukuna imkân vermemişt ir . Bu tahdit politika
sının hasis ve dar zihniyeti memleket te istihsal ve ihracat kudret ini sa
katlamış, kösteklemiştir. 

Ni tekim 1938-1939 devresinde 1 milyon 447 bin ton olan ihracatımız 
bu sebeple mütemadiyen azalmış ve 1949-1950 devresinde 940 bin tona 
düşmüştür. Eğer Halk Partisi İktidarı bu tahripkâr tahdit polit ikasını ta-
kib e tmemiş , memleket in kalkınması, ekonomik cihazlanması için lü
zumlu prodüktif ithalâta imkân vermek suretiyle istihsal ve ihraç kudre
timizin artması gibi müspet ve yapıcı, uzak görüşlü bir polit ikayı benim
semiş olsaydı dünya ticaretinin, pazarlarının çok müsait bu lunduğu za
manlarda bi lhassa İkinci Dünya Harbinin hitamını takibeden senelerde 
memleke t büyük istifadeler sağlamış, kalkınmamız daha müsai t şartlar 
içinde başlamış ve inkişaf etmiş olurdu. Demokra t Parti İktidarı Halk 
Partisi İktidarının yapmadığını yapmış , beceremediğini başarmış , ikti
sadî c ihazlanmayı , muvakkat sıkıntılara, haksız tenkitlere, i thamlara gö
ğüs gererek sağlamış, memleket in istihsal ve ihraç kudretini art ırmış, 
hacmini genişletmiştir. Bugün muhalefette bulunan Halk Partisinin ten
kit ettiği, beğenmediği , kötülediği iktidar politikası işte bu politikadır. 
Halk Partisi İktidarından devraldığımız 940 bin tonluk ihracat hacmini 
1953'te 2 mi lyon 545 bin tona çıkarmış ve 1954'te 4,5 mi lyon tona ulaş-
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tıracak olan politikadır. Türk Milletinin bir an evvel kalkınıp medeniye t 
â lemine en temiz, sağlam ferah iktisadî kisve ile katı lmasını sağlayacak 
olan bu politika muhalefetin yersiz, mesnetsiz tenkitlerinden, isnatların
dan çekinen miskin, korkak, âtıl ruhlu kimselerin politikası değil , kendi
sini millet hizmetine vakfetmiş, ak, pak, nasiyeli, cesur, muvakka t müş
küllere göğüs germesini ve nihayet onları yenmesini bilen insanların po
litikasıdır. 

Kıymetl i arkadaşlar; 

Bu memleket te eşya fiyatlarının yükselmesinde hangi iktidar partisi
nin âmil olduğunu, mesul bulunduğunu tâyin edebi lmek için Halk Par
tisi muhalefet inden şu suali sormak icabetmektedir : 

İkinci Dünya Harbine g i rmemiş , harbin binbir felâket, ıstırap ve ha-
rabiyet yaratan darbelerine, sadmelerine fiilen mâruz ka lmamış o lduğu
muz halde, Halk Partisi iktidarı, eşya fiyatlarının, hayat pahalı l ığının % 
500 nispetinde ar tmasına niçin sebebiyet vermişt ir? 

Harbe girmiş olan memleket lerde bile artış nispeti âzami % 200'ü geç
mediği halde bu memleket te % 500 nispetinde yükse lmiş o lmasının âmi
li o günkü iktidarın binbir suiistimale, karaborsacıl ığa göz y u m m u ş , hat
tâ bizzat kendisi vatandaştan kilosunu 40 kuruş üzerinden müsadere et
tiği pamuğu 200 kuruşa, kilosunu 22 kuruşa aldığı buğdayı 55 kuruşa, 
50 kuruş fiyat biçerek el koyduğu yapağı ve yünü 250-300 kuruşa, pa
muklu , yünlü mensucatı ateş pahasına, bir teneke gazyağını 70 liraya, 
bir kilo şekeri 500 kuruşa satmak suretiyle karaborsacıl ık yapmış ve bu 
hareket iyle diğer eşyanın da fiyatlarında yersiz zor lamalara sebebolmuş 
bu lunduğunu inkâr etmek mümkün müdür? 

Şu suallerde mündemiç hakikat, bu memleket te eşya fiyatlarının, 
binnet ice hayat pahalılığının artmasına sebep olan hataların, kusurların 
kabahatlisi , günahkârı bulunan iktidarın eski Halk Partisi iktidarı oldu
ğunu açıklamaktadır. Hayat pahalılığının ateşten gömleğini biçip diken 
ve millete giydiren hiç şüphe yok ki Halk Partisi iktidarı olmuştur. 

Demokra t Parti iktidara geldiği andan itibaren cari eşya fiyatlarını 
düşürmek, hayat pahalılığını hafifletmek için tedbirler almış ve birçok ih
tiyaç maddeler i üzerinde vergi tenzilâtı yapmış , Sümerbank mamuller i 
nin fiyatlarını indirmiştir. Eğer o sene içinde Kore harbi ç ıkmamış ve bin
netice dünya fiyat konjonktürü süratle yükse lme yoluna g i rmemiş olsay
dı fiyat mekanizmas ı normal işlemeye başlamış, o günün cari fiyatları 
hayli düşürülmüş, hayat pahalılığı çok hafiflemiş olacaktı . Kore harbi 
dünya pazarlarında, bilhassa Avrupa İktisadi İşbirliğine dâhil bir kıs ım 
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memleket lerde toptan eşya fiyatlarını, geçim endeksini 40 ilâ 45 nispe
tinde artırdığı halde, alınan tedbirler sayesinde, Türkiye 'de bu nispet 
yüzde onu aşmamıştır. Memleket te ziraî, sınaî istihsalin hayli artmış, iş 
sahasının çok genişlemiş olması hasebiyle iştira gücü, istihlâk kudreti 
yükselen, piyasada, pazarda talebi fazlalaşan vatandaşın bu mesut mü-
dahelesi de fiyatların yükselmesinde, arz ve talep kaidesinin tabiî netice
si olarak, elbette az çok âmil olmuştur. Bu memleket te , sat ınalma gücü, 
imkânı , seviyesi hayli yükselmiş muazzam vatandaş kitlelerinin mevcu
diyeti ise, her mülâhazanın üstünde yeri olan, bir sevinç ve iftihar kay
nağıdır. 

Aziz arkadaşlar, Demokrat Parti iktidarını vatandaş hak ve hürriyet
lerine, basın hürriyetine, seçim emniyetine, demokras iye yaşama hakkı, 
teneffüs imkânı vermediği iddiasiyle i thama kalkışan Halk Partisi muha
lefetini sevk ve idare edenlerin vaktiyle iktidarda bulundukları uzun se
neler zarfında vatandaşı hor ve hakir gören, fakir, yoksul bırakan, ona si
yasi fikrini, kanaatini, reyini serbestçe kul lanma hakkı tanımayan, ten
kidi ihanet telâkki eden, Türk Milletini kendisine da ima borçlu sayan, 
tek parti rejimini bir tahakküm mangası disiplini ile idame ettiren kim
seler o lduğunu, İkinci Dünya Harbini totaliter devletler bloku kazanmış 
olsaydı bu memleket te (Millet henüz olgunlaşmamışt ı r ) bahanesiyle, çok 
partili sistemin, Demokrasinin adını bile telâffuz et t i rmeyecek olan, her 
türlü hak ve hürriyetler üzerine icabında şal örtebileceklerini beyan et
miş bulunan, istedikleri gazeteleri ve onları basan matbaaları her zaman 
kapatan, basın hürriyetini (Vurun kahpeye) diye hırs ve hiddetle taşa tu
tan, Demokra t Partiyi yalınayakların, kasketlilerin, cahillerin, sokak 
adamlar ının partisi demek suretiyle Türk Milletinin büyük ekseriyetini 
hakarete yel tenen şahıslar olduğunu herkes bilir. Polis Vazife ve Salâhi
yet Kanununun 18 inci maddesine dayanarak binlerce, on binlerce va
tandaşı bi lhassa seçim günlerinde tevkif ederek karakollara sevk edenle
rin, senelerce tatbik ettikleri örfi idare rejimi ile İstanbul halkını ve gaze
telerini korku, (terör) içinde bırakanların, 1946 seçimlerinde kullanılan 
işkence metotlarını, sandıklara, vicdanlara uzatılan kapkara ellerin bin 
bir suiistimalini, hilebazlığını baskıdan bunalan halkın feryatlarını, şikâ
yetlerini gazetelerde bilhassa İstanbul gazetelerinde neşret t i rmeyenlerin, 
1946'da Türk Milletinin reyiyle, iradesiyle mebus seçilmedikleri halde se
çilmiş gibi gelip şu sıralarda oturanların ve bunların reyi ile Devlet in en 
büyük makamlar ına geçip saltanat sürenlerin partisi, Demokra t Parti ik
tidarını her türlü hak ve hürriyet, seçim emniyeti , demokrasi aleyhtarlı
ğı ile i thama kalkışırsa bu hal ve hareket düpedüz bir haksızlık, perva
sızlık, cüretkârlık olur. 
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Bu memleket te , basın hürriyetinin ne derece ilerde o lduğunu hattâ 
bâzıları tarafından nasıl suiistimal edildiğini müfrit muhalefet gazetelerin 
neşriyatına bakarak anlamak mümkündür . Şahısların har imine, haysi
yet ve şereflerine karşı bu memleket te neşren vâki taarruzlara, tecavüz
lere, bühtanlara en müsamahal ı , toleranslı memleket lerde bile tesadüf 
edi lmez. Vatandaşın şeref ve haysiyetini, itibarını kötü particilik z ihniye
tinin veya şahsi garazın, iğbirarın tesiriyle yalan yanlış neşriyata mâruz 
bı rakmayı basın hürriyetinin icaplarından sayan ve böyle hareket eden 
insanların haysiyet ve şeref sahibi olduklarına inanmak güç olur. 

Arkadaşlar , huzur, emniyet ve asayiş olmayan memleket le rde vatan
daş can ve mal kaygusu içinde yaşar. Belki yarın sürülürüm, mal ıma el 
konur, kurşuna dizilirim, korkusu hâkim olur. Halk fakrü zaruretin ıstı
rabını çeker, istihsal artmaz bilâkis azalır. İhracat hacmi düşer, iş saha
ları tenhalaşır, Devlet gelirleri günden güne noksanlasın Bankalar kredi 
açmaktan, halk bankalara mevduatta bulunmaktan çekinir. Memleke t 
içinde seyahat edenlerin adedi azalır. Bu memleket te 1950'den evvel va
ziyet bu idi. Halbuki 1950'den bu yana tek bir vatandaş sürülmemiş , 
kurşuna dizi lmemiş, malına el konmamıştır . Yurdun her bölgesini , köşe
sini huzur ve emniyet içinde baştan başa dolaşmak imkânı ve saadeti 
sağlanmıştır . Biraz evvel arz ve rakamlarla tevsik ett iğim gibi halk refah 
yo lunu bulmuş , istihsal en az iki misli artmış, ihracat 2,5 misli kabar
mış , iş sahaları alabildiğine genişlemiş, bankaların ziraî, sınaî, ticarî kre
di hacmi potansiyeli , halkın bankalara mevduat kudreti üç misli fazlalaş
mış, Devlet gelirleri asgari bir misli artmış, memleket içinde seyahat 
edenlerin adedi en az iki misline çıkmış bulunmaktadır . O halde huzur
suzluk nerededir? Tek huzursuzluk vardır ki, o da sandalye, menfaat, ik
tidar hırsı ile gözleri, vicdanları kararmış olan bir avuç muhter is in hu
zursuzluğudur. 

Aziz arkadaşlar, bu memlekette hususi teşebbüsün, se rmayenin iş 
sahasında enine boyuna yayıl ıp serpilmesi devletçilik rejiminin, z ihniye
tinin hararetli taraftarı ve tatbikçisi olan halk partisi muhalefetini , görü
yoruz ki her gün biraz daha fazla üzmektedir. Hususi sermayenin teşeb
büsün iş hayatında serbest havayı doya doya teneffüs e tmekte olması 
ka lk ınma dâvasının süratle kazanılmasında en müessir âmil , faktör ola
rak çal ışması ve böylece devletçiliğin millî kalkınmayı köstekleyen bir re
j i m olarak bir daha tahakkuk etmiş bulunması, Halk Partisi muhalefeti
ni s inir lendirmekte, onun sağa, sola pür hiddet çatmasına sebep olmak
tadır. Tek parti devrinin müstehasesi olarak elde kalan devletçilik bütün 
seyyiatiyle birlikte tarihe intikal etmek üzeredir. Demokra t Parti iktidarı, 
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iktisadî kalkınmamızı bir an evvel tahakkuk ett irmek, milleti refaha, 
memleket i imara kavuşturmak hedefinin, gayesinin, mâkul , müteşebbis 
hizmetkârı sıfatiyle devletçiliğe sırtını çevirmiş hususi teşebbüse güler 
yüzünü göstermiş bulunmaktadır . 

Bu memleket te vaktiyle tatbik olunan Devletçil iğin kuruttuğu hususi 
teşebbüs, sermaye kaynaklarını kurcalamış, harekete get i rmiş , se rmaye 
te rakümüne imkânlar yaratmış ve bugün bunların, mecrasını bu lmuş 
bir su gibi, iş sahasına akmasını sağlamıştır. 

Halk Partisi İktidarının Devletçilik kamçısı ile kovaladığı , kaçırdığı, 
yabancı sermayenin memlekete gelerek Ziraî, Sınaî, Ticarî iş mevzular ın
da, büyük mikyasta yatır ımlara envestismanlara, geniş teknik bilgi ve 
tecrübeye ihtiyaç gösteren muazzam kalkınma eserlerinde faaliyette bu
lunmasını sağlamak için bugünkü iktidar çok gayret sarfetmektedir. Ya
bancı sermayeyi memlekete celbetmek, onu iş sahasında görmek, birçok 
milletlerin arzuladığı bir meseledir. Fakat yabancı sermaye gayet hassas
tır. Her yere gitmez. Gittiği yerde huzur, emniyet ve istikrar ister. Bunu 
bulmadıkça yola çıkmaz. Bu memleket te haksız, basiretsiz muamele le r 
ve hareketlerle yabancı sermaye düşmanlığı yarat ı lmak istenilmiştir. 

Evvel emirde bunu mazinin hatalı, kusurlu bir hareketi olarak bizim 
kabul e tmemiz ve bilâhara da bunu böylece yabancı sermayedar lara ka
bul e t t i rmemiz ve onları bu memleket te tam bir huzur ve emniye t içinde 
büyük teşebbüslere gir işmenin mümkün olduğuna inandı rmamız lâzım
dı. Yabancı sermayenin memlekete gelmesini teşvik kanunu işte bu mak
satla tedvin edilmiştir. 

Yabancı sermayenin memleket te tahakküm havası yara tmak, kapitü
lâsyonlar tesis etmek sevdasiyle, hırsiyle geleceği iddiasına dayanarak 
gelmesini zararlı bulmak mânâsız bir mütalâadan vehimden, koşmardan 
veya devletçil iğe bağlı bulunanların bir politika oyunundan başka bir 
k ıymet taşımaz. 

Bu memleket in siyasi, iktisadî, malî istiklâlini kur tarmak için sene

lerce, asırlarca mücadele edildiğini hiç unutmayan ve bu mukaddes İs

tiklâl bayrağını her mülâhazanın daima üstünde dalgalandıracak büyük 

bir azme, imana sadakatle bağlı bulunan Türk Milletinin hakiki m ü m e s 

sili olan sizler, bu Büyük Millet Meclisi, yabancı hiçbir ferde, zümreye , 

millete bu memleket te siyasi; iktisadî, malî her hangi bir t ahakküm ha

vası ya ra tma imkânını asla vermez, böyle bir heves, gayret hissederse 

onu da şiddetle, nefretle karşılar. 
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Hakikat bu merkezde iken yabancı sermaye celbi, petrol kaynaklar ı
mızı k ıymet lendirme gibi nazik ve hassas mevzularda normal ikaz ve ten
kit çerçevesinin tamamen dışına çıkarak yerli ve yabancı muhi t lerde za
rarlı is t iham işaretlerinin, tereddüt anlarının bel i rmesine meydan vere
cek ağır tarizlerde, i thamlarda bulunmak ancak teessürle, teessüfle mu
kabele görecek bir muhalefet hareketi olur. Türk Milletinin hakiki, sami
mî dostu ve müttefiki olan Amer ikan Milletinin geniş se rmaye imkânla
rından, petrol işlerine en ileri olan teknik bilgilerinden istifade e tmek is
tememiz onun tarafından iyi karşılanmışsa memleket in süratle kalkın
masını temin bakımından, bu muvaffakiyeti takdirle, şükranla karşıla
mak gerekir. Bu mevzuda kıskançlık, haset ve garaz gibi bayağı hislere, 
seviyesiz isnatlara yer ver i lmemek lâzımdır. Bu memleket te refah ve ima
rın bir an evvel tahakkukunu sağlayacak her teşebbüs ve imkânı , şu ve 
ya bu iktidar partisinin eseri, muvaffakiyetidir diye sabote e tmeye yel ten
mek hakiki ve vatanperver muhalefetin politikası olamaz. Hakiki , sami
mî muhalefet müspet ve verimli sahalarda yol alan millî kervana sataş
maz. Onu şaşırtmaya, durdurmaya gayret etmez. Hele o millî kervanın 
mesut hedefine bir an evvel ulaşması uğrunda himmetini , yard ımını esir
gemeyen eşe dosta bilhassa Amerikal ı lara lâf atmaz, münasebets iz yakı
şıksız neşriyatla sarkıntılık etmez. 

Aziz arkadaşlar, Millî hudutları, milletlerin huzur ve emniyetler ini dış 
tecavüzlerden, suikastlerden korumak maksadiyle Birleşmiş Milletler ta
rafından imzalanan ahi tnamede imzası bulunan bir millet sıfatiyle, bil
hassa Türk Milleti olarak, Kore tecavüzüne diğer milletlerle birlikte mu
kabele etmek şerefini ödevini mert, sözünün eri bir millet iradesiyle ikti
dara gelmiş bir parti olarak yerine getirdik. Esasen yar ın hudut lar ımıza 
vâki o labi lecek her hangi bir taarruz ve tecavüzü tek baş ımıza karşı la
m a k mevki ine bu memleket i mâruz b ı rakmamanın yolu da bu idi. (Al
kışlar) 

Atlantik Paktını bu isabetli kararın ışığı altında imza ettik. Yurdumuz 

bu suretle milletlerarası teminata mazhar oldu. Bu kararla Kore 'de insan 

hak ve hürriyetlerine musallat olan mütecavizle arslanlar gibi döğüşmek, 

millî emniyetleri , haysiyet ve şerefleri ç iğnemek isteyenlere karşı Birleş

miş Milletler saflarında Türk Milletinin kahramanca mücadeles in in des

tanını yazmak, dünyaya Türk'ü üstün insanî meziyet lere, vasıflara sahip 

her türlü takdir ve saygıya lâyık bir millet olarak bir daha tanı tmak fır

satını ve imkânını bulduk. Bugün Avrupa'da, Amer ika 'da sözü dinlenen, 

büyük sevgi, muhabbet tezahürleriyle karşılanan bir millet mevki ini , pa

yesini bu kararla kazandık. Avrupa'da, Amerika 'da yurdumuz , millet imiz 
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a leyhinde asırlarca devam etmiş fakat milyarlar sarfiyle yapı lacak propa

gandalarla bu derece tashihi mümkün olmayacak olan iptidai, hatalı, 

haksız, düşünce ve telâkkileri bir anda işte bu kararla sildik, koparıp at

tık. Eğer da ima sinsi, ruhsuz, pasif bir dış siyasetin çoraklığı, meskene

ti içinde kalmış, muhalefet belki hoş görmez, tenkit eder, i t irazda bulu

nur, memleket i karıştırır vehmini , korkusunu, tereddüdünü taşımış ol

saydık Türkiye medeniyet dünyasında bugünkü itibar, ikbal, saygı ve 

sevgi yerini, mevkiini asla işgal edemezdi . 

Aziz arkadaşlar; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve umumi efkâr huzurunda işte sarih ve 

samimî bir lisanla, açık alınla konuştuk. Yegâne kasdımız, tek hedefimiz 

Türk Millet inin önüne daima hakikatları sermektir. 

Onun takdiri ve kararı takdirlerin, kararların en olgunu ve isabetlisi-

dir. Biz demokratlar, millet kararının emrinde ve hizmet inde çal ışmayı 

zevklerin, şereflerin en kıymetlisi saydığımızı tekrar arz eder ve sözler ime 

son verirken sizleri derin saygı ve sevgi ile selâmlarım. (Alkışlar) 

M E H M E T Ö Z B E Y (Burdur) - Sayın arkadaşlar; iktidarımızın muvaf

fakiyetini müjdeliyen bu denk ve mütekâmil bütçeden dolayı Hükümet i 

mizi takdir ve tebrik ederim. 

Meşrutiyet ten itibaren ilk defa Meclisimize denk bir bütçe ile gelen ik
tidarımız bununla ne kadar övünse yerindedir ve hakkıdır. 

Bütçe ile ilgili temennilerimi kısaca arz ediyorum. 

Bütün memleket te vücudundan şikâyet ettiğimiz Muamele Vergisinin 
ya ka lkmasına veya ıslahına şiddetle ihtiyaç vardır. Küçük sanayiin ve 
esnafın inkişafına mâni olan bu kanundan memleket acı acı şikâyet et
mektedir. 

Senede umumi geliri 150 milyona yakın bir para tutan bu verginin 

100 milyon liraya kadar olanını Hükümet esasen kendi tesisleriyle öde

mektedir. Geriye kalan 50 milyonu küçük esnaftan alınan paradır ki Tür

kiye'de sanayiin gelişmesini köstekleyen bu verginin kalkması memleke t 

sanayiinin inkişafı bakımından değer kıymettedir. 

Hulâsa : Hükümet imizden bu Muamele Vergisinin kalkması veya ıs

lahı ile memleket imizi tatmin edici bir tasarının bugünkü şartlara göre 

çıkarı lmasını rica ederim. 

Sayın arkadaşlar; bütçemizin menfaati icabı bâzı Bakanlıklar ın lağvı, 

yer inde ve memleket tasarrufuna olacaktır. Bilhassa Ulaş t ı rma Bakanlı

ğının mevzular ından olan Posta Telgraf Telefon ile Devlet Demiryol lar ı ve 
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Denizyolları birer İktisadî Devlet Teşekkülü olarak ayrıldıklarına göre 
Ulaş t ı rma Bakanlığının elinde yalnız Havayolları kalmıştır ki bunu da İş
letmeler Vekâletine bağlayarak, veya İktisadî Devlet Teşekkülü haline ge
tirerek, devrederse bütçelerde âzami tasarruflar sağlayacaktır. 

Muhte rem arkadaşlar; Bina Yapımı Teşvik Kanununa göre her sene 
yeni yapı lan yüzlerce binalar 10 sene müddet le Hükümete kat iyen vergi 
vermiyorlar . Bilhassa yeni yaptırdıkları akarlardan ve mağaza lardan al
dıkları kiralarla hayli kazançlar elde ediyorlar. Bugün bina sıkıntısı diye 
şiddetli bir mevzu da kalmadığına, üstelik her yerde kiralık çok da bina
lar bu lunduğuna göre bütçe ve Hazinemizin zararına olan bu kanunun 
kaldırı lması hususunda Hükümetimizin teşebbüse geçmesi lazımdır. 

Arkadaşlar ; memleket imizde cari olan usule göre, harice 100 lira dö
vizle seyahat tamamen bir hilekârlık ve sahtekârlıktan başka bir şey de
ğildir. Dışarıya gidenler ve gelenler yalnız 100 lira değil; kaçamak yollar
dan binlerce lira sarfediyorlar. Milleti kaçakçıl ığa ve ahlâksızl ığa sevke-
den bu usulün kaldırılması ve buna makûl bir hal çaresi bu lunması lâ
zımdır. Döviz esasında; dışarıya ilim, ihtisas için gidenleri bek le tmeden 
ve tercihan göndermek âdilâne olacaktır. 

Sayın arkadaşlar, Emekli Sandığı vatandaşların ihtiyaçlarına ve is
teklerine asla cevap veremiyor. Yarım milyara yakın bir parası olan 
Emekl i Sandığı bu parasını çok daha iyi ve verimli işleterek hem serma
yesini ar t ı rmak hem de memurlar ımıza âzami faydaları sağlamak bakı
mından isabetli bir hareket olacaktır. 

REİS - Kifayet takriri olmakla beraber söz alan arkadaşların sözleri 
de bi tmiş bulunmaktadır . Şimdi başka söz isteyen de yoktur. 

1954 Muvazenei Umumiye Kanununun tümü üzerinde görüşen arka
daşların fikir, tenkit ve mütalâalarına karşı Hükümet gereken cevabı ver
mek için hazırlanmaktadır. 

Bu itibarla bugün saat 15'te toplanmak üzere celseye son ver iyorum. 

REİS - Yoklama yapıyoruz. 

(İstanbul mebuslar ına kadar yoklama yapıldı . ) 

REİS - Celseyi açıyorum. 

1954 yılı Bütçesinin müzakeresine devam ediyoruz. Yalnız vaktin dar 
olması dolayısiyle yarınki Salı ve önümüzdeki Cumartes i günleri öğleden 
evvel ve öğleden sonra da toplantı yapılması zarureti hissedilmektedir . 
Bu hususu reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 
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1954 yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu 
raporları üzerinde görüşmeler yapılmış, mebus arkadaşlar ımızın konuş
maları son bulmuştur. Söz Maliye vekilinindir. 

M A L İ Y E V E K İ L İ H A S A N P O L A T K A N (Eskişehir) - Muhte rem arkadaş
lar, Cumhur iye t Halk Partisi adına konuşan sözcünün tenkitlerini birisi 
bütçe dışında siyasi, diğeri de bütçe ile alâkalı olan malî ve iktisadî gö
rüşleri ihtiva etmek itibariyle iki kısımda mütalâa etmek yer inde olur. 

Bu sözcü arkadaş, her nedense Demokrat Parti iktidarını memleket 
te gel iş t i rmekte olan hürriyet rejimi bakımından gayet şiddetle tenkit et
mek suretiyle söze başlamakta fayda mülâhaza etmiş bulunuyor . Bir 
bütçe tenkidi münasebet iyle birtakım siyasi münakaşa ve polemiklere gi
r iş i lmemesi düşünülebilirdi. Fakat parti propagandası ve u m u m i efkâr
da lehe bir takım tesirler yaratmak düşüncesiyle nutuklar ında bizi böyle 
bir konuşmaya muhatap ve hücuma hedef almış olduğu için, biz de, bu 
mevzuda da kendisiyle hesaplaşmak lüzumunu hissetmiş bulunuyoruz . 

Sözcünün muğlâk ifadeli siyasi fikirlerini şu noktalarda toplamak 
mümkündür . 

Ona göre : 

a) Demokra t iktidar yeni rejim içinde murakabeye lâyik olduğu yük
sek mertebeyi vermemiştir . 

b ) Demokra t iktidar hakları ve hürriyetleri engel leyen kanunlar ı de
mokrasi ruhuna uygun şekilde tadil e tmemiş ve ant idemokrat ik kanun
lara yenilerini eklemiştir. 

c) Demokra t iktidar yalnız kendi taraftarlarını tatmin etmeyi düşünen 
bir zümre hükümeti kurmuş ve bütün vatandaşlara karşı yalnız icrayı 
temsil eden bir memleket hükümeti kuramamıştır . 

Bu büyük lâflar, bu hakimane sözler, aynı zamanda, ikt idarımıza mü
teveccih bu ağır hücumlar gösteriyor ki, sözcü, partisi adına bir hürriyet 
ve demokras i rejiminin dâvacısıdır. 

Memleket te bugün tesis edilmiş olan hürriyet rejimini beğenmiyor , 
onu kusurlu ve sakat buluyor, hattâ hürriyetin mevcut olmadığını iddi
aya kadar varıyor. 

1945'e kadar memleketin nasıl bir siyasi tahakküm altında idare edil
diği cümlenin malûmudur. 1945'te partimiz kurulduktan sonra mâruz 
bırakıldığı zu lüm ve takipler ise bütün vatandaşların kalplerinde acı hâ
tıralar olarak henüz bütün tazeliğini muhafaza etmektedir . Belediye, 
umumi mecl is seçimlerinde türlü hileler yapanlar, 1946 mebus seçimle-
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rini bütün vatan sathında bir siyasi zorbalık tatbikatı haline getirip mil
lî irade ve vatandaş haklarını ayaklar altında çiğneyenler, Ars lanköy, Se-
nirkent hâdiseleri kahramanları ve İzmir 'de binlerce demokra ta karşı za
bı taya toplu olarak ateş açtıran ve bunlardan bir kısmını sabahlara ka
dar karakollarda dayak altında inletenlerin bugün bu hâtıraların acıları
nı bize bir daha duyurmaya vesiyle verecek bir konuşma vadis ine sap
mamalar ı icabederdi. Fakat ne çare ki bu lüzumu takdir e tmeyerek bizi 
kalpler imizde yaşıyan hâtıraların acısiyle konuşmaya mecbur ettiler. 

Bu zevat yukarda belirttiğimiz gibi güya bugün tatbikte olan hürriyet 
rej iminden esaslı surette şikâyetçidirler. O halde başka bir rejimin has
retini çekiyorlar. Acaba hasretini çektikleri bu rejim nedir? Her halde 
1950'de kendilerinin bıraktığı rejim olsa gerek. Şimdi müsaadeniz le o re

j imi mütalâa edebiliriz. 

Her şey bir tarafa, bu rejimin ne olduğunu 9 Mayıs 1950 tarihinde 
İnönü'nün iradettiği nutuktan istihraç etmek mümkündür . Halk Partisi 
Genel Başkanı seçimlere takaddüm eden ve dolayısiyle millete karşı en 
sevimli ve en munis görünmesi lâzımgelen günlerde iradettiği bu nutuk
ta maksat ve düşüncelerini mümkün olduğu kadar giz lemek için ne bü
yük gayretler sarfettiğini tahmin edebiliriz. Buna rağmen nutkun tahlili
ne girişilince vaziyet derhal kendisini göstermektedir . 

Bu nutukta 1950 Mayısında Türkiye'nin rejim bakımından manzara
sı şöyle tasvir olunuyor : 

1. 1950'de Türkiye 'de Anayasaya muhalif hiçbir kanun yoktur. Çün
kü Büyük Millet Meclisinin çıkardığı kanunların Anayasaya mugayere t i 
kabulü tasavvur dahi değildir. 

2. Aşırı sağcılık ve aşırı solculuk cereyanlarına karşı olanlar müstes
na, esas itibariyle Türkiye 'de antidemokratik kanunlar mevcut o lmadığı 
gibi ant idemokrat ik bir hal de mevcut değildir. 

3. 9 Mayıs 1950 Türkiye'sinde basın hürriyeti en serbest memleke t 
lerde olduğu gibi işlemektedir. Hattâ o kadar ki, bu hürriyete bâzı takyit
ler koymak lüzumu dahi hissolunmaktadır. 

4. Yine o günün Türkiye 'sinde hür ve demokrat ik bir rejimin bütün 
esas unsurları tahakkuk ettirilmiştir. 

Demek oluyor ki, Halk Partisinin bir demokrat ik rejim hasretini çek
tiği ve kendisi için ideal ve standart olarak kabul ettiği rejim işte budur. 
Ve zahir o günkü şartların değişmiş olması karşısında Halk Partisi söz
cüsü derin bir bedbinlik duymakta ve bu ruh haleti içinde memleket in 
s imsiyah bir tablosunu çizmektedir. 
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O halde iş, 1950 seçimlerinden evvelki durumla bugün hâkim olan 
şartların mukayesesine kalıyor. Bu suretle sözcünün bedbin o lmakta 
haklı olup olmadığını meydana çıkarmak ve çizdiği memleket tablosunun 
ne dereceye kadar hakikatların ifadesini teşhir ettiğini tespit e tmek ko
laylaşıyor demektir. 

Acaba, o tarihten bugüne ne gibi hâdiseler cereyan etti, ne gibi deği
şiklikler vukua geldi ki, muhterem sözcü bu derecede bir bedbinl iğe ken
disini kaptır ıyor? Bu suali kendisine sorsak inandırıcı hiçbir cevap vere
meyecektir . Çünkü 1950'nin 9 Mayısından bu yana rejim bak ımından 
kayıp addolunacak, geri leme sayılacak hiçbir hâdise cereyan etmemiştir . 
Demokra t Parti iktidara geldikten sonra demokras imizin tekâmülü mev
zuunda merhaleler kat 'olunmuş ve bugün cali veya hakiki olarak şüphe 
ve endişeler izhar eden bir kısım Halk Partisi idarecisinden başka bütün 
vatandaşlar her türlü endişeden uzak ve vicdanen müsterih yaşamakta
dırlar. Ne bu memleket in havasında ve ikliminde, ne vatandaş vicdanın
da Hükümet in , icranın, iktidarın hürriyetleri yok e tmeye teşebbüs edece
ği veya tahditlere kalkışacağı hakkında en ufak bir endişe mevcut ola
maz. Çünkü bu artık gayr imümkündür . Aks ine olarak, seçimlere yaklaş
tığımız şu noktada memleket imiz serbest ve dürüst bir seçime katı lma
nın neşesi ve ruhi hazırlığı içindedir. 

İktidara geldiğimizden beri, Matbuat Kanununun matbuat ı ağır bas
kı al t ında tutan hükümlerinin tadilinden başlayarak, sivil vatandaşlar ın 
askerî mahkemelere veri lmesi hükmünün kaldırılmasına, daha burada 
zikr inden sarfınazar ettiğimiz birçok tadilâta ve nihayet Büyük Millet 
Meclisinin teşekkül mevzuna ait olan nihai hüküm ve karar salâhiyeti
nin dahi siyasi kuvvetten alınarak hâkimlerimizden müteşekkil bir kuru
la ver i lmesine kadar tarafımızdan mevzuat ta yapı lmış olan bütün deği
şiklikler, parti olarak hürriyetlere ve demokrasi idealine ne dereceye ka
dar bağlı bu lunduğumuzun en açık delillerini teşkil eder. 

Müsaadeniz le şimdi yine malûm 9 Mayıs nutkunun tahliline devam 
edel im : Bu nutuk âtiye muzaf tehditleri de ihtiva etmektedir. Bu tehdit
lerin başında seçimler Halk Partisi tarafından kazanılmadığı takdirde 
memleket in başına birçok felâketlerin geleceğine dair tehdit bu lunmak
tadır. Nutkun bu kısmını aynen beraber okuyal ım : 

"Bu seçimde, milletçe atlayacağımız mühim bir merhale daha vardır. 
O da, öteden beri yapılan ve seçim esnasında el altından ve el üs tünden 
hareket veri len yıkıcı, milletin bünyesini yıpratıcı iptidai telkinlerin tesir
siz kalıp kalmayacağının anlaşılması olacaktır. Eğer biz, 150 seneden be
ri bu memleket in belini doğrultmasına, hürriyet ve medeniyet içinde bir 
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hayat tarzı bulmasına mâni olan zehirlerin tesirine karşı bünyemizde bir 
masuniyet kazanmamışsak, yeniden başımıza birçok felâketlerin ge lme
sini bek lemeye mecburuz. 1950 senesinde, Türkiye 'nin coğrafi duru
m u n d a bulunan bir memleket in iftiracı, iptidai ve yıkıcı usullerin netice
lerine dayanacağını tasavvur etmek pek tehlikeli bir hayal olur, milleti
mizin bu ihtimalden masun kalacağına güvenimiz vardır." 

Millet imizin masun kalacağını tahmin ettiği felâketli ihtimal Halk Par
tisinin seçimi kaybetmesi ihtimalinden başka bir şey değildir. Görülüyor 
ki nutuk, Demokrat Partinin ilk kuruluş gününden beri 1946 seçimleri , 
ara seçimleri , belediye seçimleri ve nihayet muhtar seçimlerinde olduğu 
gibi part imize reva görülen zulümler karşısında yüreği yanan ve mücade
leye giren partimizin hareketlerini iptidai ve yıkıcı telkinler olarak karşı
lamakta ve memleket in bu telkinlere karşı mukavemet i olup olmadığının 
seçimler neticesinde anlaşılacağını belirtmekte ve Demokra t Partinin 
muvaffakiyetinin memleket i tehlikelerle karşı karşıya getireceğini çekin
meden söylemektedir . 

Bu tehdit ve bu zihniyetle sıkı sıkıya irtibatı olan nutkun, diğer bir 
parçasına da temas etmek lâzımgeliyor. Bu parçayı da aynen naklettik
ten sonra tahliline geçel im. Nutuktan aynen al ıyorum : 

"Demokratik rejimimizin bu başarılı devrini geçirdikten sonra da, za
m a n zaman, tarihin sert tecrübelerine mâruz kalması ihtimali vardır. Bu 
tecrübelerin zemini, iç politika meseleleri olabileceği gibi, hususiyle, dış 
emniyet meseleleri başlıca tecrübe devri sayılır. İç polit ika denemeler i , 
tahrik neticesi olabilecek büyük hâdiselerden doğabilir. Bu hâdiseler, ce
miyet in nizamını korumak için fevkalâde tedbirler icabettirecek ehemmi
yette olabilirler. Bu fevkalâde tedbirlerin, katî zaruret hudutları ve za
manlar ı içinde kalıp kalmayacağının imtihanını, iyi niyette ve muvaffaki
yetle ve rmek lâzımdır. Bu vazife, hâdise zamanındaki iktidarın ve umu
mi zihniyetin istidadına bağlıdır. 

Büyük Amer ika demokrasisi , kuruluşundan 75 sene sonra, m o d e r n 

tarihin tanıdığı en ehemmiyetl i bir iç harbin imtihanını ve rmeye mecbur 

kalmıştır. Bizim memleketteki geçmiş tecrübelere göre suikast teşebbüs

leri Devlet rejimi için büyük buhran anları olmuştur. Bu gibi talihsiz hâ

diselerin adalet bakımından taşıdıkları ehemmiyet ö lçüsünde karşılık 

görmeler i , sağlam ve şuurlu demokrasilerin bünyeleri içinde m ü m k ü n 

olabilir. Birgün, bizde de, böyle bir talihsiz hâdise vukubulursa , vatan

daşlar ımın bu sözlerimi hatırlamalarını isterim." 
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Nutkun şu aynen okuduğumuz parçasında seçimlerin Halk Partisi ta
rafından kazanılmasının demokrat ik rejimin bir başarısı olacağı tavsif 
edildikten sonra, demokrasimizin, talihin sert tecrübelerine mâruz kal
ması, buhranlar geçirmesi ihtimalinden bahsolunuyor ve hattâ, kurulu
şundan 75 sene sonra bile Birleşik Amerika 'daki demokrat ik rejimin cid
dî bir buhranla karşılaşmış olduğu ve modern tarihin tanıdığı en ehem
miyetli bir iç harbe sürüklenmiş bulunduğu hatırlatılıyor. Bugün hiçbir 
tedriç ve tekâmül haddi tanımak istemiyen, hürriyetlerin anarşi hudut
larına kadar, teemmülsüz ve bir an geçiri lmeksizin götürülmesini isteyen 
bu parti ve bu zat o zaman tamamen farklı bir şekilde düşünmekte , hâ
diseler zuhur edeceğini, tedbirler alınacağını, bu tedbirlerin en ağırının 
dahi a l ınmasının münakaşa mevzuu teşkil etmediğini , ancak hâdisenin 
ehemmiyet iy le mütenasip olmasının mühim görüleceğini ileri sürüyor. 
Siyaset edebiyat ında bu sözlerin mânası aşikârdır. 

Yine nutukta matbuata dair niyetlerini açıklayan kısım da, âtiye mu-
zaf bir tehdit teşkil etme bakımından mühimdir . O zaman matbuat ın, 
misli ancak totaliter idarelerde görülen tazyiklere mâruz bırakıldığını bir 
tarafa bırakalım, daha dün, 1950'de mevcut hükümler yüzde yüz tadile 
uğratı lmış iken Türk matbuatını beşer takatinin üstünde baskı ve taad-
diye mâruz bırakmakla bizi i tham eden bu zatın o nutkunda matbuat 
hürriyeti hakkında söylediği tehdit mahiyet indeki sözler şunlardır : 

"Basın hürriyeti üzerinde devam eden münakaşalar kolaylıkla hallo
lunacaktır. Bu hal şekli bizim basınımızı bâzı noktalarda genişletecektir 
ve birçok noktalarda da onlara, demokratik memleket ler in ve demokra
tik nazariyelerin kayıtlarını getirecektir." 

Hatır lanacağı gibi yine bu nutukta basın hürriyetinin memleket imiz
de en ileri memleket lerde olduğu gibi işlemekte bulunduğu zikredil iyor
du. O halde niyetleri, seçimi kazandıktan sonra basını daha ileri bir hür
riyete gö türmek değil, o zaman fazla gördükleri hürriyetleri tahdit istika
met inde bir değişiklik yapmaktır . Esasen bu, cümlenin yazı l ış ından da 
açıkça meydana çıkıyor. Dikkat edileceği üzere matbuatın bâzı noktalar
da geliştirileceği ve fakat birçok noktalarda da matbuata kayıtlar konu
lacağı açıkça söyleniyor. Genişletilecek kısımlar az, tahditler çok olacak
tır. Bunun da siyaset edebiyatındaki mânası, ilerde gelecek kötü bir aki-
beti evvelden haber vermekten ibarettir. 

Yine tehdit bahsinde üniversite muhtariyeti ve üniversitelere politika
nın sokulması mevzuuna taallûk eden kısımlar da vardır. Bugün, sayısı 
çok mahdut da olsa, bâzı profesörlerin insafsız politikacılar hal inde ça
lışmalarını mubah gören ve üniversite sahası içine girerek birçok genç 
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vatan evlâdı üniversitelileri insafsızca politikanın şikârı yapmay ı maha
ret sayan bu parti ve bu zat o zaman bakın neler söylemişt i : 

"Son günlerde gördüğümüz bâzı hâdiseler ve işittiğimiz bâzı r ivayet
ler üzerine de söyleyecek bir iki sözüm vardır : 

M a s u m üniversite talebesinin büyük kitlesi içine g i rmek fırsatını bul
muş bâzı politikacılar, üniversite talebesi adına, memleket te ehemmiye t 
li bir mesele ortaya çıkarmışlardır. Biz, seçimden sonra bu meseleyi cid
diyetle ele alacağız. Muhtelif üniversitelerimize ve muhtel i f vesi lelerle, 
dört seneden beri vukua gelen elemli ve hüzünlü hâdiseleri z ikre tmeye
ceğim. Fakat, haber vereyim ki, aile babalarının göz nuru ve memleke t in 
istikbali ve dayancı olan gençlerimizin içinden, ufak bir kısmının olsun, 
tahrik politikacılarının insafsızlığına kurban olmasına kayıtsız kalmaya
cağız." 

İlk bakışta anlaşılacağı gibi, seçimleri kazanacağını muhakkak gören 
bu parti ve bu zat seçimlerin akabinde üniversite muhtariyet ini de hiç 
kaale a lmadan bir tedip hareketine girişecektir. 

İşte bu zevatın hasretini çektikleri ve ideal olarak gönüller inde yaşat
tıkları demokrasi ve demokratik anlayış bundan ibarettir. 

Bu polit ikacılardan bundan daha fazlasını beklemek de zaten m ü m 
kün değildir. Çünkü onların mensup olduğu siyasi teşekkül, memleket i 
hürriyet nizamı içinde idare etmek maksadiyle kurulmuş bir parti değil
dir. Onun bünyesini bugünkü şartlar karşısında bir doğuş sakatlığı ile 
malûl telâkki etmek zaruridir. Yine bugünün şartları karşısında o, fikri-
yat iyle düşünce ve zihniyetiyle devrini yaşamış bir partidir. Onu demok
ratik nizamın zaruri ve faydalı organı haline get i rmek için gayretler sar-
fetmek icabederken tutulan yolun maalesef bunun tam aksi olduğu mü
şahede olunmaktadır. Hürriyet ve demokrasi namına tenkit edi lebilecek 
her türlü icraatın en kötüsünü bizzat tatbik etmiş olan bu partinin bu 
devirde kendisine düşen vazifeleri pürüzsüz olarak yer ine get i rebi lmesi 
c idden müşküldür. Esasen memleket te siyasi şartlar değ işmeye başlar 
baş lamaz Halk Partisinin bir silsile halinde devam edegelen boca lama ve 
sendelemeler inin asıl sebebini bu partinin bünyesinde meknuz hususi
yetlerle bugünün şartları arasındaki büyük tezatta aramak icabeder. 

Diktatörlük rejimine candan bağlı olmalarına rağmen ikt idardan düş
tükten sonra hürriyet ve demokrasiye taraftar görünmeler i bünyevi bir 
ist ihaleden daha çok her mağlûbun, kendisini mağlûp eden silâhı bir za
fer vasıtası olarak kullanması vakıası ile izah olunabilir. 

Anayasaya aykırı hallerden bahsediyorlar, hürriyetsizl iklerden bahse-
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diyorlar. Halbuki kendileri iktidarda iken bu şikâyet ettiklerinin hepsini 
bir hamlede düzeltmelerine mâni hiçbir kayıt yoktur. Aks ine , bunu yap
mış olsalardı milletçe makbul olurlardı. İnsan onların bugünkü tezal lüm 
ve şikâyetlerine bakıyor da onları hiç iktidara ge lmemiş ve hiçbir zaman 
tek parti tahakkümüne dayanan bir idareyi temsil e tmemiş insanlar zan
nedeceği geliyor. Halbuki onlar uzun yıllar iktidardaydılar ve ağızların
dan çıkan her söz bir ilâhi irade gibi aleyhine asla itiraz o lunamaz bir 
mahiyet ve kuvvet taşımaktaydı. Halk Partisi bu kolay idare sistemi al
tında memleket i çeyrek asır idare etmiş ve nesi varsa, ne kabiliyet ve ne 
imkâna sahipse hepsini ortaya koymuş ve gitmiştir, ne demokrat ik alan
da, ne iktisat ve maliye sahalarında, ne de memleket in imarı ve yüksel
tilmesi mevzular ında Türk Milletine vâdedeceği bir şey ka lmamış olmak 
lâzımgelir. Türk Milleti onlardan henüz bilmediği ve keşfetmediği bir şey 
beklemiyor. 

Bütün bu bocalamalar hâdisenin garabetinden gelmektedir . Garip 
olan şudur ve ne hazindir ki, ruhlarının nescine kadar tek parti anlayışı 
s inmiş olan bu zevat şimdi hürriyet savcılığı yapmaktadır lar . Bunlar 
memleket in ancak tek parti hâkimiyeti altında ve yalnız kendileri tarafın
dan idare olunabileceği fikrini siyasi hayatlarının düsturu haline getir
miş ve ömürlerini böylece geçirmişlerdir. İşte bunun içindir ki, bugün va-
ziyetlerindeki bütün aksaklıkların asıl sebebini, tekrar arz ed iyorum, 
bunların ilk doğuş şartları ile ve bünyelerinin hususiyetleriyle bugünün 
şartları arasındaki külli farkta aramalıdır. 

Tenkit ler in iktisadî ve malî olan kısımlarına gelince : 

M e v z u u m u z a girmeden önce müsaadenizle bir iki mülâhazamız ı pe
şinen arz edel im. Sözcünün temsil ettiği parti ile partimiz zihniyet ve gö
rüşü arasında esaslı farklar mevcuttur. Onlar, rahavet ve ataleti ihtiyat-
kârlık olarak ifadelendirip uzun yıllar memleket iktisadiyatını meşum bir 
durgunluk ve hareketsizliğe mahkûm etmişlerdir. Kendi yağımız la kavru
lacağız diye uzun yıllar medeni âlemin iktisadî revişine kat ı lmaktan uzak 
kalmışlardır. Bizim iktisadî polit ikamız ise memleket in sahip olduğu ta
biî ve beşerî kaynaklarını her türlü imkânlardan faydalanarak harekete 
geç i rmek ve böylece milletimizin iktisadî kudretini değişt i rmek suretiyle 
medeni milletlerin dâhil bulunduğu iktisat â lemine bir an evvel katı lma
mızı temin eylemektir. Şurasını da söylemek mecbur iyet indeyim ki, söz
cü, siyasi konuşmasında olduğu gibi iktisadî ve malî mevzular hakkında 
da gayet yuvarlak ve umumi ifadeler kullanmak yolunu tercih etmiştir. 
Fakat mademki bir kere bu mevzulara temas olunmuştur, o halde cevap 
ve rmek vazifemizdir. 
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Halk Partisi Meclis Grubu sözcüsü "1954 Bütçesi dört seneden beri 
bekleni len malî emniyet ve kararlılık içinde huzurunuza gelmemişt ir . 

Bütçe masrafları doğrudan doğruya veya dolayısiyle verimli olmalıdır . 
Demokra t Parti muhalefette iken bu fikri çok savunmuştur . Geçen harb 
yı l lar ında muhtelif sebeplerle genişleyen Devlet hizmetlerinin u m u m i su
rette revizyonu yapılarak idari masrafların indirilmesini, resmî binek 
otomobil ler inin kaldırı lmasına kadar istemiştir. 

İktidara geldikten sonra bu fikir takibedilmemiştir . Dört yı lda bu ne
vi masraflardaki artış az ımsanamayacak rakamlara baliğ olmuştur" di
yor. 

Bu cidden üzerinde durulması gereken ve iki noktada da hakikata te
vafuk eden bir beyandır. 

Bizim, muhalefet sıralarında bulunduğumuz zamanlarda da bütçe 
masraflarının verimli olması üzerinde, hem de İsrarla du rduğumuz bu 
hakikat lardan birincisidir. Aynı nokta üzerinde bugün de du rduğumuzu 
ve prensipler imizden hiçbir fedakârlık yapmadığımızı , bütçeler imizin tan
z iminde her fasıl ve maddede yer alan tahsisatın m ü m k ü n olduğu kadar 
verimli olması hususuna hassasiyetle itina eylediğimizi şimdi rakamlar
la arz ve izah edeceğim. 

Yalnız daha evvel hatibin sözlerindeki ikinci hakikati da tebarüz ettir
mek isterim. Bu hakikat da itirafları veçhile, Halk Partisi zamanında ida
re masraflarının, bütçelerdeki verimli fasıllar aleyhine mütemadiyen ge
nişlemiş olmasıdır. 

Biz, bir taraftan bu masrafları günün icaplarına göre ayıklar ve indi
rirken diğer taraftan da verimli masrafları yükselterek, bütçelerin umu
mi ist ikametini yurt için hayırlı, memleket ve halk hizmeti bak ımından 
faydalı ve müsmir işlere tevcih etmiş bulunuyoruz. 

Kendilerinin buna rağmen bu kabîl bir tenkidde bulunmalar ı , olsa, 
olsa bütçeleri lâyikiyle tetkik etmemeler inden ileri gelen, âdeta maddi bir 
hatadır. Rakamlar üzerinde biraz dikkatle dursalardı şüphesiz ki, bu ha
taya düşmeyecek ve böyle bir konuşma yapmayacaklardı . 

Bu rakamlardan birkaçını huzurunuzda tekrar edeyim : 

1954 Bütçesinin 1950 Bütçesine nazaran fazlalık nispeti cari masraf
larda % 38,1 olduğu halde yatır ım masraflarında % 127,7'dir. 

Halk Partisi iktidarı zamanına taallûk eden 1947-1950 devresinde ca
ri masraflar umumi Bütçe yekûnunun % 84,29'unu, yatır ımlar da sade
ce % 15,71'ini teşkil ettiği halde 1951-1954 devresinde cari masraflar % 
76,3'e düşmüş, yatırımlar ise % 23,70'e yükselmiştir . 
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1947-1950 devresinde yatırımların cari masraflarına nispeti ancak % 
18,63 idi. 1951-1954 devresinde bu nispet % 31,10 olmuştur. 

Huzurunuza sunulmuş bulunan bütçe gerekçesinde Devlet giderleri
ni (umumi muvazene ve mülhak bütçeler bir arada) 1947-1950 ve 1951-
1954 itibariyle, hizmet gruplarını ayrı ayrı gösteren, iki tablo mevcuttur . 
Bu iki tablo yanyana getirilerek tetkik edildiği takdirde, sağlık, eği t im, 
sosyal güvenlik ve iktisadî kalkınma grupları nispetlerinin yükseldiği , 
umumi idare grubu nispetinin ise düştüğü derhal görülür. 

Halbuki bu gruba yeni kurulan mahkemeler , teşkil edi len kazalar, 
takviye olunan emniyet teşkilâtı gibi umumi idareye dâhil o lmakla bera
ber, â m m e hizmeti bakımından son derece ehemmiyet l i sektörlerin mas
rafları da dâhil bulunmaktadır. 

Binaenaleyh Demokrat Parti iktidarı, Demokra t Parti muhalefeti gibi, 
bütçelerde yer alan tahsisatın verimi üzerinde hassasiyetle ve ısrarla 
durmuştur ve duracaktır. 

2. Sözcü, bütçenin denk olmadığını da iddia etmektedir, diyor ki : 
"1954 Bütçesinin gelir ve gider unsurları arasında hesabi bir muvazene 
tesis edilmiştir. Burada üzerinde durulması gereken mesele bu muvaze
nenin gerekçelere tam şekilde uygunluğu ve bütçe yılı sonuna kadar mu
hafaza edilip edilemeyeceğidir." 

Daha 1951 de, ilk bütçemizden başlayarak, âdeta bir nevi ar t ı rma 
usulü ile, milyara çıkardıkları bütçe açıklarının, fiiliyat ve tatbikatta an
cak ve ancak kendilerini tekzibettiği düşünülecek olursa, hakikaten 
denk, denkliği gerçeklere tam mânasiyle uygun olan 1954 Bütçesi hak
kındaki sözlerine kendilerinin de inandıklarını sanmak ve u m u m i efkârı 
aldatıcı böyle tenkitlerde nasıl bulunduklarına hayret e tmemek m ü m k ü n 
değildir. 

Â m m e bütçelerini millî ekonomi kadrosundan tecridetmek hiçbir za
man hat ır ımıza gelmemiştir. Esasen adım adım ilerleyerek üç senelik me
totlu bir çal ışma neticesinde, bütçemizi böyle yüksek bir seviyede denk 
hale get irebi lmemiz de, memleket in iktisadî durumunu yakından taki-
be tmemiz in ve onu, bütçe üzerine birinci derecede müessir olarak kabul 
ey lememizin bir neticesidir. 

Sözcü, bütçemizin yalnız açık olduğunu beyanla iktifa e tmemekte , 
aynı zamanda bu açığın miktarını da hesaplamaktadır . Bu miktar, yani 
1954 denk bütçesinin açığı, Halk Partisi muhalefetine nazaran, 1951 yı 
lındaki 900 milyon liralık iddialarından biraz daha insaflı olarak, yar ım 
milyar liradır. 
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Hesabın kalemleri de vardır ve şöyledir : 

1. Toprak Mahsulleri Ofisi aldığı hububatı, maliyet fiyatlarının çok 
dununda satmıştır. Uğradığı bu zararın bütçeye konması lâzımdır. 

2. Millî Korunma fonu zararlarına da bütçede yer veri lmemiştir . 

3. Ereğli Kömür İşletmesinin netice itibariyle ödenmesi gereken 60 
mi lyon liralık müterakim zararları bütçeye girmemiştir . 

4. Memur, hizmetli ve emekli lere 1954 yıl ında ödenmesi gereken 150 
mi lyon lirayı aşan üç maaş nispetindeki tahsisat - ki buna kendileri pa
halılık tazminatı diyorlar - için de bütçeye bir şey konulmamışt ır . 

Muhte rem arkadaşlar, 

Bütün bunları dinleyenler, kendi iktidarları zamanında, bütün bu za
rarların Devlet bütçesine alınarak ödendiğini zannederler. Hakikat ta ise 
değil bu kabîl zararları, hattâ Millî Savunmanın ofise olan otuz küsur 
milyon liralık borcunu dahi ödemeyi düşünmemişlerdir . Ş imdi bu borcu 
da biz ödüyoruz. 

Yine bunları dinleyenler sanırlar ki, bu kabîl müesseseler in zararları 
hemen hesap olunur ve derhal bütçeye konularak ödenir. Hakikat in böy
le o lmadığı malûmunuzdur . Toprak Mahsulleri Ofisinin, millî ko runma 
fonunun, Ereğli Kömür İşletmesi ve benzeri müesseseler in zararlarını 
bütçeye alıp ödeyivermek usulü ne bizde vardır, ne de başka bir memle 
kette. . . 

Bu kabîl müesseselerin malî vaziyetleri zaman, zaman mâkul devre
ler itibariyle, nazara alınır. Zararları veya f inansman bakımından durum
ları incelenir. Ödenmes i gereken zararları veya takviye edi lmesi lüzumlu 
vaziyetleri varsa bunlara çare aranır, bulunur ve muayyen formüllere 
bağlanır. 

İktiza ettiği takdirde elbette ki, bizim de hareket tarzımız bu olacak ve 
şüphesiz ki, gerekli tedbirler alınacaktır. 

Memur, hizmetli ve emeklilere verilen üç aylık tahsisat karşı l ığına ge
lince, bunların ne şekilde karşılanacağı kendi kanunlar ında tespit edil
miş bulunmaktadır . Bu kanunun müzakeresi sırasında kendileri her 
hangi bir itirazda bulunmadıklar ına göre bugün de söyleyecek bir şeyle
ri o lmamak gerekir. 

3. Eski iktidar sözcüsü ayrıca "Devlet bütçesini kabartan saiklerin 
yalnız eşya ve hizmet hacminin artmasından, vatandaş zümreler inin sa
tmal ına gücünün kuvvet lenmesinden, bir kel ime ile millî ekonominin ge
l işmesinden ibaret olmadığı malûmdur. 

5033 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Mücerret para ve kredi hacmindeki artışın, mücerret , paranın satı
na lma gücündeki geri lemenin bütçe gelir ve giderlerini artırıcı tesirleri 
vardır." diyor. 

Yani bütçelerimizin bu kadar yüksek bir seviyede tanzim ve tevzin 
edi lmiş olmasını inanılacak bir şey saymayarak bunu kısmen olsun in
kâr edebilecek bir vesile ileri sürmek istiyorlar. 

İnanamamakta haklıdırlar. Zira bu, onlar için inanılabilir bir şey de
ğildir. Sebebi de malûmdur : 

Memleket teki muazzam gelişmeyi bir türlü kavr ıyamamakta , kabul 
edememektedir ler . 

Fakat, şimdi nasıl bir kısım istihsal sahasında meydana gelen kalkın
mayı ve istihsal artışını artık kabul e tmeye başlamışlar ise, yavaş yavaş , 
hakikatlarla karşı karşıya gele gele, yüksek seviyeli bütçeye de, yüksek 
seciyeli millî gelire de ve nihayet bir gün, yüksek seviyeli tediye muvaze
nesine de alışacaklar ve kabul eyleyeceklerdir. 

Halk Partisi Meclis Grubu sözcüsü iktisadî k ısma taallûk eden tenkit
lerinde ezcümle şunları söylüyor : 

1. 1949 senesinden 1954 başına kadar geçen devredeki kâğıt para ar
tışı 1941-1945 seneleri arasındaki kâğıt para artışının üstündedir. 

2. 1949-1954 devresinde kredi hacmi de 1 milyar 300 milyon l iradan 
3.3 milyar l iraya yükselmek suretiyle 2 milyar liradan fazla bir artış kay
detmiştir. 

3. Bu artışlar alış ve istihsal hacmindeki artışla mütenasip olmadığı 
için enflasyoncu tesir yaratmış, fiyatları yükseltmiştir . 

4. Hükümet in ölü endekslerle hakikati g iz lemeye çalışması halkın ıs
tırabını daha ziyade artırmaktadır. 

Muhalefet sözcüsünün rakamlarla ispat ve teyidedi lmeyen, bu umu
mi, yuvarlak, memleket realiteleri ile hiçbir alâkası bu lunmayan mücer
ret sözlerinin tek hedefi memleket efkârını teşvişe sürüklemek dedikodu
lara kaynak hazırlamaktır. Muhalefetin tenkitlerinde bu yuvar lak ve 
dünyanın her tarafında herkese karşı söylenebilecek bu u m u m i sözler
den vazgeçerek katî, rakamlara ve vakıalara dayanarak konuşması lâ
zımdır. 

Mevzua gelince, birbirine benzemeyen, aralarında müşabehet bulun
mayan şeyler mukaseye edilemez. Halbuki 1939'dan sonraki emisyon ve 
kâğıt para artışı ile son senelerdeki emisyon artışı yekdiğer inden tama
men farklı, sebepleri, mahiyetleri ve neticeleri itibariyle birbiriyle hiçbir 
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alâka ve irtibatı bulunmayan hâdiselerdir. Bunlar, iki ayrı dünya ve ikti
sat anlayışının, birbirinden tamamen farklı iki ayrı polit ikanın mahsulü
dürler. Bu bakımlardan mukayeseleri katiyen doğru değildir. 

Evvelâ 1950'den sonraki emisyon artışının, 1950'den önceki artıştan 
miktar itibariyle daha fazla olduğu hakkındaki iddia t amamen hilafı ha
kikattir. 

Nitekim 1950'den bugüne kadarki artış miktarı 530,9 milyon l iradan 
ibaret olduğu halde 1945'ten önceki emisyon artışının hakiki mebdeini 
teşkil eden 1939 ortalarından sonraki artış 764,3 milyon liradır. 

Saniyen 1939'la 1945 arasındaki artışın 1939'daki emisyon miktarı
na nispeti % 330 olduğu halde 1950 ile 1954 arasındaki artışın 1950 de
ki emisyon miktarına nispeti ancak % 60'tır. Başka bir ifade ile birinci 
devredeki artış nispeti ikinci devredeki artış nispetinin 5 mis l inden faz
ladır. 

Fi lhakika 3 Haziran 1939'da emisyon miktarı, 229,6 milyon l iradan 2 
Haziran 1945'te 993,9 milyon liraya yükselmek suretiyle 764,3 milyon li
ralık bir artış kaydedilmiştir. Yani 6 sene içinde 1939 senesindeki seviye
sinin 4,5 misline yaklaşmıştır. Diğer taraftan bu artışlar, memleke t in iş 
ve istihsal hacminde hiçbir inkişaf kaydedilmediği , bilâkis m ü h i m gerile
meler bulunduğu bir devrede vukua geldiği, geniş mikyasta Devlet daire
lerinin nakit ihtiyacı ve bütçelerin cari açıkları için piyasaya karşılıksız 
para çıkarı lmasına sebebiyet verdiği için tamamen enflâsyoncu tesirler 
yaratmıştır . Bu sebepledir ki, fiyatlar, 1939 senesi vasatisi 100 itibariyle 
1945'te 450'nin fevkmda yükselmiştir. Buna mukabil iktidarı devraldığı
mız 20 Mayıs 1950 tarihinde emisyon miktarı 882,9 milyon lira idi. En 
son 13 Şubat tarihinde ise 1 milyar 413,7 milyon liradır. Bu iki tarih ara
sındaki artış miktarı da 530,9 milyon liradır. Buna mukabi l fiyatlar, 
1950'den bu yana nispî bir istikrar manzarası arz etmiştir. Kayda değer 
olan cihet bu istikrarın, Kore Harbinden sonra, hemen bütün dünyada 
fiyatların müh im yükselmeler ve dalgalanmalar kaydettiği bir devrede 
müşahede edilmesidir. Nitekim bizde fiyatlar Garbi Avrupa memleket le 
r inden fiyatları en müstakar görülen bir iki müstesna memleket teki fiyat 
artışlarını dahi geriden takibetmektedir. 

Memleket imizdeki bu istikrar sebepsiz değildir, zira iktidarı devraldı
ğımız tarihten bu yana memleket te geniş bir iktisadî ka lk ınma tahakkuk 
ettirilmiş, bütün kollarda istihsal hacmi iki misli, üç misli artırılmıştır. 
Piyasaya mal arzı ve umumi iş hacmi 1950'ye nispetle pek büyük nispet
lerde yükselmeler kaydetmiştir. 1950'den sonraki emisyon artışı da, 
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1940'dakinden tamamen farklı olarak bizzat bu iş ve istihsal faaliyetle
rindeki yükselmenin mahsulüdür. 

İş ve istihsal hacmi, ithalât ve ihracat yekûnları . Devlet , mahall î ida
reler ve belediyeler bütçeleri bir misline yakın artışlar kaydeden, büyük 
yatır ımlar yapan, halkının gelir ve refah seviyesi süratle yükse len bir 
memleket te para ve tedavül vasıtası miktarının da bu seri inkişaf seyri
ne muvaz i olarak artması en tabiî bir keyfiyettir. Aksine olarak tedavül 
vasıtası ihtiyacının ar tmasına mukabil , para miktarı sabit kalan bir 
memleket te doğacak deflasyoncu tesirler memleket ekonomis in in inkişa
fını sektedar eder. Bilhassa müstahsil vatandaşların ve memleke t in istih
sal kudret inin ağır sıkıntılara mâruz kalmasını intaceder. 

Memleket in iktisadî seviyesi, istihsal hacmi ve tedavül vasıtası ihtiya
cı ne olursa olsun emisyon miktarının sabit tutulması icabettiği yo lunda 
ileri sürülecek her kaide, bu yolda baş vurulacak her tatbikat tıpkı piya
saya karşılıksız para ç ıkarmada olduğu gibi, memleket ekonomis ine ağır 
zararlar vermekten başka bir netice vermez. 

Görülüyor ki, Halk Partisi Sözcüsünün iddia ettiği gibi onların zama
nındaki emisyon artışı ile bizim zamanımızdaki emisyon artışını yekdiğe
rine benze tmek asla m ü m k ü n değildir. Bu tamamen hatalı, yanl ış ve hiç
bir hakikata dayanmayan bir mukayese olur. 

Halk Partisi Sözcüsü, bu hakikati bir türlü kavramak is temediği için 
1950'den sonra tedavül hacminin artmasına mukabi l fiyatların yüksel
memes i karşısında bu vakıayı kendi düşünüşlerine göre izah edememek
te ve fiyat endeksleri ölüdür iddiasında bulunmaktadır . 

Bugünkü endeksler ve bu endekslerin hesap sistemi kendi zamanla
rında tatbik edilen ve cari bulunan şeylerdir. 1950'den sonra hiçbir deği
şiklik yapılmamıştır . Bu endeksler onların zamanındaki fiyat tereffüleri-
ni aynen aksettirdiği halde bugün onların arzu ettikleri veçhile bariz bir 
k ımı ldama gösteriyorsa bundan dolayı kendi hatalı görüşlerini ve düşü
nüşlerini tashih eyleyecek yerde endeksleri ölü olmakla i tham etmeleri 
t amamen yersizdir. 

Halk ıstırap içindedir, diyorlar. Bu onların tevehhümüdür. Bilâkis bü
tün vatandaşlar ve nüfusumuzun geniş kitleleri işlerini du rmadan geniş
letmekte, istihsallerini yeni vasıta ve imkânlarla teçhiz e tmekte , istikba
le ümit le bakmaktadırlar. 

Sözcü, konuşmasının başında memleket in iktisadî ka lk ınmaya maz-
har o lduğunu bunun Demokra t Parti iktidarının lehine kaydedi lecek bir 
nokta o lduğunu ifade ve bilhassa ziraî sahadaki inkişafa işaret eylediği 
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halde arkasından halk ıstırap içindedir demekle tezada düşmektedir . 
Halkı ıstırap içinde olan bir memleket te iktisadî ka lk ınma nasıl tahak
kuk ettirilebilir, ziraî istihsal nasıl birkaç misli artırılabilir. İstihsali bu 
derece seri yükselmeler kaydeden bir memleket halkı niçin ıstırap içinde 
kıvransın. 

Kredi hacmindeki artışa gelince, kredi hacmi 1950 yılı baş ında 1 mil
yar 330 milyon lira iken en son rakamlara göre Eylül 1953 sonunda 3 
milyar 565 milyon liraya yükselmek suretiyle 2 milyar 235 mi lyon liralık 
m u a z z a m bir artış kaydetmiştir. Övünülecek bir hâdise olarak karşıladı
ğımız bu vakıanın ne gariptir ki, bir kusur olarak tavsif edildiğini gör
mekteyiz . 

Banka kredilerindeki bu artış Halk Partisi Sözcüsünün anladığı gibi 
bir enflasyoncu gidişin değil, t amamen aksine olarak memleket te iş ve is
tihsal artışının hem velût bir kaynağını hem de icabını ve zaruretini teş
kil etmektedir. 

Bugünkü 3,5 milyar liralık kredinin 1 milyar 300 mi lyon l iradan faz
la kısmı ziraî kredilerdir. Ziraî kredinin artırılmış olması çiftçimize daha 
fazla istihsal imkânı bahsedilmesi neden fena bir şey olsun. Diğerler i de 
sınaî yatır ımların ve muhtelif istihsal kollariyle ihracatımızın ihtiyaçları
nı karşılamaktadır. 

Bir memleket te kredi hacmi artışları hakkında bir fikir ve kanaate 
v a r m a k için bu kredilerin nasıl arttığını, hangi menbalardan finanse edil
diklerini ve hangi sahalara tevcih edildiklerini gayet dikkatle tetkik e tmek 
lâzımdır. Bu mevzularda bir hüküm ve kanaat ileri sürerken, tenkidde 
bulunurken rakamlara ve hakikatlere müsteniden konuşmak lâzımdır. 
Mücerre t enflasyoncu kredi artışı vardır iddiasında bu lunmak hiçbir 
esas ve mesnedi o lmayan tenkiddir. 

Ne yazık ki, muhalefet, tenkidi bu mânada anlamıştır. Kredi artışın
dan bahbederken mevduat ın seyrini nazardan uzak tu tmamak, mevdu
at rakamlarını ve artış miktarlarını gözden geçi rmek ve ondan sonra bir 
h ü k m e va rmak icabederdi. Muhalefet sözcüsü bu hususa hiçbir ehem
miyet ve rmemiş . Âde ta gizlemeye çalışmıştır. O halde biz izah edel im : 

1950 yılı başında mevduat hacmi 989 milyon liradan ibaret iken 30 
Eylül 1953'te 2 milyar 715 milyon liraya yükse lmek suretiyle % 175 nis
pet inde bir artış kaydetmiştir. Buna mukabil aynı devrede kredi hacmin
deki artış nispeti % 168'dir. Görülüyor ki, mevduat taki artış nispeti kre
dilerdeki artış nispetinden daha yüksektir. Bu rakamlar kredi hacminde
ki artışın iddia edildiği gibi enflasyoncu olmadığını , bilâkis mevdua t hac
mindeki artışı geriden takibettiğini göstermektedir. 
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Halk Partisi Sözcüsü bu hakikati gizlemek, hiç nazara a lmamak, mü
cerret ve yuvarlak iddiada bulunmak suretiyle memleket efkârını teşvişe 
çalışmaktadır. 

Mevduat hacmindeki bu hayırlı inkişaf memleket in umumi kalkınma
sının, vatandaşların gelirlerindeki artışın diğer bir misalini teşkil e tmek
tedir. Bankalar da eskisine nispetle iki misl inden fazla mevduat ı bulunan 
bir halkın ıstırap içinde olduğu nasıl iddia edilebilir. 

Bir misal olmak üzere zikredelim. 1950'den önce bu memleket in hu
bubat istihsali 7 milyon tonun üstüne bir türlü çıkamamışt ı . Hububa t is
tihsali bugün 14 milyon tonun fevkine yükselmiştir . Buna mukabi l bu
günkü istihsalimizin ancak 1,5 milyon tonunu ihraç edebil iyoruz, diğer 
kısmını halkımız ve bizzat müstahsil kitle istihlâk etmektedir. D e m e k ki, 
bu memleke t halkı 1950'den önce gıdasını tam a lamamakta idi. Yalnız bu 
hâdise dahi halkımızın hangi devirde ıstırap içinde olduğunu açıkça ifa
de e tmeye kâfidir. Bu misali diğer bütün mallar için tekrar e tmek m ü m 
kündür. Nitekim pamuklu istihsali 1950'de 152 milyon metre iken hariç
ten ancak 30 milyon liralık pamuklu ithal edilirdi. Bugün iç istihsalin ge
niş mikyasta artmasına rağmen hariçten tamamen halk tipi o lmak üze
re 130 milyon liralık pamuklu ithal edilmektedir. 

İstihsali, iş hacmi, geliri ve istihlâk seviyesi 1950'den önceki yıl larla 
kıyas kabul e tmeyecek derecede yükselen bir memleket halkının ıstırap 
içinde olduğunu iddia edebilmek için partizan bir gayretkeşlik lâzımdır. 

Çiftçinin, banka borçlarının takibine mâruz bulunduğu bu borçları 
ödeyemediğ i iddiası da tamamen hayal mahsulüdür. Bu da ancak 
1950'den önceki yıllara ait acı bir hâtıradır. Biz iktidara geldiğimiz vakit , 
o zaman 324 milyon liradan ibaret bulunan ziraî kredilerin üçte bir inden 
fazlasını teşkil eden 120 milyon liralık kısmını tecil e tmek mecburiyet in
de kalmıştık. Bu onların devrinin hikâyesidir. Buna mukabi l ş imdi Zira
at Bankası çiftçiye açtığı kredilerin tamamını kolaylıkla tahsil e tmekte
dir. Açı lan krediler tahsil edilmiyorsa, ikraz ettiği paralar bir daha geri 
gelmiyorsa, Ziraat Bankası her sene daha geniş mikyasta kredi açmak 
imkânlarını nereden bulmaktadır? Mücerret iddialarda bu lunmazdan 
önce bu mukadder suallerin cevaplarını da düşünmek icabeder. 

Tenkitlerini , mütalâalarını ve tahlillerini rakamlarla, vesikalarla, va
kıalarla teyidetmeyen, hakikatleri olduğu gibi görmekten , kabul ve itiraf 
e tmekten kaçman, yuvarlak, umumi ve beylik ifadeler ve sözlerle vaktini 
geçiren muhalefet samimî bir muhalefet olamaz. 
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Halk Partisinin diğer bir sözcüsü de bütçenin heyeti umumiyes ine ait 
tenkitlerini tediye bilançosu ve dış ticaret açıklarına hasrederek aşağıda
ki hususlar üzer inde durmakta ve bi lhassa şu hususlar ı ileri sü rmek
tedir : 

1. Hükümet iktisadî kalkınmayı tahakkuk ett irmek maksadı ile tedi
ye bi lançosu açıklarını göze aldı... Fakat ihtiyat ö lçüsüne dikkat e tmedi
ği, muvazene mefhumunu kaybettiği için memleket tediye güç lüğüne 
mâruz bırakıldı. 

2. Bu güçlükler yüzünden ithalâtın tahdidi yoluna gidilmiştir. Fakat 
bu defa da en kıymetli tesislerimizin dahi yedek parça ve yen i leme ihti
yaçları karşı lanamamakta, temelleri atılan yeni fabrika ve tesisler, döviz 
darlığı dolayısiyle kurulamamaktadır . 

3. Dış itibarımız kaybedilmiştir. 

Halk Partisi sözcüsünün tenkit ve mütalâalarının tahliline, hakikat
lere uygunluk derecesini araşt ı rmaya geçmeden önce halk efkârından 
maharet le gizlemeye çalıştıkları bir noktayı açıklayalım : 

Bu zevat , bütün konuşma ve tenkitlerinde, 1950'den önce hiçbir te
diye bi lançosu açığı yokmuş , külliyetli miktarda altın ve döviz kaybedi l 
memiş , dış borç ve yardımlar kullanılmamış gibi bir tavır tak ınmakta ve 
tediye bilançosu açıklarının sanki, ilk defa bizim iktidarımız zamanında 
ortaya çıktığı telkinini yapmaya çalışmaktadırlar. 

Ş imdiye kadar halk efkârını aldatmaya matuf bu nevi iddiaların ha
kikatlere ve vakıalara ne kadar aykırı olduğunu rakamlarla ve delil lerle 
izah edel im. 

Tediye bilançosu açıkları 1950'den sonra ortaya çıkmış birşey değil
dir. Daha 1946 senesinden itibaren kendini hisset t i rmeye baş lamış ve 
1950 senesine kadar gittikçe artan bir tempo takibetmiştir. Bu açıklar 
dolayısiyle 1947 Nisanından 1950 Haziran sonuna kadar geçen 3 sene
lik devre içinde 91 ton altın da dâhil olmak üzere yekûnu 588 milyon li
raya baliğ olan altın ve döviz kaybedilmiş ve ayrıca 340 milyon liralık da 
dış yard ım ve istikraz kullanılmıştır. Bu suretle eski iktidarın son üç se
nesi içinde verilen açıkların yekûnu ceman 928 milyon liradır. A n c a k 
bahsi geçen açıklar, altın ve döviz mevcutlarının eriti lmesi suretiyle ve dış 
ya rd ım ve istikrazlarla göze batmayacak şekilde kapat ı lmış olduğu için, 
memleke t efkârından rahatça gizlenebileceği zannedilmektedir . Hakika t 
halde bu açıklar, daha önceki yıllarda memleket in muhtaç bu lunduğu 
se rmaye yatır ımlarına ehemmiyet veri lmemesinin, iktisadî c ihazlanma-
m ı z m zaruri döviz taleplerinin vaktinde temin edi lmemiş olmasının bir 
neticesidir. 
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İstihsali ve ihracatımızı artıracak yardımlara daha evvel girişi lmiş ol
saydı ne 1947den sonra ve ne de bugün tediye bilançosu açıklariyle kar
şı laşmaz, en rahat bir şekilde iktisadî c ihazlanmamıza devam imkânı bu
lunurdu. 

Diğer taraftan, bu açıkların verildiği 1947-1950 devres inde dahi 
memleket in iktisadî c ihazlanmasına ehemmiyet ver i lmemiş , i thalâtın bü
yük bir kısmı cari istihlâk malzemesinden terekkübetmiş , memleket in is
tihsal ve ihracatında hiçbir artış kaydedilmemiştir . Buna mukabi l , 
1950'den sonra sarfettiğimiz gayretler ve aldığımız tedbirler net icesinde, 
1950'den önce yılda 900 bin tondan ibaret olan ihracatımız bugün 3 mil
yon tona yükselmiş bulunmaktadır ve süratle de artmaktadır. 

Diğer taraftan 1950'den önce ihracatımız ufak miktar larda bir takım 
yarı lüks ve tâli maddelerden terekkübetmekte iken bugün buğday, pa
muk, stratejik madenler gibi asli maddeler büyük miktarlarla ön safta 
bulunmaktadır . 

İthalâta gelince; bir taraftan ithalâtımızın da bünyesi değişmiş , ikti
sadî c ihaz lanma ve sermaye yatır ım maddeleri % 75 nispet inde yüksel
miş, diğer taraftan yapmakta olduğumuz sermaye yat ır ımlarının hacmi 
ile mütenas ip olarak artmıştır. 

İkt idarımızdan önceki yıl larda ithalât yekûnu 700 milyon lira civarın
da iken bugün 1,5 milyar lirayı bulmuştur. Tonaj itibariyle de 880 bin 
tondan iki mi lyon 631 bin tona yükselmiştir . 

1952 ortalarından sonra ithalâtın tahdit edildiği, bu yüzden en kıy
metli sınai ve iktisadî tesislerimizin zaruri ihtiyaçlarını karşı l ıyamaz, te
melleri atılan yeni fabrikaları kuramaz hale geldiğimiz iddia edilmektedir . 

Bu u m u m i ve hiçbir rakama dayanmayan iddialara gene rakamlar la 
cevap vere l im. 

İthalâtımız : 

1948 senesinde 880 bin ton, 

1951 senesinde 1 milyon 681 bin ton, 

1952 senesinde 2 milyon 141 bin ton iken 1953 senesinde biraz ön
ce de ifade ettiğim veçhile 2 milyon 631 bin tona yükse lmiş bu lunmak
tadır. Diğer taraftan ithalâtımız da yatırım ve istihsal malları nispeti % 
75'e bal iğ olmuştur. 

Bu rakamların sarih ifadesi karşısında ileri sürülen iddiaları haklı 
gö rmeye imkân yoktur. 
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İthalât miktar ve kıymeti 1950'den öncesine nazaran iki misl ine ya
kın bir artış kaydeden ve ithalât içinde sermaye yatır ım malları ile, istih
sal malzemesi pek büyük bir nispete yükselen bir memleket te döviz sı
kıntısı yüzünden en kıymetli sınai tesislerimizin, m ü b r e m ihtiyaçlarının 
karşı lanamadığı bu yüzden her an arıza yapmak tehlikesine mâruz bu
lundukları şeklindeki serdedilen iddiaların yeri yoktur. 

Mesnets iz konuşmalarının bir misalini de memleket imiz in dış itibarı
nın sarsıldığı yolundaki iddialar teşkil etmektedir. Bu vesile ile, kurul
makta olan ç imento ve şeker fabrikalarının, Çatalağzı , Soma, Tunçbi lek 
elektrik santrallerinin, Kızıl ırmak - Hirfanlı hidro - elektrik tesislerinin, 
havai hatların vâdeleri 9 seneyi aşan kredilerle yapı lmakta o lduğunu, 
fabrika ve tesislerimiz için de aynı mahiyette pek çok teklifler bulundu
ğunu, ayrıca da Fransa'dan yekûnu 20 milyar franga baliğ olan bir ekip
m a n kredisi temin edilmiş olduğunu ifade edelim. 

İtibarı ka lmayan bir memlekete bu nevi orta ve uzun vadel i krediler 
açılır mı? 

Bir memleket in itibarı istihsal kudretine, imkânlar ına ve iktisadî gi
dişine tâbidir. Bu bakımdan Türkiye 1950'den öncesine nispetle çok da
ha büyük bir itibara sahiptir. 

Cumhur iye t Halk Partisi Sözcüsü : (Malî külfetlerimiz, ikt ihamı kabil 
o lmayacak derecede ağırdır. Bu külfetlerin ağırlığında, sosyal adalet ka
idelerine uygun şekilde tevzi edi lmemiş olmaları başlıca âmildir. Bu se
beple , büyük külfet iktisaden kudretli olanlardan ziyade iktisaden zayıf 
olanların sırtındadır) diyor. 

İktidara geldiğimiz tarihten beri içtimai adalete uygun her hangi bir 
vergi kanununu tadil veya adaletsiz vergiler ihdas etmedik. Bilâkis ikti
saden zayıf olan vatandaşların vergilerinin tahfifi için müstacelen tedbir
ler aldık. Bize tevcih olunan bu tenkit, olsa olsa sabık iktidar zamanı için 
varit ve doğrudur. Misal olarak hemen şunu z ikredeyim : 

Kazanç Vergisi ve buna müteferri vergi kanunlarının meriyet te bulun
duğu 1950 senesinde bu grup vergilerden elde edilebileceği tahmin olu
nan 407 milyon liradan 285 milyon lirası, hizmet gelir lerinden, diğer bir 
tâbir ile memur, müs tahdem işçi ve mütekait maaş ve ücret ler inden alın
maktaydı . Millî gelir içinde mühim bir mevki işgal eden ticaret ve sanayi 
erbabı gelirlerinden ise 123 milyon liralık hasılat elde edileceği hesaplan
mıştı . 

D e m e k oluyor ki, Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvet ler ine 
ya rd ım vergileri namiyle alınan verginin % 70'i, aylık, ücret ve amele yev-
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miyeler inden ve mütebaki % 3 0 u ise ticaret ve sanayi erbabından alın
maktaydı . Bu hal, Kazanç Vergisi Kanununun tatbik edildiği çok uzun 
yıllar boyunca böylece devam etmiştir. 

Halbuki 1954 senesi için tahmin olunan Gelir, Kurumlar ve Esnaf 
Vergisi mecmuu olan 605 milyon liranın 270 milyon lirası aylık ve ücret
lerden ve mütebaki 335 milyon lirası ise ticaret, sanat ve meslek kazanç
larından elde edileceği hesaplanmıştır. Bu suretle halen, maaş , ücret ve 
yevmiyelerden alınan Gelir Vergisi, bu grup vergilerin umumi hasılatının 
% 44'ünü, ticaret ve sanayi erbabına isabet eden miktar ise % 56'sını teş
kil etmektedir. 

Yı lda 186 milyon lira hasılat sağlayan adaletsiz vergilerin de iktidarı
mız zamanında ilga edilmiş bulunduğunu bu münasebet le burada bir 
defa daha zikretmek isterim. 

Sadece bu misaller dahi, iktidarımız zamanında malî külfetlerin, ver
gi adaletine uygun bir şekilde tevzii hususunda mühim merhaleler kay
dedilmiş bulunduğunu gös termeye kâfidir. 

Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi gibi içtimai adalet ve vergi 
prensipleri bakımından modern devletlerin hiçbirinde emsali görü lmeyen 
vergiler ihdas ve tatbik ederek memleket ekonomisine büyük zararlar 
iras etmiş olan eski iktidar partisinin sözcüsünün bugün tatbik e tmekte 
o lduğumuz vergi kanunlarının gayriâdil olduğunu ileri sürmeye nasıl ce
saret edebildiğini anlamak çok güçtür. 

Cezmi Türk : (Vergileri ağırlaşt ırmadan denk bütçe yaptığını iddia 
eden iktidar, yeni vergiler ihdas etmiş ve mevcut vergileri ağırlaştırmıştır. 
Ezcümle tapu harçları 27 milyona yükselmiştir .) demektedir . 

M a d e m ki, icabetti bir kere daha söyleyelim. 

İktidara geldiğimiz tarihten bugüne kadar yaptığımız vergi indirimleri : 

22 milyon lirası Un ve Unlu Maddelerden A l m a n Muamele Vergisine, 

32 mi lyon lirası Şeker İstihlâk Vergisine, 

150 milyon lirası Hizmet Erbabı vergilerine, 

2 mi lyon lirası Tayyare Resmine, 

5,5 mi lyon lirası büyük baş hayvanlara, 

43 milyon lirası bir baş vergisi mahiyet inde olan Yol Vergisine, 

Ait o lmak üzere ceman 254,5 milyon liraya baliğ olmaktadır. 

Buna mukabi l yapılan zamlar ise, 

20 milyon lirası inhisar resimlerine, 
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30 milyon lirası Akar Yakıt Vergisine, 

18 milyon lirası sözcünün dediği gibi harçlara, 

Ait o lmak üzere ceman 68 milyon liradan ibarettir. 

Yapılan zamlar yekûnu, indirilen vergiler yekûnundan tenzil edildiği 
takdirde iktidarımız zamanında net olarak ve bilhassa gayriâdil vergiler
den tam 186 milyon liralık bir vergi indirimi yapıldığı hakikati ortaya çık
maktadır. 

Buna rağmen, sadece artış kaydeden gelir kalemlerinden bahis olu
narak yapı lan mühim vergi indirimlerinin hiç kaale a l ınmaması ve haki
katin itirafından çekinilmesi, sözcü tarafından serdolunan mütalâanın 
ne kadar tarafgirane olduğunu göstermeye kâfidir. 

Cezmi Türk, (Bu bütçe denk değildir. Bu cihet Devlet gelirleri kalem
lerinde görülmektedir. En iyimser bir tahminle 233 milyon lira açık var
dır) demektedir . 

Bu sözcü, diğer sözcüye nazaran daha insaflı davranmış bulunuyor. 
İleri sürdükleri açık miktarı bakımından aralarındaki ihtilâfın hallini 
kendilerine terketmek en muvafık yol olacaktır. 

İşin hakiki cephesine gelince : Bu iddiaların ne kadar yersiz ve indî 
o lduğunun iskât edici cevaplarını. 900 milyon liraya kadar açıkları bu
lunduğu ileri sürülen evvelki bütçelerimizin yıl sonundaki rakamları ver
mektedir. 

Sözcülere tekrar hatırlatayım ki, 1950 yılı gelir tahminleri 14,5 mil
yon lira fazlasiyle, 1951 gelir tahminleri 7 milyon lira fazlasiyle, 1952 ge
lir tahminleri de 20 milyon lira fazlasiyle tahakkuk etmiştir. İçinde bu
lunduğumuz 1953 yılı gelir tahminleri ise 11 inci ay sonunda daha şim
diden 3 milyon lira fazlalık arz etmektedir. 

Yalnız yıllık tahminlerimiz yekûnu değil, yıl içinde hangi ayda ne ka
dar gelir elde edilebileceği hususunda yaptığımız tahminler dahi, âdeta 
lirası lirasına tahakkuk etmektedir. 

Hükümet in izce hazırlanıp Bütçe Komisyonunun ve Yüksek Heyetini
zin tetkik ve tasviplerinden geçen ve yekûnu 4 953 000 000 lira gibi mu
azzam bir meblâğa yükselen son üç senelik gelir tahminlerimiz, 1951 se
nesinde, yüzde değil, binde beş nispetinde, noksan ile değil, fazla ile ta
hakkuk etmiş ve 1952 senesinde yine noksan ile değil binde 12 nispetin
de fazla ile neticelenmiştir. 1953 malî yılının 11 ayında tahsil o lunan 
miktar, tahmine göre, tahsil edilmesi icabeden gelirden binde 2 nispetin
de fazladır. 
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Gelir tahminleri , iktidara geldiğimiz günden beri her yıl bu derece isa
betle tahakkuk etmiş başka bir Devlet bütçesini ben hat ı r lamıyorum. 

Bu neticeler, ne bir kehanet ve ne de bir tesadüf eseridir. Bu başarı, 
sadece ve sadece, her işimizde olduğu gibi gelir tahminler inde de göster
diğimiz hassasiyet, samimiyet ve metotlu çal ışmalarımızın inkâr ve ret 
kabul etmez bir delilidir. 

Gelir tahminlerinin tahakkuk etmeyeceği hususunda tekrarlanan bu 
sözler, söylene söylene eskimiş ve artık iktidardan düşmüştür. 

Gelir tahminlerini artırmakta, Bütçe Komisyonunun Hükümet ten de 
ileri gittiği iddia olunmaktadır. Hemen ilâve edeyim ki, Hükümet in 1954 
senesi için teklif ettiği 2 288 475 000 liralık gelir tahminini, Bütçe K o 
misyonu yekûn olarak kabul ve tasvip etmiştir. Ancak Bütçe Komisyonu , 
cüzi de olsa bâzı gelir kalemleri tahminini tenzil e tmiş ve bâzı kalemlere 
de ilâveler yapmıştır . Bu da, Hükümetinizin bütçeyi hazırladığı zaman ile 
Bütçe Komisyonunda tetkiklerin başladığı tarih arasında iki aylık bir fa
sıla o lmas ından ve Bütçe Komisyonunca daha ileri tarihler nazara alına
rak son 10 aylık tahsilat miktarları ve diğer âmiller göz önünde bulundu
rulmak suretiyle tahmin yapı lmasından ileri gelmektedir . 

Hal böyle iken Bütçe Komisyonunun bâzı gelir kalemleri tahmininden 
tenzilât yapmış olmasından tegafül gösterilerek, sadece ilâve o lunan mik
tarları z ikretmek suretiyle Bütçe Komisyonunun gelir tahminler inde Hü
kümet ten de ileri bir nikbinliğe kapıldığı hakkında serdolunan mülâha
zalar, samimî ve doğru değildir. Gelirlerimiz fiilî tahsilat rakamlar ına na
zaran 1951 senesinde, 1950 senesine nazaran 53 milyon lira, 1952'de 
1951 senesine kıyasla 299 milyon lira ve nihayet 1953 yı l ında 1952 yılı
na nispetle 308 milyon lira fazlasiyle tahakkuk etmiş o lmasına rağmen, 
1954 tahmininin 1953 tahsilatından 328 milyon lira fazlasiyle yapı lmış 
o lmas ında isabetsizlik aramak, maksatlı bir gayret olur. 

Bu münasebet le şu noktaya temas e tmeden geçemeyeceğ im : 

İktidara geldiğimiz tarihten bu yana yapt ığımız gelir tahminlerinin 
isabeti aylık nizamlara ve Kesinhesap Kanunlar ına geçen rakamlar ile 
sabit o lmasına rağmen, sözcünün 1954 gelir tahminler imize hâlâ, şüphe 
ile bakmasın ı hayretle karş ı lamamak mümkün değildir. Mamafih bizce, 
kendisini bu hususta mazur gösterecek tek bir sebep vardır ve o da şu
dur : 

Bir memleket in ekonomik faaliyetleri ile gelirleri arasında çok sıkı bir 
münasebe t vardır. Memleket imizin de iktisadî sahada ne kadar azametl i 
bir ka lk ınma içinde bulunduğu malûmunuzdur . Bu büyük inkişafın ge-
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lir lerimize müspet şekilde tesir edeceğini, açılan her yolun, faaliyete ge
çirilen her fabrikanın, inşa olunan her santralin ve barajın memleke t te 
hayat seviyesini, sat ınalma gücünü, istihlak kapasitesini mütemad iyen 
yükse l tmekte olduğunu bu mevzuları uzaktan takibedenlerin bile artık 
öğrendiği ve idrâk ettiği bir devirde bulunuyoruz. 

Öyle anlaşılıyor ki, sözcü 2 288 475 000 lirayı pek azametl i bu lmuş 
ve korkmuştur . Kendisini temin ederiz ki, bu rakam henüz büyük değil
dir. İnşallah ilerde iktisadî kalkınmamızın semereleri tam olarak alındığı 
z a m a n bundan çok daha büyük bütçeler yapılacaktır . (Bravo sesleri al
kışlar) 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Trabzon) - Muhterem arkadaşlar, bir parlâ
men to demokrat ik mübareze, zevk verir. (Bravo sesleri) Her şeyden evvel 
dikkatleri bir noktada toplayarak söze başlamak isterim. Mal iye Bakanı , 
muhalefet in tenkitlerine cevap vereceği için öğleden sonra hitabet kürsü
sünde konuşmalar ın radyo vasıtasiyle dışarıya aksett ir i lmesin! temin 
maksadiy le tertibat yapılmıştır. (Tabiî sesleri) Siyasi bir lüzum, şüphesiz. 
Ancak Maliye Bakanı, sözünü bitirir bit irmez muhalefet sözcüsüne sıra 
geldiği zaman, düğme çevrilmiştir. (Gülüşmeler) Gal iba bu da siyasi bir lü
zum!. Radyo idaresi, bu siyasi lüzumu da ihmal etmemiştir . (Gürültüler) 
Dinleyiniz. . . 

Bütçe üzerinde ilk yapılan konuşmada da böyle oldu. İsterim ki, ş im
di ben im cevaplarım da ayni şekilde memleketçe dinlensin. B i lmiyorum 
yayını kestiler mi?. (Kesildi sesleri, gülmeler) Kesmişlerse. . . Bu fikirlerin 
sansür edilmesidir. (Gürültüler, sizden öğrendik sesleri) Evet fikirlerin Hükü
metçe sansürdür, çünkü, radyo, matbuat gibi bir neşir ve yayın organı
dır. Radyo, sesli bir gazetedir, bu sesli gazeteden karileri her dakika onu 
dinleyen milyonlardır. (Dikkatli konuşun, aynen neşrediliyor sesleri). 

Sabırsız olmayınız. Bu sansür bana bir İspanyol 'un, hürriyetler hak
kındaki telâkkisini hatırlattı. 

Bu İspanyol (Franko taraftarı bir İspanyol mu sesleri) bir Amer ika l ı gaze
teciye söylüyor. 

Matbuat hürriyeti hükümet tarafından sansür edi lmeden her nevi fi
kir yaymayı ifade eder ki zararlıdır. Hükümetin sansürüyle bu zarar kal
dırılmalıdır. Hangi hürriyetler meşumdur? İspanyol cevap veriyor : Haber 
a lma hürriyeti, toplanma hürriyeti, propaganda hürriyeti bunlar m e ş u m 
dur. Çünkü birçok hataları öğrenmeye ve fenalıkları y a y m a y a hizmet 
ederler. 
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Demokrat ik anlayışa göre ise, radyonun kul lanma hürriyeti tamamiy-

le bir matbuat hürriyeti ve söz hürriyetidir. 

Belçikada bir âbide etrafında millî bir toplantı için memleke te hitabet-
mek isteyen bir komitenin ilânının yayınını hükümet durdurduğu için 
hâdise par lâmentoda istizah mevzuu olmuştur. Söz hürriyetini, matbuat 
hürriyetini müdafaa eden bir Muhalefet Grubu namına yapı lan bu istiza
ha Başbakanın verdiği cevap şudur : Biz radyoyu kul lanma hürriyetine 
hürmet ederiz. Bizim o ilânı yaymamaktaki maksadımız sadece Flâman 
lisanı ile tevdi edildiği içindir. Halbuki millet sadece Flâman lisanı ile ko
nuşmamaktadır , aynı zamanda Fransızca sureti de veri lmediği için ya
y ın lanmasına müsaade etmedik. Komitenin kimlerden müteşekkil oldu
ğunu öğrenmek de vazifemizdir. 

Arkadaşlar , demokratik memleket lerde de radyo hürriyeti budur. 

Bize gelince; Hükümet sözcüsü burada konuşuyor, bu konuşmas ı ol
duğu gibi memlekete intikal ettiriliyor. Bu, tabiîdir. Ancak Hükümet in fi
kirleri gibi bu fikirlere karşı muhalefetin de cevaplarının aynı şekilde ve 
müsavi derecede memlekete intikal ettirilmesi demokrat ik rejimin tabiî 
bir icabıdır. Bu fikirleri karşılıklı olarak dinledikten sonra hakemlik mil
lete ait bir haktır. 

Yarın seçimlerde tercihini kullanacak olan o hakem benim dedikleri
mi işi tmezse, benim dediklerimi öğrenmezse yalnız bir tarafı dinleyerek 
nasıl hüküm versin? Benim fikirlerimi de dinlemek ihtiyacmdadır . Mali
ye Vekil inden sonra muhalefetin fikirlerinin duyulmaması için radyo ya
yınını kesmek murakabeden kaçınmadır. U m u m i efkârın murakabes ine 
imkân vermemektir . Sizi de dinleyecek, beni de dinleyecek aynı vası ta ile. 
Çıplak real i teye dayanarak rejimin murakabe cihazı kurulmamış t ı r di
yoruz . 

Demokra t Parti siyasi rejiminde Meclis murakabesi lâyık olduğu yük
sek mer tebeye getirilmediği gibi umumi efkârın murakabesi de sağlana
mamaktadır , sağlanmamıştır . Çünkü radyonun kul lanma hürriyeti ka
bul edilmemiştir . Radyo yalnız ekseriyet partisinin fikirlerinin, arzu ve te
mayüller inin, bir taraflı memlekete intikal ettirilmesine mahsus bir alet 
değildir. Radyonun rolü fikirleri formülleştirme değildir. Bir türlü düşün
ceye memleket i sevketmek demek değildir. Bir devir tükenmiştir . Tenki t 
ettiğimiz o devrin eski kalıpları içinde o devrin mevzuat ı ile yeni rejimin 
yürütü lmesine imkân yoktur. Demokrat Parti siyasi rejiminin ihmal etti
ği bu m ü h i m anlayıştır. Bu mühim noktadır. 
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Siz Cumhur iye t Halk Partisi olarak bu ant idemokrat ik usulleri vak
tiyle tatbik eden parti değil misiniz, 1945'e kadar tek parti olarak m e m 
leketi idare eden parti değil misiniz? (Yalan mı sesleri). Böyle o lduğu halde 
nasıl olur da 1945'ten sonra başlayan yeni rejimin noksanlarını söyler ve 
ant idemokrat ik usullerden bahsedebilirsiniz? Bu ant idemokrat ik bir te
fekkür tarzıdır. 

Arkadaşlar ; müşterek maziyi inkâr etmek iyi bir şiar değildir. 1945'e 
kadar Demokra t Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ayrılığı yoktu . A y n ı siya
si kadro içinde aynı sakfın altında (Soldan yok yok sodaları, gürültüler). 

Siz çıplak hakikatları böyle karşılarsanız hangi noktada müspe t ka
naat telkip edebilirsiniz? 

1945'e kadar müşterek olan bir mazi, aradınız mı koca mazi içinde 
tenkit edecek mevzu bulabilirsiniz. Maziyi tenkit kolaydır, usullerini, iti
yatlarını tenkit mümkündür . Bugün bunları tekrarlamak marifet değil
dir. Marifet bana kendi devrinizde mukayeseye esas olacak yeni terakki
leri göstermektir . Maziden değil halden yeni örnek verebilmektir . 1945'te 
bir devre nihayet vermişiz. Çok partili rejimin tatbikatına başlamışız . Y e 
ni demokrat ik rejimin icabatını, medeni, ileri memleket lerdeki örneklere 
göre takibetmekle mükellefiz. 

Mazide Senirkent hâdisesi, gibi hâdiseler varmış . Mazide iyi ve kötü 
hâdiseler geçmiş olabilir. 

Maziye doğru gidilince tesadüf edilecek ant idemokrat ik hareketler an
t idemokratik usullerin müdafaa bahanesi olmaz. O halde bunlardan bah
setmek neye yarar? 1945'ten sonra başlayan yeni hayatta, memlekete 
söyleyip de yapamadıklarınızdan bahsettik. Seçim beyannamenizde söyle
yip de tahakkuk ettiremediklerinizden bahsettik. Hükümet programınız
da ifade edip de yerine getiremediğiniz şeyleri söyledik. Hükümet sözcü
sü, bunların cevabını vermiş olmuyor. (Soldan, neler, neler, söyle sesleri). 

Vatandaş haklarının ve hürriyetlerinin teminatı mevcut o lmadıkça 
demokras iden bahsedilemiyeceğini muhalefette iken müstemir ren söyle
diniz. Sayın Profesör Köprülü : "Zincirlere vuru lmuş kanunlar vardır, bu 
kanunlar mevcut oldukça demokrasiden bahsedilemez." Sayın Köprülü . . . 

H A R İ C İ Y E V E K İ L İ F U A T K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) - Kaldırdık. 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Acele e tme, neyi kaldırıp neyi 
kaldırmadığınızı söyleyeceğim. "Radyoda muhalefete söz hakkı ver i lme
yen memleket lerde demokrasiden bahsedilemez." diye bağırıyorlardı . 

Milletin hâkimiyetini engelleyen kanunlar vardır, bunlar kanun dışı 
kanunlardır. Bunları dört senede tasfiye etmemişlerdir; bunları bir ay 
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zarfında tasfiye etmek mümkündür . İktidara geldiğimiz zaman bunları 
yapacağız , denilmişti . "Bâzı memleket ler in 150 sene evvel tahakkuk et
tirdiklerini iktidara gelir gelmez tahakkuk ettireceğiz." demişlerdi . (Soldan 
yaptık sesleri) 

S U A T B A Ş O L (Zonguldak) - Biraz da bu tarafa söyle, hepsini maka
m a söylüyorsun. 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Milletin hâkimiyet inin yer ine tek 
parti hâkimiyetinin ikamesine mâni o lmayan Anayasanın , kuvvetler bir
liği esasını değiştireceğiz, demiştiniz. Bunların hiçbiri fiile inkılâbettiri le-
memiştir . Anayasa meselesi hiç ele al ınmadığı kuvvetler birliği s is teminin 
tatbikatını gelişt irmek yüzünden gerçek demokras i kaidelerine müsteni t 
bir mekan izmanın kurulup işlemesi fikri inkişaf sahası bulamamışt ı r . 
Ant idemokrat ik kanunlar bir ay içinde tasfiye edilip memleke te nefes al
dırılacaktı. (Nefes aldı, millet nefes aldı, sesleri.) 1951 senesinde bu mevzu 
ele alınarak bir İlim Heyeti teşkil edilmişti. İlim Heyetinin mevzuat ı tara
yarak antidemokrat ik diye tesbidettiği kanun hükümler ine esaslı olarak 
el sürü lmemiş bu heyetin verdiği rapora istinatla tarafınızdan tadilleri 
teklif edilen tipik antidemokratik kanunlar olduğu gibi muhafaza edil
miştir. 

Aziz arkadaşlar, vadettiğiniz, taahhüdettiğiniz esaslı rejim ıslahatının 
icabettirdiği gayretlerin önünden çabuk ricat ettiniz. (Soldan : Ricat yok, lâ-
zımgelenler yapıldı sesleri) Realiteleri söylüyoruz. İlim Heyetinin raporu da 
meydanda, yapılanlar da. Demokra t Parti siyasi rejimi, beklenen siyasi 
rejim olamamıştır . Anayasaya muhal if olan, hürriyetleri zincir leyen, mu
rakabeyi engelleyen kanunları usulleri niçin kendi zamanımızda düzelt
mediniz nakaratını, müdafaa silâhı olarak kul lanmak garip oluyor. Mü
dafaanıza mesnet yapabilecek şeyler değildir, bu sözler. 

F U A T K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) - Neden? 

C .H.P S Ö Z C Ü S Ü FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Çok partili dev
reye girdikten sonra, eski iktidar zamanında mühim adımlar atılmıştır, 
bir kısım esaslı işler yapılmıştır, örfi idare, kaldırılmıştır. Matbuat Kanu
nunun gazeteleri kapamak salâhiyetini Hükümete veren hükümler i , Po
lis Vazife ve Salâhiyet Kanununun meşhur 18 inci maddesi kaldır ı lmış
tır. Ve nihayet Seçim Kanunu yapı lmış ve arkasından dürüst olan tatbi
katı gelmiştir. 

B A K İ Ö K D E M (Aydın) - Onun için p işman oldunuz değil mi? 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Galiba pişmanlık sizde, çünkü 
gözünüz arkada hep mazinin misallerinde. 
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Hükümet Sözcüsü burada diyor ki, eskiye hasret çekenler sizsiniz. 
Biz eskiden bahsetmiyoruz. (Gülüşmeler) Biz daima ileriye bakarak ve ile
ri demokrat ik memleket lerdeki tatbikatı ve demokrat ik anlayışı göz 
önünde bulundurarak konuşuyoruz. 

S U A T BAŞOL (Zonguldak) - Maziye hasret çekiyorsunuz. 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Hasretini çektiğimiz hakiki de
mokrasidir . Zannediyorum, asıl maziye hasreti çeken biz değil , sizlersi
niz. (Gülüşmeler). Aziz arkadaşlarım, güdümlü bir Cumhur iye t yani tek 
parti devrinin kuvvetler birliği esasına dayanan bir demokras i tatbikatı 
er ve geç tek parti hâkimiyet ine müncer olur. Bu, içtinabı kabil o lmayan 
bir neticedir. Tıpkı karaciğerin safra ifraz etmesi gibi. 

Objektif olarak söylemek lâzımgelir ki, bugünkü tatbikat gerçek de
mokrat ik bir nizamın tatbikatı değildir. Buna, demokras i değil . Buna 
parti tokrasi demek lâzımdır. (Gülüşmeler) Bu bir partitokrasidir, bir parti 
hükümranl ığının tatbikatıdır. Bu nizamın tatbikatı niye müncer olur? İç
tinabı kabil o lmayan bir surette bir zümre Hükümet in in icraatına intikal 
ve inkılâb edebilir. Bundan kaçınılamaz. Devlet idaresini bir parti idare
sinin merkezine bağladınız mı, bu neticeler mukadderdir . (Ne diye bağlıya
lım, sesleri, bağlayan sizsiniz, sesleri.) Realite budur. 

Siyasi sahada Demokrat Partinin zihniyeti, programına nazaran reak-
siyoner bir zihniyet olmuştur. Eski usuller devam ettirilmektedir, eski 
tatbikat devam ettirilmektedir ve eski kalıplar içinde yeni bir n izamın ör
neğini vermektedir . Realite bundan ibarettir. 

Hükümet Sözcüsü, bütçenin malî ve iktisadî kısımları üzerindeki ten
kitlerimizi samimiyetsizl ikle i tham etmek istemişlerdir. Söz olarak, kolay 
sarfedilen bir kelime, samimiyetsizlik. . . Fakat doğruluk kadrosu içinde 
sarfedi lmezse bu söz o zaman söyleyenin vasfı olur. 

Biz diyoruz ki, bütçe hesabi bir şekilde tevazün ettirilmiştir. Dört se
neden beri beklenilen para kararlılığı içinde getirilmemiştir, hayat paha
lılığının kararlılığı içinde getirilmemiştir. Arkadaşlar, bu sözlerimiz reali
tenin kendisidir. Bütçenin neden dolayı hesabi bir tevazüne arz e tmekte 
o lduğunu, neden dolayı samimî denklik vasfından m a h r u m olduğunu da 
sebepleri ile söylüyor ve diyoruz ki, Toprak Mahsulleri Ofisinin maliyet fi
yatlarının dununda satış yapmaktan doğan zararlarının karşılığı bütçe
de yoktur. Millî Korunma Fonunun zararlarının karşılığı da bütçede yok
tur. Memurlar ın , emekli ve yetimlerin birer maaş nispetindeki tazminat
larının karşılığı da bütçede derpiş edilmemiştir. Mal iye Bakanı doğrudur 
diyor, ama bunların bütçede derpiş edilmesine lüzum yoktur, bu tedbir
leri i lerde alacağız diyorlar. (Öyle söylemedi sesleri, anlamamışsın sesleri) 
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Tedbir alacağız, demek ne demektir? 

H A R İ C İ Y E VEKİLİ F U A T K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) - Tahr i f ediyorsun. 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Tahrif sözü size, bir Hariciye Ve
kilinin l isanına yakışmaz. Ben şimdi söyleyeceğim tahrif sözünün yersiz
liğini. . . Bu, Hariciye Vekilinin söyleyeceği bir şey değildir, Devlet adamı 
olarak oturunuz yerinizde, yakışmıyor size. 

REİS - Lütfen karşılıklı konuşmayınız . 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Tedbir alacağız, tedbirini alaca
ğız demek, ileriye muzaf bir şey değil mi? 

F Ü R U Z A N TEKİL (İstanbul) - Demedi öyle şey. 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Toprak Mahsul ler i zararının 
bütçeden ödenmesi gibi bir usul yoktur. Uygun devreler sonunda incele
nip gereken tedbirlerin alınması tabiîdir, dediler... 

M U Z A F F E R Ö N A L (Tokat) - Uygun işte. 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Bir, borç var, bunu bütçede der
piş e tmeyeceksin , tedbirini düşünmeyeceksin . Böyle şey olur m u ? Elbet
te tedbir düşüneceksin. Tahrif ediyorsun diyor, Hariciye Vekil i . . . 

H A R İ C İ Y E VEKİLİ F U A T K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) - T a m a m e n karıştır
dın.. . 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Tenezzül e tmem. Rica eder im. 
Kendi sahanda kal. 

Şimdi arkadaşlar; uygun devreler sonunda gereken tedbiri alacak; ne 
zaman? Bu devrenin biteceği bir zaman yok mu? Toprak Mahsul ler i Ofi
sinin bu vaziyeti dört seneden beri devam etmektedir. Münas ip devrenin 
sonu ne zaman gelecek? Bütün bu zararların emisyonla kapat ı lması mu
kadder olacaktır. Söylediğimiz budur. Ve konuşmamızda etraflı izahımız 
veçhile bütçenin denkliği hesabidir, diyoruz. Arkadaşlar! Sihhatli bir ma
lî poli t ika paranın tu tumunda kendini gösterir. Para ise düşmektedir . 
(Kim söylüyor sesleri). (Nerede düşüyor sesleri) Borsaya gidip doların kıymeti
ni öğrenmek mümkündür . Paranın düşmemekte olduğunu iddiada ne 
derece samimiyet olacağını piyasa erbabı takdir etsin. Eşya fiyatlarının 
durmadan yükselmesi nedir? (Rakam ver sesleri). Biz para art ışından bah
settik ve yaptığımız mukayesede harp içinde bu lunmamıza rağmen fazla 
emisyona gidilmediğini göstermek içindi. Maliye Vekili diyor ki : Sizin 
iktisadî polit ikanız bir rehavet politikası idi, bir atalet polit ikası idi diyor. 
D inamizm ifade eden kendi politikalarının mânasını an layamayacağımı
zı söylüyor. (Soldan, çok doğru sesleri). 
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Atalet in ve rehavetin lûgatta bir türlü mânası vardır. Eski iktidarın 
imkânları hesaba katan ihtiyatlı, muvazeneli politikasını, rehavet ve ata
letle i tham etmek istiyorlarsa bu, bir yanlış görüşün ifadesi olur. Her hal
de hâdiselerin, geleceğini hiç hesaba katmaksızın memleket in imkânları
nı aşarak günün birinde ithalâtı şiddetle tahdidetmek, döviz buhranı içi
ne düşmek ve memleket i büyük tediye krizleri karşısında bı rakmak, bi
z im poli t ikamızın neticesi değildir. 

Arkadaşlar, biz bütçenin masraflar kısmı üzerinde Demokra t Partinin 
muhalefet te iken ileriye sürdüğü tasarruf fikrini takibetmediğini söyledi
ğimiz zaman bir realiteyi ifade ettik. Demokrat Parti memurlar ın da ha
yatını tatlılaştıracak bir rasyonalizasyona gitmeyi millî ekonomi bak ım
dan iyi tasarrufların yolu olarak o zaman mütemadiyen savunmuştu . 
Dört sene zarfında bu esaslı fikir üzerinde durmak lüzumunu hiç hisset
medi . 

Maliye Vekili ziraî kredilerin artırılmasındaki faydaya temas suretiyle 
bize cevap vermek istemiştir. Ziraî istihsalle mütenasip olarak artan kre
diyi gayet tabiî buluruz, bizim tenkitlerimiz bu noktaya müteveccih de
ğildir. Bizim üzerinde durduğumuz hakiki, iktisadî icaplara uygun şekil
de kredi tevzii noktasıdır. Ve köylünün ödeme kabiliyetinin müşkülâ t la 
karşılaştığı noktasıdır. Bu bir hakikattir, mücerret ret ve inkâr, hakikati 
bertaraf e tmeye imkân vermez. 

Görüyoruz ki, Hükümet sözcüsü bütün bizim müspet tenkit lerimizi 
hakikatları peçeliyen beyanlarla sadece reddetmekle hiçbir esaslı mese
leye temas etmek istemedi. 

F U A T K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) - Rakamları unutuyorsunuz. 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Arkadaşlar, memleket in büyük 
bir ka lk ınma içinde olduğu bir realitedir. (Soldan bravo sesleri) İstihsal se
viyesi yükselmektedir . Dünyanın her tarafında istihsal seviyesi yüksel
mektedir. Marshall yardımından istifade eden memleket ler in kalkınmala
rına dair son neşredilen raporda okudum. 

Bugün Fransa'yı istisna ederseniz Avrupa 'da sıhhatli iktisadî du ruma 
kavuşmayan bir memleket kalmamıştır. Bir Fransa'nın iktisadî durumu 
bu değildir. Çünkü, başlıca sebebi başında Hindicini Harbinin belâsı var
dır. Almanya 'dan , Avusturya 'dan Norveç'e kadar bütün diğer memleke t 
ler artık Amer ikan yardımından müstağni bir hale gelmişlerdir. Norveç , 
iki yüz seksen milyon dolar civarında gördüğü yardımı deniz inşaat en
düstrisine yatırarak sarfetmiştir ve harpden evvelki seviyenin de üstüne 
çıkmıştır. 
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Bütün mesele isabetli bir iktisadî politika ile umumi refaha kavuş
maktır. Bütün hedef sade istihsali art ırmak değil, bol istihsal ve çok ih
racı sağlamak, iktisadî durumu milletlerarası vaziyete intibak et t i rmek
tir. Demokra t Parti iktidarı maalesef bu mevzuda muvaffak olamamışt ır . 
İhracatımızın durumu, dış pazarlarda lâyık fiyatlarla bol mahsu lümüzü 
sa tamamak yüzünden memleket i karşılaştırdığı vaziyet meydandadır . Bir 
memleket te döviz buhranı içinde ithalât bugünkü şekilde tahdide uğra
yan bir memleket te büyük dış krizleriyle karşı karşıya gelinir ve para 
düşmeye , hayat pahalılığı durmadan ar tmaya başlar ve bir k ıs ım müs
tahsil dahi yükselen maliyetler sebebiyle mahsul fiyatının kendis ine ki
fayet edememeye başladığını söylerse, iktisadî vaziyetin iyilik tablosunu 
çizmek güçleşir. (Soldan o sizin zamanınızda idi sesleri). 

Artan millî gelirin âdilâne bir tevzi ile her sahada ferdî gelirlerin artı
şını sağlamak lâzımdır. Mal iye Vekili bize millî gelirin ve ferdî gelirlerin 
artış rakamlarını verdi. Hayat pahalıl ığında nispî istikrar o lduğunu söy
ledi. İndekslerden bahsetti . Ve muhalefet olarak, rakama dayanarak ko
nuşmadığımız ı söylediler. Fakat dikkat ettim, Sayın Cezmi Türk takdirle 
karşı lanacak bir mesai neticesi olmak üzere topladığı ve burada ifade et
tiği Mal iye Vekilinin seçim nutkunun dayandığı bütçe gerekçesini kalbu
ra döndüren rakamlar politikacıların ilmi olmuştur. Makamlar ından hiç 
bahsetmediler . 

1952'de İngiltere'de seçimler rakam muharebesi şeklinde cereyan et
miş anlaşıl ıyor ki, biz de de aynı şekilde cereyan edecek. Fakat İngilte
re'de bile efkârı umumiye murakabesi m ü m k ü n olmayan rakamlar ın ne 
o lduğunu çabuk anlamış. Çünkü politikacılar aklı selime çarpacak dere
cede i t imadı sarsan rakamlar söylemekten kendilerini alamıyorlar . 

Hayat pahalılığı endekslerinde olduğu gibi, Maliye Vekili söylüyor, ha
yat pahal ı l ığında nispî bir istikrar vardır, diğer ve komşu memleket le re 
nispetle bizdeki durumun iyiliğini anlatmak istiyor. Cezmi Türk arkada
şımız Suriye 'nin ve diğer komşu memleket ler in hayat pahalıl ığı endeks
lerini gös te rmek suretiyle veri len rakamların yanlışlığını ve bizdeki artış
ları belirtti. Vatandaş sabahleyin kalktığı zaman aile bütçelerini tahrip 
eden hayat pahalılığı karşısında her gün belinin kayışlarını biraz daha sı
kıyor. Rakam kimsenin karnını doyurmuyor. Enteresan fikir verir diye 
arz ed iyorum. 

Hat ip çıkıyor; İngiltere'nin istihsali o derece yükselmişt ir ki, 1938'e 
nazaran sınai istihsal % 22, Millî istihsal % 30 artmıştır. Avrupa 'n ın hiç 
bir memleke t inde 1938'e nazaran sınai istihsal % 22, millî istihsal ise % 
32 artmıştır. Halbuki civarımızdaki memleket ler in istihsali ise, b iz im 
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memleket imiz in istihsal seviyemize yaklaşamamışt ır diyor. Bunlar seçim
lerdeki konuşmalar. Rakip hiç bırakır mı? 

Bir leşmiş milletlerin bu iddiayı tekzip eden rakamlarını getirip göster
di mi umumi efkâr anlıyor ki bâz an bir ilim ve sanat olan istatistik ş im
di politikacıların ilmi olmuştur. 

Sayın Cezmi Türkde mukabi l rakamları birer birer konuş turmak su
retiyle, Hükümet sözcüsünün verdiği rakamların polit ikacının ilmi olan 
bir istatistiğin rakamları olduğunu göstermiştir. (Sağdan bravo sesleri). 

F Ü R U Z A N TEKİL (İstanbul) - Galiba sizde sermaye bitti. 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Aziz arkadaşlar, Mal iye Vekili y e 
ni artışları mazi ile mukayese ediyor, her senenin kendi şartlarına göre 
mütemadi bir artış kaydetmesi bir realitedir ve inkişaflar elbette tevali 
edecektir. 

Hükümet sözcüsü istihsalin bu derece arttığı bir memleket te halkın 
ıst ırabından bahsedilmez dediler, ıstırap hayat pahalıl ığındandır. İstihsal 
maliyetini artıran bu pahalılıktan muztarip o lmayan kimlerdir? Mahu t 
zümreler o lmak tabiîdir. 

Mal iye Vekilinin hakikaten hayret uyandıracak bir iddiası da ithalâ
tın katiyen tahdit edi lmemiş olduğu noktasındaki ısrarıdır. (Hangi ithalât 
ama? Sesleri). İthalât tahdit edilmemiştir, diyorlar. Ve tediye bi lânçosunda-
ki açık hakkında da bu bir anlayış farkıdır, muhalefetin iktisadî görüşü 
bunun inceliğini kavrayanı az, demek istiyorlar. Hakikaten aramızdaki 
görüş farkı doğrudur. Bakarsınız Hollanda'nın Maliye Nazırı memleket i 
nin iktisadî kalkınmasını , takibettiği para polit ikasına medyun , sıhhatli 
mal iye polit ikasına medyun olduğunu söyler. İngiltere Maliye Nazırı , ta
katlerin üzerinde terakki tehlikelidir, der. Dış tediye açığı hazineyi iflâs 
tehdidi ile karşı karşıya getirmiştir, diye feryat ederler. Bakarsınız Belçi
ka Maliye Nazırı, Hükümet in birinci vazifesi paranın istikrarını temin et
mek, der. Benim sayın Maliye Bakanım da tediye muvazenes inde açığın 
ve dış tediye krizlerinin korkutucu tarafı yoktur, bilâkis inkişafın, terak
kinin ve iyiliğin bir hediyesi olduğunu söyler. Eğer bu iktidarın malî ve 
iktisadî polit ikasının iyilik hediyesi ise kabul etmek doğru olur ki, zali
mane bir iyiliğin hediyesidir. 

1950'den önce hiç tediye bilançosu açığı y o k m u ş gibi konuştular di
yor, Hükümet sözcüsü. Hayır, Zamangil arkadaşımız da bu konuda, 
1949 ve 1950 senelerinin açığını da belirtmişlerdi. Biz, evvelce açık yok
tu iddiasında bulunmadık. Hâdiselerin tahribettiği Hükümet in serbest 
iktisat polit ikasının memleket in dış ticaret itibarını sarsan neticelerini 
belirttik. 
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Bakan; 1950'den evvelki açıkların yekûnunu veriyor. Eğer yekûn yap
mak doğru ise son üç yıldaki açığınız 975 milyona baliğ olmuştur. 

İthalât tahdidi yoktur, diyorlar. Tüccarlar ise Merkez Bankasını ve T i 
caret Vekâletinin kapılarında beklemektedirler. 

Tüccarlar oralarda bekleşirler, Maliye Vekili de burada ithalâtta tah
dit diye bir şey yoktur, der. Bu, hakikaten trajiktir. 

Aziz arkadaşlar, Maliye Vekilinin, tenkitlerimize cevap olarak hazırla
yıp okuduğu yeni nutuktan not edebildiklerime, zannediyorum ki nok
san b ı rakmamaya çalışarak cevaplarımızı arz ettim. 

Netice olarak söyleyeyim ki, bir iktidarın birinci vazifesi, geminin bor
dasında nizam tesis etmektir, politik hayatta nizam ve istikrar tesis et
mektir, iktisadî hayatda tesis etmektir, sosyal hayatda tesis etmektir. Bir 
hikmeti kelâmı vardı iktidarın. O da şu idi : Biz hürriyetleri tevsi, külfet
leri tahdit için iktidara geldik, diyordunuz. Bunun aksi olmuştur, bu ni
zam tesis edilememiştir. Bundan sonra hüküm seçmenindir . 

Mâruzât ım bu kadardır. (Sağdan alkışlar). 

REİS - Köylü Partisi adına Cezmi Türk. 

K Ö Y L Ü P A R T İ S İ A D I N A C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Efendim, mevzu ar
tık pek eskidi. Ehemmiyetini kaybetmedi, gittikçe ehemmiyet in i artır
makta, fakat kanaatimce ciddiyetini kaybetti. O hale geldik ki, artık bi
zim için de enteresan olmaktan çıktı. Şu salonda güneş var mı, yok mu, 
bunu münakaşa ediyoruz. Biz diyoruz ki bu ziya, sunidir. Ve büyük mas
raflar pahasına burada bu ziya vardır. Hükümet bu ziya, tabiîdir, bura
da güneş yoktu, benim iktidarım zamanında bu çatı altına güneş girdi di
yor. Hayır iş bîsût bir münakaşa mahiyetini almaktadır. Objektif o lmak
tan çıkmıştır. Havanda su dövme mahiyetinde de olsa biz, vazifemizi ni
hai safhada da yapmak istiyoruz. Yoksa hakikaten dediğim gibi, ciddî ce
vap ver i lmeyecek kadar iş ciddiyetini kaybetmiştir. 

Arkadaşlar ; Sayın Hükümet Sözcüsü Maliye Bakanının beyanlar ına 
mukabi l mevzu teşkil e tmeyen sözlerim Sayın C.H.P. muhalefet sözcüsü
nün beyanlar ına bir küçük mehaz teşkil ettiği için kendisine teşekkür 
eder im. Biz bütçeye rejim meselesi ile girmedik. Fakat Hükümet rejim 
meselesi hakkında ikinci beyanatta bulunduktan sonra bizim de diye
ceklerimiz, vardır. Bir şeyi söylememek kabul etmek mânas ına gelmedi
ği gibi, söylenen şeylere mukabele e tmemek de millî hayatımızın menfa
atleri iktizası görülebilir. Fakat Hükümet , bu sükûtu; hiçbir zaman dü
şünmediğimiz , anlamadığımız mânasına almamalıdır. Hükümet böyle 
tehlikeli sahalarda, üstelik davacı gibi çıkar ve itfıamkâr olarak konuş
maya başlarsa, bizim de mukabeleten söyleyeceklerimiz vardır. 
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Sayın Maliye Vekili, 1954 Bütçe tenkitlerine cevaben Sayın İnö
nü'nün, 1950'deki tehditnamesini ele almış bulunmaktadır . Al lah uzun 
ömür versin, belki o, kendisinin bir vasiyetnamesi gibi söylenmiştir , bel
ki de tehdi tname gibi söylenmiştir. Fakat onlar öyle bir zamanda, tam se
çim kampanyas ı içinde söylenmişti ki, bundan, çoğumuzun haberi bile 
o lmadı . Çünkü biz o zaman milletçe bir mücadele halinde idik, seçim sa
vaş ına girenler pekâlâ bilirler, o vakit bizim radyonun müziğini bile din
lemeye vakt imiz ve halimiz yoktu. Eğer İnönü, o nutkunu, Türk milletini 
tehdit için söylemişse bile geç kalmış bir ön taarruz emridir. Eğer bunu 
seçim savaşından evvel yapmış olsaydı, belki müspet veya menfi tesirle
rini görebilirdi . Bundan hiç birimizin haberi bile olmadı, bu demek ki yal
nız, Sayın Demokrat Parti idarecilerinin üzerinde bir tesir bıraktı. Çünkü 
onlardan başka kimseye bir tesir yapmamıştır . Onlar, bu tehditleri ken
dilerine müteveccih gördükleri için olacak ki, hâlâ onun tesirini yaşa
maktadırlar. Fakat bu millî dâvayı bütün mameleki pahasına üzerine al
mış bunun Türk milleti için bu gibi tehditler o vakit ancak ve sadece is
tihza mevzuu olabilirdi. Yalnız İnönü, o zamanki kavliyatını, ondan son
raki fiiliyatı ile tekzibetmiş vaziyettedir. Her ne sebeple olursa olsun, is
ter korkarak olsun, ister aciz neticesi olsun, ister haricî tesirler tahtında 
olsun her ne sebep ve mülâhaza ile olursa olsun fiilen iktidarı D.P. Hü
kümet ine dünya huzurunda ve Türk milleti huzurunda tevdi etmiştir. O 
zamanın Sayın Başbakanı ki, hissen kendisini sevmemektey im, ama, bu 
memleke te demokrasiyi getirdi, bu tarihleşmiş bir vakıadır, fiilî netice, 
budur. Bu fiilî neticeden sonra kalkıp o tarihte böyle tehdidetmişti , şunu 
etmişti , bunu etmişti demekte ne fayda vardır? İkinci fiilî netice şudur ki, 
adına ister taarruzname, ister tehditname, isterseniz tavsiyename deyin 
çünkü tavsiyename ismi dahi yakışmaktadır, bu tavsiyenameyi A d n a n 
Menderes minkül i lvücuh tasvibetmiştir. Ve bu memleket te tatbik etmek
tedir. İnönü'nün 1950'de söyledikleri ve şimdi burada tekrarlanan sözler, 
bu memleket te dört seneden beri safha safha bütün mücade lemize , bü
tün karşı koymamıza; ilk zamanlarda sizinle müşterek mukavemet imize 
rağmen safha safha yürümüş, kanunlarımıza girmiş ve en gerileri de ye 
ni yeni ge lmek üzere ikmal edilmek üzeredir ve bu suretle seçimlere gire
ceğiz. İnönü söylemiş, fakat Menderes yapmıştır. Maalesef fiiliyat, böyle
dir ve İnönü'nün bu tavsiyenamesi, Sayın Menderes tarafından tatbik 
edi lmiş durumdadır . 

O halde bugün buna karşı çıkmak, yeni iktidar için, itiraz e tmek 
m ü m k ü n değildir. Söylemek başkadır, yapmak başkadır. Birisinin söyle
diği şey başkadır, yaptığı şey başkadır. Onun için biz nasıl İnönü 'nün 
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söyledikler inden çok yaptıklarına bakıyorsak Menderes ' in de söyledikle
r inden çok, yaptıklarına bakıyoruz. 

Size bir hoş geldi mevzuu gibi gelmektedir, seslerin radyoda kısılma
sı. Daha dün İçtüzüğün çiğnenip de istediğimiz komisyonlara değil, Baş
kanlık Divanının münasip gördüğü komisyonlara seçildik. (Sağdan bravo 
sesleri, alkışlar) Fakat bu radyo düğmesinin çevri lmesiyle gır t lağımıza bas
mak arasında hiçbir fark yoktur. (Sağdan, bravo sesleri) Bir insan sesi boğ
mak, hele Meclis kürsüsünde, insan sesi boğmak, yani Türk mebuslar ı
nın sesini boğmaktır . Biz şu azmile hareket eden insanlar ki ve maktul 
olmayı da ima kaatil o lmaya tercih ettiğimiz içindir ki, milletin yüksek 
menfaatlerini düşünerek susmayı tercih etmişizdir. Burada radyo alıcıla
rı, bizlerin sözlerini, istihza ile kapadılar. Sayın Başkanın, tebessümler 
göstererek; sizleri, demek o komisyonlara seçmemişler demesi , ne kadar 
suni görülen cali hareketler olsa, bunların hakiki mânasının, Türk mil
letine karşı demokrasi devrinde yaşıyoruz denen bir devirde iş lenmiş ağır 
suçlar olduğunu da bilmekteyiz. Ne pahasına olursa olsun, zamanı gelin
ce bu hakikatleri Türk milletine bildireceğiz. (Sağdan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar ; Sayın Maliye Vekili bizim beyanlarımızın, bi lhassa bütçe
nin rakamlara ait olan kısımları üzerinde nedense durmadı lar ve ona te
mas e tmekten kaçındılar. Ben de bunun üzerinde durmak is temiyorum. 
Belki ilerde işlerine yarar, malzeme olarak kullanırlarsa Türk Milletinin 
hayrına ve faydasına iş görmüş olurlar. Sadece bir Maliye Bakanı olarak, 
sadece vergi mevzuu üzerinde, kendilerini kuvvetli buldukları noktalar
da durdular. 

Çiftçi bugün banka borcunu ödeyemeyecek bir durumdadır . Geçen 
sene Adana 'n ın Ziraat Bankası şubesinden kredi alanların % 60'ı borçla
rını ödeyememiş , % 40'ı ancak borçlarını ödeyebilmişlerdir. Bu sene, ay
nı bankaya borçlarını ödeme miktarı % 25'tir. 

Bunu hiçbir şekilde tekzip edemezler. Sayın Ziraat Bankası Genel 
Müdürü buraya getirip yemin ettirseler dahi bizi inandırmalar ına lüzum 
ve imkân yoktur. Sonra kredilerin tahsil şekli o köyün veya mıntakanın 
siyasi temayüllerine göre değişmektedir. Demokra t olduğu için Karaha-
sanlı Köyünü tecil ettiler. Topraklı Köyü Köylü Partisinden olduğu için 
tahsil ettiler. Köylü, biz particiyiz diye tecil edilmedik, diyor. Köylerden 
borçları ihmal edilenler, vardır. Buna karşılık boğazları sıkılarak derhal 
ödeyeceksin denenler, vardır. Bir kısım bölgelerde Ziraat Bankası , tama
mını kolaylıkla tahsil etmektedir. Orta-Anadolu 'da yüzde yüz tahsil edil
mektedir . Evet Orta-Anadolu 'da böyledir, küçük buğday müstahsi l inin 
bu lunduğu Orta-Anadolu 'da hemen hemen yüzde yüzü böyledir. Ege böl-
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gesinde ise türlü teciller yapılmaktadır. Bizim Çukurova bölges inde pem-
bekurt , faizlerin ağırlığı, birden istihsalin genişleti lmesi ilâahir sebepler 
dolayısiyle müstahsil imizin pek çoğu borçlarını ödeyemeyecek durumda
dırlar. 

İthalâtta tahdit yokmuş dediler, zekâlarını kullandılar, evet i thalâtta 
tahdit yoktur, çünkü tonlar yükselmiştir. Dikkat buyurursanız ağır A l 
m a n sobalarına kadar, toprağa kadar girdiğini bi lmekteyiz. Milyarlar ve 
milyonları ve bunlara dair açıkları burada açıkladık. 1938'de beş mi lyon 
lira olduğunu, saniyede 550 milyon bulunduğunu, ihracat artışı yedi 
misline, ihracat açığının da artışı yüz mislinde olduğunu söylemişt ik. 
Bunlar muallâkta birer istifham olarak bu havayınesimi içinde durmak
tadır. 

Uzun vadeli teklifler alıyoruz dediler. Bunu bütün İstanbul, İzmir tüc
carları ve ticaretin bu kolu ile iştigal edenler bilmektedirler. Bugün Avru 
pa bir istihsal buhranına doğru gitmektedir. Bu da evvelâ ağır sanayide 
kendini gösterir. Müessese nihayet makinelerini çal ış t ı rmaya mecburdur , 
kalifiye işçilerini kaybetmek istemez. İstihsalini sa tmamak durumu kar
şısında işte bu ağır sanayi müesseselerinden uzun vadeli teklifler gel
mektedir. Bunlar daha büyük zararlara uğramamak için, ehveni şer ola
rak, teklif yapmaktadırlar, kendileri bir can kurtaran simidi a ramakta ol
duklarından, daha az tehlikeli görerek bu teklifleri yapmaktadır lar . Hal
buki, orta ve küçük sanayide tamamen krediler kesi lmiş vaziyettedir . 
Hatta Millî Müdafaa için nal çivisi sipariş edilecekti, teklif a lmak imkânı 
olmadı . Çünkü bunlar al gülüm, ver gülüm alış verişidir. Bunlar cevap 
vermiyorlar , çünkü 2 - 3 senedir mal bedellerini ödeyemediğ imiz firma
lar, fabrikalar var. Böyle bütün İstanbul ve İzmir tüccarlarımızın bildiği 
bir hakikata, hakikat değildir demek ve bunu da bizim tekrar ispata ça-
l ışmaklığımız artık hakikatan parlâmentoda konuşma ve tenkit zevkini 
öldürmektedir , bırakmamaktadır . Arkadaşlar, biz buraya bir ehramı içti
mai getirdik, temellerinden ve alt tabakalarından bahsettik. Sosyal vergi
lerden ve içtimai emniyetten bahsettik. Bunlara ait hiçbir cevabi izahları 
yoktur. Sosyal tabaka vergilerinin temellerinden ve alt tabakalar ından 
bahsile bunlara ne gibi yatırımlar yapıldığı ve bu bütçe ile neler getirildi
ğini sormuştuk, tabiî cevap yok. Bu sözümle yalnız sosyal vergileri değil 
aynı zamanda içtimai ve sosyal emniyet üzerinde ne gibi çal ışmalar ol
muştur? Sayın Barutçu da mazur görsünler, maalesef hiçbirisine bir ce
vap bu lamadım. Yalnız Sayın Maliye Vekili sosyal emniyet deyince İşçi Si
gorta Kurumu ile Emekli Sandığının Türkiyede sosyal teminat o lduğun
dan bahsettiler. Halbuki asıl bugünkü dünyadaki hakiki bütçeler iktisadî 
bir emniyet bütçesidir. 
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Bu meyanda yeni vergilerin ağırlığından da bahset t im. Bunlar ın bil
vasıta ve bilâ vasıta olarak ayrı ayrı istatistiki rakamlarla belirt t iğim hal
de cevap a lamadım. Yalnız bilvasıta vergilerden 68 milyondur. Bu suret
le vergi cezalarının endirekt yollarla nasıl arttığını ve â m m e alacaklarına 
ait dâvalara ait tüccarla mükellefleri ne kadar sıktığına ve tehditkâr bir 
vaziyete girdiğine dair bu sabah gazetelerde kaç tane makale okudum. 
Bugünkü bu vergi tatbikatı mükellefin üç ay hapis yatacağını da göster
mektedir. Burada vergi tatbikat cezasının ne kadar şiddetli o lduğu unu
tulmuş mudur? 

Kasıt o lmayan vakalardaki ceza tehdidi unutulmuş mudur? Bunlar, 
vergilerin teşdidi müeyyideleri değil de nedir? Bendeniz vergi esası üze
rinde tarafgirane beyanlarda bulunmuşum. Temenni eder im. Gelir Vergi
si matrahları bu sene daha yüksek milyonlar versinler. 

Domuz ve Davar Vergisi bu seneki sürekli kışa rağmen daha iyi neti
celer versin, Millî Piyango daha fazla hasılat versin temenni eder im. 

Sayın Maliye Bakanına hatırlatayım : Bu sene öyle büyük rakamlı bir 
bütçe ile geldi ki, yüzde beşleri harcamasa dahi, zaten normaldir , bunlar 
Devlet bürokrasisinde harcanmaz, 202 milyon zaten elindedir. Bu bütçe
de 202 milyon açık olsa bile bu suretle elindedir, kendil iğinden kapanı-
verir. 

Biz ne demişiz? 233 milyon açık demişiz. Eğer bu rakamı kabul etmi
yorlarsa, ben daha ilerde Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı Bütçesinde açık
layacakt ım, madem ki, açıldı şimdi söyleyeyim : Ticaret Vekâlet inin ra
portörü Kenan Akmanlar Beydi. Bütçe Komisyonuna verdiği raporda 
mevcuttur. Rapor da matbudur. Şimdi bütçeyle gelmiştir. Toprak Mah
sulleri Ofisine açılmış olan limit 850 milyon liradır. Ve bunun 800 milyo
nu da kullanılmıştır. Ve bugün Toprak Mahsulleri Ofisinin eli boştur. Ne 
vardır elinde buna mukabil?. . 800 bin ton mu? 800 bin ton 800 milyon 
kilo buğdaydır . O halde buğdayın kilosu bir liradır. Bir kilo buğday bu
gün bir lira mıdır? İşte buna parmak basmak zamanıdır. Ve lâzımdır. 
Efendim, bu ticari bir iştir. Toprak Mahsulleri almış, vermiş netice aynı
dır, deniliyor. A m a hakikat ortada. 

Sonra aynı raporda millî savunmanın 25 milyon lira borcu gözükü
yor. Bunun 16 milyonu eski iktidar zamanında yapı lmış 9 milyonu da ye 
ni iktidar zamanında. Bu 9 milyonun yeni iktidar zamanında o lduğunu 
yeni öğrendim. Millî savunma bütçesine para konuyor, iaşeleri kendi pa-
rasiyle alınıyor, niçin bu 9 milyonu ödememişlerdir? Diyorlar ki, her se
ne bütçesine ikişer milyon lira koymak suretiyle bu borç ödenecektir . 
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Arkadaşlar , centi lmen hükümetlere karşı muhalefetler de cent i lmen 
olur. Hükümetler başka sahalara girmek isterse, muhalefet o sahalara 
daha kolay girer. Hükümetler in muhalefetleri korkutabilecekleri , i lzam 
edecekleri sandıkları sahalar yoktur ama, muhalefetlerin hükümet ler i 
tutacakları sahalar çoktur. Bahusus o hükümetler bizim memleke t in ik
tidar hükümetler i gibi az bilgili, az tecrübeli ve az becerikli olurlarsa.. . 

Arkadaşlar , iskât edici cevapları, daha evvelki bütçe rakamları ver
miştir, diyorlar. Mukabeleten iskât edici bir cevap olarak, Toprak Mah
sulleri Ofisinin limiti 850 milyon, efektifi 800 milyon borcunu bir istih-
famla beraber huzurunuza arz ediyorum. 

Üç sene bütçe fazlası tahakkuk etmiştir, bu sene de tahakkuk ede
cektir. Bu, maliye Vekilinin söyleyeceği sözler değildir. 

Memleket in , Orta-Anadolu, Doğu-Anadolu kısımları, henüz ekimleri
ni yapmamışt ı r . Yayla bölgeleri henüz hiç ekim yapamamışt ı r . Buralara 
kadar gelen köylü vatandaşlar sızım sızım sızlanmakta ve havadan 10, 
15 günlük bir müsaade beklemektedirler. Çukurova için buradan geçen
de Al laha dua ettim, buradaki çiftçi kardeşlerle konuştum, yağmur mik
tarı 100 mil imden eksiktir. 

Bunlar için yine dua ediyorum Allah kendilerine imkân versin, hava
lar müsaade etsin. 

Bu kar, kış günlerinde hayvan öletleri de çoktur, eldeki hayvanlar ı 
için de Aksaray ve köylerinde bir kalbur saman için kara kara düşün
mekte ve iki kilosu elli kuruşa aramaktadır. 

Cihanbeyl i ve köylerinde hayvanlarını beslemek için bunu alıyorlar. 3 
senelik bütçelerimiz fazlasiyle tahakkuk etmiştir, bu seneki bütçemiz de 
tahakkuk edecektir. Bu, tamamen siyasi, hattâ siyasi kıymeti o lmayan 
pek sübjektif bir sözdür. Genç olmasına rağmen bizim Maliye Vekil imizin 
ağzına yakışmamaktadır . Kalkınmadan ilâh... Bahsettiler. Onun üzerin
de fazla durmayacağım. Kalkınmanın nerelerde, ne miktarda ve kimler 
o lduğunu milletimiz daha iyi bilmektedir. Yalnız istihlâk kapasitesi art
mış olan elektrik ve havagazmda artma olmasına rağmen vergileri artma
mış, su lama sahalarından gelen gelirler ar tmamış olduğunu rakamlar 
olarak tespit etmiştik. Bu arada istihsalin arttığı, 8 - 1 4 mi lyona çıktığı 
ifade ediliyor. Ofisten gelen miktara göre hazırlıyor. Hükümet yeni bir 
p ropaganda teması veriyor. Aradaki farkın ne olduğunu ispat e tmek 
m ü m k ü n değil . Ziraatte âzami neticeler elde eden Türkiye 'de 83 çeşit sa
tıh ölçüsü vardır. Herkes ayrı bir nam altında toprak tal imini yapıyor. 
Türkiye 'de altmış küsur çeşit hacim ölçüsü var, istihsal de ona göre öl-
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çülür. Bu rakamları bulanlar da şunlardır, İstatistik U m u m Müdür lüğü
ne üç beş kişiyi ziraat mütahassısı diye koymuşlar, onlar da altlarına üç 
beş j ip almışlar, ekim zamanı gidiyorlar ve ekim şudur diyorlar. 

Sonra istihsal zamanı gidiyorlar istihsal tahmini de şudur diyorlar. 

Arkadaşlar , yapılan istihsal efektif olarak tartılan, ölçülen ve Toprak 
Mahsuller i Ofisi ambarına giren miktardır, Türkiye hudutları dışına öl
çülerek, tartılarak çıkarılan miktardır. 

Bunun dışında istihsal şu kadardı, şu kadarı şuraya verildi, geri ka
lanı Türk Milleti yedi demek için, 3-5 milyon tonu Türk millet ine deve 
yapt ı rabi lmek için insanın bilgisinin çok az olması lâzımdır. Türkiye 'nin 
kaç dekar kültür arazisi vardır, kaç dekar toprağı işlenebilmektedir, kaç 
aile tarafından işlenmektedir, randımanı nedir, bunlar belli iken aradaki 
bu azîm farkı, bu buğdayları Türk milletine hazmet t i rmek m ü m k ü n ol
mayacakt ı r arkadaşlar. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). 

REİS - Kemal Özçoban. 

K E M A L Ö Z Ç O B A N (Afyon Karahisar) - Arkadaşlar; lehte ve aleyhte 
birçok hatip arkadaşların konuşmalarını ve bunlara karşı Maliye Vekili
nin cevabını dinledik. Esasen bütçenin heyeti umumiyes i hakkında söy
leyecekler imin cümlesi konuşuldu. Yalnız, Faik A h m e t Ba ru t çuyu dinle
dikten sonra 1954 Bütçesinin gönüllere ferah verici manzarası üzerinde 
birkaç cümle ile hislerimi arza müsaadenizi rica edeceğim. 

1954 Bütçesinin karakteristik vasıflarından birisi, denk bir bütçe ol
masıdır, bu, uzun yıllardır hasretini çektiğimiz, hayal ler imizde yaşatt ığı
mız mesut bir neticedir. 1950 yılına kadar malî du rumumuzun arz ettiği 
umumi manzara itibariyle tahakkukuna imkân bulunmayan ve hayal
den, seraptan ibaret sayılan bu mesut neticeyi sevinçle kaydetmek vazi
femiz olsa gerektir. Bütçenin karakteristik vasıflarından diğeri de, yatı
rımlar kısmının inşirah verici manzarasıdır. 1946'dan beri cümlenizin ar
zu ettiği yapıcı bir zihniyetin, bütçe üzerinde, 1950'den beri gitt ikçe ba
rizleşmesini görmekle ferah duymaktayız . Yiyici bir bütçe ruhu yer ine , 
bütün azamet ve haşmetiyle yapıcı bir bütçe zihniyetinin rekor teşkil et
tiğini gö rmek elbette cümlemizi sevindirmiştir. 

Sayın arkadaşlar; 1954 Bütçesinin taşıdığı en büyük mânayı . De
mokrat Parti iktidarının attığı adımların çok isabetli o lduğunu telkin et
mesinde aramak lâzımdır. Bu bütçe 1950'den itibaren hemen her saha
da vâki icraatın ne dereceye kadar yerinde olduğunu ispat etmiştir. 

Arkadaşlar ; 1954 Bütçesini tetkik ederken Türk milletinin istikbalini 

de keşfeder gibi oluyoruz. Bu millet kara günlerden kurtulmuş, şu me-
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sut ana kavuşmuştur. Fakat bunlar başlangıçtır. 1950 - 1954 devresi bir 
yandan geçmişin pürüzlerini temizlemek, diğer taraftan da, ileriye doğru 
hamle yapmakla geçmiştir. Bu devrenin verimi elbetteki önümüzdek i yı l
larda kendisini daha açık gösterecektir. Her sahada itibara kavuşmuş , 
Türk milletinin sinesinden çıkan IX uncu Devre B.M.Mecl i s i tar ihimizde 
az görü lmüş işler başaran bir hükümeti çıkarmakla, en büyük şerefe na
il olmuştur. Bu bütçe münasebet iyle söz alıp güya tenkit eden muhalefet 
sözcülerinin konuşmalarına ve konuşurken taşıdıkları edaya dikkat edi
lirse tezatlar içinde kıvrandıkları hissine kapı lmamak kabil değildir. Bir 
yandan nim tasvipkâr, diğer yandan partizan bir ruh ve zihniyet in şev
kiyle hakikati ketmedici konuşmalar ından bir mâna ç ıkarmak çok güç
tür. Sırf particilik zihniyetiyle yaptıkları tenkit, muhalefet te samimî ve 
ciddî bulunmadıklar ına delâlet eder. Ben şahsen Barutçu a rkadaş ıma şu 
tavsiyede bulunacağım : 

Sayın Barutçu, samimî olunuz. 

Ben bir yerde onların mitingini dinlemiş bir arkadaşınız sıfatiyle arz 
ed iyorum : Şöyle diyorlardı : Biz, Türk köylüsünü, ka lkındı rmakta şim
diki istihsali genişletme metodunda D.P.'den daha iyi yol larda yürüyece
ğiz, buğdayı daha çok para ile satınalmak için tedbirler alacağız. Bunu 
kulaklar ımla dinledim. Bunlar Türk milletinin huzuruna çıktıkları za
m a n - ki asıl milletin huzuru burasıdır - başka türlü konuşuyorlar ; bu 
çatı altına geldikleri zaman başka türlü konuşuyorlar. Burası Türk mil
letinin huzuru değilmiş gibi fikirlerini değiştiriyorlar. 

Senden soruyorum, ne demek istiyorsun?. Milletin büyük kütlesini 
teşkil eden köylüyü, bugünkü istihsali genişletmekle mesut bir hale isal 
eden Demokra t Partinin buğday politikasının aksine olarak, siz köylüden 
buğdayı düşük fiyatla alıp yüksek fiyatla mı satmak is t iyorsunuz?. Yani 
buğdayı eskisi gibi 16 kuruştan mı almak ist iyorsunuz?. Bunu sizden so
ruyorum Sayın Barutçu?. Mitinglerdeki nutuklarınızla buradaki konuş
malarınız birbirini neden tutmuyor?. 

Arkadaşlar, kim ne derse desin, atılan adım yerindedir , doğrudur. 
1954 Bütçesi milletin arzuladığı, onu refaha götürecek bütçelerden biri
sidir. Refaha doğru atılacak adımın artık kilidi açılmıştır. Ben bu mesut 
bütçeyi getiren arkadaşları candan tebrik ederim. (Soldan, alkışlar). 

REİS - Kifayet takriri var, okutuyorum : 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgat) - Söz istiyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Bütçenin tümü üzerindeki müzakereler kâfidir, maddelere geçi lmesi
nin reye vazmı teklif ederiz. 

REİS - Aleyhinde Avni Doğan buyurun. 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgat) - Muhterem arkadaşlar, ben sözü kifayet tak
ririnden evvel istemiştim. Zanneder im ki, talihsizlik, ben im sözüm mu
kaddem olmasına rağmen bir kifayet takriri ile karşı karşıya kaldık. 

REİS - Avn i Bey, kifayet takriri çok evvel gelmiştir. Sizden evvel Bur-
hanett in Onat söz istemiştir. Hükümetten sonra bir mil letvekil ine söz 
ve rmek mecburiyet i karşısında - parti sözcülerini bunun dışında telâkki 
e tmemiz dolayısiyle - Kemal Beye söz verdik. Bu şekilde kabul etmenizi 
rica eder im. 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla) - Arkadaşlar, Riyasetin bu izahını doğru te
lâkki eder im. Ben yanılmış olabilirim. Bir nokta üzerinde dikkatinizi çek
meyi ve üzerinde konuşulmamış bir mevzuu mut laka bu Meclisin kürsü
sünden size iblâğ etmeyi bir vazife telâkki ederek, henüz müzakerenin 
ademi kifayeti kanaatindeyim. Bir memleket te bir Hükümet kendi icra
atını müdafaa eder, bir iktidar yaptığı işlerin müdafaasını yapmak hak
kını haiz olduğu gibi muhalefet de onları tenkit eder. Fakat Millî tarihi
miz ve memleket in istiklâl mücadelesiyle alâkalı bir mevzu üzerinde geç
miş bir lâkırdı vardır, bu, zabıtlara girmiştir. Bu mevzu üzerinde söz is
temişt im. Eğer inayet buyurursanız kifayet takririni kabul etmez, bana 
söz verirsiniz, arzı izah ederim. Rey sizindir. 

REİS - Kifayeti müzakere takririni reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler. . . Kifayeti müzakere takriri kabul edilmiştir. 

1954 yılı Muvazenei Umumiye kanun lâyihasının maddeler ine geçil
mesini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Maddele 
re geçi lmesi kabul edilmiştir. 

Madde 1. - Devlet Bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yat ı r ım
lar dış ında kalan masrafları için, bağlı ( a / l ) işaretli cetvelde gösterildiği 

(4) Resmî Gazete : 1 Mart 1954 - 8646 Kauanin Mecmuası: C. 36, s.401-659 

İzmir 
Pertev Arat 

Gümüşane 
Halit Zarbun 

d) 1954 Malî Yıl ı 

Muvazenei U m u m i y e K a n u n u (4) 

Kanun No . : 6297 Kabul tarihi : 28 .2 .1954 
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üzere (1 693 338 876) lira ve yatırım masrafları için de, bağlı ( A / 2 ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (595 136 124) lira tahsisat verilmiştir. 

Madde 2. - Devlet Bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yat ı r ım
lar dışında kalan masraflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (2 288 475 OOO) lira tahmin edilmiştir. 

Madde 3. - a) 1954 Bütçe yılı içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları için 
Birleşik Amerika 'dan askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fiilen sağ
lanacak malzeme ve eşya bedellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvel
de bu adla açılacak bir fasla varidat ve mukabil ini Millî S a v u n m a Vekâ
leti Bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat ve masraf kayde tmeye 
ve sözü geçen Vekâlet Bütçesinin ( A / l ) ve ( A / 2 ) cetvelleriyle bu cetvelde
ki fasıl ve maddeler arasında bu suretle tahsisat kaydedi len miktarları 
geçmemek üzere aktarmalar yapmaya; 

b ) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesa
bında toplanan Türk liralarından Millî Savunma hizmetleri için Birleşik 
Amer ika Hükümet i ile mutabık kalınarak yapılacak l iberasyonlar muka
bil inde hususi kanunu gereğince kaydolunan tahsisat miktar ınca sözü 
geçen Vekâlet Bütçesinin ( A / 1) ve ( A / 2 ) cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl 
ve maddeler arasında aktarmalar yapmaya; 

c) (b) fıkrasında yazılı karşılık paralar hesabında toplanan Türk lira
larından Umumi Bütçeye dâhil daireler hizmetleri için aynı suretle yapı
lacak liberasyonlar miktarınca hususi kanuna tevfikan ilgili daireler büt
çelerinin mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddeler ine kaydolunan 
tahsisatları Millî Savunma Vekâleti Bütçesinin ( A / l ) ve ( A / 2 ) cetvellerin
de mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya; 

İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

Ancak yukardaki fıkralar gereğince yapılacak aktarmalar yekûnu 
(200) milyon lirayı geçemez. 

Madde 4. - Yapılmış ve yapılacak bağıtlara istinaden 1954 Bütçe yılı 
içinde kısa süreli avanslar a lmaya ve hesaplar açt ı rmaya ve en çok bir yıl 
süreli Hazine bonoları ç ıkarmaya ve banka ve ortaklıkların Hazineye ya
t ı rmak isteyecekleri paraları alarak karşılığında Hazine bonolar ı v e r m e y e 
Maliye Vekili mezundur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği mezuniyet ler dışında çıkarıla
cak Hazine bonoları (150) milyon lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan millî esham ve tahviller karşılık göster i lmek sure
tiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun süreli 
Devlet tahvilleri satın almaya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı 
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bulunan ortaklıklardaki kat ı lma paylarını ödemeye ve İcra Vekilleri He
yeti karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin kat ı lma senetlerini satın alma
ya Maliye Vekili mezundur. 

Madde 5. - Dairelerin 30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı kanunun (19) 
uncu maddes ine giren hizmetliler ile aynı kanunun geçici (4) üncü mad
desinde sözü geçen maaşlı memurları , bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat 
hademesine ait kadrolarda bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

1953 Bütçe yıl ında (D) işaretli cetveldeki hizmetli kadrolar ında vâki 
ücret değişiklikleri dolayısiyle 1952 yılına nazaran a lmakta oldukları üc
retleri azalmış olanlara aradaki farkın ödenmesine 1954 Bütçe yı l ında da 
devam olunur. 

3656 sayılı kanunun (9) uncu maddesi gereğince geçici mahiyet teki 
hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek ol
mamas ı şarttır. 

Madde 6. - 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei U m u m i y e Ka
nununun (29) uncu maddesi gereğince : 

a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler i gösteren (C) 
cetveli; 

b) Kanunla bağlanmış, vatanî hizmet maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gir işmeye yetki veren kanunla
rı gösteren (G) cetveli; 

ç) Mal iye Vekâleti Bütçesinin 460 ıncı (İhtiyat tahsisatı) faslından ak

ta rma yapılabilecek fasılları gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 

Madde 7. - Devlet varidatının, hususi hükümler ine göre tarh ve tah

siline 1954 Bütçe yılında da devam olunur. 

M a d d e 8. - Millî Eğit im Vekâleti tarafından idare edilecek 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 öğrencilerden 1954 yılı içerisinde alınacak ücretler bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

M a d d e 9. - 11.6.1932 tarihli ve 2005 sayılı kanunun (3) üncü mad
desi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, 
bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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Madde 10. - 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33, 34, 45 , 50 ve 58 
inci maddeler i gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti gereken misil , 
nispet ve miktarlar ilişik (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 11. - 30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı kanun ve ekleriyle, çe
şitli kuruluş kanunlarındaki kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1954 Bütçe yıl ında kullanılamaz. 

Madde 12. - 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefi
yeti Kanununun 36 ncı maddesi gereğince millî müdafaa mükellefiyeti 
yol iyle al ınacak hayvanların 1954 Bütçe yılı alım değerleri , bağlı (O) işa
retli cetvelde ve (38) inci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların 
al ım değerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 13. - Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 14. - Geçen yıl borçları fasıllarındaki tahsisat üstünde çıkan 
ve 1953 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, il
gili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıllara Maliye Vekâlet ince aktarı
lacak tahsisattan ödenir. 

1928-1952 Bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei U m u m i y e Kanunu
nun (93) üncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkla
rı yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1954 yılı Bütçesinin ilgili h izmet 
tertipleri veya 3-6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları art ıklarından es
ki yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

Madde 15. - 2.6.1929 tarihli ve 1513 sayılı kanunla ilgili borç lardan 
ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne 
kadar alacaklılarına veri lemeyen tahvillerin karşılıkları 1954 Bütçe yıl ın
da para ile ödenir. 

Madde 16. - Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçe dışındaki daire 
ve müesseseler in, umumi bütçeye dâhil dairelerce idare o lunan her de
recedeki yatılı okullarla ecnebi memleket lerde kendi hesaplar ına okuta
cakları öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan gerekli 
miktarları , bağlı (B) işaretli cetvele varidat ve bu öğrencilerin her türlü 
masraflariyle tahsisatına harcanmak üzere bağlı ( A / 1) işaretli cetvelde 
mevcu t veya yeniden açılacak fasıl ve maddelere tahsisat kayde tmeye 
Maliye Vekili mezundur. 

Madde 17. - 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile kaldırılan hükümlere 
göre ödenecek istihkaklar karşılığı olarak 1954 yılı bütçelerine konu lmuş 
olan ödenekleri , mezkûr kanun hükümlerine tevfikan ödenecek harcırah 
ve tazminatları karşı lamak üzere mevcut veya yeniden açılacak tertiple
re ak ta rmaya Maliye Vekili mezundur. 
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Madde 18. - 1954 Bütçe yılı içinde Millî Savunma ihtiyacı için ecne
bi memleket lerden getirilecek. İthalât U m u m i Tarifesinin (695) numara
sına giren (Akaryakıt ve madenî yağlar) gümrük resmi ve zamlar iyle rıh
tım resimleri ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi idare ve be
lediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlarından ve ardiye ücret
lerinden muaftır. 

Madde 19. - Orman Kanununun bazı maddelerinin değişt ir i lmesi ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 24.3 .1950 tarihli ve 
5653 sayılı kanunun ek 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası hükümler i 1954 
Bütçe yı l ında uygulanmaz. 

Madde 20. - Bedeli, 27 Mayıs 1938 tarihli ve 3525 sayılı kanunla tas
dik olunan anlaşma ile temin edilen (10) milyon sterlinlik krediden öden
mek üzere umumi bütçeye dâhil dairelerce yapı lan malzeme siparişine 
müteal l ik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edilen taahhüt vergi le
ri tutarını, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla va
ridat, diğer taraftan bu daireler bütçelerinde malzeme bedellerinin mas
raf kaydı için açılan hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili 
mezundur. 

Madde 2 1 . - Bu kanun hükümleri 1 Mart 1954 tarihinden it ibaren 
mer'idir. 

Madde 22. - Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur . 

28.2.1954 

( A / l ) C E T V E L İ 

Kod No . Daireler Lira 

10 Büyük Millet Meclisi 20 001 474 

1 1 Riyaset icumhur 929 141 

12 Divanı Muhasebat Reisliği 2 910 994 

13 Başvekâlet 3 408 506 

14 Şûrayı Devlet Reisliği 1 031 594 

15 Basın-Yaym ve Tur izm U m u m Müdür lüğü 7 028 460 

16 İstatistik U m u m Müdürlüğü 2 260 191 

17 Devlet Meteoroloji İşleri U m u m Müdür lüğü 3 452 833 

18 Diyanet İşleri Reisliği 11 550 926 

19 Tapu ve Kadastro U m u m Müdürlüğü 19 366 002 

20 Toprak ve İskân İşleri U m u m Müdür lüğü 16 019 759 
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Kod No . Daireler Lira 

21 Adl iye Vekâleti 69 565 220 

22 Millî Müdafaa Vekâleti 558 460 000 

23 Dahiliye Vekâleti 24 108 537 

24 Emniyet U m u m Müdürlüğü 43 215 138 

25 Jandarma U m u m Kumandanl ığı 50 710 455 

26 Hariciye Vekâleti 19 233 106 

27 Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı 940 825 

28 Maliye Vekâleti 155 143 954 

29 Devlet Borçları 239 076 845 

30 Maarif Vekâleti 235 443 337 

31 Nafıa Vekâleti 6 870 941 

32 İktisat ve Ticaret Vakâleti 6 783 368 

33 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 105 593 179 

34 Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 22 947 079 

35 Ziraat Vekâleti 52 141 853 

36 Münakalâ t Vekâleti 3 415 982 

37 Çal ışma Vekâleti 2 399 765 

38 İşletmeler Vekâleti 9 329 412 

Yekûn 1 693 338 876 

( A / 2 ) C E T V E L İ 

Kod No. Daireler Lira 

(Yatırımlar) 

10 Büyük Millet Meclisi 534 880 

11 Riyaset icumhur 20 500 

12 Divanı Muhasebat Reisliği 192 000 

13 Başvekâlet 12 500 

15 Basın-Yayın ve Tur izm U m u m Müdür lüğü 8 070 000 

16 İstatistik U m u m Müdürlüğü 150 000 

17 Devlet Meteoroloji İşleri U m u m Müdür lüğü 272 001 

19 Tapu ve Kadastro U m u m Müdürlüğü 464 775 

20 Toprak ve İskân İşleri U m u m Müdür lüğü 1 155 000 

21 Adl iye Vekâleti 21 000 
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Kod No . Daireler Lira 

22 Millî Müdafaa Vekâleti 41 540 000 

24 Emniyet U m u m Müdürlüğü 940 000 

25 Jandarma U m u m Kumandanl ığı 600 000 

26 Hariciye Vekâleti 124 000 

28 Maliye Vekâleti 345 749 284 

30 Maari f Vekâleti 27 903 386 

31 Nafıa Vekâleti 123 721 892 

32 İktisat ve Ticaret Vakâleti 5 662 000 

33 Sıhhat ve İçtimaa Muavenet Vekâleti 900 000 

34 Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 564 000 

35 Ziraat Vekâleti 15 951 906 

36 Münakalâ t Vekâleti 380 000 

38 İşletmeler Vekâleti 20 207 000 

Yekûn 595 136 124 

B - C E T V E L İ 

Fasıl Madde Varidatın nev'i Lira 

I - Vergiler 

A - İrat ve servet vergileri 

1 1 Gelir vergisi 485 000 000 

12 Kurumlar vergisi 90 000 000 

13 Esnaf vergisi 30 000 000 

14 Binalardan alınan savunma vergisi 7 000 000 

15 Davar ve domuzlar vergisi 29 000 000 

16 Veraset ve intikal vergisi 4 000 000 

17 Kaldırılan kazanç, fevkalâde zam, iktisadî 

buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine 

yardım vergileriyle, (ruhsat unvan tezke

releri ve karne harcı artıkları) 4 000 000 

Fasıllar yekûnu 649 000 000 
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Fasıl Madde Varidatın nev'i Lira 

B - Gümrük, muamele, istihlâk 
vergileriyle resimler ve harçlar 

18 Muamele vergileri 

11 İthalât muamele vergisi 207 000 000 

12 İmalât muamele vergisi 215 000 000 

13 Bankalar muamele vergisi 38 000 000 

Fasıl yekûnu 460 000 000 

19 Gümrük vergisi 262 000 000 

20 İstihlâk vergileri 

11 Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 160 000 000 

12 Kahveden alınan istihlâk vergisi 20 000 000 

13 Kibritten alınan istihlâk vergisi 10 500 000 

14 Ham petrol ve müştakları istihlâk vergisi 28 000 000 

15 Akaryakıt lardan alınacak yol vergisi 75 000 000 

16 Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi 12 000 000 

17 Tekel maddelerinden alınan savunma vergisi 127 000 000 

18 Nakliyat vergisi 25 000 000 

19 P.T.T. müraseleleriyle telefon abonelerin

den alınan savunma vergisi 6 000 000 

Fasıl yekûnu 463 500 000 

Diğer vergi varidatı 
(Resim ve harçlar) 

21 Resimler 

11 Maden resimleri 7 000 000 

12 Sefineler resmi 200 000 

13 Damga resmi 72 000 000 

14 Tayyare resmi 3 500 000 

15 Gümrüklerde kullanılan kâğıtlara yapıştı

rılan savunma pulu 400 000 

16 Hayvan sağlık zabıta resmi 100 000 

Fasıl yekûnu 83 200 000 
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Varidatın nev'i Lira 

22 Harçlar 

1 1 Tapu harçları 46 000 000 

12 Mahkeme harçları 23 000 000 

13 Noter harçları 6 000 000 

14 Pasaport ve kançılarya harçları 8 000 000 

15 Diğer harçlar, (Nüfus harçları, eczane ve 

ecza depoları ve uzmanlık vesikaları harç

ları, ihtira beratları, su ve kara avı ruhsat 

tezkeresi harcı) 1 000 000 

Fasıl yekûnu 84 000 000 

Birinci kısım yekûnu 2 001 700 000 

II - Devletçe idare edilen kurumlar ve 
devlet payları 

23 Sabit ve mütedavil sermaye ile işletilenler 

veya umumi bütçe içinde bulunanlar 

1 1 Darphane ve Damga Basımevi 100 000 

12 Resmî Basımevleri 100 000 

13 Resmî okullar 400 000 

14 Diğer kurumlar 1 400 000 

Fasıl yekûnu 2 000 000 

24 Tekel idaresi safi hasılatı (Tütün, tuz, çay, 

ispirto, ispirtolu içkiler, rövelver, fişek, pat

layıcı maddeler safi hasılatı) 138 000 000 

25 Oyun kâğıdı varidatı 700 000 

26 Radyo varidatı 8 500 000 

27 Millî piyango varidatı 11 400 000 

28 Umumi kurumlar ve şirketler varidatından 

devlet payı 

1 1 Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 500 000 

12 Sözleşmesi gereğince Musul petrollerinden 

alınan 75 000 000 

Fasıl yekûnu 75 500 000 
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Varidatın nev'i Lira 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Umumi yekûn 

2 001 700 000 

236 275 000 

20 350 000 

30 150 000 

2 288 475 000 

H - CETVELİ 

I - Yur t içi seyahatlerinde verilecek yevmiye (Madde 33) 

Yevmiye 
miktarı 

Lira K. 

A ) Büyük Millet Meclisi Reisi 

Başvekil 

Vekiller 

Mebuslar 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 

B) Memur ve hizmetliler 

Ayl ık ve ücret tutarları 1 000 lira olanlar 

875 

750 

625 

550 

475 

400 

350 

300 

250 

225 

200 

C) Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gibi hesaplananlar (Madde 33 

fıkra "b") 

75 

75 

50 

40 

50 

30 

26 

22 

19 

16 

14 

12 

10 50 

9 

50 

50 

50 

50 

ve daha az olanlar 

50 
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Yevmiye 
miktarı 

Lira K. 

Ayl ık ve ücret tutarları 750 lira olanlar 26 50 

625 22 

550 19 50 

475 17 

400 ve daha az olanlar 15 

II - Yurt dışında yapılacak seyahatlerde verilecek yevmiye 

(Madde 34) 

Yabancı memleket lerde yapılacak daimî vazife seyahatleriyle muvak
kat vazife seyahat ve ikametlerinde memur veya hizmetl iye ödenecek yev
miyeler için İcra Vekilleri Heyetince tespit olunacak miktarlar : 

Yukardaki I numaral ı Kısmın A işaretli bendinde yazılı olanlar için 
yur t içi yevmiyeler inin en çok 3 misli. 

Ayl ık ve ücret tutarları 200 ve daha az olanlar için yurt içi yevmiye le 
rinin en çok 10 misli. 

Ayl ık ve ücret tutarları 225 ve 250 lira olanlar için yurt içi yevmiye le 
rinin en çok 9 misli. 

Ayl ık ve ücret tutarları 300 ve 350 lira olanlar için yurt içi yevmiye le 
rinin en çok 7 misli. 

Ayl ık ve ücret tutarları 400, 475 ve 550 lira olanlar için yur t içi yev
miyeler inin en çok 6 misli. 

Ayl ık ve ücret tutarları 625, 750, 875 ve 1 000 lira olanlar için yur t 
içi yevmiyeler inin en çok 4 misli olabilir. 

III - Yurt içinde yer değişt irme masrafı (Madde 45) 

Kilometre veya deniz mili 
başına verilecek miktar 

Ai le efra-
Şahıslar dından her 

için biri için 

1 - Ayl ık veya ücret tutarları 475 lira veya 

daha fazla olanlar 20 kuruş 5 kuruş 

2 - Ayl ık veya ücret tutarları 475 liradan 

az olanlar 15 kuruş 5 kuruş 
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Fasıl Madde Varidatın nev'i Lira 

29 Muayyen masraflar karşılığı varidatlar 

1 1 Kambiyo murakabesi mukabil inde Cum

huriyet Merkez Bankasından alınan 125 000 

12 Teftiş mukabili şirketlerden alınan 50 000 

Fasıl yekûnu 175 000 

İkinci kısım yekûnu 236 275 000 

III - Devlet emvali varidatı 

30 Gayrimenkullerden alınan 

1 1 Peşin para ile satılan gayrimenkul satış 

bedeli 4 000 000 
12 Taksit le satılan gayrimenkul satış bedeli 700 000 
13 Borçlanma taksit bedelleri 1 000 000 
14 Kiralar 2 200 000 

15 Ecrimisiller 400 000 
16 Gümrük ardiye ücreti 50 000 

Fasıl yekûnu 8 350 000 

31 Menkul mallar satış bedeli 3 000 000 

32 Menkul kıymetler varidatı 

1 1 Hazine portföyü ve iştirakleri varidatı 5 800 000 

12 Faizler 2 500 000 

Fasıl yekûnu 8 300 000 

33 Kıymetli kâğıtlar 700 000 

Üçüncü kısım yekûnu 20 350 000 

IV - Çeşitli varidat ve cezalar 

34 Eski alacaklar 

1 1 Tavizlerden ve ikrazlardan geri alınanlar 5 000 000 

12 Sair kaldırılmış vergiler artıkları 150 000 

Fasıl yekûnu 5 150 000 

35 Cezalar 

1 1 Para cezaları 5 000 000 

12 Vergi ve zam cezaları 5 000 000 

Fasıl yekûnu 10 000 000 

36 Müteferrik varidat 15 000 000 

Dördüncü kısım yekûnu 30 150 000 
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IV - Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat 

(Madde 50) 

1 - Harita Genel Müdürlüğü Fen memurları şube müdürü 

Ekip kumandanı 

Birinci sınıf 

İkinci sınıf 

Üçüncü sınıf 

Dördüncü sınıf 

Beşinci sınıf 

2 - O r m a n Genel Müdür lüğünün 50 nci maddesinin 1 ve 

2 numaral ı fıkralarında gösterilen memur ve hizmetliler 

a) Ayl ık ve ücret tutarları 475 lira ve daha fazla olanlar 

b ) Ayl ık ve ücret tutarları 350 ve 400 lira olanlar 

c) Ayl ık ve ücret tutarları 300, 250 ve 225 lira olanlar 

d) Ayl ık ve ücret tutarları 200 lira ve daha az olanlar 

3 - 5 0 nci maddenin 3 numaralı bendinde gösterilen tapu 

ve kadastro memur ve hizmetlileri 

a) Gezici kadastro hakimleri 

b ) Müdürler , teknisyenler, kontrol memurları , fen âmir 

ve memurları, tasarruf azaları ve posta tapu memurları 

c ) T e k n i s y e n yard ımcıs ı , fen m e m u r muavin le r i , d iğer 

m e m u r ve hizmet l i ler 

4 - 5 0 nci madden in 4 numara l ı bend inde yazı l ı o lanlar 

1 - A y l ı k v e y a ücret tutarı 675 lira olanlar 

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

550 

475 

400 

350 

300 

250 

225 

Gündel ik 
tazminat 
miktarı 
Lira K. 

8 50 

10 

ve daha az olanlar 

50 

50 

50 

5 0 

50 

50 

50 
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5 - 5 0 nci madden in 5 numara l ı bend inde yazı l ı o lanlar 

1 - A y l ı k veya ücret tutarı 875 lira olanlar 

2 - " " 750 " 

3 - " " " 625 " 

4 - " " " 550 " 

5 - " " " 475 " 

6 - " " " 400 " 

7 - " " " 350 " 

8 - " " " 300 " 

9 - " " 250 " ve daha aşağı olanlar 

V - 3135 sayılı kanun mucibince verilecek harcırah 

(Madde 58) 

Harcırah Kanununun 58 inci maddesinde yazılı olanlar 

Gündel ik 
tazminat 
miktarı 
Lira K. 

13 50 

11 50 

9 

8 50 

7 50 

6 50 

5 50 

4 50 

4 

Senelik 
Lira 

6 000 
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41/1 - 6297 SAYILI KANUNDA YER ALAN 
1954 YILI MECLÎS BÜTÇESİ 

(Sunuşu 1951 Yılı Bütçesine Konmuştur ) 

B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ (1) 

1954 yılı için hazırlanıp Riyaset Divanının 20 .XI .1953 tarihli toplan
tısında kabul olunan Büyük Millet Meclisi Bütçesi lâyihası hizmetli ler 
kadrosunu ihtiva eden (D) ve masraf fasıllarından yapılacak harcamala
ra ilişkin (R) cetveliyle Bütçe Kanununun 6 ncı maddesi mucib ince 1953 
yılı içinde geçici mahiyetteki hizmetliler için alınan kadrolara ait (E) cet
veli bağlı olarak takdim kılınmıştır. 

A - l İşaretli cetvelin yekûnu geçen 1953 yıl ına nazaran 7 444 865 li
ra fazlasiyle 18 234 404 lira olarak ve A - 2 işaretli cetvelin yekûnu da 
406 030 lira fazlasiyle 534 880 lira olarak bağlanmıştır . 

A - l İşaretli cetvelde görülen 7 444 865 lira fazlalığın m ü h i m kısmını 
teşkil eden 5 589 000 lirası 1954 yılı içinde yapılacak yeni seçimler se
bebiyle 10 uncu dönem için Mebuslara veri lmesi gereken ödenekler in ve 
1 458 000 lirası da bu maksat la ödenecek yollukların karşılığı olup bun
dan geri kalan 450 980 lirası da aşağıda fasıl maddeler i yazılı tertiplere 
tahakkuk eden zaruretler icabı yapılan zamlardan ibaret bulunmaktadır . 

Lira fv _F\ jVL Tertibi 

1 245 00 201 13 Koruyucu asker müfrezesi maaşı 

35 100 00 202 1 1 Meclis hizmetlileri ücreti 

9 300 00 202 12 Millî Saraylar hizmetliler ücreti 

6 500 00 203 12 Millî Saraylar geçici hizmetliler ücreti 

74 400 00 203 13 Yeni Meclis binası geçici hizmetliler ücreti 

100 00 206 20 Meclis memurlar ı doğum yardımı 

759 00 209 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 

ödemeler 

45 000 00 211 20 5509 sayılı Kanun gereğince Meclis memur ve hiz

metlilerine verilecek fazla çal ışma hakları 

1 500 00 211 30 Basımevi memur ve hizmetli lerine veri lecek fazla 

çalışma hakları 

4 000 00 301 1 1 Meclis kırtasiyesi 

3 000 00 301 43 Meclis şehir suyu masrafları 

4 000 00 301 51 Meclis aydınlatma ve havalandırma masrafları 

(1) Tutanak Dergisi: C. 28/1, B. 45, S. Sayısı 109, s.79-80 
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Lira Fv J L JVL 

2 000 00 301 61 

5 000 00 302 10 

8 000 00 302 20 

2 000 00 302 43 

3 000 00 302 50 

1 000 00 302 60 

22 579 00 302 80 

5 000 00 304 21 

3 000 00 304 22 

7 189 00 306 1 1 

1 500 00 307 21 

1 000 00 307 22 

1 500 00 307 23 

1 000 00 307 90 

500 00 308 1 1 

6 000 00 401 

2 500 00 403 10 

2 204 00 404 10 

6 000 00 451 10 

32 500 00 453 21 

17 500 00 453 22 

25 000 00 453 40 

2 000 00 456 

21 000 00 476 

77 000 00 477 

7 694 00 503 

1 500 00 601 

450 980 00 

1954 YILI MECLİS BÜTÇESİ 

Tertibi 

Meclis ısıtma ve yakacak masrafları 

Millî Saraylar döşeme 

Millî Saraylar demirbaş 

Millî Saraylar şehir suyu masrafları 

Millî Saraylar aydınlatma 

Millî Saraylar ısıtma ve yakacak 

Millî Saraylar hizmetlilerin yiyecek masrafları 

Meclis telefon masrafları 

Millî Saraylar telefon masrafları 

Meclis hizmetlileri ile emniyet memur la r ına veri

lecek giyeceklerin masrafları 

Meclis memurları geçici görev yol luğu 

Millî Saraylar memurlar ı geçici görev yol luğu 

Koruyucu asker müfrezesi geçici görev yol luğu 

5408 sayılı Kanun gereğince Mecl is Hesaplar ını 

İnceleme Komisyonu üyelerine verilecek yolluklar; 

4598 sayılı Kanun gereğince Meclis memur la r ına 

ödenecek tedavi masrafları 

Basımevi işletme masrafları 

Temsil masrafları 

Tayinat 

Sat ınalma ve abone (Kütüphane) 

Meclis namına kongre, konferans, komisyon , tö

ren ve davetlere iştirak edeceklerin yolluk ve mas

rafları 

Parlâmentolar/arası birliklere iştirak edecekler in 

yolluk ve masrafları 

Meclis namına memlekete gelecek ecnebi misa

firlerin her çeşit ağır lama masrafları 

Düşünülmeyen masraflar 

Steno kursu masrafları 

Yeni Meclis binasının gerektirdiği masraflar 

Karşılıksız borçlar 

Çeşitli yardımlar 
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Müfredatının tetkikinden de anlaşılacağı üzere bu 450 980 rakamını 
ifade eden kısımların büyük miktarını teşkil eden 336 772 lirası yeni 
Meclis binası için Bayındırlık Vekâletince tesis olunan kadroya göre 1954 
yılı içinde tâyini tekarrür eden teknisyenler ile diğer lüzumlu memur la ra 
veri lecek ücretlerin ve Büyük Millet Meclisi memurlar ına 5509 sayılı Ka
nun gereğince ödenecek fazla çalışma haklarının ve Millî Saraylar Mü
dürlüğü hizmetlilerine verilecek yiyeceklerin ve Meclis hizmetlileri ile em
niyet memurlar ına yaptırılacak giyim eşyasının ve basımevi iş letmesi ile 
Kitaplık Müdürlüğü için satınalınacak kitapların ve milletlerarası müna
sebetlerin gerektirdiği masrafların ve yeniden tesis olunacak steno kur
su masraflariyle yeni Meclis Binası masraflarının ve karşılıksız borçların 
yaratt ığı bir mecburiyet saikasiyle ait oldukları fasıl ve maddelere konan 
rakamlarla yapılan ilâvelerden terekküp etmiş olduğu gibi 52 145 lirası
nın da geçen sene tatbikatda ortaya çıkan aksaklık sebebiyle kanun ve 
zabıtlarla sair evrakın vaktinde yetiştirilmesini alâkadar eyleyen sürat ve 
int izamı m ü m k ü n kılmak maksadiyle Basımevi hizmetliler kadrosuna 
yapı lan ilâvelerle hariçteki benzerleri müesseselerin personellerine öde
mekte oldukları ücret miktarlarına göre bir ayarlamayı temin mecbur iye
tinden doğan bir miktar ilâvelerle Meclis hizmetlileri kadrosuna iki dak
tilo ile bir mahzen memurunun ilâvesinden ve bu meyanda Mecl is hiz
metli lerinin ücretine yapılan birer miktar zamlardan ve Millî Saraylar 
Müdür lüğü hizmetliler kadrosuna hâsıl olan zaruretten dolayı yapı lan 
ilâvelerle zamlardan ileri gelmiştir. 

Nihayet bunun dışında kalan ve Meclisin büro ve daire hizmetler ine 
ait masraflarını ihtiva eden kısım için de mal bedellerinde piyasa artışla
rı göz önünde tutularak bir senelik ihtiyacın karşılığı için de ancak 62 
063 lira gibi asgari bir zam yapılmıştır. 

A - 2 işaretli cetvelde görülen 439 880 lira fazlalık ta tetkikinden anla
şılacağı üzere geçen hareketi arz sebebiyle Dolmabahçe Sarayının mu-
ayede salonunda husule gelen arızanın gösterilen fennî lüzum ve alınan 
raporlara müsteniden onar ıma tahsis olunan miktarla Meclis Basımevi-
nin takviyesi için eskimiş makinelerin yerine yenilerinin al ınması ve Mec
lisin elektrik cereyanında vakit vakit müşahede olunan kesi lmelerin ön
lenmesini ve bu itibarla tesisatın takviyesini m ü m k ü n kı lmaya matuf y e 
niden al ınacak bir adet elektrik dizel grubu ile Meclis Doktor luğunca gös
terilen lüzum üzerine satınalınacak E .K.G. âleti için yapılan zamlardan 
hâsıl olmuştur. 

1954 yılı ihtiyaçlarının tespitinde bütçeye fazla külfet tahmil edi lme
mek için tasarruf prensibi esas kaide ittihaz o lunmuş ve bütün ihtiyaç -
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lar karşılıklarının buna göre hakiki bir itina ile incelenmek suretiyle ait 
oldukları tertiplerde tam miktarlarının yer a lmasının teminine gayret 
edi lmiş olduğunu derin saygılarımızla arz eyleriz. 

Rapor (2) 
12.XII .1953 

Bütçe Komisyonu Reisliğine 

Büyük Millet Meclisinin 1954 yılına ait o lmak üzere hazır lanan büt

çe lâyihası üzerinde yapılan tetkikat neticesi aşağıda izah olunmuştur . 

A - l işaretli cetvelin 18 274 404 liraya bağlanan yekûnu geçen 1953 
yıl ına nazaran 7 444 865 lira gibi büyük bir fazlalık gös termekte ise de 
bu farkın müh im kısmını teşkil eden 7 047 000 lirasının 1954 yılı içinde 
yapı lması kanun iktizasından olan yeni seçimler sebebiyle onuncu dö
nem Büyük Millet Meclisi üyelerine tediyesi gereken ödenekler le yol luk
larının ve geri kalan 450 980 lirasının da Büyük Millet Meclisi Bütçesi 
içinde bulunan Millî Saraylar Müdürlüğü Teşkilât ına ait bir sene zarfın
da umumi hizmetlerinin istilzam eylediği masrafların karşılığını teşkil 
eden tertiplere kısmen kanunlarının icabettirdiği ve kısmen de zaruri se
beplerin neticesi olarak yapılan zamlardan ibaret olduğu ve A - 2 işaretli 
cetvelde geçen seneye nazaran müşahede olunan 436 880 lira fazlalığın 
da 1953 yı l ında İstanbul'da vukubulan hareketi arz sebebiyle Dolmabah-
çe Sarayının muayede salonunda husule gelen çatlaklıkların onarı lması 
için alınan raporlar üzerine tanzim kılınan keşif evrakına nazaran sarfı
na mecburiyet görülen paraların ve Meclis Basımevinin takviyesi maksa-
diyle eskimiş makine ve diğer lüzumlu aletlerin yerine yenilerinin al ınma
sı zarureti muvacehesinde harcanması icabeden 206 880 lira ile Mecl is 
doktor luğunca gösterilen lüzuma binaen mubayaas ına ihtiyaç hâsıl olan 
E . K . G . aletinin bedeline ödenecek miktarları ihtiva eden rakamlar ın y e 
kûnundan ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

Ancak A - l işaretli cetvelin 302 nci bö lümünün 20 nci döşeme mad
desindeki 5 000 ve 30 uncu demirbaş maddesindeki 8 000 ve 43 üncü 
şehir suyu maddesindeki 2 000 ve 50 nci aydınlatma maddes indeki 
3 000 lira zamların geçen senelerin bütçelerine konan rakamlara kıyasen 
fazla o lduğuna kanaat getirilmiş olmakla beraber Millî Saraylar Müdür
lüğü hizmetli lerine akşam yemeği de veri lmek maksadiyle bu faslın 80 
inci maddes ine yapılan 22 576 lira ilâve de diğer dairelerdeki u m u m i tat
bikat karşısında kabule şayan görülmemiştir . 

(2) Tutanak Dergisi: C. 28/1, B. 45, S. Sayısı 109, s.4 
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Bu meyan d a 1953 yılı Bütçesinin 301 inci faslının 41 inci (Mecl is öte
beri) masrafları maddesine mevzu tahsisattan 10 000 lirasının aynı fasıl 
dahil indeki maddelere aktarıldıktan sonra bu tertibe yeniden 5 000 lira 
ek ödenek al ınmış olduğu görülmüştür ki; bunun mevzuat ile telifi gay-
rikabul bir muamele olarak telakkiye müsait bir mahiyet taşıdığı için 
kayda şayan görülmemiştir . 

Bunun dışında her iki cetvelde dâhil olan rakamların mevzua ta göre 
derpiş olunan bütün hizmetler karşılığı o lduğunun kabulü lâzımgelir 
müta lâa kıl ınmış olduğunu arz eylerim. 

A - Büyük Millet Meclisi Bütçesi. 
REİS - Büyük Millet Meclisi Bütçesi üzerinde söz isteyen var mı? Fa

sıllara geçi lmesini kabul buyuranlar.. . Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, okuyoruz : 

Parti Grupları adına konuşanların dışındaki konuşmalar ın 5 dakika 
ile tahdidinin reye konulmasını teklif ediyorum. 

REİS - Takriri reyinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. Parti adına konuşacaklar hariç diğer arkadaşlar fasıl
larla beşer dakika konuşacaklardır. 

Eskişehir Mebusu 
Abidin Potuoğlu 

G E N E L K U R U L D A K İ G Ö R Ü Ş M E (3) 

Sayın Başkanlığa 

Zonguldak Mebusu 

Cemal Kıpçak 

F, Lira 

101 Tahsisatlar 12 486 155 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

102 Murakıp ücreti 2 030 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

103 Azanın yollukları 4 527 000 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 779 167 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

(3) Tutanak Dergisi: C. 28/2, s.657-658 
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F. Lira 

202 Ücretler 677 100 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 154 900 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 39 720 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 

gereğince ödenecek para mükâfatı 1 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 

34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T.C. Emekli San

dığına yapılacak ödemeler 79 896 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

210 5027 sayılı Kanun gereğince Umumi Kâtibe veri lecek 

temsil tahsisatı 3 000 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

211 Fazla çal ışma hakları 130 000 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince kolluk memurlar ına veri

lecek er tayın bedeli 11 100 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

301 Büro masrafları 115 150 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

302 Millî Saraylar masrafları 92 500 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 300 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 41 250 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 62 253 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

5081 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Lira 

307 Yolluklar 16 250 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafla

rı ve yollukları 4 000 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 8 500 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

401 Basımevi işletme masrafları 75 000 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

402 Bahçe masrafları 6 500 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

403 Riyaset temsil masrafları ve riyaset konutu 12 500 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

404 Koruyucu asker müfrezesi masrafları 140 552 

REİS - Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A S R A F B Ü T Ç E L E R İ (4) 

10 - Büyük Millet Meclisi 

F. M . Tahsisatın nev'i Lira 

BİRİNCİ KISIM 

Tahsisat ve benzeri özlük haklar 

101 Tahsisatlar 

11 Riyaset tahsisatı 9 600 

12 Â z a tahsisatı 12 452 200 

20 Riyaset Divanı tazminatı 24 355 

Fasıl yekûnu 12 486 155 

102 Murakıp ücreti 2 030 

103 Azanın yollukları 4 527 000 

Birinci kısım yekûnu 17 015 185 

(4) Kauanin Mecmuası: C. 36, s.406-410 
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Tahsisatın nev'i Lira 

İKİNCİ KISIM 
Personel masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 

Meclis memurlar ı maaşı 661 800 

Millî Saraylar memurlar ı maaşı 51 000 

Koruyucu asker müfrezesi maaşı 65 465 

Meclis memurlar ı açık maaşı 1 

Millî Saraylar memurlar ı açık maaşı L 

Fasıl yekûnu 779 167 

Ücretler 

Meclis hizmetlileri ücreti 427 800 

Millî Saraylar hizmetlileri ücreti 249 300 

Fasıl yekûnu 677 100 

Geçici hizmetliler ücreti 

Meclis bahçesi geçici hizmetlileri ücreti 7 500 

Millî Saraylar geçici hizmetlileri ücreti 10 000 

Yeni meclis binası geçici hizmetlileri ücreti 137 400 

Fasıl yekûnu 

II - Başka haklar 

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam 

ve yardımlar 

Meclis memurlar ı çocuk zammı 

Millî Saraylar memurlar ı çocuk zammı 

Koruyucu asker müfrezesi çocuk zammı 

Meclis memurlar ı doğum yardımı 

Millî Saraylar memurlar ı doğum yardımı 

Koruyucu asker müfrezesi doğum yardımı 

Meclis memurlar ı ö lüm yardımı 

Millî Saraylar memurlar ı ölüm yardımı 

Koruyucu asker müfrezesi ölüm yardımı 

154 900 

27 000 

1 800 

1 320 

2 600 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 

1 000 

Fasıl yekûnu 39 720 
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F. M . Tahsisatın n e v i Lira 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 

5 inci maddesi gereğince ödenecek para 

mükâfatı 1 

209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 

(D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri 

gereğince T.C. Emekli Sandığına yapılacak 

ödemeler 79 896 

210 5027 sayılı Kanun gereğince U m u m i Kâtibe 

verilecek temsil tahsisatı 3 000 

211 Fazla çalışma hakları 

10 5509 sayılı Kanun gereğince Meclis memur ve 

hizmetlilerine verilecek fazla çal ışma hakları 120 000 

20 Basımevi memur ve hizmetlilerine veri lecek 

fazla çalışma hakları 10 000 

Fasıl yekûnu 130 000 

212 4367 sayılı Kanun gereğince kolluk memurla

rına verilecek er tayın bedeli 11 100 
İkinci kısım yekûnu 1 874 884 

Ü Ç Ü N C Ü KISIM 
Yönetim masrafları 

301 Büro masrafları 
1 1 Meclis kırtasiyesi 10 000 

12 Koruyucu asker müfrezesi kırtasiyesi 150 

20 Meclis döşemesi 2 000 

31 Meclis demirbaşı 5 000 

32 Koruyucu asker müfrezesi demirbaşı 2 200 

41 Meclis öteberi masrafları 25 000 

42 Koruyucu asker müfrezesi öteberi masrafları 2 000 

43 Meclis şehir suyu masrafları 15 000 

51 Meclis aydınlatma ve havalandırma masrafları 25 000 

52 Koruyucu asker müfrezesi aydmlatma masrafları 1 800 

61 Meclis ısıtma ve yakacak masrafları 22 000 

62 Koruyucu asker müfrezesi ısıtma ve yakacak 

masrafları 1 000 

90 Cenaze töreni masrafları 4 000 

Fasıl yekûnu 115 150 
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5085 

F. M . Tahsisatın nev'i Lira 

302 Millî Saraylar büro masrafları 

10 Kırtasiye 1 500 

20 Döşeme 9 000 

30 Demirbaş 13 000 

41 Öteberi masrafları 10 000 

43 Şehir suyu masrafları 10 000 

50 Aydın la tma masrafları 13 000 

60 Isıtma ve yakacak masrafları 6 000 

80 Hizmetlilerin yiyecek masrafları 30 000 

Fasıl yekûnu 92 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 300 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

11 Meclis posta ve telgraf ücretleri 3 000 

12 Millî Saraylar posta ve telgraf ücretleri 100 

13 Koruyucu asker müfrezesi posta ve telgraf 

ücretleri 150 

21 Meclis telefon masrafları 30 000 

22 Millî Saraylar telefon masrafları 8 000 

Fasıl yekûnu 4 1 2 5 0 

306 Giyecekler 

11 Meclis hizmetlileriyle kolluk memurlar ına 

verilecek giyecek masrafları 42 659 

12 Millî Saraylar hizmetlileri giyecek masrafları 19 594 

Fasıl yekûnu 62 253 

307 Yolluklar 

11 Meclis memurlar ı sürekli görev yol luğu 2 000 

12 Millî Saraylar memurları sürekli görev yolluğu 500 

13 Koruyucu asker müfrezesi sürekli görev yolluğu 1 250 

21 Meclis memurlar ı geçici görev yol luğu 5 000 

22 Millî Saraylar memurlar ı geçici görev yol luğu 3 500 

23 Koruyucu asker müfrezesi geçici görev yol luğu 2 000 

90 5408 sayılı Kanun gereğince Meclis Hesapla

rını İnceleme Komisyonu azasına veri lecek 

yolluklar 2 000 

Fasıl yekûnu 16 250 
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F. M . Tahsisatın nev'i Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 

tedavi masrafları ve yollukları 

1 1 Meclis memurlar ı 3 500 

12 Millî Saraylar memurlar ı 500 

Fasıl yekûnu 4 000 

309 Taşıt masrafları 

1 1 Riyaset otomobil i işletme masrafları 2 000 

12 Riyaset otomobil onarma masrafları 1 000 

41 Başka taşıt masrafları 5 500 

Fasıl yekûnu 8 500 

Üçüncü kısım yekûnu 340 203 

D Ö R D Ü N C Ü KISIM 

Daire hizmetleri 

401 Basımevi işletme masrafları 75 000 

402 Bahçe masrafları 

1 1 Meclis bahçesi masrafları 4 000 

] 2 Millî Saraylar bahçesi masrafları 2 500 

Fasıl yekûnu 6 500 

403 Riyaset temsil masrafları ve riyaset konutu 

10 Temsi l masrafları 5 000 

30 Konut masrafları 7 500 

Fasıl yekûnu 12 500 

404 Koruyucu asker müfrezesi masrafları 

10 Tayınat 106 727 

F. M . Tahsisat ın nev'i Lira 

20 Giyecekler 29 325 

30 Erlerin nakliye ücreti 3 000 

40 Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 1 500 

Fasıl yekûnu 140 552 

451 Yayın masrafları 

10 Satınalma ve abone 26 979 
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F. M . Tahsisatın nev'i Lira 

20 Başka her çeşit masraflar 7 850 

Fasıl yekûnu 34 829 

453 Milletlerarası münasebetlerinin gerektirdiği 

masraflar 

11 Parlâmentolararası Birliğine katı lma payı 4 000 

12 Parlâmentolararası Tur izm Birliğine kat ı lma 

payı 3 850 

21 Meclis namına kongre, konferans, komisyon, 

tören ve davetlere iştirak edeceklerin yol luk 

ve masrafları 80 000 

22 Avrupa İstişari Meclis ve komisyon toplantı

larına katılacakların yollukları 120 000 

23 Parlâmentolararası Birliği Konferansına iş

tirak edeceklerin yolluk ve masrafları 60 000 

24 Avrupa Parlâmentolar Birliği Konferansına 

iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları 7 500 

25 Parlâmentolararası Turizm Birliği Konferan

sına iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları 7 500 

30 Meclis namına memlekete gelecek ecnebi mi

safirlerin her çeşit ağır lama masrafları 94 000 

40 Parlâmentolararası Türk Grupları masrafları 1 700 

Fasıl yekûnu 378 550 

454 Sigorta masrafları 

11 Meclis 1 165 

12 Millî Saraylar 8 000 

Fasıl yekûnu 9 165 

F. M . Tahsisatın nev'i Lira 

456 Düşünülmeyen masraflar 2 000 

476 Steno kursunun gerektirdiği her çeşit masraflar 2 1 0 0 0 

477 Yeni Meclis binasının gerektirdiği masraflar 77 910 

Dördüncü kısım yekûnu 758 006 
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BEŞİNCİ KISIM 

Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 

502 Eski yıllar borçları 

10 1949-1952 yılları borçları 

20 1928-1948 yılları borçları 

Fasıl yekûnu 

505 Karşılıksız borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

500 

2 

7 694 

8 196 

601 

A L T I N C I KISIM 

Yardımlar 

Çeşitli yardımlar 

Altıncı kısım yekûnu 

5 000 

5 000 

KISIMLAR YEKUNU 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım yekûnu 

U M U M İ Y E K Û N 

17 015 185 

1 874 884 

340 203 

758 006 

8 196 

5 000 

20 001 474 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

701 Yapı onarım ve küçük yapılar 

10 Mecl is binası 15 000 

20 Millî Saraylar 270 000 

30 Koruyucu asker müfrezesi binası 5 000 

Fasıl yekûnu 290 000 
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Büyük Millet Meclisi 

G. Memuriyet in nev'i Ade t Ücret 

1 Vanti lâsyon makinisti 1 300 

2 Marangoz 1 300 

Marangoz yardımcısı 1 2 0 0 

Kaloriferci 2 250 

Kaloriferci 1 200 

Elektrikçi 1 350 

Telefoncu 1 225 

3 Şoför 1 300 

Şoför 1 250 

Motosikletçi 1 225 

Bahçıvan 2 250 

Bahçıvan 2 225 

Laborant 1 300 

4 Fransızca ve İngilizce mütercimi 1 625 

Dakti lo (yabancı dil bilir) 1 400 

Bütçe Komisyonu daktilosu 1 3 0 0 

Dakti lo 5 250 

Muhasebe Müdür lüğü daktilosu 1 250 

(5) Kavanin Mecmuası: C. 36, S.507-58 

206 880 

35 000 

3 000 

244 880 

534 880 
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II - Satınalma, yapı, tesis ve se rmaye 

tahsisleri 

751 Satınalınacak makine, alet ve gereçler 

10 Basımevi için yeniden satınalınacak d izme, 

baskı makineleriyle matris bedeli 

20 Yeniden satınalınacak bir adet elektrik dizel 

grubu bedeli 

30 Meclis Doktor odası için bir adet E.K.G. bedeli 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

D - C E T V E L İ (5) 
Bütçe Kanunu : Madde - 5 

(Dairelerin barem dışı hizmetli leri) 
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Memuriyet in n e v i Ade t Ücret 

Daire Müdürlüğü daktilosu 1 250 

Muhasebe mahzen memuru 1 250 

Yöne t im memuru 1 300 

Başhademe yardımcısı 3 225 

A m b a r hademesi 1 225 

Birinci sınıf hademe 22 200 

İkinci sınıf hademe 22 175 

Üçüncü sınıf hademe 22 150 

Dördüncü sınıf hademe 3 100 

Çamaşırc ı 2 125 

Sığınak koruyucusu 1 175 

Sürekli amele 9 175 

Tevzi memuru 1 200 

Meclis Basımevi 

Başmakinis t 1 400 

Başmakinis t yardımcısı 1 350 

Makinist 5 300 

Makinis t yardımcısı 1 225 

Makinist yardımcısı 1 200 

Makine bakım ustası 1 400 

Baştertipçi 1 475 

Baştertipçi yardımcısı 1 400 

Birinci sınıf operatör 12 350 

İkinci sınıf operatör 3 250 

Tertipçi yardımcısı 2 200 

Tertipçi yardımcısı 1 175 

Başciltçi 1 400 

Başciltçi yardımcısı 1 350 

Ciltçi 3 300 

Ciltçi 2 250 

Ciltçi yardımcısı 1 225 

Ciltçi yardımcısı 2 200 

Kaloriferci 1 225 

Elektrikçi 1 300 

Gece bekçisi 1 200 

5 0 9 0 
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Memuriyet in nev'i Ade t Ücret 

Millî Saraylar Müdürlüğü 

Döşeme marangozu 1 250 

Döşeme marangozu 2 150 

Dülger 2 200 

Kurşuncu 1 200 

Kurşuncu 1 175 

Tenekeci 1 200 

Tenekeci 1 175 

Çilingir 1 150 

Döşemeci 1 225 

Boyacı ı 200 

Saatçi ı 200 

Kaloriferci ve motorcu 1 225 

Elektrikçi 175 

Avizeci 1 200 

Baş telefoncu ve santral memuru 1 200 

Telefon 1 175 

Su yolcusu 1 200 

Başbahçıvan 1 300 

Bahçıvan 1 200 

Bahçıvan 200 

Bahçıvan 16 150 
Aşçı 1 200 
Daktilo 1 200 

Koruma memuru ve ayniyat mutemedi 200 
Yapı gereçleri ambarcısı 1 175 

Kapıcı 150 
Hademe 1 150 
Yangın söndürme erbaşı 1 175 

Yangın söndürme erbaşı 1 150 

Yangın söndürme eri 10 150 

Başbekçi 3 200 

Bekçi 14 150 

Bekçi 39 150 

Sürekli amele 10 125 
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R - C E T V E L İ (6) 

No . : 6297 1.III. 1954 

Büyük Millet Meclisi 

Fasıl : 101 - Tahsisatlar 

Madde - . 1 2 - Aza tahsisatı 

2507 sayılı Kanuna göre veri lmekte olan ö lüm tazminatı bu maddeye 
mevzu tahsisattan ödenir. 

Madde : 20 - Riyaset Divanı tazminatı 

Bu tazminat 1757 sayılı Kanun gereğince ödenir. 

Fasıl : 203 - Geçici hizmetliler ücreti 

Madde : 11 - Meclis bahçesi geçici hizmetliler ücreti 

İnşa edi lmekte olan yeni Meclis binasının bahçe amelesiyle işçilerinin 
ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl : 211 - Fazla çal ışma hakları 

Madde : 30 - Basımevi memur ve hizmetlilerine veri lecek fazla çal ışma 

hakları 

U m u m i Kâtibin teklifi üzerine İdare Âmirleri karariyle verilir. 

Fasıl : 403 - Riyaset temsil masrafları ve Riyaset konutu 

Madde : 10 - Temsil masrafları 

Ziyafet, tören, ağırlama masrafları ile resmî işler için özel baş vurma
lara, mektup veya telgraflara verilecek cevapların bedeli . 

Madde : 30 - Konut masrafları 

Aydın la tma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu, bahçe ve öteberi 
her çeşit masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl : 404 - Koruyucu asker müfrezesi masrafları 

Madde : 10 - Tayma t 

Mecl is hizmetlilerine günde iki defa er tayını karşılığı ver i lecek yemek 
masrafları bu tertipten ödenir. Lüzum görüldüğü takdirde isteyenlere Ri
yaset Divanı karariyle bu tayınat ayın olarak da verilebilir. 

Fasıl : 453 - Milletlerarası münasebetler in gerektirdiği masraflar 

M a d d e : 21 - Meclis namına kongre, konferans, komisyon, tören ve 

davetlere iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları 

(6) Kauanin Mecmuası : C. 36, s.637-638 

5 0 9 2 



1954 YILI MECLİS BÜTÇESİ 

5 0 9 3 

Madde : 22 - Avrupa istişari meclis ve komisyon toplantı larına 

katılacakların yollukları 

Bu gibi toplantılara iştirak etmeleri zaruri görülen âza adedi Mecl i s 

Riyaset Divanınca, grupların mütalâaları da al ınmak suretiyle tespit edi

lir. Gönderi lecek heyete iştirak edecek mebusları kendi grupları seçer ve 

Mecl is Riyasetine bildirir. Riyaset bu suretle tespit edilen listeyi U m u m i 

Heyet in tasvibine sunar. 

Madde : 23 - Parlâmentolararası Birliği Konferansına iştirak edeceklerin 

yolluk ve masrafları 

Madde : 24 - Avrupa Parlâmentolar Birliği Konferansına iştirak 

edeceklerin yolluk ve masrafları 

Madde : 25 - Parlâmentolararası Tur izm Birliği Konferansına iştirak 
edeceklerin yolluk ve masrafları 

Kendi birliklerinin kongre, konferans ve komisyonlar ına iştirak ede
cek olan Parlâmentolararası Birliği, Avrupa Parlâmentolar Birliği ve Par
lâmentolararası Tur izm Birliği kendi delegelerini kendi tüzükleri gereğin
ce bir bütçe yılı için seçer, hareket, avdet, gündem ve mesai raporları 
Mecl is Riyaset Divanınca takip ve Meclise arz olunur. 

Madde : 40 - Parlâmentolararası Türk Grupları masrafları 

Riyaset Divanınca üçe ayrılarak : 

1. Parlâmentolararası Birliği Türk Grubu, 

2. Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grubu, 

3. Parlâmentolararası Birliği Tur izm Türk Grubu. 

Reisleri emrine verilir. 

Fasıl : 476 - Steno kursunun gerektirdiği her çeşit masrafları 

Kursta tecrübe maksadiyle istihdam olunacaklara çalışacakları müd
det için Riyaset Divanı karariyle tespit edilecek ücret de bu tert ipten 
ödenir. 
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42 - MEDENİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK 
Medeni Kanunun 39 uncu maddesindeki değişiklikle taşınmaz mal 

edinme ilkelerinde değişiklik yapıldı. Bu düzenleme toplumdaki etki
si ve sürekliliği ile tarihsel değere sahiptir. Bu nedenle gelişim ve olu
şum belgeleri tümü ile alınmıştır. 

T Ü R K M E D E N İ K A N U N U N U N 639 U N C U M A D D E S İ N İ N 
DEĞİŞTİRİLMESİ 

T.C. 
Başvekâlet 8.II.1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2717 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk Medeni Kanununun 639 uncu maddesinin değiştir i lmesi hak
kında Adalet Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyet ince 25.1.1954 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz eder im. 

Başvekil 

A. Menderes 

ESBABI M U C İ B E (1) 

Medeni Kanunun, tapu sicilinde mukayyet o lmayan veya tapu sicilin
den maliki kim olduğu anlaşı lamayan gayrimenkuller in iktisabına dair 
639 uncu maddesinin İsviçre Medeni Kanunundan iktibası s ırasında 
maddenin son fıkrasında mevcut olan ilân mecburiyet ine mütaall ik hü
küm her nedense tercüme edi lmediğinden Temyiz Mahkemes in in bu ne
vi tescil dâvalarında hasım gösteri lmesinin ve ilânın meşrut o lmadığını 
t azammun eden 1.XII. 1948 tarih ve esas 2 / 8 ve karar 9 numaral ı tevhi
di içtihat kararını göz önünde bulunduran ilk mahkemeler in bir çoğu vâ
ki tescil taleplerinde ilân yapı lmasına lüzum görmemektedir ler . Gerçi , 
bâzı mahkemeler ilân yolunu ihtiyar etmekte iseler de Temyiz M a h k e m e 
sinin bu kararı muvacehesinde ilânın yapılıp yapı lmaması t amamen ilk 
mahkemenin takdirine kalmış bulunmaktadır . 

İsviçre gibi arazi kadastrosu hemen hemen ikmal edilmiş bir memle 
kette dahi, fevkalâde zaman aşımına dayanılarak yapılacak bir tescilin 
ancak i lândan sonra mümkün olacağı kabul edildiği halde bizde bu mec-

(1) Tutanak Dergisi : C. 29/2. B. 62. S. Sayısı 162, Ta.rih : 9.3.1954 
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buriyetin kabul edi lmemesi ve mahkemenin gördüğü bu iş ihtilafsız ka
za mahiyet inde olduğundan dâvaların hasımsız rüyet edi lmesi birçok 
haksız tescillere sebebiyet vermekte ve bunun üzerine neden sonra iptal 
dâvaları ikame edilmekte ise de bu hem dâvaların çoğalmasını ve hem de 
vatandaşlar ın ihkakı hak için lüzumsuz külfetlere kat lanmasını intacet-
mektedir . 

İlk mahkemeler in ilânın yapılmasını emretmesi hallerinde dahi fiili
yat ta bu ilân, Resmî Gazete ile yapı lmakta ve bu hak sahiplerinin fevka
lâde zaman aşımına müstenit tescil taleplerine karşı i t irazda bulunabi l
mesi için kâfi bir aleniyet temin etmekten uzak bulunmaktadır . 

Bilhassa son seneler zarfında ziraat sahasındaki teknik inkişafların 
memleket imizde de büyük bir tatbik sahası bulması ve ekilen arazinin 
her türlü tahmin fevkında genişlemesi ve buna mütenazır olarak arazi 
kıymetinin yükselmesi gerek hususi zilyetler ve gerekse devlet a leyhine 
vâki iktisaplarda birçok suiistimallerin vukuu ihtimalini artırmıştır. Nite
kim, zeriyatın genişlemesinden sonra gerek Hazineye ait ve gerekse hu
susi şahısların zilyedliğinde bulunan çok geniş arazinin birkaç k imse le
hine ve zaman aşımına istinaden tescil edildikleri bugün birer vakıadır. 

Bir memleket te cari olan kanunlar o memleket in içtimai ve iktisadi 
ihtiyaçlarını karşı lamak ve bu sahadaki tekâmüle ayak uydurmak mec
buriyetindedirler. Bu itibarla yukarda bildirilen sebepler muvacehes inde 
639 uncu madde hükmünün yeniden gözden geçiri lmesi bir zarurettir. 

Bu mevzuda düşünülmesi gereken noktalar şunlardır : 

1. Fevkalâde zaman aşımı ile gayrimenkul iktisabında hasım gösteril
meli midir ve gösterilecek ise kim olmalıdır? 

Bu nokta, üzerinde ehemmiyet le durulması lâzımgelen bir cihettir. Zi
ra has ım gösteri lmediği takdirde çok geniş bir gayr imenkul parçasının 
bir kaç şahitle sessiz sadasız bir veya birkaç şahsın uhdesine 639 uncu 
madde gereğince tescil edilmesi imkânı her zaman varittir ve ni tekim, yu
karda işaret olunduğu gibi böyle vakalara maalesef gittikçe sıklaşan bir 
tempoda, rastlanmaktadır. Şu halde hasım gösteri lmesi zarureti artık ka
çını lmaz bir hal almıştır. 

Has ım kim olacaktır, meselesine gelince; bu hususta en başta hatıra 
gelen tabiî hasım Hazinedir. Zira gerek 2613 ve gerekse 5602 sayılı ka
nunlara tevfikan yapı lmakta olan kadastro henüz ikmal ed i lmemiş bu
lunduğundan Devletin muhtelif yollarla iktisabettiği hususi mülkiyet 
mevzuuna dâhil gayrimenkulleri henüz tapuya bağlanmamışt ır . 
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Bundan başka Medeni Kanunun 641 inci maddesi hüküm ve şümu
lüne dâhil olup 639 uncu madde hükmü dairesinde zaman aş ımına müs
teniden iktisabı mümkün olmayan yerlerin tescilinin dâva edi lmesi teh
likesi mevcuttur. Zira memleket imizde geniş miktarda imar ve ihyaya 
müsai t sahipsiz ham topraklar mevcuttur. Bu itibarla gerek zaman aşı
mı ile iktisabını Medeni Kanunumuzun tecviz etmediği Devlet in hüküm 
ve tasarrufu ve gerekse 639 uncu maddenin şümulüne girebilen hususi 
mülkiyeti altındaki yerlerin haksız surette iktisap edilmelerinin ön lenme
si ve bunlara matuf iddiaların karşılanması ancak tescil dâvalar ının Ha
zine muvacehes inde rüyet edilmesi halinde temin olunabilecektir . 

Ancak , sadece Hazinenin hasım gösterilmesi müşkülât ı hal le tmeye 
kâfi değildir. Zira 639 uncu maddeye göre açılacak tescil dâvas ında ha
sım gösteri len Hazine, tescili istenen gayrimenkul ile bir ilgisi bulunma
dığını görürse durum ne olacaktır? 

Hazineden başka belediye, köy orman idaresi gibi diğer hükmi şahıs
larda bu gibi arazi ile alâkalı olabilirler. Bu sebeple 639 uncu maddeye 
göre açılacak tescil dâvalarında Hazineden başka diğer bir â m m e hükmi 
şahsiyeti ilgili ise onun da Hazine ile birlikte has ım gösteri lmesi zaruri
dir. Bu takdirde Hazine kendisini alâkalı görmezse dâvayı takip e tmeye
bilir ve dâva diğer alâkalı hükmi şahıs kim ise onun dâvâlı sıfatiyle dâ
vada temsil edilmesi suretiyle cereyan eder. Hazinenin ve diğer â m m e 
hükmi şahıslarının dâvaya sebebiyet vermesi mevzuubahis o lmayıp sırf 
davacının kendi hakkını bunların huzurunda tevsik etmesi keyfiyeti 
mevcut o lduğundan bunların muhakeme masrafları ve vekâlet ücreti ile 
i lzam edi lmemeler i icabeder. 

Hulâsa 639 uncu maddeye göre açılacak tescil dâvalar ında Hazine ve 
ilgili â m m e hükmi şahsiyeti hasım gösterilmelidir. 

2 . Alâkal ı hususi hukuk hükmi şahıslarının ve hakiki şahısların du
rumuna gelince; zaman aşımına dayanılarak açılacak tescil dâvalar ında 
bu gibi şahıslar esasen hasım gösteri lmiş ise dâva Hazine ile birlikte bu 
şahısların da dâvâlı sıfatı ile muhakemede bulunmalar ı şeklinde cereyan 
eder. Bu gibi şahıslar hasım gösterilmediği takdirde onların muhtemel 
haklarının zıyaa uğramaması için tescil dâvasının açıldığından haberdar 
edilmeleri zaruridir. Haber ve rme yalnız Resmî Gazetede ilân ile temin 
edi lemez. Bunun mahkemece tâyin edilecek gazetelerle ve ayrıca mahal
l inde mûtat ve münasip vasıtalarla ilân edilmesi iktiza eder. 

Bu ilân karşısında muterizlerin hukuki vaziyetinin tâyini meseles ine 
gelince; bunun alelade bir itiraz değil Medeni Kanunumuzun 103 üncü 
maddes indeki "evlenmenin men'i dâvası" gibi bir "tescilin men' i dâvası" 
yani itiraz dâvası mahiyet inde telâkki edilmesi maslahata uygun görül
müş ve 639 uncu maddenin 3 üncü fıkrası o şekilde sevkedilmiştir . 
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3. Hazine veya ilgili diğer â m m e hükmi şahısları a leyhine açılan tes
cil dâvası sabit olursa ve dâvanın cereyanı esnasında tâyin edilen müd
det içinde başka şahıslar tarafından bu tescil talebine karşı bir itiraz dâ
vası açı lmaz veya açılıp da reddedilirse mahkeme hangi esasa göre tesci
le karar verecektir? 

Bu cihet tedvin edilirken sadece şahit ve bilirkişi sözlerine değil , su
iistimalleri önlemek bakımından gayrimenkulun tanzim ettirilecek hari
tasına veya ebatlı krokisine dayanılması ve bu harita veya krokinin mah
keme kararına raptedilmesi lâzımdır. Bu suretle ilerde çıkması melhuz 
olan ihtilâflardan bir çoğunun önü alınmış ve tescil kararına mevzu teş
kil eden gayrimenkul durumu vazıh surette belirti lmiş olur. 

639 uncu maddenin 4 üncü fıkrası bu mülâhazalar la sevk edilmiştir. 

4. Çok geniş arazinin şahit ve bilir kişi ile ve tanzim ettirilecek harita 
veya krokiye dayanılarak tescile karar verilmesi ve başkaca delil a ranma
ması y ine mahzurludur zira binlerce hattâ on binlerce dönüm araziye 
y i rmi yı ldan beri zilyet olduğunu iddia eden bir k imsenin hiç değilse böy
le geniş bir servet teşkil eden ve zilyedine servetler temin eden böyle bir 
gayr imenkulun vergide kaydı olması lâzımgelir. Bu kadar m ü h i m bir in
tifa ve istihsal vasıtasının vergi kaydının olmaması ve y i rmi yıl müddet le 
Hükümet in gözünden kaçması ancak istisnai hallerde m ü m k ü n olabilir. 
Eğer kaçmış ise onun kusuru yine zilyede aittir. Zira intifa ettiği bu gibi 
araziyi vergi tahrirlerinde Hükümete bi ldi rmemiş demektir . Bu sebeple 
eğer zilyetliğin ispatı hususi kanunlarda ezcümle 5602 sayılı Kanunda 
olduğu veçhile vergi kayıtları gibi ayrı ispat vasıtalarına bağlanmış ise bu 
gibi hükümler in 639 uncu maddeye göre yapılacak tescillerde dahi mah
fuz olması iktiza eder. Bu sebeple 639 uncu maddenin son fıkrasına : 
"Hususi kanun hükümleri mahfuzdur." hükmü ilâve edilmiştir. 

5. Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında bir hüküm değişikliği yapı l 
m a m ı ş A l m a n c a aslına uygun olarak ifade sadeleştirilmiştir. 

Niğde M e b u s u Necip Bilge ve İki Arkadaş ın ın , T ü r k K a n u n u 
Medenis in in 639 uncu Maddes in in Son Fıkrasının Değişt ir i lmesi 

Hakkında K a n u n Teklifi ( 2 /488) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Medeni Kanununun tatbikatta mahzurları görülen 639 uncu 
maddes in in son fıkrasında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tekli
fi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
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Gereğinin yapı lmasına müsaadelerini saygı ile rica ederiz. 

Niğde Mebusu Kırklareli Mebusu İstanbul Mebusu 
N. Bilge Ş. Bakay S. Adato 

G E R E K Ç E 

Bilindiği üzere Medeni Kanunumuzun 639 uncu maddesi ; tapu sici
linde kayıtlı o lmayan veya sicilden maliki kim olduğu anlaş ı lamayan gay-
rimenkullerin, kanunda yazılı şartlar dairesinde ve yi rmi senelik zaman 
aş ımından sonra zilyedi adına tescili talebinde bulunabileceği ve fakat, 
tescilin ancak hâkim emriyle yapılabileceği hakkında hüküm k o y m u ş 
bulunmaktadır . 

Madden in metninde işin hasımlı bir dâva şeklinde görülüp görü lme
yeceği , alâkalıların dâvaya itiraz edip edemeyecekler i ve böyle bir müda
haleye imkân hazırlamak maksadiyle hâkim tarafından ilân yapı l ıp yapıl
mayacağı hususlarında açık bir hüküm bulunmadığı için tatbikatta içti
hat ihtilâfları belirmiş ve nihayet Yüksek Yargıtay, dâvada has ım göste
r i lmesine ve ilân yapı lmasına lüzum olmadığına, içtihadı bir leşt i rme y o -
liyle, karar vermiş bulunmaktadır . 

İtiraf e tmek gerektir ki, bu içtihat; tescili istenen gayr imenkul ile alâ
kası bulunabi lecek birçok şahısların - bunlar arasında â m m e hukuku 
hükmi şahısları da mevcut olabilir - haklarının kaybolmasına sebep ol
maktadır. Gerçekten, dâva sırasında ilân yapı lmaması dolayısiyle dâva
dan haberdar olmayan veya hususi surette haber almış olsa bile, sözü 
edilen içtihadı birleştirme kararından ötürü, müdahale imkânı tanınma
yan bir şahıs hakkını ya tamamen kaybetmekte veya ancak güç şartlar 
alt ında elde edebilmektedir. Böylece bilhassa Hazinenin, köylerin ve di
ğer â m m e hükmi şahıslarının gayrimenkulleri birtakım kötü niyetli k im
seler tarafından âdeta kaçırılmaktadır. 

İşte bu gibi kötü niyetli hareketleri önlemek maksadiyle dâvanın ha
sımlı olmasını , itirazlara imkân vermek üzere ilân yapı lmasını kabul et
mek ve maddeyi o yolda değişt irmek gerektir. 

Esasen İsviçre Medeni Kanununun 622 nci maddesi ilân ve itirazı 
derpiş etmiş, yapılacak ilânda tespit edilecek müddet içerisinde itiraz vu-
kubulmadığı veya itirazlar reddedildiği takdirde tescile karar veri leceğini 
hükme bağlamıştır. Medeni Kanunun tercümesi sırasında bu meselenin 
usul hukukuna taallûk ettiği düşüncesiyle ve Hukuk Muhakemeler i 
Usulü Kanununda derpiş edilmek üzere, ilân ve itiraz meselesi kasten 
kanun metn inden çıkarılmış fakat Usul Kanununa da her nedense bu 
hususta hüküm konmamıştır . 
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Hukuk Muhakemeler i Usul Kanunumuzun müdahaleye ait hükümle
ri sadece taraflardan birine iltihak yoliyle vâki olacak müdahaley i kabul 
e tmiş olup, asli müdahale hakkında bir hüküm sevketmemiş bu lunduğu 
için Medeni Kanunun 639 uncu maddesi uyarınca açılan tescil dâvaları
na karşı vukubulan asli müdahale taleplerini mahkemeler kabul e tme
mek şıkkını tercih etmişler ve Yargıtay da nihayet bu görüşü ben imse
miştir. Halbuki bundan yukarda arz edilen aksaklıklar hemen her gün 
meydana çıkmaktadır. Hattâ bu münasebet le şunu da bel ir tmek yer inde 
olur ki, bugünkü içtihat, Topraksız Köylüye Toprak Dağıt ı lması hakkın
daki Kanunun tatbikatında da pek çok zorluklar çıkarmaktadır . 

İşte bu ve buna benzer aksaklıkları gidermek ve hâdiselere uygunlu
ğu şüphesiz bulunan asıl metne sadakati sağlamak maksadiyle 639 un
cu maddenin son fıkrasının değiştiri lmesine dair işbu kanun teklifi ha
zırlanmıştır. Bu teklifin Medeni Kanunumuzda yapı lması düşünülen ve 
ilmî bir heyet tarafından hazır lanmakta bulunan umumi mahiyet teki de
ğişikliklerle birlikte ele alınıp incelenmesi ileri sürülebilir. Fakat itiraf et
mek gerekir ki, umumi mahiyetteki tadillerin hazırlanıp Meclise sevkedil-
mesi belki ancak birkaç sene sonra mümkün olabilir. Halbuki sözünü et
tiğimiz 639 uncu maddenin bugünkü metni ve tatbikat birçok hakların 
kaybolmas ına sebep olmaktadır. Bu itibarla sunulan işbu teklifin acele 
olarak tetkikini saygı ile rica ederiz. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
T.B.M.M. 

Adliye Encümeni 19.II. 1954 
Esas No. : 1/759, 2/488 

Karar No. : 41 

Yüksek Reisliğe 

Türk Kanunu Medenisinin 639 uncu maddesinin değişt ir i lmesi hak
k ında Adl iye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyet inin 25.1.1954 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulmasına karar veri len kanun 
lâyihası, Niğde eski Mebusu Necip Bilge ve iki arkadaşının Türk Kanunu 
Medenis inin 639 uncu maddesinin son fıkrasının değişt ir i lmesi hakkın
daki kanun teklifi ile tevhit edilerek Adliye Vekâleti mümessi l i hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha ve teklifin hedefi, Medeni Kanunumuzun iktibası zaman ında 
bahis konusu 639 uncu maddenin aslında mevcut olan ilân mecbur iye
ti hükmünün her nasılsa unutulmuş olmasından doğan boşluk ve bun
dan istifade eylemeye kalkışan bâzı suiniyet sahiplerinin son zamanlar-
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da ziraî mahsullerin kıymetlenmesi sebebiyle tedarik ettikleri traktörler
le çok geniş araziyi sürüp tedarik ettikleri şahitlerle buraları çok eskiden 
beri ellerinde bulundurduklarını beyan et t irmek suretiyle büyük mikyas
ta Devlet arazisini kendi namlarına tescil et t i rmelerinden doğan haksız 
vaziyet lere son vermek ve ziraati kabil arazinin, hususi kanunu mucibin
ce asıl toprağa muhtaç çiftçilere tevzi ve tahsisini temin e tmekten ibaret 
olup, komisyonumuz Hükümet lâyihasında bu bapta tafsilâtı ile bildiri
len muc ip sebeplerine tamamen iştirak etmekte bulunmuştur. Değiştiri
lip ilâve edilen noktalar hususunda Hükümet lâyihasında muc ip sebep
leri ve teklif edilen metinlere esas itibariyle iştirak eden komisyonumuz 
içinden ekseriyet, lâyihada maddenin I inci ve II nci fıkralarında h ü k ü m 
değişikliği yapı lmaksızın Almanca aslına daha uygun hale ifrağ için yapı
lan ibare değişikliğine, bu ibare değişikliğinin Medeni K a n u n u m u z u n 
başlamış olan umumi revizyonuna bırakmak daha muvafık olacağı mü-
lâhazasiyle şimdilik lüzum olmadığına kaani olduğundan madden in I in
ci ve II nci fıkralarındaki tâbir ve ilâvelerin şimdilik muhafazasına karar 
vermiştir . 

Bir de her ne kadar madde metin ve ibaresinden de anlaş ı lmakta ise 
de tescil ve tescile itiraz dâvasının mahiyetten aynı mevzua mütaall ik ve 
birbir inden ayrılması caiz o lmayan bir vahdet teşkil et t iğinden tescile 
karşı itiraz dâvası açıldığı takdirde bunun esas tescil dâvas ından ayrı 
olarak değil , behemehal birlikte rüyet ve intacı lüzumu her hangi bir yan
lışlığa mahal ka lmamak üzere işbu esbabı mucibe mazbatas ına dercini 
de komisyonumuz karar altına almıştır. 

Lâyihanın mühim ve müstacel ihtiyacı karşı lamak mahiyet inde oldu
ğunu kabul eden komisyonumuz öncelik ve ivedilikle müzakeres in in ic
rasını tensibetmiştir. 

U m u m i Heyetin yüce tasvibine arz o lunmak üzere Yüksek Reisl iğe 
takdim olunur. 

Reis Bu Rapor Sözcüsü 

Konya 

H. Aydıner 

İzmir 

Söz hakkım mahfuz 

H. Özyörük 

Balıkesir Konya 

Söz hakkım mahfuz 

A. F. Ağaoğlu 

Ankara 

Söz hakkım var 

M. Er kuyumcu 

Amasya 

İ. Olgaç O. T. Iltekin 
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Ayd ın 

C. Ülkü 

Çoruh 

M. Güney 

Gaziantep 

G. Kınoğlu 

Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 

Manisa 

Ş. Ergin 

İstanbul 

A. Moshos 

Kütahya 

S. S. Nasuhoğlu 

Tokat 

M. Önal 

L. Aküzüm 

Kars Kayseri 

Y. Z. Turgut 

Tokat 

H. Ökeren 

Yozgat 

N. Ü. Alçılı 

G E N E L K U R U L D A K İ G Ö R Ü Ş M E (2) 

Türk Medeni Kanununun 639 uncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun lâyihası ile Niğde eski Mebusu Necip Bilge ve iki arkadaşının, 
Türk Kanunu Medenisinin 639 uncu maddesinin son fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS - Takrir vardır, okutuyorum : 

Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri meyanında ve 27 nci sıra
da bulunan, Türk Medeni Kanununun 639 uncu maddesinin değiştiril
mes i hakkındaki kanun lâyihasının diğer işlere takdimen ve tercihan ve 
müstacel iyet le görüşülmesine müsaade buyurulmasını arz ve teklif ede
rim. 

REİS - Takrirde takdimen görüşülmesi teklif edilmektedir. Takd imen 
görüşülmesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . Tak
dimen görüşülmesi kabul edilmiştir. 

T ü m ü üzerinde söz isteyen var mı? Maddelere geçi lmesini reyinize arz 
ed iyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

(2) Tutanak Dergisi : C. 29/2, s.543, Tarih : 9.3.1954 

Yüksek Reisliğe 

Adl iye Encümeni Reisi 

İzmir Mebusu 

H. Özyörük 
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Müstacel iyet de teklif edilmektedir. Müstaceliyetle görüşülmesini re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Müstacel iyet le görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

T ü r k Meden i Kanununun 6 3 9 uncu Maddes in in Değişt ir i lmesi 

Hakkında Kanun 

M A D D E 1. - Türk Medeni Kanununun 639 uncu maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir : 

b) Fevkalâde müruruzaman 

Madde 639. - Tapu sicilinde mukayyet o lmayan bir gayr imenkulu ni-
zasız ve fasılasız 20 sene müddet le ve malik sıfatiyle yedinde bulundur
muş olan kimse o gayrimenkulun kendi mülkü olmak üzere tescili tale
binde bulunabilir. 

Tapu sicilinde maliki k im olduğu anlaşı lamayan veya 20 sene evvel 
vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm verilmiş bir kimsenin uhdesinde mu
kayyet olan bir gayrimenkulu aynı şerait altında yedinde bulunduran 
kimse dahi o gayrimenkulun, mülkü olmak üzere tescilini talebedebilir. 

Tescil dâvası Hazine ve ilgili âmme hükmi şahsiyeti aleyhine açılır ve 
mahkemece gazete ile ve ayrıca mahall inde münasip vasıtalarla en az 3 
defa ilân olunur. 

Son i lândan itibaren 3 ay içinde bir itiraz dâvası açı lmaz veya açılıp 
da reddedilir ve iddia sabit olursa tescile karar verilir; karara gayr imen
kulun haritası veya ebatlı krokisi eklenir. 

Hususi kanun hükümleri mahfuzdur. 

REİS - Madde hakkında söz isteyen var mı? Maddeyi reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. - Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. 

REİS - Madde hakkında söz isteyen var mı? Maddeyi reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyet i me
murdur. 

REİS - Madde hakkında söz isteyen var mı? Maddeyi reyinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

T ü m ü n ü reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 
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T ü r k Medeni K a n u n u n u n 639 uncu Maddes in in Değişt ir i lmesi 

Hakkında Kanun (3) 

No . : Kabul tarihi : 

6333 9.III. 1954 

M A D D E 1. - Türk Medeni Kanununun 639 uncu maddes i aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir : 

b ) Fevkalâde müruruzaman 

Madde 639. - Tapu sicilinde mukayyet o lmayan bir gayr imenkulu ni-

zasız ve fasılasız 20 sene müddet le ve mâlik sıfatiyle yedinde bulundur

m u ş olan kimse o gayr imenkulun kendi mülkü olmak üzere tescili tale

binde bulunabilir. 

Tapu sicilinde maliki kim olduğu anlaşı lamayan veya 20 sene evvel 

vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm verilmiş bir kimsenin uhdesinde mu

kayyet olan bir gayrimenkulu aynı şerait altında yedinde bulunduran 

k imse dahi o gayrimenkulun, mülkü olmak üzere tescilini talebedebilir. 

Tesci l dâvası Hazine ve ilgili â m m e hükmi şahsiyeti a leyhine açılır ve 

mahkemece gazete ile ve ayrıca mahall inde münasip vasıtalarla en az 3 

defa ilân olunur. 

Son ilândan itibaren 3 ay içinde bir itiraz dâvası açı lmaz veya açılıp 

da reddedilir ve iddia sabit olursa tescile karar verilir; karara gayr imen

kulun haritası veya ebatlı krokisi eklenir. 

Hususi kanun hükümleri mahfuzdur. 

M A D D E 2. - Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. 

M A D D E 3. - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 

(3) Resmî Gazete : 17.3.1954-8660 Kavanin Mecmuası : C. 36, s.923 
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43 - NEŞİR YOLU İLE İŞLENECEK CÜRÜMLER 

Basın mevzuatı, parlamento tarihinin her döneminde özellikle, çok 
partili yönetim sonrasında hep tartışılagelmiş, iktidar-muhalefet ilişki
lerinin aynasını oluşturmuştur. 

Çok partili yönetimin uygulamaya konduğu IX. Dönemde, muhale
fet, iktidarın emrinde bulunan radyo yayınlarından ve resmî ilânların 
dağıtımından, iktidar da yazılı basının iktidar karşıtı tutumundan ya-
kmmıştır. 

Demokratik gelişim basın özgürlüğü ile doğru oranlıdır. İktidar, 
sürgit basından yakınıp basının özgürlüğünü sınırlama yoluna gitmek
te, muhalefet de her çareye başvurarak direnme göstermektedir. 

6334 sayılı Neşir Yolu ile İşlenecek Cürümler Hakkındaki Kanunun 
oluşumu bu dönemdeki iktidarla muhalefetin tam bir hesaplaşmasının 
belgesidir. Bu nedenle Kanunun gerekçesi, komisyon raporları ve Ge
nel Kurul görüşmeleri kaynaktan olduğu gibi alınmıştır. 

Uzun ve çekişmeli bir görüşmeden sonra kesinleşen Kanun, önemi 
nedeniyle görüşmelerin sonuna konmuştur. 

Y A S A N I N G E R E K Ç E S İ V E K O M İ S Y O N R A P O R L A R I (1) 

T.C. 

Başvekâlet 15.11.1954 
Muamelât Umum Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-2737, 6/350 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkında Adale t 
Vekâlet ince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyet ince 13.11.1954 tarihinde 
Yüksek Mecl ise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mu-
cibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 

A. Menderes 

(1) Tutanak Dergisi: C. 29/1, 60 ıncı Birleşim, Tutanak Dergisine bağlı 204 Sıra Sa
yısı s. 1-11 
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ESBABI M U C İ B E L Â Y İ H A S I 

Hürriyetler nizamı olan demokrasinin yurdumuza getirdiği en esaslı 
değişikliklerden biri de, topluluğu teşkil ve terkip eden vatandaşlar ın 
hürriyetlerini, kanun dairesinde ve başkalarının hak ve hürriyetine teca
vüz e tmemek şartiyle, kullanabilmeleri ve hür olmanın haysiyet ve şere
fiyle yaşamak imkânını elde etmiş bulunmalarıdır. 

Tabiî haklarımızdan mâdut bulunan hürriyetlerimizin hududunu, 
başkalarının hürriyetinin hududu takyidetmesi itibariyle fert olarak, ce
miyet olarak hakkımız bulunan hürriyetleri ancak onlara riayet ey lemek 
ve saygı göstermek suretiyle mahfuz tutmak mümkündür . 

Bütün demokrat ik idarelerde, hürriyetlerin kullanılmasının yanl ış is
t ikametlere sürüklenmesine mâni olmak ve bunları her nevi taaddi ve te
cavüzlere karşı masun ve mahfuz bulundurmak maksadiyle kanuni ted
birler al ınmış, başka bir tâbirle hürriyetlerin nizamı tesis edilmiştir. 

Vatandaşlarımızın sahip oldukları fikir, söz, neşir hak ve hürriyetleri 
Teşkilât ı Esasiye Kanunu ile mutlak teminat altına al ınmış ve bu hürri
yetlerin istimaline vasıta olan matbuatın kanun dairesinde serbestisi y i 
ne Teşkilâtı Esasiye Kanununda kabul edilmek suretiyle Matbuat hürri
yet inin de hududu tâyin edilmiş bulunmaktadır . Çünkü; hududu tâyin 
edi lmeyen bir hürriyetin tasavvuruna ve hüsnü ist imaline imkân olma
dığı gibi hürriyetlerin kötüye kullanılmasının da fert ve cemiyet a leyhine 
büyük zararlar ve tehlikeli neticeler tevlidedeceği ve hattâ bizzat hürr iye
ti tehdidederek yok edeceği açık bir hakikattir. 

Matbuat hürriyeti nizam altına alınmadığı takdirde bir taraftan bu 
hürriyetin suiistimal edilerek muhtelif şekil ve tarzlarda şeref ve haysi
yet lere tecavüz edilmesi, her neviden şantajlar yapı lması yani bu hürri
yet in kullanılması z ımnında diğer vatandaşların hürriyetlerine tecavüz
lerde bulunulması diğer taraftan yalan haber veya havadis neşri suretiy
le yalnız âmmenin huzur ve sükûnunun bozulması değil Devlet in yüksek 
menfaatlerinin haleldar edilmesi ve hattâ emniyet ve bekasının dahi teh
likelere mâruz bırakılması gibi asla tecvizine imkân o lmayan hallerle ce
miyet ıstıraba sevk edilmiş olur. 

Matbuat hürriyeti hiç şüphe yok ki, vatandaşın tefekkür hürriyetini, 
tenkit hakkını ve umumiyet le siyasi haklarını kul lanması ve â m m e mu
rakabesinin işleyebilmesi ve haberleşmenin temini maksat lar ına dayan
maktadır. 

Binaenaleyh bu hürriyetlerin kullanılmasında kanun vâzılarının tes
pit ettikleri maksat içinde kalmak ve bu hürriyetlerin suiistimali ile mat-
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buatı bir taaddî vasıtası haline get i rmemek, vicdanlarda korku ve endişe 
ya ra tmamak ve nihayet âmmenin menfaatini, huzur ve sükûnunu, em
niyet ve selâmetini ihlâl e tmemek hususlarının arz ettiği ehemmiye t izah
tan varestedir. 

Matbuat rejimlerinin bütün memleket lerde türlü safhalar geçi rmiş ol
duğunu ve nihayet demokrat ik memleket ler in mevzuat ında arz ve izahı
na çalıştığımız prensiplerin mahfuz bulundurulması için h ü k ü m ve mü
eyyideler konulmuş bulunduğunu sathi tetkiklerle dahi derhal ortaya 
koymak mümkündür . Demokrat ik memleketler ezcümle Amer ika , İngil
tere, Fransa, İtalya ve İsveç gibi devletler neşir hürriyetinin suiist imalini 
önlemek ve bur suretle esasta hakiki neşir hürriyetini h imaye ve muha
faza e tmek maksadiyle lüzumlu tedbirleri ve müeyyideler i çoktan kabul 
e tmiş ve hattâ bu mevzuda hususi kanunlar dahi tedvin eylemiş bulun
maktadır. 

Vaziyeti daha iyi tebarüz ettirebilmek maksadiyle İsveç Matbuat Ka
nununun mucip sebeplerinden bir kısmını aynen kendi esbabı mucibe-
mize dercetmeyi faydalı görüyoruz : "Matbuat hürriyetinden maksat , ev
velâ, her İsveç vatandaşının, Matbuat Kanununda derpiş o lunmadığı 
halde â m m e makamları tarafından önceden çıkarılabilecek mânilere 
bak miyar ak neşriyatta bulunabilmesi, saniyen, bu neşriyatın muhtevas ı 
dolayısiyle, salahiyetli mahkemelere celbedilmesi ve âmmenin haberleş
mesine mâni olmaksızın umumi huzur ve sükûnu sağlamak maksadiy le 
tedvin edi lmiş mevzuata muhal if neşriyatta bulunulduğu takdirde ancak 
cezalandırılabilecekleri teminatının vaz'ıdır. 

Böylece tespit olunan gayeyi nazarı itibara alan bizler, her şahsa; aşa
ğıda sarahaten yazılı bulunan hükümlere (İsveç Matbuat Kanunu hü
kümler i ) riayet eylemek ve saygı göstermek ve diğer mer'i mevzua ta mu
halefet ey lememek ve Devletin dahilî sükûnu ile harici emniyet ini ve Tan
rıya, Hükümete , vatandaşlara, örf ve âdetlere borçlu o lduğumuz mukad
des hürmet i göz önünde bulundurmak şartiyle ister hususiyle kırall ığa 
veya yabancı devletlere, ister hale ve maziye, ister yaşayan veya ö lmüş 
olan kimselere , taallûk etsin ve hangi üslûp ve mahiyet te yazı lmış olur
sa olsun, her hangi bir mevzu üzerinde fikirlerini ifade e tmek ve açıkla
mak hakkını tanıyoruz. 

Bu itibarla matbuat suçları hakkında hüküm vermekle mükel le f bu
lunanlara, masumlar ı müdafaa ve himaye vazifesini tahmil eden bizler, 
matbuat hürriyetini, medeni bir cemiyetin ve her vatandaşın hak ve hür
riyetiyle kabili telif bir şekilde sağlamak maksadiyle aşağıdaki h ü k ü m ve 
tedbirleri karar altına almış bulunuyoruz." 
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Hürriyet esasına dayanan idare tarzını henüz tatbika başlayan m e m 
leket imizde ise, daha dikkatli ve basiretli hareket o lunmasının bir içtimai 
zaruret teşkil ettiği aşikârdır. 

Halbuki , mer'i mevzuat ımızın yukarda temas ve işaret ett iğimiz mak
sat ve icaplara cevap verememekte olduğunu ifade e tmek yer inde olur. 
Mevzua t ımızda mevcut hükümlerin hâdiselere ve içtimai zaruret lere gö
re işlenmesi ve boşluklar varsa doldurulması, hürriyetlerimizin hususiy
le hürriyet rejiminin halen ve âtiyen her türlü tehlikelerden masun bu
lundurulmasının en esaslı teminatını teşkil eder. 

İşte bu maksatladır ki, (Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cü
rümler hakkındaki kanun lâyihasıjnı tanzim ederek Yüksek Mecl ise tak
d im etmiş bulunuyoruz. 

Neşir hürriyetinin vasıtası olan matbuatın tâbi olduğu h ü k ü m ve mü
eyyidelere keza bir neşir vasıtası olduğu muhakkak bulunan radyonun 
ithal edi lmemesi doğru olamayacağından radyo vasıtasiyle yapı lan neş
riyatta bu lâyiha hükümleri de tâbi kılınmıştır. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi , matbuat vasıtasiyle ve her ne su
retle olursa olsun tecavüz, hakaret tehdit ve isnatların yahut şahsiyata 
yer veren neşriyatın ve teşhirlerin önlenmesini istihdaf etmektedir. 

Maddede cürmün kimler aleyhine işlenebileceği i l t izamen tadat edil
memiştir . Böylece cürme fiilen mâruz kalanlar istisnasız olarak h imaye 
edi lmiş bulunmaktadır . 

Ezcümle , resmî sıfatı haiz olan memurlar, adlî, siyasi veya askerî he
yetler, hakiki veya hükmi şahıslar gibi varlıklar ve mevcudiyet ler cü rmün 
mağduru olabileceklerdir. 

Matbuat vasıtasiyle, her ne suretle olursa olsun namus, şeref veya 
haysiyete tecavüz edilmesi veya hakarette bulunulması veya itibar kıra
cak veya şöhret veya servete zarar verebilecek bir hususun isnadedi lme-
si yahut rıza hilâfına hususi veya ailevi ahvalin teşhiri yahut bu yo lda 
hakaret veya tecavüzde, isnatta veya teşhirde bulunulacağından bahisle 
tehditte bulunulması halleri memnu olup bu nevi hareketleri matbuat 
vası tasiyle yani Basın Kanunumuzun derpiş eylediği neşir vası talar ından 
ve şekillerinden her hangi biriyle işleyenler altı aydan üç seneye kadar 
hapis ve bin liradan on bin liraya kadar ağır para cezasiyle m a h k û m edi
leceklerdir. Bu cürümlerden her hangi birinin işlenmesi hal inde fail, ha
pis ve ağır para cezasiyle cezalandırılacaktır. 

Maddede tecavüz, hakaret, isnat, teşhir ve tehdit tahdidi mânada 
a l ınmamış bilâkis (her ne suretle olursa olsun) kaydının v a z i suretiyle 
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bu efalin sarih veya zımnî bütün şekilleri kasdolunduğu ifade edilmiştir. 
Bu itibarla Türk Ceza Kanununun 192 nci maddes inde yer bulan ve şan
taj diye tevsim edilen tehdidin dahi, menfaat unsuru aranmaksızın, mad
denin 4 numaral ı bendinin şümulü dahilinde mütalâası icabedecektir . 

Son fıkra hükmü, kanuni mahiyette bir şiddet sebebidir. Bu madde
de yazılı olan cürümler resmî sıfatı haiz olanlar aleyhinde sıfat veya hiz
metler inden dolayı işlendiğinde ceza, mağdurun sıfatı ile ifa ettiği vazife
nin mahiyet i ve ehemmiyeti , cü rmün ağırlığı ve tesir derecesi nazara alı
narak, üçte birden yarıya kadar artırılarak hüküm olunacaktır. 

İkinci madde, birinci maddede yazılı olan cürümlerin Cumhur iye t 
Müddeiumumil ik ler ince re'sen takibedilebileceğini âmir bu lunmakta ve 
bu suretle adalet cihazını harekete getirmek imkânını her hangi bir se
beple bu lamamış olanların hukukunu teminat altına a lmakla beraber, 
aynı zamanda, takibata geçi lmemesi suretiyle çirkin ve tahripkâr neşri
yatın devam ettirilmesinde gizli ve gayrimeşru menfaatler uman suiniyet 
erbabının da bu kötü maksatlarının bertaraf edilmesini istihdaf eylemek
tedir. Artık hukuku âmme dâvasının tahrik ve ikamesi için lüzumlu olan 
yazılı muvafakat , mezuniyet veya ş ikâyetname gibi mütekadd im dâva 
şartlarının mevcudiyet i aranmaksızın takibat Cumhur iye t Müdde iumu
miliklerince re 'sen yapılacaktır. Bu sayede hem mağdurlar ın ve h e m de 
cü rmün işlenmesiyle huzur ve sükûnu bozulmuş olan cemiyet in hak ve 
hukuku korunmuş olacaktır. 

İkinci maddenin son fıkrası hükmü; re'sen takip usulüne istisna 
vaz'etmektedir . Bu istisnaya göre, Türk Ceza Kanununun 158, 159, 164 
ve 166 ncı maddeleri ahkâmı, arz ettikleri hususiyet göz önünde tutula
rak, re 'sen takibin şümulü haricinde bırakılmış yani mezkûr maddelerde 
yazılı suçlardan dolayı takibat icrası, bugün olduğu gibi, izin ve muvafa-
kata bağlı tutulmuştur. 

Lâyihanın üçüncü maddesi , Devletin siyasi veya malî itibarını sarsa

cak veya âmmenin telâş ve heyecanını mucip olacak mahiyet teki ya lan 

haber ve havadislerin veya bu mahiyetteki vesikaların neşrini meneyle-

mekte ve bu gibi neşriyata tevessül edenler hakkında (1) seneden (3) se

neye kadar hapis ve (bin) liradan (on bin) liraya kadar ağır para cezası 

derpiş etmektedir . 

Yalan haber, havadis veya vesika neşrinin Devlet itibarını sarsmak 
veya âmmen in telâş ve heyecanını mucip olmak bakımlar ından ne müh-
lik zararlar tevlidedeceği izahtan varestedir. 
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Bu maddeye göre, neşri menolunan haber, havadis veya vesikalar, 
Devlet in siyasi veya malî itibarını sarsacak veya âmmenin telâş ve heye
canını mucip olacak, huzurunu bozacak mahiyetteki yalan, yani hakika-
ta aykırı ve sıhhattan âri olanlardır. Maddenin Devletin siyasi i t ibarından 
maksudu memleket in iç ve dış siyasetiyle itibar ve prestijidir. Malî itiba
ra gelince; bunu da bütçeye, vergilere, Devlet borçlarına, tediye muvaze 
nesine, para kıymetine hulâsa Devlet hizmetlerini yaşatan b i lcümle malî 
mevzulara şâmil olarak kabul etmek lâzımdır. 

Maddenin meneylediği ikinci nevi yalan haber, havadis veya vesikala
rın, âmmen in telâş ve heyecanını mucip olup huzurunu yani içt imai sü
kûn ve nizamı bozacak mahiyette olması icap eder. Burada â m m e n i n te
lâş ve heyecanını mucip olma keyfiyetini en geniş mânasiyle müta lâa ey
lemek ve maddenin her hangi bir vatandaş topluluğunun huzur ve sü
kûn içinde çalışıp yaşamasını ihlâle, telâş ve heyecan tevlidine veya hu
zur bozmaya müncer olabilecek yalan neşriyata şâmil bu lunduğunu tas
rih e tmek gerekir. 

Maddenin tatbiki için, âmmenin telâş ve heyecana düşmesi , şart ol
mayıp yalan neşriyatın bu mahiyeti haiz bulunması kâfidir. 

Â m m e n i n telâş ve heyecanını mucip olacak mahiyet teki ya lan haber, 
havadis veya vesika neşri veya nakli matbuat vasıtasiyle veya radyo ile 
yapı ld ığında failleri hakkında Türk Ceza Kanununun 161 inci maddes i 
değil, hususi bir hüküm olan lâyihanın 3 üncü maddesi uygulanacaktır . 

Yalan haber, havadis veya bu mahiyetteki vesikaların neşri veya nak
li matbuat vasıtasiyle yahut radyo ile olmayıp da âdiyen ika edi ldiğinde 
tabiatiyle bu kere tadili talep olunan T.C.K. 'nun 161 inci maddes indeki 
muhaffef müeyyide tatbik edilecektir. 

Bu suretle mevzuat ımızdaki hükümlerin ahenk ve irtibatı tesis edile
rek cürüm ile ceza arasındaki nispeti âdile esasına da yer ver i lmiş bulun
maktadır. 

Kanun lâyihasının 4 üncü maddesi , birinci ve üçüncü madde le rde 
yazıl ı cürümlerin tekerrürü halinde cezaların bir misli artırılarak hükme
di leceğim âmir bulunmaktadır. Maddenin tatbikinde Türk Ceza Kanunu
nun tekerrüre mütedair olan 81 ve mütaakıp maddeler i hükümler i tabi
atiyle nazara alınacaktır. 

Lâyihanın beşinci maddesi, mevkute sahiplerine veya cezaen mesul 
ed i lemeyen hallerde (Basın Kanunu madde 16 bent 4) naşire, inzibati 
mahiyet te olmak üzere, bir para cezası tahmili suretiyle mevzua t ımızda 
yeni sayılabilecek bir hüküm vaz'eylemektedir. 
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Mevkute veya gayrimevkutelerle işlenen suçlarda cezai mesuliyet Ba
sın Kanunumuzun 16 ncı, hukuki-malî mesuliyet de 17 nci maddeler in
de derpiş edilmiştir. Mevkutelerde sahip cezai mesuliyete iştirak ettiril
memiş , ancak hukuki-malî mesuliyeti kabul olunmuştur. Mevkute tarifi
ne g i rmeyen basılmış eserlerle yani gayrimevkut neşriyatla işlenen suç
larda ceza mesuliyeti, failin (muharrir, müellif, mütercim. . . ) belli o lmadı
ğı veya bu kimse aleyhinde Türk mahkemeler inde dâva açı lamadığı veya 
kendisinin malûmatı yahut muvafakati haricinde neşriyatta bulunuldu
ğu hallerde naşire terettübetmektedir. Bu şartlar altında cezai mesul iye
ti kabul edi lmiş olan naşire ayrıca hukuki mesuliyette (Basın Kanunu : 
Madde 17) tahmil edilmiştir. 

Mevkute veya gayrimevkute neşrinden elde edilecek maddi veya mâ
nevi kazançların hakiki müstefidi mevkute sahipleriyle naşirlerdir. 

Mevkute lerde sahibinin i tma eylediği mesul müdürler in arkasına giz
lenerek onları sevk ve tahrik suretiyle kendisine büyük kârlar temin eden 
neşriyattan dolayı mesul addedi lmemesi hak ve adalete hiçbir suretle uy
gun olmaz. 

Gayrimevkutelerde ise, cezai mesuliyetten kurtulmak için hakikatta 
naşir tarafından yayınlanan matbualar üzerine i tma edilmiş şahıslar mu
harrir, müell i f veya mütercim olarak yazı lmakta ve bu suretle naşirin ce
zai mesuliyet i fiilen imkânsız kılınmaktadır. 

Mevkute ve gayrimevkutelerde insiyatifi elinde bulunduran ve kanu
na muhal i f neşriyattan dolayı temin edilen maddi ve mânevi kazançlar
dan tamamiyle müstefit olan mevkute sahipleriyle naşirlerin Basın Ka
nunundaki mesuliyetlerinden tamamiyle ayrı olmak ve bu mesuliyetler 
mahfuz kalmak şartiyle inzibati mahiyette bir para cezası tehdidi alt ında 
bırakılmaları matbuat nizamının, fert ve â m m e haklarının menfaati ve 
korunması bakımından lüzumlu ve zaruri addedilmiş ve memleke t reali
teleri de bunu icabettirmiş bulunmaktadır . 

A y n ı zamanda bu hüküm ile, sahip ve naşirin neşir hürriyetinin isti
mal inde daha dikkatli, itinalı ve tedbirli bulunmalar ı lüzumunun kanun 
vâzı ınca kendilerine bir vazife olarak tahmil olunduğu ifade edilmektedir . 

Maddeye göre, lâyihada yazılı (birinci ve üçüncü maddeler) cürümler
den dolayı esas suç faillerinin mahkûmiyet ler i halinde tâyin olunacak 
ağır para cezasının beş misli, hiçbir talep sevk e tmeden mevkute sahibin
den veya cezaen mesul edi lemeyen hallerde naşirden tahsiline mahkeme
ce esas hüküm ile birlikte karar verilecektir. Cürüm, mevkute tarifine 
g i rmeyen bası lmış eserlerle işlendiğinde bu para cezasının tahsiline ka-
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rar verebi lmek için, naşirin Basın Kanununun 16 nci maddesinin 4 nu
maral ı bendine tevfikan cezai takibata mâruz bu lunmamas ı şarttır. 

Mesullerin, hakiki veya hükmi bir şahıs olması tefrik sebebi sayı lma
mıştır. 

Maddede derpiş edilen para cezası, âmme n e v i n d e n veya tazminat 
kabil inden bir para cezası olmayıp inzibati mahiyettedir. İnzibati mahiye t 
ve karakter taşıyan bu para cezası, âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki 6183 sayılı Kanunla yazılı usule tevfikan tahsil ve infaz edile
cektir. 

Lâyihanın 6 nci maddesiyle, 1 ve 3 üncü maddeler inde yazıl ı cürüm
lerin radyo yayınlariyle işlenmesi veya hariçte işlenip de radyoda nakle
di lmesi yani tekrar olunması menedilmiştir. 

Maddede , Basın Kanununun 16 nci maddesinin birinci bendindeki 
müteselsi l yahut birlikte mesuliyet sistemine müşabih bir mesul iyet sis
temi kabul edilmiştir. 

Mesuliyet , faili asli ile birlikte cürmün radyo ile neşrini veya naklini 
temin etmek suretiyle suçun tekevvününe âmil olan vazifeli m e m u r a te-
rettübetmektedir . 

Bu suretle lâyihanın birinci ve üçüncü maddeler inde yazılı cürümle
rin radyo vasıtasiyle işlenmesi veya nakledilmesi hallerinde hem fail ve 
hem de muhteviyat ı cürüm olan hususların radyo ile neşrini veya nakli
ni temin eden vazifeli memur cürme mürettep olan ceza ile tecziye edile
ceklerdir. 

Son fıkra hükmü ile maddenin tatbikatında Memur in Muhakemat ı 
Kanunu hükümlerinin cari olmayacağı esası kabul ve dolayısiyle adlî te
minat ve murakabe tesis edilmiş bulunmaktadır. 

Adliye Encümeni Mazbatas ı 

T.B.M.M. 
Adliye Encümeni 4.III. 1954 
Esas No. : 1 / 767 

Karar No. : 48 

Yüksek Reisliğe 

A d a l e t Bakan l ığ ı taraf ından haz ı r lanarak Veki l le r H e y e t i n c e 
13.11.1954 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulmasına karar veri len 
(neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler) hakkındaki kanun 
lâyihası Başvekâlet in 15.11.1954 tarih ve 7 1 / 2 7 3 7 sayılı yaz isiyle Büyük 
Millet Meclisi Yüksek başkanlığına gönderilmiş ve Makamı Riyasetçe in-
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celenmek üzere encümenimize havale edilmiş o lduğundan Adale t Vekili 
ile Vekâlet temsilcileri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Neşir voliyle veya radyo vasıtasiyle işlenecek bâzı cürümlere ver i lme
si gereken cezalara ait mevzuat ımızdaki boşlukları doldurmak ve gider
mek maksadiyle hazırlanarak Yüksek Meclise sunulduğu anlaşılan ka
nun lâyihasının esbabı mucibesinin tetkikmdan da keyfiyet anlaşılacağı 
veçhile başlıca aşağıda hulâsa edilen gerekçelere istinadettiği anlaşıldı. 

1. İçinde bulunduğumuz demokrasi rejimi tam mânasiyle bir hürri
yetler nizamıdır. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun vatandaşlara sağladığı 
tabiî haklardan madut olan hürriyetin hududu nedir? Bu hudut Anaya
samızın 68 inci maddesinde açıkça tarif ve tahdidedilmekte ve mezkûr 
madde aynen her Türk hür doğar. Hür yaşar. Hürriyet başkasına zarar 
ve rmeyecek her şeyi yapabilmektir . 

Tabiî haklardan olan hürriyetin herkes için sınırı başkalarının hürri
yeti sınırıdır. Bu sınırı ancak kanun çizer, denilmektedir. Görülüyor ki 
Anayasamız ın vatandaşlarımıza sağladığı hürriyet mutlak ve hudutsuz 
değildir. Bir vatandaşın hürriyet hakkının sınırı başkalarının hürriyetle
rinin sınırı olarak tâyin ve tahdidedilmiştir. Bu duruma göre yaşadığımız 
hürriyet nizamı içinde tabiî haklarımızdan olan hürriyet hakkımızı kul
lanı rken başkalar ının hürriyet ve haklarına riayet e tmek mecbur iye t in 
deyiz . 

Hürriyetlerimizi kullanırken başkalarının haklarına riayet e tmez ve 
saygı gös termezsek hürriyet haklarımızı suiistimal ve diğer vatandaşlar ın 
haklarına tecavüz etmiş oluruz. Bizim hak ve hürriyetlerimiz nasıl Ana
yasamız ın teminatı altında ise diğer vatandaşların da hak ve hürriyetleri 
aynı derecede teminat altındadır. Yani bir vatandaşın fikir, söz ve neşir 
hak ve hürriyetleri Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle ne dereceye kadar temin 
edilmişse diğer vatandaşın hak ve hürriyetleri de aynı derecede temin 
olunmuştur. Kanunun teminatı altına alınan hürriyetin sınırının tecavüz 
edilmesi halinde durum ne olacaktır? Bütün demokrat ik idarelerde hür
riyetlerin kullanılmasının yanlış istikametlere sürüklenmesine mâni ol
mak ve bunları her nevi taaddi ve tecavüzlere karşı masun ve mahfuz bu
lundurmak için tedbirler al ınmış ve bu suretle hürriyetlerin nizamı tesis 
edilmiştir. Günden güne gelişmekte olan demokras imizde vatandaşlar ın 
hak ve hürriyetlerine tecavüz edi lmemesinin temini için bizde de bu ni
zamın bir an evvel tesis edilmesi lâzım gelir. 

2. Bahsi geçen hürriyetlerin istimaline vasıta olan matbuat ın kanun 
dairesinde serbest olduğu esası Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 77 nci 
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maddes inde ayrıca kabul edilmiştir. Matbuatın ancak kanunun çerçeve
si içinde serbest olduğunu tasrih etmek suretiyle matbuat hürriyetinin 
hududunu sarih bir şekilde çizen mezkûr madde hükümler i matbuat 
hürriyetinin de diğer hürriyetler gibi hudutsuz olmadığı açıkça göster
mektedir. Esasen hududu tâyin edilmeyen bir hürriyetin tasavvuruna ve 
hüsnü istimaline imkân yoktur. Hürriyetlerin kötüye kul lanı lmasının 
fertler ve cemiyet aleyhine büyük zararlar ve tehlikeli neticeler doğurabi
leceği ve hattâ bizzat hürriyetleri tehdit ve yok edebileceği hususu ise 
izahtan müstağnidir. 

3. Basın hürriyeti nizam altına alınmadığı takdirde bir taraftan bu 
hürriyetin suiistimal edilerek muhtelif şekil ve tarzlarda şeref ve haysi
yet lere tecavüz edilmesi, her neviden şantajlar yapı lması ve bu hürr iye
tin kullanılması sırasında diğer vatandaşların hürriyetlerine tecavüz 
o lunması diğer taraftan yalan haber veya havadis neşri suretiyle yalnız 
âmmen in huzur ve sükûnunun bozulması değil aynı zamanda Devlet in 
yüksek menfaatlerinin haleldar edilmesi ve hattâ emniyet ve bakas ınm 
dahi tehlikelere mâruz bırakılması gibi asla tecvizine imkân o lmayan hal
ler tahaddüs edebilir. 

Vatandaşın tefekkür hürriyetini tenkit hakkını ve umumiye t le siyasi 
haklarının kullanması, âmme murakabesinin işletilebilmesi ve haberleş
menin temini maksadiyle kabul edilmiş olan matbuat hürriyetinin kulla
nı lmasında vâzıı kanunun tespit ettiği maksat içinde kalmak bu hürri
yetleri suiistimal ile bir taaddi vasıtası haline ge t i rmemek vicdanlarda 
korku ve endişe yara tmamak ve nihayet âmmenin menfaati huzur ve sü
kûnunu emniyet ve selâmetini ihlâl e tmemek icabeder. Bu sebepler dola-
yısiyle birçok demokratik memleket lerde ezcümle, Amer ika , İngiltere, 
Fransa, İtalya, İsveç gibi devletlerde neşir hakkının kötüye kullanılması
nı önlemek maksadiyle lüzumlu tedbirler ve müeyyideler çoktan kabul 
edilmiştir. 

Hürriyet esasına dayanan idare tarzını henüz tatbike baş lamış olan 
memleket imizde daha dikkatli ve basiretli hareket edi lmesi l üzumunun 
içtimai bir zaruret teşkil ettiği meydanda iken mer' i mevzuat ımız yukar
da işaret edilen icap ve maksatlara cevap vermemektedir . Mevzuat ımız
daki hükümler in bunlara cevap verecek bir hale getiri lmesi ve mevcu t 
boşlukların doldurulması hürriyetlerimizin ve hürriyet rej imimizin halen 
ve âtiyen her türlü tehlikelerden masun bulundurulmasının en esaslı te
minatını teşkil edecektir. 

4. Basın hürriyetinin vasıtası olan matbuatın tâbi olduğu h ü k ü m ve 
müeyyide lerde keza yeni bir neşir vasıtası olduğu muhakkak bulunan 
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radyo vasıtası ile işlenen aynı mahiyetteki cürümlere ait ceza ve müeyyi
delerin bu tasarıdaki hükümler dairesinde hukuki bir n izama raptedil-
mesi uygun görüldüğünden kanun tasarısının hazırlanarak Yüksek Mec
lise sunulduğu anlaşılmış ve zikri geçen mucip sebepler encümenimizce 
de muvafık görüldüğünden kabuliyle kanunun heyeti umumiyes in in mü
zakeresine geçilmiştir. 

Tasar ının heyeti umumiyesinin görüşülmesi sırasında söz alan iki 
üye tenkit hakkının mukaddes olduğunu ve Basın Yoliyle İşlenen Suçlar 
hakkındaki mevzuat ımız kâfi olup ayrıca hususi hükümler sevkına lü
z u m ve zarure t bu lunmadığ ın ı ileri sürerek tasarının reddin i i s temiş
lerdir. 

Ekseriyet teşkil eden diğer bir kısım üyeler de tenkit hakkı kadar dev
let ve va tandaş haklarının da mukaddes o lduğunun tenkit hürriyetinin 
ba sma başkalarının şeref ve haysiyetlerine tecavüz hakkını vermeyeceği 
ni ve tenkitle tahkirin birbirinden ayırt edilmesi icabedeceğini beyan ede
rek fert ve devleti şeref ve haysiyetlerini koruyucu hükümler i ihtiva eden 
tasarının kabulünü teklif etmişlerdir. 

Encümenimizce yapılan uzun görüşmelerden sonra hazır lanan tasa
rının yer inde olduğu, kabule şayan bulunduğu netice ve kanaat ine varıl
mıştır, çünkü; 

Teşkilât ı Esasiye Kanunumuzda matbuat için kabul edi lmiş olan 
hürriyet bazılarınca zannedildiği gibi hudutsuz değildir; Anayasamızda 
matbuat ın ancak kanun dairesinde serbest olduğu kabul edilmiştir. Şu 
halde matbuat hürriyetinin hududunun kanun hükümler iyle çizi lmesi 
lâzım gelir. Gerçi bu hudutlar halen mer'i bulunan Basın Kanuniyle çizi
lip tespit edilmiştir. Ancak mevcut mevzuat ımız son senelerde yurdu
muzda günden güne inkişaf ettiği memnuniyet le görülen basın yoliyle iş
lenen suçların müeyyidelendir i lmesine ve suçların tecziyelerine kâfi de
ğildir. Bu sahada kanunlar ımızda doldurulması icabeden müteaddi t boş
luklar mevcuttur. Bilhassa namus, şeref ve haysiyetine uluorta tecavüz 
edilmesi, başkalarına itibar kıracak, şöhret ve servetine zarar verecek 
hususların isnadedilmesi rıza hilâfına hususi ve ailevi ahvalin teşhir 
o lunması gibi hakiki ve hükmi şahıslar aleyhine Basın yoliyle işlenen 
suçların faillerinin cezalandırı lması hususundaki mer'i mevzuat ımız kâfi 
olmadığı gibi Devletin siyasi ve malî itibarını sarsacak veya âmmen in te
lâş ve heyecanını mucip olacak mahiyette yalan haber veya havadis neş
ri cürümler i hakkındaki müeyyideler de keza noksan bulunmaktadır . Di
ğer taraftan radyo vasıtasiyle işlenen cürümler için kanunlar ımızda tec-
zi edici hiçbir hüküm de mevcut değildir. Neşir vasıtalarından madut bu-
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l iman radyo ile işlenecek cürümlerin zarar ve tesirlerinin basın yol iyle iş
lenen cürümlerden daha az olmayacağı şüphesizdir. Bu itibarla bu saha
da mevcu t boşluğun da doldurulması icabetmektedir. İşte bu sebeplere 
b inaen lâyihanın Heyeti Umumiyenin kabulüne karar veri lerek maddele 
rin müzakeres ine geçilmiştir. 

Birinci maddenin müzakeresi sırasında bâzı üyeler maddedek i na
mus , şeref ve haysiyet ve itibar tabirleriyle ifade edilen cü rmün sarih ol
madığını ve bu madde ile tecziye edilmek istenilen suçların vazıh ve mağ
durlarının da ma lûm bulunmadığını ileri sürerek birinci maddedeki tâ
birlerle bunların taallûk ettikleri cürümlerin sarahaten tâyin ve tarif edil
meler ini talebettikleri gibi diğer bir kısım üyeler de sözü geçen maddede 
yazılı cürümlerden dolayı maddeye eklenecek bir fıkra ile suçluya haki
kati maddenin ispatı hakkının tanınmasını teklif etmişlerdir. 

Yapı lan uzun görüşmeler neticesinde namus, şeref, haysiyet ve itibar 
gibi tâbirlerin hepsinin tarifleri yapılmış ve tatbikatta bil inen sarih ka
nun terimlerinden olmaları dolayısiyle bunların ayrıca tasarruflarının ya
pı lması hakkındaki talep yerinde görülmediği gibi maddedeki suçların 
mağdurlar ının hakiki veya hükmi şahıslar resmî sıfatı haiz olan memur 
lar, adlî, idari, siyasi ve askerî ve sair resmî sıfatı haiz heyetler olabilece
ğinin aşikâr olmasına ve maddede cürümlerin kimler aleyhine işlenebile
ceğinin tadadının tatbikatta bâzı mahzurlar tevlidedebileceğinin ve ez
cümle tadadın haricinde kalan veya unutulan mağdur lara karşı iş lenen 
cürümlerin cezasız kalması gibi tehlikeli bir netice karşısında kal ınması 
iht imalinin mevcut bulunmasına nazaran maddedeki cürümlerin mağ
durlarının tasrihine mütaallik olan talep de keza şayanı kabul görü lme
diğinden ekseriyetle reddedilmiştir. 

Maddenin görüşülmesi sırasında bir üye tarafından dördüncü ben
dindeki şantaj mahiyet inde olan cürmün Türk Ceza Kanununun 192 nci 
maddes inde sevkedilen hükümle esasen müeyyide altına a l ınmış olduğu 
ve bu itibarla bu fıkranın ayrıca kabulüne lüzum bulunmadığı mütalâası 
ileri sürülerek dördüncü bendin tayyı teklif edilmişse de Türk Ceza Ka
nununun bahsi geçen 192 nci maddesinde maddi bir menfaat temini için 
işlenen şantaj cürümlerinin faillerine verilecek cezaların tâyin edi lmiş ol
ması , halbuki birinci maddeden çıkarılması istenilen 4 numaral ı bende 
her hangi bir maddi menfaat beklenmeksizin ika edilecek başka bir ma-
hiyettekiler şantaj fiilinin tecziyesinin mevzubahis bulunması hasebiyle 
bu bendin tayyma matuf talep gayrivârit görüldüğünden keza ret olun
muştur. Suçluya ispat hakkının tanınmasına dair olan talebe gelince bu 
mevzuu enine, boyuna uzun uzadıya mükerreren müzakere ve münaka
şa eden encümenimizce ekseriyetle şu neticeye varılmıştır. 
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Bugün medeni milletlerin bir çoklarının ceza kanunlar ında hakaret 
fiillerinden dolayı mutlak surette suçluya ispat hakkı tanınmamıştır . 
Türk Ceza Kanununun 481 inci maddesinde kabul edilmiş olan prensip 
de budur, maddenin bilhassa ilk fıkrasında bu hüküm açıkça göster i lmiş 
bulunduğu gibi resmî sıfatı haiz olanlar hakkında işlenmiş olan hakaret 
suçları için de mutlak surette ispat, iddia ve talebin tetkik ve kabul edi
lemeyeceği katî bir beyanla ifade ve tansis edilmiş bulunmaktadır . 

İspat hakkındaki prensibin 481 inci maddede tespit edi lmiş bulunan 
şeklinin üç istisnası ise mezkûr maddede şartlara ve kayıtlara bağlı ola
rak göster i lmiş ve Türk Ceza Kanununun 10 uncu maddes indeki kaide 
muvacehes inde bu lâyiha maddeleri arasına ispat, talep ve iddiası hak
kında yeni bâzı hükümler ilâvesi de esasen lüzumsuz bulunmuştur . Ni
tekim istisnaların ikincisinde; isnat olunan fiil, bir suç mahiyet inde bu
lunduğu ve bunu işleyen kimse hakkında takibata geçildiği takdirde ha
kikat maddenin mümkün olacağı tasrih edilmiş bulunduğu için maddel i 
hakaret lerde ispat imkânı tamamen münsel ip bulunmamışt ır . 

Bununla beraber bu lâyihanın 2 nci maddes inde Cumhur iye t müd
de iumumis ine re'sen dâva ikame edebilmek hakkının kabul edi lmiş bu
lunmasını dahi maddeli hakaretlerde ispat talebinin kabul ve tetkik edil
mesini terviç etmek isteyen görüşü de tatmin edici mahiyet te bulunmak
tadır. 

481 inci maddedeki müstesniyatın birincisindeki memur kelimesi , bu 
kel imenin ifade ettiği mâna ve medlulünün şümulü muvacehes inde her 
hangi bir tereddüde mahal veri lmeyecek kadar açıktır. 

Bâzı kimselerin zihinlerinde tereddüt husulüne sebebiyet verdiği an
laşılan hususi muhakeme ve tahkik usulü cümlesinin, madden in kasit 
ve t azammun eylediği prensiple müterafik bir görüş ve anlayışla telif edil
mesi iktiza eder. Bu takdirde de müphemiyet ten bahse mahal yoktur. 

Kaldı ki : İsnat olunan bir fiil cürmü ile hakaret edilen k imsenin dâ
va ikamesi halinde suçu işleyen şahsın isnadettiği fiilî ispat, iddia ve ta
lebinin nazara alınıp al ınmayacağı hakkındaki kaidenin Türk Ceza Ka
nununda esaslı bir prensip olarak yer almış ve mezkûr kanunun bâzı ah
vale inhisar ettirdiği kabul ve âdemikabul hususları bu temel kaideye uy
gun bir tarzda mütalâa edilebilmek için 481 inci madde ile onun şümul 
ve hükmü içine girmiş bulunan bütün ceza maddeleri kül hal inde naza
ra a l ınmasındaki zaruret sebebiyle bu durumda bir tadil talebiyle keyfi
yet in hukuk esasları bakımından tekkikine imkân verecek kanuni şekle 
riayet o lunması icabetmekte bulunmuştur. 
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Halbuki bu lâyihada ispat müessesesi için hiçbir hüküm sevk edi lme
diğine ve Meclis Komisyonlar ı Dahilî Nizamname hükümler ine göre yal
nız kendilerine havale edilecek işleri görmekle mükel lef olup bunun dışı
na çıkamayacaklar ı açık bir hakikat bulunduğu cihetle Dahilî Nizamna
m e hükümler inin cevaz verdiği bir hususun re'sen veya müzakere sıra
sında vukubulacak bir talep ile lâyihaya ilâvesinin m ü m k ü n olamayaca
ğı da ekseriyetle karar altına alınmıştır. 

İkinci madde görüşüldüğü sırada söz alan azalar, takibi şahsi ş ikâye
te bağlı suçların da Cumhuriyet Müddeiumumil iğ ince re 'sen takibedil-
mesi hakkındaki hükme itiraz etmişlerdir. Filhakika takibi şahsi ş ikâye
te bağlı olan bütün suçların mağdurun muvafakati a l ınmadan Cumhur i 
yet Müddeiumumil iğ ince re'sen takibe tâbi tutulması doğru ve prensip 
bakımından caiz değildir. Çünkü suçtan zarar gören mağdur bâzı ahval
de hususi ve ailevi ahvaline taallûk eden bir fiilin takip ve iaşesini haklı 
olarak arzu etmeyebilir. Bununla beraber ikinci maddedeki cürümlerde 
re 'sen takip esasının sureti mutlakada terkedilmesi de tatbikatta mah
zurlu neticeler tevlidedebilir. Zira basın yolu ile işlenen bâzı suçlar var
dır ki bunlardan mağdur kadar cemiyet de zarar görmektedir . Cemiye te 
de zarar veren ve umumi ahlâk üzerine menfi tesirler icra eden bu gibi 
suçlara karşı Cumhuriyet müddeiumumiler inin lâkayıt kalmaları da âm
m e menfaatleri bakımından doğru olamayacağından Encümenimizce bu 
işin gerek şahısların ve gerekse cemiyetin menfaatlerini telif eden ortala
m a bir sisteme bağlanması ve takibi şahsi şikâyete bağlı olan suçların 
Cumhur iye t müddeiumumiler ince tahkikata baş lanmazdan evvel mağ
durun yazıl ı muvafakatinin alınması şartiyle re'sen takip edi lmesi esası 
kabul ve ikinci madde bu esas dairesinde yeniden formüle edilmiştir. 

Tatbikat ta muaddel maddedeki (tahkikat) tâbirine dikkat edi lmesi lâ
zımdır. Cumhur iye t müddeiumumiler inin (tahkikat) ve (takibat) tâbirleri
nin delâlet ettikleri hukuki mânaları göz önünde tutarak kanun hüküm
lerini hüsnü suretle tatbik edeceklerine bittabiî şüphe yoktur. 

Re'sen takibi müstelzim olan suçlarla kanunen takibi izin, muvafa
kat, talep veya müracaata bağlı bulunan hakaret, sövme, tezlil, tezyif ve 
ya edep ve hürmete münafi hareket cürümleri hakkında Cumhur iye t 
müddeiumumiler i tarafından mer'i mevzuat dairesinde doğrudan doğru
ya tahkikat ve takibat yapılabilmesi maddenin son fıkrasiyle kabul edil
miştir. 

Takibi izin ve muvafakat alınmasına, talep veya müracaata bağlı olan 
ve Türk Ceza Kanununun 158, 159, 164, 166 ve 273 üncü maddeler in
de yer alan Türklüğe, Reisicumhura, Büyük Millet Meclisinin ve Hükü-
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met in mânevi şahsiyetlerine hakaret gibi bâzı cürümlerden dolayı Cum
huriyet müddeiumumiler ince izin veya muvafakat alındıktan ve takibata 
başlandıktan sonra muvafakat veya iznin geri al ınması suretiyle açılan 
hukuk â m m e dâvasının düşmesi mevzuubahis o lamayacağından bu gibi 
suçlar hakkındaki kanuni hükümler kabul edilen son fıkra ile mahfuz 
tutulmuştur. 

Devletin siyasi veya malî itibarını sarsacak veya âmmenin telâş ve he
yecanını mucip olacak mahiyette yalan haber ve havadis veya bu mahi
yetteki vesikaları neşredenlere verilecek cezaları tespit eden üçüncü 
maddenin görüşülmesi sırasında söz alan azalar ismi geçen maddede kö
tü niyetle yalan haber ve havadis neşrinin cezalandır ı lmasının düşünül
düğünü ve Hükümet ten geldiği gibi kabul edilmesi halinde iyi niyetle ve 
sırf havadis ve rmek için yapılan heyecan verici neşriyattan dolayı da bâ
zı müdir i mesul ve yazarların, tecziye edilebileceklerini ileri sürerek met
ne (yalan haber veya havadis neşri) cümlesinden evvel (bilerek) kel imesi
nin ilâvesini teklif etmişlerdir. Adalet Vekili de bu teklife iştirak etmiştir. 

Encümende bu mevzuda yapılan uzun tart ışmalardan sonra madde
ye (bilerek) kelimesinin ilâvesine lüzum ve mahal bulunmadığı sonucuna 
varılarak yapı lan teklifin reddine ekseriyetle karar verilmiştir. 

Encümenin bu sonuca varmasının sebepleri şunlardır : 

Bir defa 5680 sayılı Basın Kanununun 16 ncı maddes inde veri len ha
ber veya havadisin yalan olduğunu bi lmeyerek neşreden mesul müdürün 
ademimesul iyet i esası zaten kabul edilmiştir. Yaşıyan bu hüküm maksa
dı temin etmektedir. Saniyen maddeye (bilerek) kaydının ilâvesi beyyine 
külfeti bak ımından da mahzurlu ve tehlikelidir. Böyle bir kaydın metne 
ilâvesi maddeyi tatbikatta işlemez ve ölü bir hale getirebilir. Çünkü, bu 
kaydın maddeye ilâvesi halinde hakkında â m m e dâvası açılan her suçlu 
tabiatiyle neşredilen haber veya havadisin yalan olduğunu bi lmediğini 
iddia edecek ve buna karşı müdde iumumi suçlunun havadisin ya lan ol
duğunu ispat mükellefiyeti karşısında kalacaktır. 

Â m m e n i n telâş ve heyecanını mucip olan, bir haberi gazetede görerek 
derhal takibata geçen bir Cumhuriyet müddeiumumis in in suçlunun ha
vadisin yalan olduğunu bilerek kötü niyetle neşrettiğini mukni delillerle 
mahkemede ispat etmesine tatbikatta hemen hemen imkân yoktur. 

Buna mukabi l hüsnüniyet sahibi bulunan suçlu mahkemede haberin 
yalan olduğunu bilmeyerek neşrettiğini her zaman kolayca iddia ve ispat 
edebilir. 

Bu itibarla, mer'i mevzuat muvacehesinde maddeye (bi lerek) kel ime
sinin i lâvesine lüzum görülmemiştir . 
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Yine bu maddenin müzakeresi sırasında bâzı azalar lâyihada (1 000) 
l i radan (10 000) liraya kadar olmak üzere tâyin edilen ağır para cezası 
miktar ının işlenen cürmün mahiyet ve ehemmiyet ine nazaran az o lduğu
nu ileri sürerek gerek asgari ve gerekse âzami hadlerin çoğal t ı lmasını 
teklif etmişlerdir. 

Görüşmeler sonunda : 

Yapı lan bu teklifler işlenen cürme verilen ceza arasında bir nispeti 
adiyle bulunması hakkındaki ceza prensibine uygun ve yer inde görüldü
ğünden maddedeki ağır para cezasının asgari haddinin 2 500 lira olarak 
değişt ir i lmesi ve âzami had için miktar tâyin edi lmemesi suretiyle fazla
laştırı lması ekseriyetle kabul olunmuştur. 

Neşir yoliyle işlenecek cürümlerin tekerrürü hal inde cezaların bir 
misli artırılarak hükmedi lmesini temin gayesini istihdaf eden kanunun 4 
üncü maddesinin müzakeresi sırasında söz alan bir âza mükerrir ler hak
kındaki Türk Ceza Kanununun 81 inci maddesindeki hükümler in kâfi 
o lduğunu ve kanuna ayrıca hususi bir hüküm ilâvesine lüzum bulunma
dığını dermeyan ederek bu maddenin kanundan çıkarı lmasını teklif et
miştir. Yapılan görüşmelerden sonra encümenimiz ekseriyetle Devlet in 
siyasi ve malî itibarını sarsacak veya âmmenin telâş ve heyecanını mu
cip olacak mahiyette yalan haber ve havadisleri neşretmek gibi Devlet i ve 
fertleri ilgilendiren mühim bir suçtan dolayı evvelce m a h k û m olarak ce
zası infaz edilen bir şalısın aynı suçu ikinci defa işlemesi suç iş leme kas-
dına ve kötü niyetine aşikâr bir delil teşkil etmesi ve bu du rumda olan 
mütaammi t suçlular hakkında cezaların bir misli artırı lması prensibinin 
yer inde görülmesi dolayısiyle gayrivârit görülen bu teklifin de reddine ka
rar verilmiştir. 

Kanunun en mühim maddeler inden birisi olan beşinci madden in gö
rüşülmesi sırasında söz alan bir âza maddenin tayyını teklif ettiği gibi di
ğer bâzı azalar da mahkûmiyet halinde mevkute sahibinden ve cezaen 
mesul edi lemeyen hallerde naşirden tahsiline hükmolunan inzibati ma
hiyetteki para cezasını muhtevi hüküm aleyhine sahip ve naşirin kanun 
yol lar ına müracaat edebilmeleri imkânının sağlanmasını istemişlerdir. 
Bu mevzuda yapı lan uzun tartışmalar sonunda Encümenimiz ekseriyet
le aşağıdaki müşterek kanaate varmıştır. Kanundan çıkarı lması talebedi-
len beşinci madde kanunun önleyici tedbirleri ihtiva eden en m ü h i m 
maddeler inden biridir. Tatbikatta matbuat ve tenkit hürriyetlerinin suiis
timali suretiyle işlenilmekte olan ağır tecavüz ve tahkir cürümleriyle ya
lan haber ve havadis neşri cürümlerini ancak bu madde ile sevkedi len 
hükümler önleyebilecektir. Bir gazete veya mecmuada âmmen in telâş ve 
heyecanını mucip olacak şekilde haber ve havadis neşr inden o gazetenin 

5119 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

sahibi mesul tutulmayacak olursa bu gibi suçların önlenmeler inin imkâ
nı kalmaz, bu itibarla maddenin tayyı hakkındaki teklif mesnetsizdir . Ve 
asla kabule şayan değildir. 

Diğer taraftan maddedeki para cezasının inzibati mahiyet te olarak 
kabulü halinde basın yoliyle işlenen suçun cezai mesul ler inden bulun
mayan sahip veya naşir dâvanın taraflarından o lmaması ve a leyhinde ce
zai mahiyet te bir hüküm sâdır o lmamış bulunması hasebiyle veri len ka
rar aleyhine kanun yollarına müracaat edemeyecek ve bu da doğru ve 
hukuk esaslariyle kabili telif bir netice olmayacaktır . 

Zira hukuk ilmi ve ceza prensipleri hükmedi len bir ceza aleyhine 
m a h k û m u n kanun yollarına müracaat edebilmesi imkânının sağlanma
sını emreder. Bu itibarla hükmedilecek ağır para cezasının beş misli gibi 
müh im miktarlara varan para cezalarını ihtiva eden bir m a h k e m e ilâmı 
aleyhine sahip veya naşirlerin kanun yollarına müracaat edebi lmeler i im
kânının temini için (inzibati mahiyetteki para cezalarının) yer ine (ağır pa
ra cezası) tâbirinin ikamesi kabul edilmiştir. 

İleride maddenin tatbikatında vukubulacak tereddütlerin izalesi için 
şu noktaların tavzihi yerinde olacaktır. Mahkemece maddedeki ağır para 
cezalarının sahip veya naşirden tahsiline karar veri lebilmesi için Cumhu
riyet müddeiumumiler in in usulen bunlar aleyhine de hukuku â m m e dâ
vası açmalar ı icabettiği gibi bunların mahkemece duruşmaya çağırı larak 
ayrıca müdafaalarının alınması da lâzımdır. Bu maddeye göre veri lecek 
para cezalarının âmme alacaklarının tahsili hakkındaki 6183 sayılı Ka
nun hükümler ine tevfikan tahsil ve infaz edilmesi tekerrürde esas ittihaz 
edi lmemesi hususları encümenimizce de uygun görüldüğünden aynen 
kabul ve bu esaslar dairesinde yeniden yazılan madde lâyihaya ilâve edil
miştir. 

Kanunun radyo vasıtasiyle işlenen suçlara mütaallik olan 6 ncı mad
desinin görüşülmesi sırasında bâzı üyeler vazifeli memurun asıl faille bir
likte mesul edilmesinin doğru ve adalet ve hakkaniyet kaidelerine uygun 
bulunmadığın ı ileri sürerek radyo memurlar ına verilecek cezaların hafif
leti lmesini teklif etmişlerse de ilk bakışta cazip görülen bu teklif yer inde 
ve realitelere uygun görülmediğinden encümence ekseriyetle reddedil
miştir. Çünkü radyo ile yapılan neşriyat gerek Radyo İdaresince ve gerek
se ilgili memurlarca önceden tetkik ve kontrol edilmektedir. Günlük ha
ber ve havadis bültenleri vazifeli memurlardan mürekkep bir komisyon
ca muntazaman kontrol veya ihzar edilmekte olduğu gibi radyoda yapı
lan konuşmalarda ya önceden plâğa al ınmak ya yazılı olarak idareye ve 
rilen metinler neşirden evvel gözden geçiri lmek suretiyle keza kontrol 
edilmektedir . Burada memurun cürüm kastı olmaksızın yapt ığı hatadan 
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ve zühulden mütevellit mesuliyeti esasen mevzuubahis değildir. Bu mad
de hükümler ine göre cezalandırılması icabeden fiiller cürüm kasdına 
mukarrer olan kasdi hareketlerdir. Asıl faille birlikte cürüm iş lemek kas-
diyle Devletin siyasî ve malî itibarını sarsacak veya âmmenin telâş ve he
yecanını mucip olacak şekilde yalan havadisleri radyoda neşreden bir 
memurun işlediği cürmün failin cürmünden daha hafif o lmadığı bedihi-
dir. Bu itibarla memurlara verilen cezaların hafifletilmesinin teklifi kabul 
ed i lmemiş ve yalnız radyo ile işlenen suçlarda (kanun hükümler in in tat
bik edileceği) yolunda sarih bir fıkrayı ihtiva e tmeyen maddeye bu fıkra
nın ilâvesi suretiyle madde yeniden tahrir ve ıslah edilmiştir. 

Kanunun meriyet ve icrasına dair olan hükümleri ihtiva eden 7 ve 8 
inci maddeler i de aynen kabul edilerek müzakeresi ikmal edilmiştir. 

Kanunun diğer işlere takdimen ve tercihan ve müstacel iyet le görüşül
mesine ekseriyetle karar verilmiştir. 

U m u m i Heyetin yüce tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Reisl iğe 
takdim olunur. 

Reis Mazbata Muharr 

İzmir Balıkesir 

H. Özyörük M. Erkuyumcu 

Kâtip 

Balıkesir Ankara 

V. Asena O. T. İltekin 

Ankara Çoruh 

Söz hakkım vardır Muhalif im 
H. Ş. İnce M. Güney 

Aydın Erzurum 

N. Geveci E. Karan 

Gaziantep Gümüşhane 
Söz hakkım mahfuz H. Tokdemir 

G. Kınoğlu 

İstanbul Kayseri 

A. Moshos Y. Z. Turgut 

Konya Maraş 

Söz hakkım mahfuz M. Özsoy 

H. Aydıner 

Tokat Tokat 

H. Ökeren M. Önal 
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Yozgat 

N. Ü. Alalı 

Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
Sivas 

Ş. Ecevit 

G E N E L K U R U L D A K İ G Ö R Ü Ş Ü L M E S İ (1) 

Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bazı cürümler hakkında kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası : 

REİS - Bir takrir vardır, okutuyorum : 

Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri arasında 48 numarada 

bulunan neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkında 

kanun lâyihasının diğer işlere takdimen müstaceliyetle görüşülmesini 

arz ve teklif ederim. 

REİS - Kanun takdimen görüşülmesi hususunu reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

T ü m ü üzerindeki müzakereye geçmeden evvel, Divanın bir sunuşunu 
arz edeyim : Meclisin yarın saat 10-13 kadar toplanması hususunu rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. (Öğ
leden sonra sesleri) Öğleden sonra tabiî olarak toplanıyoruz, zaten kararı
nız vardır. 

Kanunun tümü üzerinde söz alanların isimlerini okuyoruz. 

M . Kâmil Boran, 

Nadir Nadi, 

Pertev Arat , 

Kâz ım Arar, 

Server Somuncuoğlu , 

Behzat Bilgin, 

A . Hikmet Pamukoğlu, 

Nusret Kirişcioğlu. 

(1) Tutanak Dergisi : C. 29/1, 29/2, 250, 386:431, 451:526,530:535,540, 544, 

Yüksek Reisliğe 

Adl iye Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 

547,569:572 
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N A D İ R NADİ (Muğla) - Birinci madde üzerinde konuşacağım. 

REİS - Şimdi söz Adliye Vekilinindir. 

A D L İ Y E VEKİLİ O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Ankara) - Yüksek tensip 
ve tasvibinize sunulan (Neşir veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hak
kında kanun lâyihası) nın umumi hatlarını arz e tmezden evvel, lâyihanın 
hangi sebep ve zaruretlerle hazırlanmış olduğunu ve takibedilen maksa t 
ve gayeyi kısaca arz ve izaha çalışacağım : 

Demokrat ik idareyi kabul etmiş olan her devletin teşkilâtı esasiyesin-
de olduğu gibi bizim Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz da tefekkür, ke lâm ve 
neşir hürriyetini Türklerin tabiî haklarından saymış ve bu hürriyetlerin 
ist imaline vasıta olan matbuatın da kanun dairesinde serbestliğini kabul 
eylemiştir. Hürriyetlerin kullanmasında, başkalarının hak ve hürriyetle
rine tecavüz edi lmemesi kaziyesi, demokratik hayatın değişmez esasla
r ından mâdut olup aynı zamanda hürriyetlerin hududunu tâyin ve tah
dit e tmesi bakımından da kıymet ve mâna ifade eder. Çünkü, hududu tâ
y in edi lmeyen bir hürriyetin tasavvuruna ve hüsnüist imaline imkân ol
madığı gibi hürriyetlerin kötüye kullanılmasının fert ve cemiyet in aley
hinde büyük zararlar ve tehlikeli neticeler yarattığı ve hattâ bizzat hürri
yeti tehdit ederek zedelediği, yok ettiği tarihî hakikatler arasındadır. 

Matbuat hürriyetinin kıymet ve ehemmiyetini bütün teferruatiyle ve 
şümulü ile idrâk etmiş bulunuyoruz. Zira, ancak hür matbuat vasıtasiy-
ledir ki, vatandaş tefekkür hürriyetini, tenkit hakkını ve umumiyet le si
yasi haklarını kullanabilme ve â m m e murakabesini tesis edebi lme im
kânlarına sahip ve malik olur. Aksi halde, Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile 
mutlak teminat altına alınmış olan bu hürriyetlerin mevcudiyet ini tama
miyle nazari ve kitabi olmaktan ileri gidemez. Fakat hürriyetler kullanı
l ırken kanun vasıflarının tespit ettikleri maksat dışına çıkılarak muhtel i f 
şekil ve tarzlarda şeref ve haysiyetlere tecavüz edi lmemesi , yalan haber 
ve havadis neşri suretiyle yalnız âmmenin huzur ve sükûnunun bozul
ması değil, Devletin âli menfaatlerinin haleldar edilmesi ve hattâ emniyet 
ve bekasının dahi tehlikelere mâruz bırakılması gibi asla tervicine imkân 
o lmayan hallerle cemiyetin huzur ve sükûnu ve müstakar nizamı bozul
muş , dolayısiyle topluluk ıstıraba sevk edilmiş olur. 

Fikir ve neşir hürriyetinin bilhassa iki yoldan suiistimal edildiği, de
mokrat ik milletlerin geçirdiği tecrübelerden ve bu hususu önlemek için 
kabul ettikleri mevzuat hükümlerinden açıkça anlaşılmaktadır. 

Bu yol lardan birisi, neşir ve matbuat hürriyetinin suiist imaliyle va
tandaşların şeref ve haysiyetlerine tecavüz edi lmemesi , diğeri de ya lan 
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haber ve havadis neşri suretiyle cemiyetin huzur ve sükûnunun, Devle
tin yüksek menfaatlerinin ihlâl olunmamasıdır . 

İleri demokrasiler, rejimlerini, arz eylediğim bu nevi teaddi ve teca
vüzlere karşı masun bulundurabi lmek maksat ve gayesiyle gereken ka
nuni tedbirleri çoktan ittihaz eylemiş bulunmaktadırlar. Ezcümle husu
si kanun ısdarında daima hassasiyet gösteren İngiltere'de matbuat vası
tasiyle işlenecek hakaret cürümleri için hususi bir kanun kabul edi lmiş 
ve bu suretle neşir ve matbuat hürriyetinin suiistimaline mâni o lunmuş 
ve aynı zamanda vatandaş şeref ve haysiyeti her türlü teaddilere karşı 
korunmuştur; Fransa Ceza Kanununda hüküm mevcut bu lunmamas ına 
rağmen bu memleket dahi 1881 tarihli Matbuat Kanununda va tandaş 
şeref ve haysiyetini tamamiyle koruyucu mahiyette yeni hükümler ve 
müeyyideler ve tedbirler vazı ve kabul eylemiş, yalan haber ve havadis 
cürümlerini ağır müeyyidelerle tecrim etmiş bulunmaktadır . 

Amer ika , İtalya ve İsveç gibi demokrat ik memleket ler in de aynı şekil
de hareket e tmiş olduklarını misal olarak arz edebil ir im. Nitekim, İkinci 
Dünya Savaşından sonra hürriyet nizamını kabul etmiş olan İtalya 1948 
tarihinde yeniden tedvin eylediği matbuat kanununda, hakaret cürmü-
nü, İtalyan Ceza Kanununda mevcudiyet ine rağmen ağır müeyyide ile te-
yidetmiş ; hürriyeti tahdit cezasının asgari haddini bir sene ve âzami had
dini 6 sene olarak kabul eylemiştir. 

Hürriyet esasına dayanan idare tarzını, henüz tatbika başlayan m e m 
leket imizde ise, bu mevzuda daha dikkatli ve basiretli hareket olunması
nın bir içtimai zaruret teşkil ettiğine inanmış bulunmaktayız . Ayr ı ca re
aliteler de inancımızı teyidetmektedir. Genç demokrasimizin halen ve âti-
yen her türlü tehlikeden ezcümle bu nevi taarruz ve teaddilerden masun 
bulundurulmasının arz ettiği ehemmiyet de izahtan varestedir. 

Halbuki , mer' i mevzuatımız, temas ve işaret ettiğim maksat ve icap
lara cevap verememektedir . 

Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, kanunlar daima bir zaruretin, bir 
ihtiyacın mahsulüdür. İhtiyaç ve zaruretler zamanın müruru ile tekevvün 
eder, meydana çıkar. 

İşte vatandaşların şeref ve haysiyetini, cemiyetin huzur ve sükûnunu, 
Devlet in emniyet ve bekasını korumak ve dolayısiyle neşir ve matbuat 
hürriyetinin suiistimaline mâni olup bizzat bu hürriyeti v ikaye ey lemek 
maksadı ile hazırlamış o lduğumuz lâyihayı huzurunuza get irmiş bulun
maktayız . 

Lâyihanın hazır lanmasında bilhassa memleket realiteleri, hususiyet-
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leri göz önünde tutulmuş ve ileri demokrasilerin bu husustaki bütün 
mevzuat ı tetkik edilerek mukayesel i etütler yapılmıştır. 

Neşir hürriyetinin vasıtası olan matbuatın tâbi olduğu h ü k ü m ve mü
eyyideler in keza bir neşir vasıtası olan radyo yayınları hakkında da ay
nen cari olmasını gerekli ve tabiî addetmiş bulunmaktayız . 

Müsaadeniz le şimdi kanun lâyihasının ana hatlarını arz ve izah ede
ceğim. 

Lâyiha, başlıca iki mühim hüküm ile usuli bir hüküm ve tedbir ma
hiyet inde ayrı bir hükmü ihtiva etmektedir. 

Malûmunuzdur ki, muhterem arkadaşlarım; bir kül olan insan şah
siyeti maddi ve mânevi kıymetlerden terekkübeder. İnsan şahsiyetinin 
mânevi varlığı, onun sübjektif ve objektif mânası ile, şeref ve haysiyetini 
teşkil eder. 

Kanun vâzıları şahısların maddi varlığını koruduğu gibi mânevi varlı
ğını, yani şeref ve haysiyetini koruyucu hüküm ve müeyyideler v a z e t m i ş 
lerdir. 

Fakat yalnız memleket realiteleri değil, başka demokrat ik memleke t 
lerin maziye ve hale matuf tatbikatı göstermiştir ki, insan şeref ve haysi
yet ine klâsik şekil ve tarzlarda tecavüz edilmekle beraber tecrim edi lmiş 
olan bu şekil ve tarzlardan gayrı metot ve yollarla da tecavüzde bulunul
maktadır. Ve bu hakikat ile karşı karşıya bulunmaktayız . 

Bundan başka görüş ve yaşayışlardaki tahavvülât, iktisadi bünyenin 
inkişafiyle yeni müesseselerin meydana çıkması gibi sebeplerle de haki
ki şahıslardan gayrihükmi şahıslar ve ezcümle hükmi şahsiyeti iktisabet-
meyen bâzı teşekkül ve taazzuvlar, şeref, haysiyet, itibar ve şöhret iktisa-
betmiş bulunmaktadırlar . Şüphesiz ki, bunların da şeref ve haysiyetleri
nin, itibarlarının korunması lüzumunun arz ettiği ehemmiye t izahtan va
restedir. 

Nevama şerefe tecavüz ve taarruz misillû bâzı fiil ve hareket ler in is
nadı suretiyle de servete zarar iras edilmekte ve ailelerin mahremiyet ine 
girilerek onların hususi veya ailevi hallerinin teşhiri yol iyle de şeref ve 
haysiyetler kırılmaktadır. Her vatandaşın hususi hayatı kendi mülküdür . 
Kimsenin bu mabede rıza hilâfına duhul e tmeye hak ve salâhiyeti yoktur. 

Ceza Kanunumuzun 192 nci maddesinde yer bulan ve şantaj diye 
tevsim edilen fiil ve hareketten tamamiyle ayrı olarak yapı lan isnadı mu-
tazammın tehditlerle de şeref ve haysiyete dokunulmakta , fertler ve do-
layısiyle cemiyet ıstıraba sevkedilmekte, daimî korku ve endişe vicdanlar
da yer bulmaktadır . 
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Muhterem arkadaşlar, tadadettiğim bu hususların müeyyide altına 
a l ınmamasının tevlidedeceği mahzur ve tehlikelerin tahattur buyurmanı 
za işaret e tmekle iktifa edeceğim. Binaenaleyh birinci maddede , şeref ve 
haysiyetin, itibar ve servetin ihlâline ve ızrarına matuf her nevi fiil ve ha
reketler müeyyide altına alınmış bulunmaktadır . 

Maddenin ikinci ve üçüncü bentlerindeki cürümler, mevzuat ımızda 
müeyyides i bulunmayan ve fakat şeref haysiyet ile doğrudan doğruya 
alâkalı yeni cürümlerdir. 

Her ne kadar bu fiil ve hareketlerin bir kısmı Ceza Kanunumuzun 
480 ve 482 nci maddelerinde hakaret ve söğme cürümleri olarak mevcut 
ise de, cümlesinin, yani şeref, haysiyet, itibar ve servete vâki tecavüz ve 
taaddi yolları vasıtaları tespit edilerek birlikte mütalâası, hepsi hakkında 
bir tedbir vazT, usulü takibin değiştirilmesi, müeyyidelerin iht iyaca cevap 
verecek şekilde ifrağı ve ahenkli kılınması hallerinde gerek tatbik ve ge
rek tesir bakımından büyük bir faide mülâhaza etmekte ve hususi ka
nunların terbiyetkâr tesirini de nazara almış bulunmaktayız . 

Maddede , cürmün kimler aleyhine işlenebileceği, i l t izamen tadat 
olunmamışt ır . Böylece cürme fiilen mâruz kalanlar istisnasız olarak hi
maye edi lmiş bulunmaktadır. Faili de keza tasrih edilmemiştir . Hakare t 
ve sövmede mağdur olabilecekler ana mevzuat ta tadad edilmiştir. Ez
cümle hakiki şahıslar (memur ve eşhas), adlî, siyasî, mülkî ve askerî he
yetler, siyasi partiler, â m m e menfaatine hadim cemiyetler ve müessese
ler, noter gibi hidematı âmmeden biriyle muvazzaf bulunan şahıslar ha
karet fiilinin mağduru olabilmekte ve bu cürümler bir ö lünün hâtırası 
a leyhinde dahi işlenebilmektedir. Fakat tadat yoluna gidildiği için hükmi 
şahıslar ile ticarî şirketler ve hükmi şahsiyeti iktisab e tmemiş olan bâzı 
teşekkül ve taazzuvlar bu tadadın haricinde kaldığından himayeler i tat
bikatta müşkülâ t arz etmekte veya mümkün olamamaktadır . 

Muhte rem arkadaşlar; arz ettiğim işbu esbaba mebni ve evvelce ka
bul buyurmuş olduğunuz bâzı hususî kanunlara imtisalen maddede 
mağdur tadad edi lmemiş binnetice cürme fiilen mâruz kalanların istis
nasız olarak himayeleri sağlanmış bulunmaktadır . Bu teklifin tatbikatı
mızda büyük faide temin etmiş olduğuna bilhassa işaret e tmek isterim. 

Lâyihanın ikinci maddesi bir usul hükmü olup birinci maddede yazı
lı cürümler in takip ve tahkik usulüne taallûk eder. 

Prensip olarak şikâyet sistemi kaldırılmış, bunun yerine mağdurun 
yazılı muvafakat i üzerine C. müddeiumumis i tarafından tahkikat yapıl
ması esası vaz'edilmiştir. Her hangi bir sebep ve saikle â m m e dâvasını ve -
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ya şahsi dâvayı tahrik ve takib edememekte olan mağdur lar külfetten 
kurtarı lmış, gerek tahkik ve gerek takip işi C. müdde iumumi le r ine asli 
vazife olarak tahmil edilmiştir. 

Ancak C. Müddeiumumisi , takibata değil, tahkikata tevessül e tmez
den evvel yani hiçbir ihzari muameleye ve tahkikata baş lamadan mağdu
run yazılı muvafakatini a lmaya mecburdur. Mağdur yazılı muvafakat ini 
mehli kanunisi içerisinde vermezse şüphesiz tahkikat icra edi lemeyecek
tir. Esasen yazılı muvafakat sistemi, Türk Ceza Kanununun 273 üncü 
maddes in in tadili sebebiyle 1953 yıl ında mevzuat ımıza gi rmiş ve tatbik 
edilen bir sistem haline gelmiş bulunmaktadır. 

Lâyihanın üçüncü maddesi , yalan haber ve havadis neşri suçunu 
müeyyide altına almaktadır. Bilâhara havadis neşrinin ne mühl ik zarar
lar tevlid ettiği izahtan varestedir. Metindeki yalan haber ve havadis neş
ri iki unsura bağlanmıştır. Bu unsurlardan bir tanesi yalan haber ve ha
vadis neşrinin âmmenin telâş ve heyecanını mucip olacak, diğer unsur 
ise Devletin siyasî veya malî itibarını sarsacak mahiyet te olması icabeder. 
Bu unsurları ihtiva e tmeyen yanlış haber ve havadis neşri suç addedil-
memiştir . 

Yalan haber ve havadis neşrinin bir suç olarak kabul edi lmesinin mu
cip sebebini, birkaç misal ile izah edeceğim : 

Bir gazetede şöyle bir haber çıkıyor : "Komşumuz falan devlet bu sa
bah erken saatlerinden itibaren şu kadar zırhlı tümenle hududumuza te
cavüz etmiştir. 

Başka bir misal : "Falan şehirde kolera salgın halindedir. Her gün 
binleri mütecaviz vatandaş ölmektedir." 

Yalan olan bu haberlerin cemiyetin gerek maneviyat ı ve gerek maddi
yatı üzerinde, iktisadî ve malî sahalarda yapacağı menfi tesirin şümul ve 
ehemmiyet i izahtan varestedir. Maddenin Devletin siyasî i t ibarından 
maksudu memleket in iç ve dış siyasetiyle itibar ve perestijidir. Meselâ; 
"Hükümet yabancı devlet mümessilerini tevkif etmiştir." Şekl inde yalan 
bir haber şüphesiz siyasî itibarımızı altüst eder ve hattâ mukabe le bi lmi-
sillere sebebiyet verir. 

Malî itibarı ise, bütçeye, ödeneklere, devlet bütçelerine, tediye muva
zenesine, para kıymetine şâmil yalan haber ve havadis olarak kabul et
mek icabeder. 

Bu madde ayrıca Türk Ceza Kanununun 161 inci maddes iy le de 
ahenkli kılınmıştır. Lâyihanın beşinci maddesi matbuat ın arz ettiği hu
susiyet bakımından birinci ve üçüncü maddelerde yazılı cürümler in ika-
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ına mâni o lmak mülâhazasiyle önleyici bir tedbir olarak (Bilhassa arz 
ediyorum tenkil mahiyetinde değil) vazedi lmiş t i . Şöyle ki : 

Mevkute ve gayrimevkutelerde inisiyatifi elinde bulunduran ve lâyi
hanın birinci ve üçüncü maddelerine muhal if neşriyattan dolayı temin 
edilen maddi ve mânevi kazançlardan müstefit olan mevkute sahipleri ile 
naşirlerin Basın Kanunundaki mesuliyetlerinden tamamiyle ayrı o lmak 
ve bu mesul iyet mahfuz kalmak şartiyle inzibati mahiyet te bir para ceza
sı tehdidi alt ında bırakmalarını matbuat nizamının fert ve â m m e hakla
rının menfaati ve korunması bakımından lüzumlu ve zaruri görmüştük . 
A y n ı zamanda bu hükümle sahip ve naşirin neşir hürriyetinin ist imalin
de daha dikkatli, itinalı ve tedbirli bulunmaları lüzumunun kanun vâzı-
ınca kendiler ine bir vazife olarak tahmil o lunduğunu ifade e tmek is temiş 
ve Basın Kanununun 16 nci maddesi hükmiyle cezai mesuliyeti kabul 
ed i lmeyen mevkute sahiplerini cezaen değil, inzibati mahiyet te bir ceza 
ile cezalandırmayı uygun görmüştük. 

Fakat lâyihayı büyük bir vukuf ve titizlikle tetkik ve müzakere eyle
yen Adale t Komisyonu ekseriyetince arz eylediğim bu görüş kabul edil
meyerek , beşinci maddenin yerine (Bu kanunda yazılı cürümlerden do
layı suçlular hakkında tâyin olunacak ağır para cezasının, beş misl inin 
ister hakiki ister hükmi şahıs olsun, mevkute sahibinden veya cezaen 
mesul ed i lemeyen hallerde naşirden tahsiline de mahkemece hükmolu-
nur.) Şekl inde bir metin ikame olunmuş, ayrıca bu para cezasının teker
rüre esas olamayacağı kaydı da metne ilâve edilmiştir. 

Muh te rem arkadaşlar, metnin bu şekilde kabulüne saik mevku te sa
hibi ile cezaen mesul edi lemeyen hallerde naşirin mahkemeye celbedile-
rek müdafaalarının alınabilmesi ve bir de kanun yollarına müracaa t im
kânlarının sağlanmasıdır. 

Fakat bu hususu temin edebilirken Basın Kanunu hükümler iy le or

tadan kalkmış olan (sahibin cezai mesuliyeti) yeniden ihyaya doğru gidil

miş bulunmaktadır . Mülga Matbuat Kanunu mevkute sahiplerinin cezai 

mesuliyetini kabul ettiğinden bu usulün tatbikatta adaletsizliklere sebep 

olduğu ve ayrıca matbuatın inkişafına da mâni teşkil ettiği defaatle mü

şahede edildiğinden 1950 yı l ında çok yerinde olan bir kararınızla mevku

telerde sahibin cezai mesuliyeti olacağı derpiş edilmişti. 

Aradan geçen dört seneye yakın bir zaman içinde mevkute sahipleri
nin cezaen mesul olmamalarını icabettirecek bir zaruret ve sebep mevcut 
değildir. 
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Ayr ıca Basın Kanununun 16 nci maddesi hükmü, sahibin cezai me
suliyetini derpiş e tmediğinden tatbikatta tereddütler ve tehalüfler mey
dana gelecektir. Meselâ matbuat vasıtasiyle bir isyan veya cürrae tahrik 
suçu işlenildiğinde mevkutenin sahibi cezaen mesul edi lemediği halde 
bir hakaret suçundan sahibi cezai mesul addedilecektir ki bu da en bü
yük bir mahzur teşkil edecektir. Metinden, sahibin hukuki du rumunun 
fiile iştirak mahiyet inde olduğu anlaşılmaktadır. Bu takdirde fail ile bir
likte aynı cezaya çarptırılması icabeder. Fiile iştirak eden sahibin c ü r m e 
müret tep cezadan yalnız birisi ile mahkûm edilmesi halinin izahı bizce 
m ü m k ü n değildir. (Tekerrüre esas olmaz) kaydının ilâvesi de yadırgana
cak bir ibaredir. Zira â m m e karakterini haiz olan her cezanın tevlid ede
ceği neticeler muayyendir . Buradaki para cezası â m m e karakterini haiz 
olan her cezanın tevlit edeceği neticeler muayyendir . Buradaki para ce
zası â m m e karakterinde bir para cezası olarak kabul edi ldiğinden tecil 
olunabilecek, tekerrüre esas olacak, sicile geçecek. Ceza Kanunundaki 
hafifletici sebepler tatbik edilecektir. Eğer maksat bu olsaydı neticeleri 
yalnız tekerrürde değil daha şümullü olması gerekirdi ki bu hal dahi hu
kuk sistemimizle bağdaşamaz. Binaenaleyh beşinci maddenin Adale t K o 
misyonu ekseriyetince yapılan tadil şeklindeki kabulü, gerek maksa t ve 
gaye bakımından ve gerek mevzuat bakımından hatalı neticeler tevlid 
edecek mahiyyet te olduğuna bir kere daha işaret e tmek isterim. Müda
faa hakkının tanınması ve temyiz hakkının veri lmesi hususlarına vekâ
let olarak biz de iştirak etmekteyiz. Teklifimizin, bu cihetleri temin ede
cek sarahatin de ilâvesi suretiyle, aynen kabulünü Heyeti Âl iyenizden ri
ca eder im. 

Lâyihanın altıncı maddesi hükmü, birinci ve üçüncü maddelerde ya
zılı cürümlerin radyo ile işlenmesi veya nakledilmesi hallerinde lâyiha 
hükümler inin tatbik edileceğini ve mesuliyetin de fail ile birlikte vazifeli 
m e m u r a terettüb edeceğini âmir bulunmaktadır. 

Neşir vasıtası olan radyonun lâyiha hükümleri haricinde bırakı lması 
uygun görülmediğinden radyo neşriyatı da lâyiha şümulüne ithal edil
miştir. 

Maruza t ıma son verirken; lâyiha hükümlerinin neşir ve matbuat hür
riyetine, dolayısiyle tenkit ve murakabe hakkına asla halel vermediğ in i , 
maksat ve gayenin bu hakların ve hürriyetlerin şeref ve haysiyetlere do
kunmadan , cemiyetin huzur ve sükûnu bozulmadan hüsnüis t imal ine 
matuf bulunduğunu bir kere daha huzurunuzda teyiden tekrar eder, tas
vibinizi istirham ederim. 
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REİS - Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu adına Faik A h m e t Ba
rutçu. 

C U M H U R İ Y E T H A L K P A R T İ S İ MECLİS G R U B U A D I N A FAİK A H M E T 
B A R U T Ç U (Trabzon) - Muhterem arkadaşlar; tetkikınıza sunulan tasarı 
matbuat hürriyetini n izamlamak gerekçesiyle, bu hürriyeti yeni takyitle
re tâbi tutan bir kanun tasarısıdır. Adalet Bakanı burada hudutsuz bir 
hürriyetin mahzurlar ından ve Anayasanın verdiği salâhiyetlerden bahse
derek matbuat hürriyetinin takyidi lüzumunu ispata çalışmıştır. Bu ta
sarı, izah edeceğim sebeplerle, zamansız olarak ve demokrat ik mânasiy-
le lüzumsuz olarak ve tükenen bir devrin karakteristiğini taşıyan bir 
bünye ile huzurunuza gelmiştir. 

Evvelâ zamansız olarak gelmiştir. 9 uncu Büyük Millet Meclisi , ekse
riyet g rubunun ilân edilen bir kararına göre beş gün sonra kendi kendi
ni feshederek milleti memleket in idaresi hakkında siyasi vekâlet ve rmek 
için reylerini kul lanmaya davet edecektir. Bir hafta sonra üzerindeki 
emanet i sahibinin emrine amade bulunduracak olan bir Meclis in, asilin 
esaslı tasarrufuna taallûk eden konularda bilhassa önemle üzerinde dur
ması gereken nokta milletin doğrudan doğruya hâkimiyet hakkını kul
lanması zamanında onun haklarına her hangi bir şekilde dokunacak bir 
tasarrufta bulunmamaktadır . 

Kaldı ki teşriî faaliyeti hi tama ermek üzere bulunan Meclis in son ese
rinin hürriyetleri lüzumsuz tahdid edici bir hareket o lmaması , hukuki ve 
siyasî olduğu kadar, mânevi olan vecibesi iktizasıdır. Milletin huzuruna 
ç ıkmaya hazırlandığımız bir zamana tesadüfü itibariyle olduğu kadar, 
haddi zat ında demokrasinin ruhunu teşkil eden matbuat hürriyet ine ta
allûku itibariyle de bu mevzudaki yetkileri çerçeveleyen esasları ihmal et
meye imkân yoktur. Bir yetkinin kanuni şekilde istimali kâfi ge lmez. O 
yetkiyi milletin iradesinin istihsaline esas olan mânevi vecibelere ve ka
idelere uygun şekilde is t imal e tmek demokras i anlayış ın ın bir zarure
tidir. 

Partiniz seçime girerken seçim beyannamesiyle millete karşı bir takım 
taahhütler altına girmiştir. Hürriyetleri takyid eden hükümler mevcu t ol
duğu, bu hükümlerin behemehal kaldırılacağı, vatandaş haklarının ve 
hürriyetlerinin cemiyetin kolları üzerinde rahata kavuşturulacağı , fikir 
hürriyetine fikirleri ifade ve yayma hürriyetine demokrat ik n izam içinde 
geniş imkân verileceği söylenerek milletten vekâlet alındı, bu vekâlet i 
kul lanırken ve şimdi de iade ederken hürriyetleri her hangi şekilde kıs
mak yo lunda bir yetki tasarrufu Kanuni olsa da, mânevi esaslara istinat 
ett ir i lemez. Ve demokratik mahiyet arz edemez. Çünkü aslı vazifeye dâ-

5130 



NEŞİR Y O L U İLE İŞLENECEK CÜRÜMLER 

vet ederken vekilin birinci vazifesi yeni Vekil taayyün edinceye kadar 
esaslı tasarruflara girmemektir . 

Arkadaşlar ; Meclisin kendi hürriyetleri ve imtiyazları kadar üzer inde 
aynî derecede kıskançlık göstereceği bir hürriyet vardır ki, o da matbua t 
hürriyetidir. 

Mebusun murakabe zaviyesinden, hürriyeti ne kadar lüzumlu ise ga
zetenin de murakabesi bakımından hürriyeti de öyle lüzumludur. Matbu
at bu sayede mebusun vazifesini tamamlar. Onun neşriyatı senin yar
dımcın olur. Onun verdiği rakamlar, onun istihbarları senin vazifeni ko
laylaştırır. Sen matbuattan yalnız objektif olmasını iste Meclis in. . . (Dâva 
orada sesleri) Meclis , mebus Hükümeti murakabe eder ve her an düşüre
bilir. Burada Sayın Başbakanın mütalâasına iştirak e tmiyorum. Muhale 
fet öyle bir istizah mekanizması kurmak istiyor ki, haftada bir Hükümet 
düşürmek istiyor, demişti . Haftada bir değil Anayasanın hükümler ine gö
re Mecl is Hükümet i her an murakabe eder ve her an düşürebilir. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S - Şimdiye kadar hep öyle oldu değil 
mi? . 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Böyle 400 küsur mebusa istinat 
ettikten sonra niçin düşsün... (Daha ziyade geleceğiz, 500 mebusla geleceğiz 
sesleri) 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - 25 senede düştü mü, bir 
veki l? . . 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Demokrat ik şekilde işleyen bir 
mekan izma kurulursa, vekilin, icabettiği zaman düşürülmesi m ü m k ü n 
olur. Meclisin, murakabe vasıtası, istizahtır. Matbuat ın murakabes i de, 
serbestçe yapacağı yayınla olur. Matbuatta bu vası ta ile hükümet ler i 
umumi efkârın müzaharet inden ve neticede mevki inden düşürebilirler. 
Bu, umumi efkârın düşürmesidir. 

Adale t Bakanı İngiltere'de tecavüzlere karşı yeni müeyyideler kondu
ğunu söyledi. İngiltere'de 1949'da bir Stanley hâdisesi olmuştur; bu bir 
iş adamıdır. Ticaret Vekâletinde bir iş takibetmiştir. A m a öyle söylentiler 
başlamıştır ki, iş adamlarını , Hükümet azasını ve memurlar ı ıdlâl e tmiş
lerdir. 

Sayın Başbakana arz edeyim, eğer sonunda, söylediği fikirlere uygun 
kayıtlar kanuna konmazsa ve kanun bu suretle meriyete g i rmezse gaze
teci her ne suretle olursa olsun, haysiyet, itibar ve saireden bahsett i mi 
onu temsil eden gazeteci hapı yutar. (Soldan "nasıl yutar" sesleri) Nasıl yu
tar ş imdi anlatacağım : 
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Stanley meselesine avdet ediyorum : 

Matbuat ta böyle bir haber intişar eder etmez par lâmento işe vaziyet 
ediyor. İşi bir tahkik mahkemesine veriyor. Hakikat ta fazla bir şey basit 
olmuyor. Söylenti lerden kala kala miskin birkaç şişe viski ile bir kat el
bisenin bu iş adamı tarafından Ticaret Vekâleti siyasî müsteşar ına hedi
ye edi lmiş, par lâmentoda rapor okunmadan müsteşar kalkıyor ve diyor 
ki : "Bu hediyenin, sizi temin ederim ki vekâletten çıkan karar üzerinde 
hiç tesiri olmamıştır, ama ben son dolaşmalarda t ramvaylarda, trende 
kulaklar ımla halkın hakkımdaki muhaverelerini işittim, karar ımı ver iyo
rum, yalnız vekâletten istifa etmekle değil, mebusluktan da istifa ederek 
siyasî hayat ıma son veriyorum." 

Başbakanın sözü enteresandır : Modern yayının şuursuz ve gaddar 
itisafiyle bir arkadaşımız karşılaşmıştır, nazırlara tavsiyem iş â leminin 
dışında kendilerini tutsunlar ve her hangi bir şahsın misafirperverliğini 
kabul etmesinler. 

Muhalefet lideri de alâkalının kendi kararının asaleti önünde hürme
tini beyan ediyor ve "muhalefet kaani olamaz ki iktidar, Devlet dairesin
de nüfuz ile servet yapmak isteyenlerin ümitlerini artırıcı bir havaya im
kân versin" diyor. Çoğu isnatların sabit o lmamasından m e m n u n oluyor
lar ama, gazetelerin, bu haberleri verdiğinden dolayı matbuat hürriyeti 
üzer inde durmak kimsenin hayalinden bile geçmiyor. Çünkü, demokra
silerde modern yayının şuursuz ve gaddar itisaflarının yanında nüfuz iti-
saflarının da tahripleri olabilir. 

Şimdi , bizde de böyle neşriyat olur diye matbuat ın lisanını kıstınız 
mı, cemiyet in içinde her türlü ihtimale yer vermek lâzımdır, bu defa da 
mode rn nüfuz itisaflarının türlü ihtimalleri karşısında gazetelerin mura
kabesini kaldırmış olursunuz. 

Aziz arkadaşlarım, kanunların realitelere ve vakıalara tevafuk etmesi 
şarttır. Kanuna ihtiyaç, vakıalardan ve realitelerden istihraç edilir. Mah
kemelere sevkedilen vakayi çoğalır, cezaların kifayetsizliği anlaşıl ırsa 
kendini gösteren boşluğu yine müşterek hukukça kabul edilen esasları 
göz önünde bulundurarak dolduracaksın. 

Sayın Bakan dediler ki; hürriyetleri tahdide Anayasa yetki veriyor. 

Evet Anayasa haklarının hudutlarını ç izmek hususi kanunla müm
kündür. Ancak tahdidin esası, totaliter memleket lerdeki devlet anlayışı 
değil, demokrat ik memleket lerdeki prensipler olmak iktiza eder. Anaya
sadaki hakların hususi kanunla n izamlanmasmda iki şeye dikkat ede
ceksin : 
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1. Müsavat esasına dikkat edeceksin; 

2. Şahsın hürriyetine dikkat edeceksin. 

O hürriyeti t amamen bertaraf edecek şekilde hak n izamlamak imkâ
nı yoktur. Ant idemokrat ik kanunların ayıklanması vazifesiyle Hüküme t 
tarafından tavzif edilen ilim komisyonu da raporunda müşterek hukuk
ça kabul edilen prensiplerin dışında hürriyetleri lüzumsuz tahdideden 
hükümler in antidemokratik olacağını belirtmiştir. Getiri len kanunun 
bünyesine eski düsturların esprisi hâkimdir. 

Tasarı , şahıs istihdaf etmeksizin her türlü ve her ne şekilde olursa ol
sun şereflere, haysiyetlere tecavüzü cürüm addediyor ve Hükümet adam
ları hakkında ise ispatına cevaz olmayan isnat addediyor. Meselâ Stanley 
hâdisesi olduğu gibi haber yaymak suç olacağı için böyle yazılar yazı lma
yacaktır. Bu matbuatın murakabesini kaldırmaya müntehi olur. Haysi
yete tecavüz vaki olmuşsa mahkemeye gidilir. Ancak madde isnadının 
doğruluğunu ispat hakkını tanımak zaruridir. Memurlar hakkında oldu
ğu gibi Hükümet âzası hakkında da, ispat edemezse, müfteri olur ve âza
mi cezayı görür. 

Gazetenin ifa ettiği hizmet bir â m m e hizmetidir. O hizmetin müdafaa 
vasıtası, hürriyeti olmazsa, gazeteyi o hizmeti ifa edemeyecek duruma 
düşürmüş olursunuz, şereflere, haysiyetlere her türlü tecavüz menedi l -
melidir. Kanunda boşluk varsa doldurulmalıdır. Hattâ matbuat suçların
da jür i usulü düşünülmelidir. Haysiyetleri kırıldığı anda süratle tamiri 
lâzımdır. A m a bunun yanmasında, suiistimal istidatlarını da ümit lendi
recek hava yaratmamalıdır . Sonra, kanun devletin siyasî ve malî itibarı
nı sarsacak veya heyecanı mucip olacak yalan haber neşrini de ağır ceza 
tehdidi altına alıyor. Gaye, Hükümet in icraatını tenkit hürriyetini ve ne
şir hürriyetini takyide götürmek olmadığına göre bu cürüm için de lü
zumlu unsuru kanuna koymak, demokratik memleket lerdeki mevzua ta 
uygun hükümler derpiş etmek iktiza eder. Devletin siyasî, malî itibarı di
ye ay ı rmaya lüzum yoktur. Devletin itibarını kötü maksat lar la sarsacak 
mahiyet te demokrat ik memleket lerde olduğu gibi yalan haber neşrinin 
mâkul olan cezasiyle iktifa eylemek lâzımgelir. Hududu belli o lmayan ip
h a m içinde Hükümet in siyasetini serbestçe tenkidden al ıkoyacak hü
kümler matbuat hürriyeti için tehlikedir. Yalan ve mübalâğal ı haberler 
neşrini meneden 161 inci maddenin son fıkrası ilim komisyonu tarafın
dan anti-demokratik olarak vasıflandırılmıştır. 

REİS - O madde geçti beyefendi. 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Yalan haber neşri mevzuu üze
rindeyiz. 
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Arkadaşlar , sulh zamanında da yalan haber olur, nezrolunabilir . Mü
balâğalı haber neşrolunabilir. Sulh zamanında bunlar Devletin bünyesi
ni sarsacak derecede vehamet arz etmez. Tekzibedilir . B i lmem, hudut tan 
kaç fırka geliyor diye haber uydurarak halkı sulh zamanında heyecana 
verecek, haberlere ilerlemiş bir toplulukta kaç kişi inanır ve bir Devlet in 
bünyesini sarsacak derecede vahîm bir cürüm olamayacağı için cezası 
ona göre derpiş edilmek gerekir. 

Tenkid hürriyetini masun bulundurmak için arz ettiğim unsurları ih
tiva e tmeyen bir metin lüzumsuz tahditlerle ant idemokrat ik olur. 

Radyo yayınları için de hüküm konuluyor, iyi bir şey geliyor dedik. 
(Radyo sizde hastalık sesleri). Rejimin hastalığı, kanser o lmadan tedavi edil
mesi lâzımgelen bir hastalık!.. Neşir suçlarının gazetelere nazaran neşir 
sahası daha geniş olan radyo yayınlarında da suç teşkil etmesi gayet doğ
rudur. Ancak bu kabil yayınlardan ilgili memur da mesul olacağı için se
çim esnasında Hükümet in icraatını tenkideden bir konuşma, Devlet in si
yasî ve malî itibarını sarsacak mahiyette hilafı hakikat haberleri ihtiva 
ediyor endişesi veya tecavüz ve isnat iddiaları ileri sürülebilir. 

Meselâ, Devletin malî ve siyasî itibarını sarsacak mahiyet te asılsız de
ğil, b i lmem filân memleketin gazetesinde çıkan bir habere ist inaden doğ
ru bir şey yazı lmış olabilir. 

RİFAT Ö Z D E Ş (Kırşehir) - Ne derlerse hemen alıp neşretmeli mi?. 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Amiral , bu geminin bordası de
ğildir, bu Meclisin kürsüsüdür, buraya gelir konuşursunuz. (Gülüşmeler) 

M e m u r a bir tereddüt geldi mi, "sen bir yabancı gazeteden bahsediyor
sun, bu doğru mudur, değil midir, hakikat mıdır, değil midir?. Beni ma
zur gör, benim 2 500 lira nakdî ceza verecek ve bir sene hapiste yatacak 
halim yok" dedi mi bitti. Kime derdini anlatacaksın, bu ihtilâfı kim hal
ledecek?. 

M e m u r u n anlayışına göre göstereceği tereddüt yüzünden muhalefet in 
seçimde konuşma hürriyetini ve hakkını ihlâl edecek bir vaziyet hâsıl 
olabilir. Hulâsa arkadaşlar, seçime takaddüm eden bir zamanda hürri
yetlerin müşterek hukukça kabul edilen esasların dışında lüzumsuz tah
ditlerle anti-demokratik hükümleri ağırlaştırmak tecviz edi lemez. 

Köprülü 'nün bir yazısını hatırlarım; Hükümet i cesaretle tenkidden 
al ıkoyan kanunlar matbuat hürriyetini zincirleyen hükümlerdir , d iyordu. 
(Doğru olmak sortiyle sesleri) 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Müsaade buyurun. Dediğ im un
surları derpiş e tmezsem kanun metninde cesaretle tenkidi ve haber alıp 
v e r m e hürriyetini zincirlemiş olursun. 
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Bunları söylemekten maksadım boşlukları doldurmak iktiza ettiğini 
anlatmaktır . Aksi takdirde sade anti-demokratik o lmakla kalmaz. Seç ime 
takaddüm eden bir zamanda hürriyetlerin tahdidi yo lunda hareketler se
çim emniyet i üzerinde de tesirler yapar. 

Sizin genel merkeziniz muhalefette iken neşrettiği bir beyannamede : 

"Anti-demokratik kanunlar mevcut oldukça seçim emniyet inden bah

sedi lemez" diyorlardı. 

Biz 1950 seçimlerine hürriyetleri takyideden kanunlar çıkararak gir
meyi düşünmedik. Mecut antidemokratik kanunları ayıklamadık tan ma-
adet tam seçime takaddüm eden bir zamanda matbuat hürriyetini bu ha
liyle takyidedici mahiyette kanun çıkarmak doğru değildir. Bu Meclis in, 
memleke te seçimle giderken son hediyesi hürriyetleri lüzumsuz yere tah-
dideden kanunlar o lmamak gerekir. Aksine, seçim emniyet i için tam bir 
i tminan yaratmak lâzımdır. İki yolun ağzında isabetli ve doğru olanı ter
cih etmelisiniz. 

REİS - Mehmet Kâmil Boran. 

M E H M E T K Â M İ L B O R A N (Mardin) - Muhte rem arkadaşlar, iktidar 
partisinin yeni bir tazyik ve tedhiş vasıtasını ele geç i rmeye azmetmiş ol
duğunu şu önümüzdeki lâyihadan anlıyoruz. 

Ne gariptir, bu parti âdeta ebediyen iktidarda kalacağı ve hiçbir za
m a n ekseriyeti kaybetmeyeceği gibi ham ve muhal bir hayale kapılmıştır. 
Bu türlü kanunlar çok tehlikeli silâhlardır. 

(Bir ses : Palavra atıyorsun) Hazırlayanları, kullananları da yaraladıkla
rı çok görülmüştür. Bu hakikat yakın bir âtide bizzat Demokra t Parti ta
rafından da acı bir şekilde idrâk ve teslim edilecektir. 

C E M A L REŞİT E Y Ü P O Ğ L U (Trabzon) - Yaşa Boran. 

M E H M E T KÂMİL B O R A N (Devamla) - Lâyihanın bir üçüncü maddes i 
var ki, basını zincire vurmak vazifesini hakkiyle başaracağından hiç şüp
he yoktur. M e m n u fiilleri tespit eden ve ceza tehdidi altına koyan hüküm
ler de vazıh, katî ve ölçülmesi mümkün unsurların yer alması ceza hu
kukunun ve insan haklarının en esaslı şartlarından biri olduğu halde bu 
üçüncü maddede (Devletin siyasî ve malî itibarını sarsmak) ( Â m m e n i n te
lâş ve heyecanını mucip o lmak) (Yalan haber veya havadis) veya (Bu ma
hiyetteki vesikalar) gibi birbirinden daha m ü p h e m türlü şekil lerde tefsiri 
m ü m k ü n , muhtevası , şümulü ve sınırı taayyün ve tebellür e tmemiş un
surlar yer almıştır. Buna mukabil böyle elâstiki ve gayr imazbut unsurla
ra uydurulabi lecek bütün fiiller 3 sene hapis ve 2 500 l iradan aşağı ol
m a m a k üzere ağır para cezası gibi azametli cezaların tehdidi altına ko
nulmuştur. 
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İktidar Hükümetinin suiniyeti o kadar aşikârdır, 3 üncü maddede 
mevzuubahis neşriyatın (Bile bile yapı lması) kaydının konulmas ından 
dahi kaçınılmıştır. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Erzurum) - Cürüm olmak için kasıt o lmak lâzım 
değil mi? Eski hâkimsiniz. 

M E H M E T KÂMİL B O R A N (Devamla) - Siz de basın mensubusunuz , 
bunu anlamanız lâzım. 

Her hangi bir haberin yalan veya doğru olduğunun tesbit ve takdiri
ni bi lhassa bu derece ağır bir ceza tehdidi altında basın mensuplar ına 
nasıl tahmil edersiniz? Böyle bir hüküm, gazetelerin, Hükümet in hoşu
na gi tmiyecek hiçbir haberi neşredememeler i neticesini doğuracaktır . Bu, 
Hükümet in ve iktidardaki partinin lehine de olsa, -ki ben o fikirde deği
l im- Türk Milletinin zararınadır. Haberleşme hürriyetini, insan, hakları
nın baş ında olarak ilân eden hür ve medeni memleket ler in nazar ında 
memleket imiz in şeref ve itibarını son derece haleldar edecektir. Demok
ratik bir rejimi tatbik etmekle övünen bir iktidar hükümet inin böyle bir 
lâyihayı T . B . M . M . Meclisine sevketmesi tam bir tezat ve tenakuzun ifade
si olduğu gibi pek acı bir sürpriz teşkil edebilirse de 1950 yı l ından beri 
yeni ve daha doğrusu bugünkü haliyle eskimiş iktidarın buna benzer 
muamele ve hareketlerine o derece alışmış bulunuyoruz ki, bu lâyiha 
bende hiçbir hayret hissi uyandırmamıştır . Sizleri naçizane ikaz ve siz
lerden rica ederim; hür ve faziletli Türk basınında ve Türk u m u m i efkâ
rında itibarınızın kendi hatalarınız yüzünden azala az ala (Soldan Allah Al
lah sesleri) kalan son parçayı da kaybetmek istemiyorsanız tasarıyı redde
diniz veya hiç değilse lâyihadan bu hükmü çıkarınız. 

Ben her hangi bir teklifte bulunmıyacağım. Çünkü, peşinen redde 
m a h k û m olduğunu bil iyorum. 

P E R T E V A R A T (İzmir) - Çok muhterem arkadaşlar, bu kanunla en 
müh im bir mevzuu müzakere ettiğimizi söylemeye lüzum ve hacet gör
müyorum. 

Sayın Faik A h m e d Bey konuşmalarında, kanunlar realitelere ve hâdi
selere uygun olmalıdır, dediler. Bu, bir hukuki kaidedir, hakikattir. Bu
gün memleket in hâdiseleri ve realiteleri hiç şüphe yok ki böyle bir kanu
nun tedvinine bizi mecbur bırakmaktadır. 

Arkadaşlar , bugün matbuat icra, teşri ve adlî kuvvetin yan ında cemi
yet hayat ında mühim bir rol iktisabetmiştir. Binaenaleyh onun iyi yo lda 
veya fena yo lda olmasının cemiyet bünyesi üzerinde m u a z z a m tesirler 
hâsıl ettiği vakalarla meydanda ve aşikârdır. Bugün bir kıs ım matbuat ı-
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mızın hususi maksatlarla ve bilhassa bir müddet ten beri görüldüğü veç
hile siyasi maksatlarla basın hürriyetini ne yolda kullandığını her gün 
birçok acı misalleriyle görmekteyiz . Her sabah bilhassa muhal i f gazetele
ri el imize aldığımız zaman hangimizin şeref ve haysiyetinin ne tarafından 
yakalanıp neşredileceğini endişe ile görmekteyiz . Binaenaleyh bu nevi 
suiistimalleri önliyecek, fakat bu arada basın hürriyetini zede lemiyecek 
bir kanun tedvinine de zaruret bulunmaktadır. 

Faik A h m e d Barutçu, yine dediler ki; bu kanun zamansızdır . Kendi
leri anayasa Komisyonunda üyedirler. Büyük Millet Meclis inin ve millet
vekil lerinin sıfat ve salâhiyetleri seçimlerden sonra da yeni Mecl is in te
şekkülüne kadar devam eder. Bunu hatırlatmayı faydalı görüyorum. 

Arkadaşlar , bu maruzatımı kısaca arz ettikten sonra bir temennide 
bu lunmak isterim. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Cevap değil, cevap değil . . . 

P E R T E V A R A T (Devam) - Telâkki meselesi. 

Muhte rem arkadaşlar, bu kanunun başlığı (Neşir Yoliyle veya Radyo 
ile İşlenecek Bâzı Cürümler hakkında Kanun) dur. Gerek bu başlıktan, 
gerekse kanunun maddeleri ve esbabı mucibesinden anlaşılacağı üzere 
maksat yalnız matbuat, yalnız matbuat vasıtasiyle ve radyo ile iş lenecek 
suçlar için bâzı müeyyideler koymaktır. Halbuki (neşir yol iyle) demekle , 
neşir vasıtası yalnız gazetelerden ve matbuattan ibaret o lmadığına göre , 
(çünkü radyo da neşir vasıtasıdır, gramofon da neşir vasıtasıdır, oparlör 
de neşir vasıtasıdır, resim de neşir vasıtasıdır) kanunun metnine ise yal
nız matbuat ve radyo ile işlenecek suçlar esas alındığına göre, kanunun 
adının (Matbuat vasıtasiyle veya radyo ile işlenecek suçlar) şeklinde de
ğiştiri lmesi icabeder. 

Yine başlıkta (cürümler) tâbiri kullanılmıştır. Filhakika tâyin edilecek 
cezalar itibariyle işlenecek fiillere cürüm demek doğrudur. A m a daha 
u m u m i mânada (suçlar) demekte de fayda vardır. (Doğru sesleri) Bu itibar
la bir takrir ver iyorum, takririmin kabulünü rica ederken çıkarı lacak 
olan bu kanunun cemiyet hayatımız ve basın mensuplar ı için hayırlı ol
masını temenni ederim. 

REİS - Türkiye Köylü Partisi Grubu adına Cezmi Türk. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Efendim, Yüksek Meclis imizi bir an için 4 se
ne önceki maziyi tahattüre davet ederim. 

1950 senesinin ilk aylarında Yüksek Heyetinize 1 No . lu iktidar Hü
kümet i tarafından getirilmiş bir basın kanunu tasarısını müzakere et
mekte idiniz. Atmosfer, umumi ve yeni bir demokrat ik istihale atmosferi 
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idi. Değil , yalnız Yüksek Heyetinizin kalblerinden ve vicdanlar ından, de
ğil Hükümet in getirdiği tasarıda ve fakat o zamanki Adale t ve İçişleri ko
misyonlar ından teşkil edilen muhtelit komisyonun Yüksek Meclis inize 
sunduğu gerekçede, bu demokrat ik hürriyet havası, basına getiri len bu 
yeni hava t amamen görülmekte idi. O tarihten bu yana birçok hâdiseler 
geldi, geçti ve nihayet bugüne geldik. Bugün hava maalesef o hava değil
dir. O gün yeni bir havanın ciyadeti içinde daha rahat, daha ferah ve da
ha ümitli idik. Bugünkü hava ,ne o kadar nikbin, ne de o kadar ümitli
dir. Ni tekim bu havanın aksini de Hükümet in yeni getirdiği gerekçede ve 
Adalet Komisyonunun bu tasarı dolayısiyle sevk ettiği komisyon gerekçe
sinde görmekteyiz . 

Maddeler münasebetiyle de arz etmeye çalışacağız. Dört senede bu an 
niçin böyle değişti? İleriye doğru hamle yapmak için alınan bu zihniyet 
niçin geriye dönmekte ve ricat etmektedir? Bunun sebeplerini araştıra
cak veya hikâyesini uzatacak değilim. Onu, esasen hepimiz, va tandaş 
olarak, fert fert milletvekili olarak, nihayet parti grupları olarak düşünüp 
birçok sebeplere, âmillere, muhite veya merkeze ait faktörlere hamlede
biliriz. Bendeniz yalnız vakıa olarak tespit etmek ist iyorum. 

Bir hendesi kelime ile ifade edeyim. Eğer demokras i bir müstati l idi 
ise 1950'de müstatildi ve bu mustatile varmak için bir hattı müs tak im 
takibi lâzım geliyor idi ise 1950'de bu hattı müstakimi takibe başlamış
tık. Bugün demokrasi maalesef gittikçe deforme olan bir şibih münharif-
tir. Ve son aylarda çıkardığımız kanunlar ve usuller de gösteriyor ki ma
alesef takibetmekte olduğumuz yol artık hattı münkesirdir . 

Beyanlar ımı mücerret mefhumlar halinde b ı rakmamak için kısaca 
bazı parçalar vermek istiyorum. İlk olarak Anayasamızda zikredi lmiş hu
susi kanun mevzuu telâkki edilen basın hürriyeti için getirilen ilk Basın 
Kanunu gerekçesinden bâzı hususları okumak ist iyorum. İlk gerekçe 
şöyle diyordu : (Türkiye 'mizde gelişmesine ve kökleşmesine çalışılan de
mokrat ik hayatın icabından olması itibariyle yeni görüş ve yaşayışa uy-
mıyan bâzı mevzuatın değiştirilmesini sağlıyacak fayda göz önünde tutu
larak yürür lükte bulunan 1331 tarihli ve 1881 numaralı Matbuat Kanu
nunun tekrar ele alınmış ve Basın Kanunu adiyle yeni bir kanun meyda
na getirilmiştir. İlmin ve kanun tekniğinin lüzumlu kıldığı esaslar tasarı
ya al ınmış, modern demokrasi prensiplerine sadakat gösterilmiştir .) 

Gayet müh im bir cümleye geldik : 

(Basın hürriyetini halde ve gelecekte takyit e tme şüphesini gösteren 
hususlarda titizlikle durulmuştur.) 
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Demek ki Adnan Menderes Hükümetinin ilk tasarısına hâkim olan en 
karakteristik zihniyet budur : Basın hürriyetini halde ve gelecekte takyit 
e tme şüphesini gösteren hususlarda titizlikle durmak. Doğru bir temas 
var ki, bunu gerekçede tekrar ediyor, gerekçede olduğu için aynen oku
yacağ ım : 

(Demokras inin beşiği addolunan İngiltere'nin ve Amer ika 'n ın yay ın ve 
basın hakkı İsviçre, Fransa, Belçika, İtalya gibi basının hür ve demokra t 
bu lunduğu memleketler in basın mevzuatı gerektiği şekilde ve kıymet i ile 
tetkik edilmiştir.) 

Bu yeni gerekçeye bakacak olursanız yine aynı iddia ile gelmektedir . 
Mesnet ler aynı, müşterek hukuktaki haller aynı. Fakat zihniyet, eda ve 
teklifler ayrıdır. 

Birinci tasarıda gayet mühim gördüğümüz ikinci bir fikir de, basın ve 
yayın hususunda (hürriyet ve mesuliyet) yekdiğerini tamamlıyan esaslı 
mefhumlardır . Maalesef ikinci tasarıda hürriyet ikinci plâna geçiyor. Yal
nız mesul iyet mefhumu : -kime karşı- idare edilenlere karşı mesul iyet 
mefhumu yürütülmektedir. 

Arkadaşlar ; 1950 de getirilen Basın Kanununda sevkedilen hüküm
lerle bugün sevkedilen hükümler ceza itibariyle, mefhum itibariyle, ceza
yı nakdi itibariyle çok mütenazır olduğu halde, haklı olarak o vaki t Y ü k 
sek Heyetiniz, o kanunda bahis mevzuu edilen hükümlere karşı çıktınız. 
Ni tekim sizden önceki Basın Kanununu o vakit tetkik etmiş olan K a r m a 
Komisyondan ayni şekilde i thamkâr olarak çıkmıştır. Zamanın zihniyeti
nin gösteri lmesi ve Meclisin salahiyetli bir Komisyon olması itibariyle o 
muhtel i t Komisyonun gerekçesinde de birkaç cümle o k u m a m a müsaade
nizi rica ediyorum. Memleket teki demokratik inkişafa muvaz i olarak 
matbuat hürriyetini teminat altına almak ve 1881 sayılı Matbuat Kanu
nunun Anayasaya aykırı ve hürriyetini takyit ve tahdidedici hükümler i 
bu lundurmak maksadiyle Hükümet in hazırlayıp get irmiş olduğu Kanun 
tasarısı, yani gerekçe o tarihte mevcut olan 1881 sayılı yürür lükte bulu
nan Kanunu itham etmekte ve bu Kanun Anayasaya aykırı, Basın Kanu
nunu takyidedici hükümler ihtiva etmektedir, demektedir . Hükümet in 
getirdiği tasarı şu Komisyondan geçmiş ve tadil gö rmüş şekliyle dahi 
1881 sayılı Basın Kanunundan daha ağır hükümler ve daha ağır cezalar 
koymuştur . Sahai şümulü ve tesiri de daha pek çok genişletilmiştir. De
mek ki o vakit komisyonun A n a y a s a y a aykırı gördüğü bir kanunu, ma
alesef bugünün Adalet Komisyonu Anayasaya muvafık ve mutabık olarak 
huzurunuza getirmektedir. Hatta o vakit hazırlanan tasarının gerekçe
sinde şu fikirler de vardı, bugün bir hazin hâtıra da olsa tekrar lamak is
t iyorum : 
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«Matbua t kanununun lüzum ve ademilüzumu hususunda komisyo
numuzda uzun görüşmeler olmuş, ancak, mevki i meriyette bulunan Ce
za Kanununda gerekli değişiklik yapı lmamış bulunmadığından, bir mat
buat rejiminin bu haliyle t amamen başı boş bırakılması da uygun görül
mediğinden Matbuat Kanununun tedvinine lüzum görülmüştür .» 

Burada sarih iki hüküm var. Komisyonda evvel emirde bir matbuat 
kanununa lüzum olup olmadığı münakaşa edilmiştir. O muhtel i t komis
yonun ekseriyetinin temayülü de ayrıca bir matbuat kanununa lüzum 
olmadığı tarafında temerküz ediyor. «Ancak Ceza Kanununda yapı lması 
lâzımgelen değişiklikler yapı lmadığı için, boş kalmasın diye, bu tasarıyı 
ver iyoruz» diyorlar. 

Yüksek heyetiniz gayet iyi bilmektedir ki, o tarihten bu tarihe kadar 
Ceza Kanununda müteaddit değişiklikler yapılmıştır. Bu kanunla sevk 
edilen Ceza Kanununda birçok hususlarda, hareket, sövme, yalan haber, 
şantajcılık ilh. gibi hükümler yeniden ele al ınmış ve muhtel i f sebeblerle 
teşdidedilmiş ve ağırlaştırılmıştır. Demek ki o vakitki komisyon, (Ceza ka
nununda değişmemiş olan bu hükümler muvacehes inde bu kanuna lü
zum vardır) diyerek ceza kanununda lüzumlu olan değişikiklikler yapıl
dıktan sonra artık bu kanuna lüzum olmadığı neticei mant ıkıyesine tak-
d imen işaret etmiş oluyor. Üç sene aralıkla iktidarın itimat ettiği ve bida
yet inden beri başında ayni Başvekilin bulunduğu aynı hükümet ten bu 
üç sene zarfında bu kadar farkla gelen iki tasarı arasındaki zihniyet far
kı nedir? Bu geriye gidiş niye? Niçin ve niçin böyledir? Bunu mâkulâ t ile 
izah imkânsızdır. Bunun memleket imizce, milletçe uzun vadeli , uzun gö 
rüşlü mürtefi bir politika ile izahı imkânsızdır. Bunu kısa vadeli , kısa gö
rüşlü belki küçük politika ile ve belki yanlış bir görüşle olması muhte
meldir. Fakat onun üzerinde durmuyorum. Sebepler ve âmiller ne olursa 
olsun vakalar ortadadır. 1950 deki hükümetin getirdiği tasarı vardır, 
1950'deki komisyonun getirdiği gerekçe vardır. 1950 de yüksek heyeti
nizce hemen ittifakla kabul edilen Basın Kanunu bugün yürür lükte olan
dır. Hükümet şimdi o basın kanunu üzerinde bir tadil getirmiyor, ayrı bir 
kanun getiriyor. Yani Anayasanın ima ile veya bilvasıta ifade ettiği husu
si kanun aslında basın kanunu iken yeni bir kanun mevzuu olarak mat
buatla, neşir yolu ile işlenen ve radyo ile işlenen suçlar diye bir kanun 
getiriyor. Bu kanunun içinde de birçok, basın kanunlar ında tedvin edil
mesi m ü m k ü n olan hususları ilâve ediyor, Niçin?. Bu, Anayasa bahsetti
ği kanun usullerine ve tedvin usul ve tekniğine de aykırı düşmektedir . 

Yalnız, o zamanki komisyonun güzel bir cümlesini intakı hak olarak 
arz etmek isterim; bu, ezelî ve ebedî bir cümledir. Huzurunuzda okuya-
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cağım ve vaktiniz olursa bu cümle üzerinde düşünmeniz i tavsiye edece
ğim. Bu cümle o komisyonun esbabı mucibesindedir : (Her zora karşı bir 
aksülamel uyanması tabiî bir haldir.) 

Arkadaşlar , bu suretle neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cü
rümler hakkındaki kanuna gelelim. Hükümet gerekçesi bu dar hürriyet 
n izamından, hürriyet tahkiklerinden ilâh... bahsediyor. Sayın Faik A h 
m e d Barutçu bu sahada hukuk felsefesi diyebi leceğim güzel sözlerini 
söylemiş olduğu için ben onlar üzerinde durmıyacağım, çünkü o kadar 
güzel söyl iyeceğime emin değilim. Yalnız hâtıralarınızda daha canlı kala
bi lmesini temin için, ben yalnız bir cümle ilave etmek ist iyorum. Hürri
yetleri hudutlandırmaktan, hürriyetlerin tahdid edi lmesinden çok bahse-
di lmeye başlandı. Fakat korkarım ki, bu yollarla hürriyetlerimiz büsbü
tün kalebend edilmesin. En ulvi hürriyetler, söz hürriyeti, fikir hürriyeti , 
nesir hürriyeti, beyan hürriyetinin hudutlarını çizelim derken kafa tasla
rımızın kalebendedi lmesine kalkışı lmamasını bi lhassa rica eder im. Çün
kü söz hürriyetlerimiz, fikir hürriyetlerimiz, neşir hürriyetlerimiz, değil 
y i rminci yüzyıl ın yarısında, Türkiye 'de on asır evvel ma lûm bulunmakta , 
daha iptidai memleket lerde dahi, her nevi tahditlere karşı infilâk kudre
ti bütün cihanca ve bilhassa demokrat ik â lemce bi l inmekte idi. 

Arkadaşlar , yeni gerekçe üzerinde durmıyacağım. Söyledikler imi ay
nen tekrar ediyorum : Hükümet gerekçesinde Anglo-Saksonlardan bah
sedilmektedir . İtalya'dan, Fransa'dan bahsediliyor, fakat Baltık devlet le
r inden sadece İsveç geçmektedir. Sonra İsveç kanununun esbabı muci-
bes inde kendilerine mülayim gelen cümleleri almış; fakat kanunun esas
larına girmemiştir . Asıl acı olanı, Adalet Komisyonunun kanun tasarısı 
vesilesiyle vermiş olduğu rapordur. 

Maalesef Adalet Komisyonu dâhiliyecilerle muhteli t çalıştıkları zaman 
böyle değildi. Adale t Komisyonu 1954 yıl ında ve seçim arifesinde, kendi 
kendine baş başa kalınca daha antidemokratik düşünmeye başlamışt ır 
arkadaşlar. 

Adale t Komisyonu gerekçesinin ilk sütunlarında Hükümet gerekçesi
ni hülâsa ettiği için, Hükümet in ikinci oparlörü mahiyetindedir , onun 
için nakle tmiyorum. Yalnız Adalet Komisyonunun raporunda, (bir hu
kukçu o lmamama rağmen hukuk malûmatı u m u m i y e m e dahi aykırı 
o lan) gayrihukuki tâbirler, ifadeler ve indî hükümler vardır arkadaşlar. 
Yani dünyanın müşterek hukuk nosyonlarına ve malûmat ı umumiyes ine 
her mebus vatandaşın kendi hukuk dağarcığındaki müktesebat ına uy-
mıyan indî hükümler var. Adalet Komisyonu o kadar ileri gidiyor ki, bu 
hususta kendi bünyesi içinde bu kanun vesilesiyle ispat hakkının kulla-
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nı lmasına dahi mütehammil değildir. Tek parti devrindeki İçtüzükten da
ha ileri derecede tahditçidir. Bu dar, bu sekter zihniyete şimdilik bu ka-
darcık temasla iktifa ediyorum, mecbur ederlerse daha söyl iyecekler im 
vardır. 

Şimdi, bu zihniyeti ifade eden şu cümleleri okumama müsaadeniz i ri
ca eder im. 

«Halbuki bu lâyihada ispat müessesesi için hiçbir hüküm sevk edil
mediğine ve Meclis komisyonları Dahilî N izamname hükümler ine göre 
yalnız kendilerine havale edilecek işleri görmekle mükel lef olup bunun 
dışına çıkamıyacakları açık bir hakikat bulunduğu cihetle Dahilî Nizam
name hükümler inin cevaz verdiği bir hususun re'sen veya müzakere sı
rasında vukubulacak bir talep ile lâyiha ilâvesinin m ü m k ü n olamıyacağı 
da ekseriyetle karar altına alınmıştır.» 

Arkadaş lar ım, bir Matbuat Kanunu gelmiştir, içinde haysiyetler; şe
refler, hakaretler, tecavüzler, itibar kesirleri, servete zarar vermeler ilâh... 
bütün bunlar bunun içerisinde müzakere edilmektedir; bütün dünya 
matbuat kanunlarında zem ve hakaretle ispat hakları da beraber yürü
tülmektedir; burada Adalet Komisyonu bir takyit yapıyor, bir teşdit yapı
yor. Buraya, komisyona dahi ispat hakkı konulamaz ve bu met inde mev
zuubahis olamaz. Bunu 1954 Demokrat Türkiye Cumhuriyet i Adale t K o 
misyonunun bir vesikai hukukiyesi olarak dünya efkârı umumiyes ine 
arz e tmekten ben utanıyorum. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Hükümete göre komisyon, kusura 
bakma! 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Bunun üzerinde konuşmaya mecbur oldu
ğ u m için de ömrü billâh eza duyacağım. Bir komisyon böyle bir kanun
da böyle bir mevzuda ben i tham hakkını konuşmaya salahiyetli deği l im 
diyor, bu kanunu Anayasaya muvafık görmekte kendisini salahiyetli gö
rüyor. Haklı mıdır? Hayır. İçtüzük hükümleri açıktır. Mevzuubah i s ettik
leri İç tüzüğün 29 uncu maddesi aynen şöyle diyor : (Komisyonlar kendi
lerine havale edilmiş işleri incelemekten başka bir işle uğraşmazlar . ) İşte 
kendilerine havale edilmiş bir iş. İspat, i tham hakkı, cürmü, hükmün 
unsurunu, cezasını, dozunu her şeyi ihtiva eden bir hüküm. Kaldı ki ay
nı İç tüzüğün 17 numaralı notunda şunlar var : Komisyonlar kanun tek
lif edemezler, bir yorum isteğini kanun yapabilirler, bir tasarıdan bir 
maddeyi ayırarak kanun şekline koyabilirler. Komisyonlar bir tasarıdan 
bir maddeyi ayırarak kanun şekline koyabilirler, fakat o maddenin bütün 
şümulü, ihatası ve derinliği ile içine giren bir hususu bir mefhumun, bir 
hukuk nosyonunu konuşamazlar. Bu ne zihniyettir arkadaşlar? 
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A T I F T O P A L O Ğ L U (Ordu) - Diktatörlük zihniyeti, y o r m a kendini Cez
mi Bey. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Arkadaşlar nazariyatı budur, tutulacak ta
rafı yoktur. Ne hukuki mesnedi, ne de mantıki var. Ne Hükümet gerek
çesi olarak, ne komisyon gerekçesi olarak bir şey ifade etmiyor. Ben im gi
bi sathi hukuk nosyonu olan insanlar bile tatmin edilmiyor maalesef. T i 
rit iki satır, tirit iki gerekçe. 

Nazariyatı bırakalım, realitelere bakalım. Acaba onların ifade ettikle
ri, müdafaa ettikleri realiteler bugün var mı bu memleket te? Bugün bu 
suçlardan ne kadar mahkûm edilmiş insan var? Bunlar hakkında malû
mat yok. İçtüzüğün, zannediyorum 65 inci maddesi , sevk edilen tasarı
larda istatistikî malûmatın veri lmesini âmirdir. Adale t Vekâleti suç mev
zuunda istatistik tutmaktadır. Sonra, İstatistik U m u m Müdür lüğü var
dır, her sahada rakamla neşrediyor. Kendileri iddialarını tevsik için ne
den bu gibi istatistikî malûmatı , İçtüzük hükümler ine uyarak Mecl ise ge
tirmiyorlar, efkârı aydınlatmıyorlar? Niçin demezler ki düne kadar mev
zuat la suçlar şu şu idi, bu kadar kişi, mahkemeye verildi, şu kadar kişi 
m a h k û m oldu, bugüne kadar mevzuat la böyle böyle olmaktadır, şu şu 
sebeplerden artıyor... Niçin demezler? Bunun yanında «Chan tage» hü
kümler i geliyor. Bu memlekette biliyorsunuz en az işlenen suçlar chan
tage suçudur. Memleket te senelerden beri bir chantageo-phobie vardır. 
Siz bizzat chantageo-phobie 'den korkmuyor musunuz? Niçin bunlardan 
korkuluyor? Neden tatbikatı olmıyan şeyler evirip çevirip Ceza Kanunu 
ile, Matbuat Kanunu ile, yeni tasarı ile getiriliyor. Çıkıp söylesinler, şu ka
dar arttı, şu kadar eksildi, bunları efkârı umumiye ile birlikte öğrensek ol
maz mı? Hükümet veya komisyon bu tasarı ile bizim idrâk edemediğimiz 
bir ahlâk reformunu yapmak istiyor, olabilir, dedim. Kanunlar sahasın
dan ahlâk sahasına geçtiler ve bir ahlâk reformu yapmak istiyorlar. 

R E F E T A K S O Y (Ordu) - Ahlâk inzibatı, reformu değil . 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Efendim, ahlâk reformu, ahlâk disiplini 
ama, evvelâ şahsi ve vicdani olur efendiciğim. 

A m a gerekçeye dikkat ederseniz, dikkatle ve etrafiyle okuduktan son
ra burada maalesef lâahlâkîlik tedvin olunmak isteniyor. Lâ-ahlâkî l iğin 
bâzı muhkemat ın arkasına yerleştirildiği görülüyor ve bu iddianın aksini 
ispat edecek arkadaşlarımıza bu kürsüde intizar edeceğiz, arkadaşlar, bu 
hem o kadar ileri götürülmektedir ki lâahlâkîciliği muhkema t içine a lmak 
için düne kadar çalışan insanların tarihî ve ezelî derdimiz olan rüşvet, ir
tikâp gibi hâdiselerde matbuat vasıtasiyle ortaya çıkmasiyle, Temyiz in 
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bâzı içtihat kararlarını yürütebi lmek imkânı mevcut iken bugün bunun 
dahi imkânı olmıyacaktır. Filhakika Adalet Komisyonu gerekçesinde bu 
hususta gelecek itirazları karşılamak için de isagoci mantiğiyle indî ve 
endirekt bir formül bir kompr ime çıkartılmak istenmiştir. Fakat ancak 
yazanın zihniyetini ifade etmekte bulunmuştur. Yoksa vicdanı âmmey i 
tatmin edecek bir formül değildir. O halde suiistimallerle mücadele ede
ceğim diyor, suiistimallerle en ciddî şekilde mücadele e tmek istiyen bir 
partinin programı ve onun yaratıcısı olan Hükümet , onun gayelerini ta
hakkuk ett irmesi lâzımgelen komisyon ve gurup nasıl geliyor da en müs
pet suiistimalin ortaya çıkmasına mâni olacak muhkemat la maddeler 
teklif ediyor. Evvelâ kendi programlariyle tezat halindedirler. Â m m e efkâ
rına bunu vadettiler, biz de vadettik ve inandık, muhal if matbuat ı olarak 
inandık. Bu memleket in Koçi Bey risalesinin yazıldığı tarihten Osmanl ı 
İmparator luğunun yıkılması tarihine kadar en büyük hastal ıklardan bi
ri olan rüşvet, irtikâp ve suiistimalle mücadele edilecek diye bu millet si
zi beklemekte idi. Gelip gelip de, haydi iktidarınızın demiyeyim, fakat teş
riî devrenizin sonuna geldiğiniz bir anda böyle bir muhkemat çıkarıyor
sunuz? Niçin suiistimalleri söyletmiyeceksiniz? 

B A H A D I R D Ü L G E R (Erzurum) - Cezmi Bey yuvarlak lâf söylemeyiniz . 
Hangi madde suiistimalin söylenmesini menediyor? Onu söyleyin. Zekâ
nız çok keskindir. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Benim zekâm sizin zekânız kadar keskin 
değildir. Zekâm keskin olsaydı sizin sıranızda bulunurdum. Rengim gel
diğim zamanki renk ve terzim geldiğim zamanki terzimdir Bahadır Dül
ger. 

N U S R E T KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) - Muhalefet zeki değil mi? 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Ben zekâ ile kurnazlığı tefrik ed iyorum. Si
zi semirmiş görüyorum, benim kilomda bile fark yoktur. 

Ben bunun için çok emek verdim, tahlil ettim. Yeri gelince maddes in
de söylerim. Siz de emek verin bulursunuz. Bu benim eski metodumdur , 
bütün arkadaşlar ıma tavsiye ederim, insan kendisi çalışır da bulursa, 
çok daha iyi hatırında kalıyor. 

Arkadaş lar ım, realiteler var. Realiteler var ama bundan da demin Sa
yın Pertev Arat şikâyet ederken ben hazin hazin gülüyordum. Onlar şikâ
yet ederlerse bizlerin feryat etmesi lâzım. Size birkaç misal vereceğim ar
kadaşlar. Şu meşhur ilânat parası ki, Devlet Bütçesiyle beraber otomatik 
olarak milyonları aşmaktadır ve büyüdüğü nispette de bu memleke t te 
Devlet matbuatı , Devlet muharrirliği, Devlet neşriyatı almış y ü r ü m ü ş ve 
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türemiştir. Ayr ıca muhtel if yollardan muhtelif şahıslarla para ver i lmek 
suretiyle gazete çıkartılmıştır, çıkartılıyor ve çıkartılmaktadır. Bunlardan 
birkaç misal vereceğim. Bir yüz ellilik mahkûm bil iyorum, o yüz ellilik ça
ğırı lmış, vaktiyle Ümit Mecmuasın ı çıkarttığı zaman Sayın K ö p r ü l ü y e ya
zı yazdırdığı için, madalyalar aldığı için şimdi h imaye görmektedir . Nasıl 
h imaye görmektedir? . Türkiye Köylü Partisi kurulur kurulmaz Ankara 'da 
bir köylü gazetesi ç ıkarmaya memur edilmiş ve köylü gazetesi hâlâ çıka
r ı lmakta bulunmuştur. Güzel, mazisi ne olursa olsun, hayatı ne olursa 
olsun k imden para alırsa alsın, nereden beslenirse beslensin bir şey de-
miyeceğ im. Ancak şunu soracağım : Köylü Gazetesi diye çıkan bu gaze
te, mütemadiyen bizim küçücük partimizi, onun naçiz şahıslarını ele alır, 
hakaret eder söver sayar, bunu da iktidar partisi parası ile yapar ve bu 
zamana kadar hiçbir şikâyetimiz olmaz da iktidar nasıl olur da muhale
fet gazetelerine şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun der? 

Bizim hiç iktidarımız olmadığı halde istinad ettiği suçlar hiçbirisine 
kendi mazileri itibariyle, kendileri kadar bile müstahak olmıyan insanlar 
o lduğumuz halde bunu yapar. Niçin?. Memleket in demokrat ik inkişafına, 
halkımızın efendiliğine, sezişine, asaletine ve halkımızın kanaat ine inanı
yoruz . Bu avave ve naralar ne olursa olsun bize tesir yapamaz . Memleke 
tin inkişafına mâni o lmamak için bunların mahkemeye veri lmesini dahi 
düşünmemiş ve yapmamışızdır arkadaşlar. O tarihten bu yana bir tane 
mi arkadaşlar?. Bir «Yeni Cephe» çıktı. «Yeni Cephe» yıl larca hakaret , fe
lâket kustu, şantaj yaptı, mahkûm olmasına rağmen sahibinin uzun 
müdde t mahkûmiyet i dahi infaz edilmedi. Vakit geldi, Sayın Samet Ağa -
oğlu ve iktidarınız tarafından Devlet Bankası İdare Meclisine getirildi. 
Ondan evvel muhalefete en ağır hücumlar yapıyor, infaz dahi gö rmeden 
geziyordu. Sayın Samet Ağaoğlu ile Sayın Raif Meto 'ya bunlar İngiliz ca
suslarıdır diyecek kadar ileri gittiği için, infaz rejimi ile hapishaneye git
ti, zanneder im 5-6 aydır da orada yatmaktadır. 

Şimdi, bu adam kimden tahsisat alıyordu, kimlerin hesabına çalışı
yordu , başka hiçbir mânaya gelmemek üzere söyl iyeyim. Sayın Samet 
Beyle , Raif Meto 'ya bu isnatları yaptığı aynı nüshada bizim Müker r em 
Sarol arkadaşımızı da methediyordu. Bu da bir vakıa. 

Şimdi, bu hareket, bu kötülükler, bu efkârı bu landı rma nereden gel
di? İşte bir tanesini söyledim, vaktiyle Damat Ferit 'in Yaveri ve Sayın 
Köprülü 'nün hâmisi iken şimdi mahmisi Tarık MümtazTn çıkardığı gaze
te, ikincisi Yeni Cephe, üçüncüsü.. . 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Biraz da Büyük Doğu 'dan geldi . 
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C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Unutursam lütfedersiniz, zaten çoktandır 
mütehassiriz; bu vesile ile çıkarsınız. 

Ondan sonra Atom'dan geldi. Atom'da İsmet Paşanın sehpada asılmış 
bir resmi, generalin ateş püsküren makaleleri ve arkasından upuzun 
banka ilânları. Her nüshasında asgari dokuz tane saydım. Öyle ki ilân 
rejiminin tasarrufu bir kararname ile genişletildi. Bankalardaki hususi 
ilânlara, muvazenei umumiye , belediye ilânlarına kadar tasarrufunu ar
tırdı. Bu arada da böyle gazeteleri de besledi. Büyük Doğu, açık üzerin
de fazla durmıyacağım. Büyük Doğunun aldığı parayı, k ime gitti, ne söy
ledi, bi lemeyiz. Nihayet çıkardı. Ondan sonra bir bedbahtın Malatya 'da 
kurşun pat latmasına kadar iş gitti. Bunlar muhalefetten mi geldi, bun
ları muhalefet mi besledi?. Muhalefet, muhalefet diye teşmil edilerek da
ima ortaya atılan Ulus Gazetesinin neşriyatıdır. 

P E R T E V A R A T (İzmir) - Onu da tasvip etmiyoruz. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Etmiyorsunuz ama, rica ederim, tamamlı-
yal ım. Şimdi itimadınızı hâmil bir Hükümet beytülmalin paras ından 
bunlara para veriyor. Muhtelif vesile ve suretlerle hattâ kanunî o lmıyan 
kararlarla bu parayı dağıtıyor. 

Evvelâ Zafer Gazetesi 48 punto harflerle bizlerin namuslar ımıza teca
vüz etti, bunları biliyorsunuz. Gık demedik, yeni bir devre girdik dedik, 
bundan şikâyet etmiyelim, çünkü biz nitekim ilk muhalefete atı l ırken az 
şeylerle mücadele etmedik; etmediniz. Kaç sene şahsan ben Halk Parti 
gazeteler inden hakaret ve çamur yedim. Dayandım ve sizler de dayandı
nız. Ancak , 1954, 14 Mayısı seçimi ile buraya geldik. Daha da dayana
caktınız. Kendi beslemelerinden gelen seslere, asıl mağdur lara ses çıkar
mazken, affedersiniz, fazla kibarlaştınız. Muhalefette iken böyle değildi
niz. Nelere katlanmadınız ve katlanmadık. Şimdi dört seneye yakın bir 
zamandır iktidarda kaldıktan sonra büsbütün matbuat hürriyetlerine, 
insan haklarına irtifadan bakmaya başladınız. 

H Ü S E Y İ N BALIK (Zonguldak) - Cezmi Bey; bu Meclis o lmasaydı böy
le konuşur mu idiniz? 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Bay Balık; bana böyle hi tabedersen zararlı 
çıkarsın. Ben bunları vaktiyle askerî bir müessesenin kürsüsünde ko
nuşmuş bir adamım. Bana böyle hitabetme! Bunun yanında asgari üç 
bin insanı işhad edebilirim. Değil bu kürsüden, daha Yüzbaş ı Cezmi ola
rak söylediklerimi dinliyenlerim bilmektedir. Maalesef demokrat ik müca
delenin kahramanlığı inhisar altındadır. Arkadaşlar, ortada eserler, mü
esseseler ve müesseselerin gelir kaynakları bu, şimdi ka lkmış Hükümet 
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şöyle diyor, yok haysiyetler zedeleniyor, yok şöyle, böyle oluyor. Arkadaş 
lar, haysiyetler ve şerefler öyle muteber şeylerdir ki, onlarla oynanı lmaz, 
onlarla oynıyan ve çamur atayım diyen olursa kendisi yer çamuru . Bu
nun en güzel hükmünü vicdanı â m m e verecektir. Bizim millet imiz kadar 
asıl ve karakterli bir millet tasavvur edilemez. Asîl ve karakterli millet ha
karet muvacehes inde yapacağını bilir. Bu arada Ulus Gazetesi ileri gidi
yorsa cezasını görecektir. Bir Ulus Gazetesi mi yapıyor? İşte A t o m , Bü
yük Doğu, hattâ Zafer'de bunların en âdisinden sövmeye müteal l ik keli
meler gelip geçmiştir ve demokrat adı altında vilâyetlerde intişar eden ga
zetelerde hakaret ve küfürlerin her çeşidinden size misaller bulabil ir im; 
hem hükmî şahsiyetlere, hem de fizikî şahsiyetlere karşı. Fakat bütün 
bunlara rağmen muhalefet sabır ve sebat göstererek yo luna devam et
mektedir ve edecektir. Çünkü, dâva büyüktür. Bu yolda yürürken aşağı
dan gelecek çamur ve çirkeflere kıymet vermeden, aldırış e tmeden hede
fimize doğru yürüyeceğiz ve yürüyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde hare
ket e tmezsek iş geriye gider. Giderse ne olur? İşte ş imdi boca lamakta ol
duğunuz gibi olur. 

Arkadaşlar , bu arada şikâyet etmek lâzımgelirse şekva bizden ge lme
lidir. Biz, bir esaret havasından kurtulduk buraya cümlenizle beraber, 
âdeta esiri hürriyet olarak geldik. Şimdi o bitti. Fakat, maalesef ş imdi es
kiden ka lma sistemleri tatbik ve teşdit suretiyle eskiden daha fenaya gi
diyoruz. Söz hürriyeti, fikir hürriyeti, yazı hürriyeti biz geldiğimiz zaman 
daha fazlasiyle vardı. Eğer biz bu mevzuatı buraya aldığımız gibi koyar
sak, hangi part iden olursak olalım, kendi seçmenler imize dahi, k ı rmızı 
oy verdik diyerek teselli bulmakla mağdur olup gideceğim. Yani bu tesel
liyi bu lmakla bu dâvayı intaç e tmemiş oluyoruz. Grup ekseriyeti . Mecl is 
ekseriyetinin kararı derken neticede 1950 de gi t t iğimizden daha ağır 
mevzuat la döndük diyeceğiz. Buna mukabil neler yapmaktadı r Hükü
met? Buraya gelmiş sızlanılıyor; haysiyetler, şerefler, şunlar, bunlar... 

Devlet radyosu tahrifler yapıyor. Mecliste beyanda bulunan mebusla
rın beyanlarını tahrif ediyor, sükût ediyorlar, zira mebusun ismi zikredil
miyor, söyledikleri ketmediliyor, telhis ediliyor. Bunlar umuru âdiyeden-
dir. Bütün bunlar için şikâyet e tmeye lüzum görmüyorum. Fakat beyan
ların tahrif edildiği zaman görüyoruz. Sonra ne oluyor? Tutmalar ınız 
Meclis teki vaziyet ve beyanlara Devlet radyosu ile telkinatta ve hattâ tev-
bihat ta bulunuyor. Eski devirden kalma bir yol tutmayı sizin iktidarınız 
getirdi, hoparlörün başına koydu. Bu, beş, altı yüz lira ile tutulan bir tut
m a Büyük Millet Meclisi azasına bilhassa muhal if mebuslar ına telkinat
ta bulunmaktadır . Ne hakla? Anayasa sarihtir : (Bir mebus Meclis teki 
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sözlerinden ve dışardaki beyanlarından hiçbir zaman mesul tutulamaz) 
diyor. Fakat buradaki beyanlarımız dahi bu tutmalarınız tarafından ele 
alınmaktadır. İktidarın Devlet bütçesinden ve beytülmalin milyonlar ı ile 
beslediği gazetelerin neşriyatını bilirsiniz. Bu gazetelerin mebus lara nasıl 
baskı yaptığını ve siyah çerçevelerin ne olduğunu bilirsiniz, kendi isimle
rinizin bu gazetelerde ne şekilde yazıldığını az veya çok kendiniz de gö
rüp anlamaktasınız. Kendi beslemeniz olan basın, yani iktidar gazeteleri 
türlü neşirlerle tahrifler yapar, bunlar da Devlet radyosuna intikal eder. 
Muhalefet bundan şikâyette dahi bulunmaz, memleket in menfaati , istik
bali uğrunda ses çıkarmaz. Getirdiğiniz tasarılar belki sizin beslemeler i 
tatmin eder, fakat ben Köylü Partisi Meclis Grupu adına evvelâ arz ede
r im ki, bizim grupumuz şimdiye kadar şahsiyata girişmemiştir , girişmi-
yecektir de. Bu memleket in o kadar mühim meseleleri , halkımızın b i lme
si, öğrenmesi , anlaması, düşünmesi lâzımgelen iktisadî, malî , içtimaî, o 
kadar büyük ve o kadar çok mühim meseleler vardır ki, ha lkımıza bun
ları söylemeye dahi vaktimiz ve ömrümüz yetmez arkadaşlar; kaldı ki, 
şahsiyatı ile uğraşacak ve ondan seçim neticeleri a lmaya gayret edeceğiz. 
Naçiz arkadaşınız olarak, elli yaşında tecrübe görmüş bir arkadaşınız 
olarak arz edeyim ki, şahsiyat, polemik bu milletin karakterine uymaz . 
Ona karşı konacak müeyyideler le de haysiyetleri, şerefleri koruyoruz der
ken muhtekirleri , mürtekipleri, mürteşileri korumak. . . Bu, o lmaz arka
daşlar. Unutmayınız ki, Türk tarihinde, Sultan Abdülhami t devrindeki 
matbuat rej iminde dahi, sansüre rağmen, işletilmiş bir şifahî gazete var
dır. Bu şifahî gazetelerin neşriyatı artacak, bu şifahî gazetelerin telkinatı 
artacaktır ve yalan yanlış bir takım telkinat bu gazetelerde revaç görecek
tir. Onun için memleket in mazide geçirdiği tecrübelerden i lham alarak 
mazide düşenlerin düştükleri hatalara düşmemek için ifade ediyorum. 
Bunun sizin zararınıza olması benim için müh im değildir, beni alâkadar 
etmez, fakat memleket in zararına olur diye ifade ediyorum. 

Memleket tek i muazzez haysiyet ve şerefleri korurken ötekileri tecrit 
ederek ayırmalıdır. Mürtekipler, suiistimal sahipleri ile namus ve şeref 
erbabı birlikte ele alınamaz. 

Ve nihayet bâzı içtihat farkları vardır arkadaşlar. Bâzı memleket le rde 
bâzı partiler, şahısların iktidarda bulundukları zaman malî veya iktisadî 
iş görmesin i mubah görebilirler. Bâzı memleket lerde, bâzı part i lerde bu
lunan bâzı şahıslar da icra makamlar ında bulundukları zaman malî iş 
görülmesini doğru saymazlar. Meselâ, bir bakan, bizim anlayış ımıza gö
re Hükümete iştirak eden. Bakanlar Kurulunda bulunanlar maden işle
rini üzerlerine almamalıdır. Bu doğru değildir. (Soldan «kim almış» sesleri) 
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Mücerre t misaller ver iyorum, bizi müşahhas misaller ve rmeye mecbur 
e tmemeniz i rica ederim. (Soldan söyle, söyle sesleri) O halde aynı formülü 
tekrar ediyorum. Lütfen 1950'den bu tarihe kadar Bakanlar Kuru lundan 
çıkan kararnameleri tetkik buyurunuz, benim rasladığım isimlere siz de 
rasl ıyacaksınız. (Soldan söyleyin sesleri) 

Yalnız bu arada arz edeyim, bazı Bakanlar Kurulu kararnameler i Res
mî Gazetede neşredilmemektedir . Şahısların kendi arzulariyle neşredil
mektedir . İsterseniz numaraları şahsan yazılı sorularla ister ve getirtirsi
niz. (Soldan, gürültüler, söyle sesleri) Biraz emek veriniz. Mehaz göster iyo
rum, burada dahi ben şahsiyat yapmak is temiyorum, kanun bana bu 
hakkı verdiği halde. (Soldan, isim söyle sesleri, gürültüler) 

Efendim, daha kolayı var. Maadin U m u m Müdür lüğüne gidip soru
nuz; manganez madenleri , krom ve ilâh, madenler in 1950 senesinden bu 
yana işletmesini alanlar kimlerdir? Kimlerin yakınlarıdır, bunları öğrene
bilirsiniz (Soldan «toptan itham etme, söyle» sesleri) 

İktidar elinizde, Devlet bürokrasisi elinizde, ister ve öğrenirsiniz, rica 
eder im beni daha çok i thamkâr olmaya sevketmeyiniz. 

M U A M M E R A L A K A N T (Zonguldak) - Böyle toptan i thamları Robespi-
er yapardı . Sizin vicdanınız tasrih etmeyi emreder. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Muammer Alakant Bey, M u a m m e r Alakan t 
Bey belki de siyasi akideniz olan ve olabilecek insanları bana i tham ettir
meyiniz . Bunun da bir siyasi taktik olduğunu bi lenlerdenim. Beni bir 
Fransız olan Robespier 'e benzetmeyiniz. Ben ondan da, senden de nefret 
ederim! Türk soyundanım, Türk kalacak ve Türk olarak öleceğim. Örnek 
de alabil irsem Türkleri alacağım. (Sağdan alkışlar) 

M U A M M E R A L A K A N T (Zonguldak) - Efendim; sizden nefret eder im, 
diye bana sataştı. Söz istiyorum. (Cezmi Türk dışarı çıkarken soldan : «Kaçma, 
kaçma!» sesleri) 

REİS - Buyurunuz efendim. 

M U A M M E R A L A K A N T (Zonguldak) - Arkadaşlar; diğer memleket ler in 
siyasi müesseselerini tetkik eden insanlar da gayet iyi bilirler ki ahlâkı 
salâbetli, kuvvetli olmıyan insanlar herkesin ahlâki salâbet inden şüphe 
ederler ve i thamkâr ifadelerle bâzı şeyler ortaya atıp bir iktidarı yahut 
kendiler ince hedef ittihaz ettikleri birçok şahsiyetleri çürütme vadis ine 
girerler. Ve bunların neticesinde, arkadaşlar, bir memleke t için en kıy
metli olan mefhumlar çürür. 1789 Fransız ihtilâli bu dünyada asil bir 
milletin ilk defa hürriyet, adalet ve müsavat için k ıyam ettiği bir hâdise 
olarak tarihe geçmiştir. Ve 1789, 1790, 1791 senelerini tetkik buyurur-
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sanız orada Fransız milletinin hakikaten Cumhuriyet i tesis eden hürri-
yetperverane, müsavatı : adaleti, uhuvveti en yüksek prensipler ittihaz 
eden bir kitle olduğunu görürsünüz. 

Fakat zaman gelmiş Fransız Milletinin bu güzel demokrat ik hareketi
ni türlü ithamlarla, şaibelerle lekeliyen ve onun arkasından hürriyeti 
mahveden, Fransa'yı anarşiye düşüren insanlar meydana gelmiştir. İşte 
bunlardan bir tanesi burada otururken ismini söylediğim Robes Piyer'dir. 
Robes Piyer ' in hayatını tetkik edenler bilirler ki, Jacoben Kulübüne git
miş , mütemadiyen isim zikretmeksizin doğruluk perdesi al t ında hâdise
ler söylemeksizin, suçları ortaya dökmeksizin i thamlarda, isnatlarda bu
lunmuştur. 

İşte Cezmi Türk'ün burada Büyük Millet Meclisinde yaptığı hareket 
de budur arkadaşlar. (Soldan, alkışlar) 

Bu kadar, vicdana ve siyasi ahlâka geniş bir hakarette bu lunduktan 
sonra çıktı, gitti. Ben de kendilerine nefretimi söylüyorum. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Bakanlığınıza ait bir yolsuzluğu 
açıkl ıyacağım. Cesaretiniz varsa beni kürsüye davet ediniz. 

REİS - Söz almadan konuşmayın. 

M U A M M E R A L A K A N T (Devamla) - Kendisini bu Meclisin hakiki nef
retine, Türk milletinin hakiki nefretine mazhar o lmuş insanlardan biri 
olarak telakki ederim. Bu şekilde siyasi ahlâka uymıyan hareket lerde bu
lunan kimseler daima nefrete lâyıktır. Eğer bildikleri hakikatlar varsa 
burada onları söylesinler, ifade etsinler. Fakat muhte rem şahsiyetleri 
töhmet alt ında bırakmasınlar. (Soldan, alkışlar) 

REİS - Demokrat Parti Grupu adına Hulusi Köymen. . . 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Açıkl ıyacağım, cesareti varsa beni 
kürsüye davet etsin. Adliye Vekâletinizin odasını zaptiye karakoluna çe
virdiniz. Millet Partisi aleyhine Adliye Vekiliniz tertipler yapmıştır , bunla
rı da açıkl ıyacağım. 

REİS - Söz almadan konuşmayın efendim. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Söz ist iyorum, her şeyi açıklıyaca
ğım, siz M u a m m e r Alakant 'a sorun bakal ım beni kürsüye davet edebile
cekler mi? 

REİS - Evvelâ diğer arkadaşların konuşması temayülü vardır, o tema
yüle uyarak Kâzım Arar 'a söz vereceğim. 

K Â Z I M A R A R (Çankırı) - Muhterem arkadaşlar, müh im çok m ü h i m 
bir kanunu müzakere ediyoruz. Sözlerime esbabı mucibe lâyihası hak-
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kında birkaç noktaya temas ederek başlryacağım. Lâyiha esbabı mucibe-
si hakikaten pek munis ve siyasi tatbikatın dışında kalan ve poli t ika ile 
hiç meşgul o lmamış kimselerin beğenebileceği bir üslûpla ka leme alın
mış fevkalâde güzel denebilecek mahiyet taşımaktadır. 

Bu güzel esbabı mucibeden çıkardığım engin mâna, 1950 senesinde 
beraberce devir aldığımız iktidarın üç buçuk yıl, her türlü hürriyete sa
hip bu lunduğumuzu her vesile ile tekrar etmesine mukabil 1954 sene
sinde Mart ayında ve Meclisin tatile gireceği hafta içinde böyle bir lâyiha
yı get i rmesidir ki, bu esbabı mucibe ile bugüne kadar hürriyet n izamının 
mevcut olmadığını kabul etmiştir. Halbuki muhalefette iken oldukça ser
best olan matbuatın hürriyetinin acılarını beraber çekmiş , bu serbestliği 
az bulmuş , iktidara geldikten sonra da büyük dâvamıza büyük hizmetler 
ifa eden Türk matbuatını tatmin edecek kanunu Büyük Meclis te alkışlar 
arasında çıkarmıştık. Demokrat Partinin vaitlerini ifa yo lunda bir numa
rayı alan o güzel kanun, bugün hürriyet nizamı tesisi adı alt ında ortadan 
kaldırılıyor. Yerine güzel esbabı mucibeli ve fakat demokras i kaidelerine 
hiç de uymayan müeyyideleri muhtevi bir kanun ikame olunuyor. 

Her tedvin edilen antidemokratik kanunun mucip sebebi de bu lâyi
hanın mucip sebebi kadar güzeldir. Tam dört buçuk sayfa tutan esbabı 
mucibe metne göre ayar lanmamış ve maddeler bir hürriyet nizamı tesi
sinden ziyade, â m m e haklarına vukubulan tecavüz ve istismarların inşa
sını men ve haksız iktisapların korunmasını müeyyide altına a lmış bu
lunmaktadır ki, böyle bir kanunu getirmekle dört yıllık iktidar devresi 
içinde vukubulmuş veya bulacak hâdiselerin 1946-1954 seneleri içinde 
henüz muhasebesine başl ıyamadığımız ve bir türlü başlamak is temediği
miz hesapların ört bas edilmesi ve muhasebeden kaçını lması mânas ı çı
karılır ki, umumi efkârı böyle karanlık bir vadide düşündürmeye hakkı
mız yoktur. 

Birinci maddenin birinci fıkrası şöyledir : (Matbuat vasıtasiyle her ne 
suretle olursa olsun. Namus, şeref veya haysiyete tecavüz edi lmesi veya 
hakarette bulunulması . ) 

İnsanın hatırında namus, şeref veya haysiyete tecavüz edi lmesi veya 
hakaret te bulunulması halinde bugüne kadar bir müeyyide mevcut değil 
mi idi? Mevcut idi de cezaî müeyyideleri mi azdı? Gibi istifhamlar beliri
yor. 

Ben iktidara hak veriyorum, hem müeyyide vardı, hem de yoktu . M e 
selâ m a h k e m e ilâmına ait bir hükmü, matbuat neşredebil irdi . Yine o 
matbuat siyasi partiler haysiyet divanlarının mesnetsiz, asılsız, serapa 
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tezvirat ile dolu ve yegâne mesnedi , haysiyetleri d ivana çekmek ve bun
dan dolayı adalet huzuruna götürülmemesi teminatına mukabi l , haysi
yet, şeref ve namuslarla oynamaktan zerre tevahhuş e tmeden iftira fer
manları tanzim eden vicdanı nasırlaşmış insanların şerrinden böyle bir 
kanunla vatandaşları kurtarabilecek ise, ben birinci maddeye şahsan ka
lıbımı basar ım. Fakat öyle bir teminat bu kanunda yoktur. Bu hususu 
komisyon veya bakan vuzuh ile zapta geçirebilirlerse boşluk k ısmen zail 
olur. 

Birinci maddenin ikinci fıkrası : «İtibar kıracak veya şöhret veya ser
vete zarar verebilecek bir hususun isnat edi lmesi» diyor. Kimin itibarı, ki
min şöhreti veya serveti kasdediliyor? Namusu ile kazanı lmış itibar, şöh
ret veya servetler yalnız kanunlara değil, vicdanı âmmenin teminatı altın
dadır. Şu veya bu sebep ve nüfuz ile iktisabedilen bir servetin or taya atıl
ması hal inde namuslu vatandaş, dâva açmak hakkını haizdir. İddia edi
len husus ispat edilemediği takdirde ayrıca müfteri dâvası da açmak ve 
itibarı ile, şerefi ile mütenasip olarak tazminat istemek hakkını da haiz
dir. Bu iki hakkı haiz olanlara tanınmak istenen bu yeni teminat sadece 
bu nevi haksız iktisapların bir cemiyet içinde çoğalmasına ve bunu me
netmekle de umumi ahlâkın biraz daha sukutuna hizmet e tmekten baş
ka amelî bir faydası olmıyacaktır. 1950 yıl ında bir sözlü sorum münase
betiyle ve 1954 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebet iyle belir t t iğim gi
bi mal beyanı hakkındaki kanun meriyetten kaldırı lmadığı halde ne dün
kü iktidar ve ne de bugünkü iktidar tarafından tatbikatından kaçını lmış
tır. Bu takdirde böyle bir kanuna şiddetle ihtiyaç var demektir. 

Muhte rem arkadaşlarım, bu kanun bize ne getirecektir? Biraz da bu
nun üzerinde duralım. Bu kanun, maddelerin vuzuhundan anlaşılacağı 
üzere vukua gelmiş veya gelecek suiistimallerin müessir bir salâh olan 
matbuata intikal etmemesi suretiyle iktidar partisinin h ı rpalanmamasını 
sağlayacak ve âmme emvalinin zararına olacaktır. 

Eğer iktidar, namus, şeref ve haysiyete tecavüz edilmesi veya haka
rette bulunulması , itibar kıracak veya şöhret veya servete zarar verebi le
cek bir hususun isnat edi lmesinden gerçekten ve samimî olarak endişe 
e tmekte ise vatandaş haysiyet ve şerefinin korunması yolu bu değildir. 

Cumhur iye t devrine ait beyanda bulunmak istiyorum. Genç Cumhu
riyetimizin kuruluşundan bu yana sembolik mahiyette birkaç bakanın 
Divanı Âl iye şevkinden daha ileri gidi lmemiş ve milletin hukukuna teca
vüz eden, gayrimeşru surette hanlar, apartmanlar, kâşaneler kuranlar
dan hesap is tenmemiş ve bugün de değil istemek, günlük suiistimalleri , 
bir â m m e hizmeti gören matbuat yolu ile umumi efkâra duyurmaktan 
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men'i cihetine gidenlerin demokrasi anlayışının en beliğ misalini teşkil 
eder. 

Devlet Hazinesinden bir santim çalanın cezası idam olmalıdır. En kü
çük bir varlığı bulunmıyan kara ruhlu bedbahtlar, kısa zamanda siyasi 
nüfuz suiistimali yolu ile büyük servetler elde etsin, hakkında salahiyet
li makamlarca o tomat ikman takibat yapılmasın, üstelik de bu kanunla 
işaasını önleyici tedbirlere baş vurulsun. Bu olmaz arkadaşlar. Ayr ı ca 
yüzde yüz sahih olan vakayi için de ispat hakkı tanınmasın. Bunun mâ
nası bir kel ime ile suiistimali teşvik olur. Siyasi mülâhazalar la hayalî su
iistimaller tahayyül ve tevehhüm edenlerin de çoğaldığı bir devirde insan 
haysiyet, şeref ve namuslar ına vukubulacak tecavüzlerin sözde ön lenme
si maksadiyle getirilmiş olan bu kanun, tamamen aksine Millet Hazine
sine ve memleket menafiine aykırı olarak servetler temin edenlerin ko
runmasına matuf olduğu apaçık göze çarpmaktadır. 

Bu mevzu daha ciddî şekilde ele alınmak isteniyorsa Devlet idaresin
de bulunan ve bulunmıyan b i lûmum insanların varlıklarını tesbit e tmek, 
menşelerini aramak, hesap vermiyenlerin haram olan servetlerini taru
mar etmek lâzımdır. Ben şahsan millet hizmetinde bu lunmanın mânası 
nı böyle anl ıyorum. Aksi takdirde itibar, şöhret ve servetlere zarar vere
bilecek neşriyattan kaçınmak umumi efkârın dil inden hiç kimseyi kurta
ramaz ve kendisinden şüphesi olmıyanların da bu nevi neşriyattan kor
kuları yoktur. 1950 senesinde tavsiye ettim, bir defa daha tekrar ediyo
rum. Bunun kesin çaresi 4237 sayılı Kanun gereğince mal beyannames i 
müessesesini tadilen daha ânı ve şâmil şekle ifrağ etmektir. Yalnız fevka
lâde hallerde değil, alelade hallerde de şâmil ve bütün vatandaşlar ı m e 
mur, tüccar, esnaf, mebus, vekil, Başvekil, hepsini içerisine almaktır. A k 
si halde suiistimallerin çoğalmasına hizmet etmiş oluruz. 

İleri demokrasi lerde tatbik edilen usulleri her iktidar iş başına geldik
çe kendi telâkkisine göre tatbik eder ve o lgunlaşmamış demokras i zihni
yet inin dar çerçevesi içinde mütalâaya kalkışırsa daha uzun yıllar emek
leriz arkadaşlar. 

Bu kanunun radyo neşriyatını da içine almasının tek sebebini anl ıyo
rum. 

Biraz evvel Faik A h m e d Barutçu arkadaşımızın konuşması sırasında 
Başvekil Adnan Menderes , bir tashih yaptılar. Bir ves ikaya istinad e tmiş 
olması itibariyle bu tashihi cevaplandırarak sözler ime devam edeceğim. 
Bunu Basın ve Yayın bütçesinin tümü üzerinde yapt ığ ım konuşmada 
mevzuubahis etmişt im, fakat tekrarında fayda umuyorum. 
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Radyo mevzuu üzerinde beraber çalıştığımız sıralarda, hakikaten he
pimiz Cumhur iye t Halk Partisi iktidarının tek taraflı faaliyetinden müş
teki idik. Şikâyetlerimizi o derece ileri götürdük ki, her kongremizde , her 
mit ingimizde ve her yazımızda, hattâ başmakalemizde bunu tekrar edi
yorduk. O zaman Millet Yolu Gazetesinin 17 Nisan 1948 sayılı nüshasın
da Sayın Fuad Köprülü 'nün bir başmakalesinden iki küçük pasaj okuya
cağım. Köprülü devlet radyosu hakkında bakınız neler söylüyor : 

«İktidar partisinin bir propaganda aleti halinde işliyen ve muhalefet 
partisine tamamiyle kapalı kalan radyo vaziyetinin de islâh edi lmesi ve 
muhalefet in bundan istifadesine imkân bırakılması da süratle ele alın
ması gereken bir meseledir .» 

Sayın Başvekilin temas ettikleri kısma cevap olacak paragraf da şudur : 

«Biz sadece siyasi mahiyette bâzı kanunlardan yani memleket in haki
ki bir demokrat ik rejime kavuşmasını temin edecek kanunlardan bahset
mek is t iyoruz.» 

Hakikaten yalnız radyo mevzuu değil diğer kanunlardan da bahsedi
yorlardı . Seçim Kanunu; buyurdukları gibi; Memur in Muhakemat Kanu
nu, Matbuat Kanunu, Radyo Kanunu gibi. 

Dün muhalefette iken Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının Demokra t 
Parti muhalefet ine karşı gösterdiği imkânsızlıklara karşı vukubulan şu 
isyan halimiz ve o gün âdeta demokratik bir n izama girmenin bir neticei 
zaruriyesi olan radyodan istifadeyi sağlamanın bir kanuna bağlanmasını 
istiyecek kadar ileri giden Demokrat Parti kurucularından Fuad Köprü
lü, Demokra t Parti programının tam ifadesini bulan hususları izaha ça
lışmıştır. Bugün radyo hakkında bu kanunda kabul edilmesi istenen hu
sus, radyoda muhalefete söz hakkı ve rmemek bu hakkı da daral tmak 
mânasındadır . Benden evvel konuşan arkadaşlarım bu mevzuu geniş mi
sallerle anlattılar. Biz Demokrat Partinin 1946 senesinde ve faaliyete geç
tiği tarihten bu yana hep bu güzel sözlere, programlarındaki vuzuha al-
danarak millete, onların nam ve hesabına kendi intihap bölgeler imizde 
yapmış o lduğumuz vaitlere bakıyoruz ve emin olunuz, karşımıza çıkan, o 
ayağı çarıklı, fakat zeki, kafası işliyen köylülere cevap veremiyecek hale 
gelmiş bulunuyoruz. Ben Demokrat Partinin eski bir emektar ıy ım. Bir 
türlü bağdaşamadığ ım sebepler.. 

N U S R E T KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) - Nedir bu sebepler? 

K Â Z I M A R A R (Devamla) - Zabıtları okuyun. Üç buçuk senelik zabıt
ları okuyun. Bundan başka hiç kimse, hiçbir sebep izafe edemez! Başka 
sebep biliyor musunuz Sayın Menderes? 
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B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S - Müsaade edin, kürsüden cevaplan
dırayım. 

K Â Z I M A R A R (Devamla) - Şunu demek ist iyorum ki; bütün bir mil le
tin kucakladığı Demokra t Partinin içerisinde, vadedenler arasında bu
l u n m a m itibariyle bu nevi kanunlardan tevakki etmelerini va 'd ime sada
katle bir kere daha temenni ederim. Üç buçuk seneden beri ikt idarda bu
lunan Demokra t Parti bugüne kadar memleket te haysiyet, şeref v e na
muslara tecavüz edi lmemiş de bugün mü lüzum görmüşler? Böyle bir lü
z u m a ben şahsan kani değilim. Matbuat Kanununa vermek istenen yeni 
veçhe münasebet iyle düşüncelerimi arz etmiş bulunuyorum. Kısaca böy
le bir kanuna iltifatı günah telâkki etmekteyim. 

REİS - Komisyon Başkanı Halil Özyörük. 

A D L İ Y E E N C Ü M E N İ REİSİ HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (İzmir) - Evvel emirde şu 
ciheti belir tmek isterim ki, Türk Ceza Kanununda sıfatı resmiyeyi haiz 
olanlara karşı yapılan taarruz ve tecavüzlerle fertler aleyhine ika edilen 
hareket, sövme ve tezyif fiilleri diğer eşkâl ve şeraitten muarra olarak 
normal tarzda işlenen suçlar için mevzu hükümleri ihtiva etmektedir . Za
ten bütün memleket in ceza mevzuat ında takibedilen usulü tedvin de bu
dur. Fertler arasında cari münasebet lerde birbirini incitme, h ı rpalama ve 
maddi e fa lden mütecerrit olarak yapılan tecavüzler sözle veya ima tari
kiyle tahkir ve şerefe taarruz mahiyetinde tahakkuk eylemekte ve hele 
yüze karşı vukua getirilen bu kabîl e f alin mutlaka sözle iş lenmesi icrai 
fiil ve hareketlerin tabiî icabatmdan bulunmasına göre muvacehe ten ya
pılan hakaret ve taarruzlarda başka unsurun mütalâasına lüzum hâsıl 
olmadığı için mevcut hükümler daima bu zaviyeden müta lâa edilerek 
sevkedi lmiş bulunmaktadır . 

Gerçi sıfatı resmiyeyi haiz olanlar aleyhinde işlenen suçlarda maddi 
tecavüz ve şiddet hareketlerinin bulunabileceği de düşünülerek Ceza Ka
nunumuzun 266 ncı maddesinden başlıyan hükümler inde bu kabîl fiil
lerin suç unsuru olarak maddelere ilâve edildiği görülmektedir . Hakare t 
ve tezyif sadedinde yapılan tecavüzlerde maddi taarruzların da derpiş 
edi lmiş bulunmasından dolayı tahdidedilen cezaların miktar ve nevileri 
bu fiillerin mahiyet ve ikaı şekil ve şartlariyle mütenasip olarak sevk edil
miş ve neşir yoliyle tahkirin sonradan tahakkuk eden ihtiyaç ve lüzuma 
binaen bu maddelere ilâve edilmiş olduğu arzdan müstağni bu lunmuş
tur. 

Türk Ceza Kanununun menşei olan İtalya Ceza Kanununun tedvini 
ve gerek bu kanundan iktibas edilmiş hükümler ve içtimai zaruretlerimi-
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zin ilcasiyle ilâve olunanlarla birlikte tanzim edilmiş bulunan Ceza Ka
nunumuzun vücuda getirildiği zamanda basının bugünkü ehemmiyet in i 
ik t isabetmemiş bulunmasına rağmen bu kanunların arz eylediğim şah
sın hukukuna taarruz ve şerefini nakîsadar eden hallerde bir icra âmili 
olarak düşünülmemiş bulunduğu aşikârdır. Bilâhara neşir yol iyle vâki fi
illerin çoğalması ile kanun vazıı bu icrai fiili de kanun metnine ilâve et
meye icbar edilmiş bulunmaktadır. Fakat demokrasi rejiminin memleket 
te teessüs eylediği günden beri iktisap eylediği ehemmiyet ve memleke t 
n izamında işgal eylediği mevki itibariyle hususi hükümlere bağlanması 
zarureti karşısında Ceza Kanununun muayyen maddeler ine eklemeler 
yapmak la ihtiyacın tatmin edilemiyeceği kanaati tahassül edince müza
kere konusu olan husus bu kanunun tedvinine zaruret görü lmüş ve ta
sarı bunun için hazırlanmıştır. Gerçekten basın, demokras inin gayr imü-
farik bir lâzımı ve bu sistemin ayrılmaz unsuru ve müeyyidesi o lmakla 
beraber, prensiplerden ayrıldığı ve şahsi itiraza alet edildiği takdirde re
j imi soysuzlaşt ı rmak tehlikesini de yaratacağına şüphe edi lemez. Her 
medeni memleket in tarihinde geçen hâdiselerle sabit olmuştur ki, basın, 
demokras i rejiminin tekarrüründe ne kadar büyük bir rol ifa ederse et
sin ilk zamanlarda henüz ihtiyat hâsıl olmıyan kullanış şekli itibariyle if-
ratkârane hareketlere yol açmakta ve bilhassa devlet faaliyetinde rol 
alanlara hücum için bir vasıta olarak istifadeye mevzu ittihaz edi lmekte
dir. Demokras i her şeyden evvel bir nizam ve intizam âmilidir. Ve içtimai 
huzurun temininde başlıca bir kuvvettir. Bu sebeptendir ki, bu arada 
mütalâa beyan eden sayın hatiplerden Faik A h m e d Barutçu arkadaşımız 
bu kanun tasarısının zamansız gelmiş olduğunu beyan buyurdular . Ve 
dediler ki; falliyeti teşriiyemizin hitam bulmakta olduğu şu anda son eser 
o lmamal ı idi. Kanuna yasağın yalnızca konulmuş olması kâfi değildir; 
millet iradesine uygun şekilde kullanılması lâzımdır diyorlar. 

Teşriî Meclisin vazifesini ifa etmekte bulunduğu şu anda memleket in 
muhtaç bulunduğu bir kanun tasarısını teşriî faaliyet devresinin sonu 
gelmiştir diye asla ihmal edemezdi . (Bravo sesleri, alkışlar) 

Öyle bir ihtiyaç ki demokrasi rejiminin bu memleket te tatbik edildiği, 
inkişafa başladığı bir zamanda onu soysuzlaşt ırmak tehlikesine mâruz 
bulunduğu görülünce Millet Meclisinin vazifesi onu kurtarmaktır . (Bravo 
sesleri) Meclisin vazifesi budur. Onu ihmal etmek hakkına malik değildir. 
«Diğer taraftan kanun ihtiyaçlara uygun olmalıdır» diyorlar. Bu kanun ta
sarısı ihtiyaçlarımızın bir mevlûdu olarak mütalâa edilmiştir. Büyük 
Meclis in bir rüknü olan Adalet Komisyonu bugün bu ihtiyacı derpiş et
miş , kabul etmiş ve bu tasarıyı yüksek huzurunuza sevketmiştir . Bina
enaleyh, vazifemizi ifa etmekle vicdanen müsterih bulunuyoruz. 
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Üçüncü bir nokta var, diyorlar ki, matbuat hürriyeti tahdit ed i lmeme
li, isnatlar ispat edilmelidir. Matbuat hürriyetini tahdideden hiçbir mü
eyyide konulmuyor. Bizim tasarıya koyduğumuz hükümler â m m e niza
mını koruyucu ve teyid ve temin edici hükümlerdir. Çünkü her hürriyet 
gibi, matbuat hürriyetinin de elbette bir hududu vardır, bir sınırı vardır. 
Hangi hürriyettir ki, dünyada hudutsuzdur, sınırsızdır?. Böyle bir iddia 
ileri sürülebilir mi?. 

Binaenaleyh şahıs hürriyeti gibi, matbuat hürriyeti de aynı müeyyi 
deye tâbi, ayni hudutlarla mahdut bir hürriyettir, ayrıca bir imtiyaz dü
şünmeye asla mahal yoktur. 

İspat iddiasına gelince : Bunu, bi lmiyorum, nereden çıkarıyorlar, ve 
neden üzerinde tevakkuf ettiler? 

İspat hakkı, Türk Ceza Kanununun 481 inci maddes inde yer a lmış 
bir mevzudur . 

İspat iddiasının hangi hallerde kabul edileceği bu maddede sarih ola
rak, açıkça gösteri lmiş ve tesis edilmiş bulunmaktadır . 

Kimlere isbat hakkı tanınacaktır, ispat hakkından ne şekilde istifade 
edilecektir, bu muayyendir . 

Binaenaleyh muayyen olan hükümlerin sanki bu tasarı ile or tadan 
kaldır ı lmış gibi telâkkiye tâbi tutulması asla doğru değildir. 

Köylü Partisi namına burada söz söyleyen Cezmi Türk arkadaşımız 
1881 sayılı Kanunun 1946 senesinde yapılan tadilâtının bu tasarıdan 
daha ehven olduğunu iddia ediyor. Bi lmiyorum, hakikaten bu tasarıları 
t amamen karşılaştırmışlar mıdır? Her halde bunu okumuşlar ve karşı
laştırmışlar ki bu sözü söylemeye cesaret ediyorlar. Fakat pek iyi bilirler 
ki, 1881 sayılı Kanun 1946 senesinde tadil edilirken, o günkü müzake
releri ihtiva eden zabıtnameler okunduğu zaman açıkça görülecektir ki, 
bir taraftan demokrasi rejiminin tatbikına henüz baş lanmış ve geliştir
meye çalışı lmış olduğu ileri sürülmekle beraber diğer taraftan bu rejimin 
taarruzdan ve soysuzlaştır ı lmasından korunmasını temin için 1881 sayı
lı Kanuna muayyen maddeler ilâve edilmiş bulunuyor, ki biz bu madde
lerden bir tanesini bile almış değiliz. 

1950 senesinde Basın Kanunu yapılırken o kanunun ihtiva ettiği hü
kümler de bugün meydandadır , hiçbir zaman suç mevzuunu teşkil eden 
fiil ve hareketleri mevzuubahis etmedik. Bunun içerisinde yalnız mesleki 
suçlara ait bâzı hükümler konulmakla iktifa edildi ve asıl beş madde , ba
sın suçlarını teşkil eden kısımlar Ceza Kanununa intikal ett iri lmek sure
tiyle ayrıldı. Fakat bugüne kadar da Ceza Kanununa ilâve edi lmedi . 
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Binaenaleyh 1881 sayılı Kanunun 1946 senesinde yapı lan tadili key
fiyeti ile bugünkü neşir yolu ile vâki hakaretlere taallûk eden bu tasarı
nın mukayeses ine asla imkân yoktur. 

Cezmi Türk arkadaşımız, Adalet Komisyonu raporundan, burada çok 
utanılacak bir vaziyette bahsettiler ve dediler ki «raporda bir takım indî 
hükümler vardır, ispat hakkında İçtüzük hükümleri müsai t değildir, ben 
bu gerekçeyi okumaktan utanıyorum» ve ilâve ettiler ki; «gerekçenin elle 
tutar yeri yoktur .» 

Bu mütecavizane sözleri söylemiye kendileri asla salâhiyettar değil
dirler. Bu sözleri söyliyemezler. Biz İçtüzük hükümlerini böyle anlıyoruz. 
İspat hakkında ceza kanununun bir temel kaidesi vardır; biraz evvel arz 
ettiğim gibi 481 nci madde ceza kanununda haliyle duruyor. Ceza Kanu
nunun 10 ncu maddesi gayet açıktır : 

«Husus i kanunda sarahat olmıyan hallerde umumi kanundaki esaslı 
hükümler hususi kanunlarda da tatbik edilir.» 

Bu kadar açık hükümler karşısında ve bu teklif edilen tasarıda ispat 
hakkında yeni hükümler bulunmadığına göre komisyon kendi l iğinden 
hüküm ilâve edemezdi . Bu cihet komisyonun bir kanaati olarak esbabı 
mucibede ifade edilmiştir. Cezmi Türk, Büyük Meclisin bir cüz'ü olan Ko
misyonu bu tarzda tehzil ve tezyif edemez, buna asla hakkı yoktur. (Bra
vo sesleri) Maksadı Komisyon raporunu beğenmediğini söylemekse daha 
mutedil ve utandırmıyan kelimelerle bunu söyliyebilirlerdi. Ben bu zatın 
hicap duyduğum sözlerini tekrar etmeden kürsüden ayrı l ıyorum. (Soldan 
alkışlar, bravo sesleri) 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Sual soracağım. 

REİS - Soruları sözlerden sonra müzakere edeceğiz. 

A L İ F A H R İ İŞERİ (Balıkesir) - Söz istemiştim. 

REİS - Efendim, isminiz yazıldı, sıra zatı âlinizde değil. Sırada Server 
Somuncuoğlu , Arif Hikmet Pamukoğlu, Sırrı Ata lay ve ondan sonra da 
zatıâliniz varsınız. 

D. P. Grupu adına Hulusi Köymen. 

D E M O K R A T PARTİ M E C L İ S G R U P U A D I N A H U L U S İ K Ö Y M E N (Bur
sa) - Muhte rem arkadaşlarım, huzurunuza getirilen kanun lâyihası etra
fında muhal i f grup arkadaşları mütalâa ve tenkidlerini tek zaviyeden ele 
almışlardır. Ve o şekilde hükme vardıklarını kabul e tmemek imkânı yok
tur. Bu arkadaşların bu tasarıya bakış zaviyesinden şunu anlıyoruz ki; 
kendileri bu tasarının huzurunuza getiri lmesindeki, illet ve maksa t yal-
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nız muhalefet tarafından çıkarılan neşriyatı bâzı kayıtlarla kayı t lamak ve 
bu suretle fikir hürriyetine, neşir hürriyetine kement vu rmak gibi bir 
maksada matuf olarak anlıyorlar. 

Arkadaşlar, bir defa şunu peşinen izah etmek lâzım gelir ki, gelen ka
nun şu veya bu siyasi partiyi gözetmeksizin yalnız memleket te içtimai 
kıymetler in muhafazasını hedef tutarak ve onların tecavüze uğramasın
dan yüksek millî ahlâkımızın, millî itibarımızın, siyasi haysiyet ve şerefi
mizin duçar olduğu tezelzülü göz önüne alarak böyle bir lâyihayı huzu
runuza get irmiş bulunuyoruz. O lâyiha eğer tasvibinize iktiran edecek 
olursa burada muhalif ve muvafık bütün matbuat, bütün neşir vasıtala
rı aynı kanunun hükmü altındadır. Çünkü bunu tatbik edecek mahke
melerdir, çünkü bu hususta dâva açacak, hukuku âmmeyi müdafaa 
eden Cumhur iye t müddeiumumileridir . Mahkemelere i t imadınız varsa, 
Cumhur iye t müddeiumumiler in in hukuku â m m e müdafaası hususun
daki vazifelerini hüsnü istimal ettikleri kanaati varsa böyle bir iddianın 
huzurunuza getiri lmesinde muhalif arkadaşlarımızın en ufak bir endişe 
duymalar ı tasavvur edilemez. 

Arkadaşlar ; bu mukaddemeyi yaptıktan sonra bu lâyiha ne gibi zaru
ri sebeplerle huzuruna sevk edilmiştir, buna birkaç kel ime ile işaret et
mek lüzumunu duydum. 

1950 de matbuata taallûk eden, kanunda yapılan tadilâtın, bir defa 
bu kanunla hiç alâka ve münasebet i olmadığını peşinen kayde tmeye ve 
ondan sonra konuşmalara kıymet vermenin yerinde olacağını arz e tme
ye mecburum. 

Arkadaşlar ; matbuat hürriyetinin ideal olarak, en mütekâmi l ve en 
ileri muassır medeni memleket lerde yine matbuat tarafından tahdit edil
mesi esası daima literatürde yer almış ve (matbuat hürriyeti y ine matbu
at hürriyetiyle tahdit olunur) şeklinde bir fikir alıp yürümüştür . Bu çok 
güzel , güzel olduğu kadar nazari mahiyetten ileri gi tmiyen, amelî k ıymet 
iktisab etmiyen bir faraziyedir. Farazi olmıya m a h k û m eden hâdiseler 
meydandadır . Çünkü kanaati doğuran memleketler, bi lhassa İngil tere 
dahi haysiyet ve şeref üzerine dil uzatanlara ve bunları neşredenlere kar
şı hükümler koymak mecburiyetini hissetmiştir. Bizim matbuat ın ne şe
kil ve şartlarla memleket imizde teessüs etmekte o lduğunu göz önüne ge
tirirsek; dört seneden beri âmme vicdanını müteezzi eden hâdiseleri ha
tırlarsak, böyle bir tasarının gelmesinden bir defa millî vicdanın ve ondan 
sonra da matbuat ın bizzat kendisinin memnun olması lâzım geleceğine 
kanaat get i rmemiz lâzımdır. 
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Arkadaşlar , bizde matbuat için çok ileri kayıtlar konmuş değildir. Bu
gün her önüne gelen bir gazete ç ıkarmak imkânına bol bol sahiptir. Bu 
kadar geniş imkânlar arasında neşriyatın âdap ve ahlâkı umumiye sevi
yesine hürmet edici bir dille yapılması ve herkesin içtimai kıymetler hak
kındaki telâkki ve hükümlerinin sarsıntıya uğrat ı lmamasına dikkat edil
mesi her vatandaş için vatani ve millî bir vazifedir. A m a tahsil seviyesini 
yükse l tmeden, hattâ yapacağı suçlar için nakdî teminat ve saire a lmadan 
tam bir serbesti içinde bir gazete çıkarmak imkânı mevcut olan memle
ketlerde, bizde olduğu gibi, elbette bunun mehazir ini önleyici kayıt ve 
hükümlere ihtiyaç olduğu aşikârdır. Arkadaş ım, şimdi bi lhassa zıt iki 
ideolojinin, senelerden beri devam eden mücadelesi ve bunların â m m e ef
kârında yaratt ığı rahatsızlıklar, bunların hepsi göz önüne alınır ve ma
lûm olan ideolojinin ne gibi taktiklerle sosyal huzuru bozmak ve içtimai 
kıymetleri kökünden yıkıp mahvetmek gibi korkunç bir gaye güttüğü na
zara alınırsa bugün bu hükümler ileri seviyede bulunan medeni memle 
ketlerde yapı lan takyidattan başka bir şey değildir. 

Bu arada hemen şurasını arz edeyim ki, bu gibi medeni ve ileri m e m 
leketlerde her ay ve hattâ her hafta gazetelerin ne kadar gelir sağladığı 
kontrol alt ında olmakla beraber onlar trajlarının ne kadar olduğu ve ne 
kadar kazanç temin ettiğini dahi murakabe e tmek lüzumunu hissetmek
tedirler. Bütün bunlardan maksat sırf âmmenin selâmeti ve huzuru için
dir. A y n ı maksatla bizim de gösterdiğimiz şu hassasiyetin üzer inde bu 
kadar büyük fırtınalar koparı lması hakikaten yersizdir. Ş imdi Halk Par
tisi Grupu adına konuşan Sayın Barutçu arkadaşımızın konuşmalar ın
dan ana hatlarını alarak tesbit ettiğim noktalara birer birer temas sırası 
gelmiştir, kanaat indeyim : 

Bir de «Bu kanun lüzumsuzdur ve mevsimsizdi r» dediler. Buna sayın 
üstadımız Özyörük gayet güzel cevap verdi. Arkadaşlar, bu kanun lü
zumsuz değildir. Bu kanun bir içtimaî lüzum ve zaruretin ifadesi olarak 
huzurunuza gelmiştir. 

Cezmi Türk arkadaşımın, «Burada böyle bir lüzumu tesbit edici eli
nizde ihsai ne gibi malûmat la gel iyorsunuz?» sualine ilişerek arz edeyim 
ki, 1950'ye kadar senede hakaret cükümleri nihayet 10 bini geçmez iken 
1950'den bu yana senevi 30 bini bulmuştur. Bunlar hakaret cürümleri
dir. Buradaki hakaret ve onu bâzı malî hükümler le zecrü meneden hü
küm tamamen böyle bir neticenin mahsulü olarak nazara alınmıştır, bu
na göre de hükümler vaz'edilmiştir. Seçim zamanında bu kanun hürri
yetleri tahdideder mülâhazalarına yol açar diye, memleket n izamı için ik
t idarımızın cesaretle bu kanunu hazır lamasından daha mâkul ve mü
debbir bir tedbiri olur mu? 
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Sayın arkadaşlarım, iktidarımızın üzerine aldığı vazife ve mesul iyet
ler, bi lhassa â m m e hukukunu muhafaza için getirdiği tedbirler iktidar 
partisinin ne kadar hasbi düşüncelerle mesuliyetlerini yer ine ge t i rmek 
yo lunda hareket ettiğini gösterir. Bu hareketi se lâmlamamız lâzım gelir. 

Sayın arkadaşlar, yine buyurdular ki «Matbuat , murakabe bakımın
dan hürriyete muhtaçtır .» Buna şüphe yok. Matbuat hürriyeti burada ne 
gibi ahvalde tehdid ediliyor? Bunu göz önünde tutacak olursak bu nok-
tai nazara tasarının tamamen sadık olduğunda şüpheye mahal ka lmaz. 
Nedir arkadaşlar : Şeref ve haysiyete tecavüz edi lmiyecek. Şeref ve hay
siyete tecavüz edilmesini mi istiyorlar, matlup murakabeyi yapmak için? 
Fikir hareketleriyle, tenkid hürriyetleriyle şeref ve haysiyetleri tezlil et
mek, hangi cepheden bu kanunla alâkadar bir mahiyet taşır? Bu, kolay 
kolay kabili izah değildir. 

Bilhassa Faik A h m e d Barutçu arkadaşımızın bu noktada verdiği mi
sal çok karakteristiktir. Orada matbuatın yazdığı şu olmuştur; bâzı affa-
iriste'ler devlet adamlarının veyahut yüksek memurlar ımızın nezdine ka
dar hulul ediyor ve onları dalâlete götürüyor. Bu üsluptaki asalet aşikâr
dır. Bu yazı ile, mevkien büyük bir adam hakkında, hiçbir tahkikat ya
p ı lmadan ciddî vesikalara dayanılmaksızın, menfaatler temin etmişt ir) 
yo lunda açıkça, onun içtimai hassasiyet ve siyasi ahlâkını ve mevki ini ta
m a m e n kaldırımlar üzerine atacak kadar küçük düşüren neşriyatla ten
kid arasındaki fark aşikârdır. Fikrî tenkid bu şekilde yapı lmaz. Sonra bir 
adamı hakikaten bulunduğu mevkii , itibarı böyle suiistimal edecek fır
satlara sahip olduğu ve bu fırsatları suiistimal eylediği vesikalar la sabit-
se bunun yolu gayet aşikârdır. A m a gazete bunu, neden o yola müraca
at e tmezden evvel kendi hükmünü kendi veriyor, hem dâvayı , kendi 
ikame ediyor. Hem de â m m e nazarında, çıkardığı bir gazete ile bir mesu
liyet makamın ın mümessi l ini doğrudan doğruya kendi m a h k û m ediyor. 

Arkadaşlar , haysiyet ve şeref üzerinde bu kadar mübalâts ızca tasar
ruf edilen memleket lerde ahlâkî kıymetlerin ist ikbalinden korkulmak lâ
zımdır. (Soldan bravo sesleri) Bu gibi haller memleket i tereddiye götürür. 
Ahlâka, şerefe ve haysiyete verilen ehemmiyet nisbetinde bir memleke t in 
içtimai seviyesi medeni seviyesi inkişaf eder, yükselir. 

Burada bir şey hatırıma geldi : Bir mütefekkir şeref ve haysiyet etra
fında diyor ki; şeref ve haysiyet : Çevresi gayet sarp, çetin, aşı lmaz irtifa
da büyük kayalarla çevrili bir adaya benzer. Bu adadan bir k imse bir de
fa dışarıya atıldı mı bir daha oraya avdet edemez. 
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Arkadaşlar, bir adamın yersiz olarak şeref ve haysiyeti şu veya bu şe
kilde hırpalandı mı o adam artık haysiyet kurbanı olarak adanın dışında 
perişan ve cemiyet içinde zelil ve hâsir bir vaziyette yaşamak gibi bir fe
lâkete mâruz kalmış demektir. 

Hiçbir kimse mahkeme kararını dahi pek çok ahvalde bilirsiniz, mah
keme tarafından müsaade edilmedikçe neşredemez. 

Arkadaşlar , bizde adalet ve haysiyet anlayışı o kadar iptizale uğramış
tır ki, haysiyetini koruma bahanesiyle herkes her gün haysiyet cellâdı 
olarak şuna buna saldırmaktadır. (Soldan çok doğru sesleri). Buna imkân 
vermemel iy iz , arkadaşlar. (Bravo sesleri) Şerefler, haysiyetler üzerinde ti
tiz durmamız ve bunların korunması için böyle bir lâyiha ile huzurunu
za Hükümet in gelmesi bu gibi yüksek bir hakikatin, mukaddes endişele
rin mahsulü olduğunu erbabı iz 'anm kolayca takdir etmesi lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar; şimdi kanun iki safhada suçları ifade etmiştir : Bi
risi; şeref, haysiyet, şöhret üzerine tecavüz. Diğeri de; Devlet in siyasi ve 
malî i t ibarına vâki olan tecavüzler. Yani yalan haberler neşri. 

Arkadaşlar ; bence memleket inin iç ve dış â lemde itibarı üzerinde ta
m a m e n titiz olan ve kalbi de bu kıymetler için çok hassas bu lunan bir 
va tandaş böyle bir hükmü memnuniyet le karşılamalıdır. Neden? Hâdise
lerle ve realitelerle bunun memleket in ne kadar dış â lemde ve iç â lemde 
piyasalara karşı fena bir kadere götürmek istidadını gösterdiğini acı mi
salleriyle gördük. 

Hükümet (Memleket te malî itibarımız sağlam, altınlarımız şu vaziyet
tedir.) dediği halde, biz altınları gidip kasalarda göreceğiz görmedikçe 
inanmayız, diyecek kadar takibedilen sakim bir neşir yolu, Hükümet i 
âmmenin itibarından ve i t imadından bu derece uzak tutacak bir hareket 
elbette ki, içte ve dışta memleket imizin yüksek menfaatine olmamıştır . 
Bu şekilde bir hareketi matbuat murakabesini yapıyor kel imesi ile de 
izah güçtür. Şu halde arkadaşlar, malî, siyasi itibarı muhafaza e tmek 
Hükümet ve memleket için, Büyük Meclisiniz için, milletimiz için bugün 
katî bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç, kanunun hazır lanmasındaki isabeti mey
dana koymaktadır . 

Arkadaş lar ım, maruzatımı, hülâsa etmek lâzımgelirse, muhal i f grubu 
temsil eden arkadaşlarımın bütün mütalâaları, t amamen nazari kalmak
ta, mücerre t kitap adesesinden dünyayı ve memleket imizi temaşa eden 
bir müşahid in mütalâalarından, mülâhazalar ından ileri g i tmiyen bir ma
hiyet taşımaktadır. Realitelerin içine girmek, hakikatlerin icaplarını bîta-
rafane teemmül etmek -bu kanunun buraya şevkinin çok hayırlı bir iş ol-
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duğu kanaatini tesis etmek için- kâfidir. Ben de temenni ed iyorum : Bu 
kadar iyi niyetle gelen kanun bu memleket in hayrına olsun ve hayr ına 
olacaktır. 

REİS - Kifayet takrirleri vardır. Sekiz arkadaş söz almıştır. Arzu etti
ği takdirde Hükümete ve bilâhara da bir milletvekiline söz v e r m e k üzere 
kifayeti reye koyacağım. 

Başvekil söz istiyor. 

Buyurun. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar; el
de bulunan tasarının müzakeresi münasebetiyle, tâbir caiz ise ve müsa
ade ederseniz, tamamiyle yersiz ve icapsız birçok gürültüler kopar ı lmış 
o lduğunu ifade edeceğim. 

Muhte rem arkadaşlar; evvelâ sarih olarak şurasını ifade e tmek lâz ım-
gelir ki, getirdiğimiz tasarı hiçbir surette matbuat hürriyetini kayı t lamak 
maksad ına matuf olarak sevk edilmiş değildir. Burada şerefler ve haysi
yetler ve namuslar bahis mevzuudur. Bir taraftan matbuat hürriyetini, 
matbuat ın tenkid vazifesinin serbest olmasını, matbuat ın murakabe va
zifesinin tamamiyle yerinde işlemesini temin ederken, diğer taraftan da 
bütün vatandaşlarımızın namus, şeref ve haysiyetlerinden de emin ola
rak korkusuz yaşama hakkına sahip olmalarını temin e tmek icabeder. 
Bu, medeni bir cemiyetin şiarıdır. Hürriyet nizamı içinde yaş ıyan vatan
daşların korkusuz yaşamasını istemek haklarının esasını teşkil eder. 
(Bravo sesleri) Bizim getirdiğimiz tasarı bu zihniyetle getirilmiştir, zaman
sız değildir, zamanında getirilmiştir. İddia edildiği gibi zamanında getir
dik ve tam zamanında getirdiğimizi birkaç cümle ile izah etmiş o lacağım. 

Demokra t Parti 1950-1954 yıllarının arasında iktidarının son ayları
nı yaşamaktadır . Önümüzde iki ay daha kalmamıştır, böyle bir z amanda 
tasarıyı huzurunuza getiriyoruz. İfade ve tasvir edi lmek istenen manzara 
şudur : «Bu kanun geldikten sonra artık suiistimalleri önlemek için hiç
bir imkân kalmıyacaktır .» O halde bunun mefhumu muhalifi, bugünkü 
suiistimalleri önlemek için her türlü imkânlar mevcuttu demektir . 

Muhte rem arkadaşlarım, hakikaten her türlü imkânlar mevcut tu . 
Tenkid hürriyeti değil, neşir hürriyeti değil, küfür hürriyeti, hürriyetin 
her türlüsü mevcut tu. En küçük hâdiselerin, mevcut o lmıyan vakalar ın 
dahi mevcut kılınıp efkârı umumiyeye arz olunmasının itiyat o lunduğu 
devrin dördüncü senesinin son aylarını yaşamaktayız . Eğer Hükümet in 
e f alini, harekâtını umumi murakabeden gizlemiye bir niyeti olsaydı ikti
dara geldiğimiz zaman, onu takibeden sene, (Soldan alkışlar, bravo sesleri) 
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onu takibeden sene elbette bu kanunu getirebilirdik. Şu anda içinde bu
lunduğumuz nokta bu kanunu getirmekte en hasbi olan bir zamana Tas
lamaktadır . (Soldan bravo sesleri, alkışlar). Onun için kanun zamanında ge
t ir i lmemiş değildir. Fakat asıl medeni bir vecibeyi yerine ge t i rme sırasını 
böyle bir zamana tesadüf ettirip muhalefetin hücumlarını üzerine çek
mektir ki bir Hükümetin cesur hareketi, bir iktidarın cesur hareketi ola
rak karş ı lanmak lâzımgelir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). Bütün hayatını 
namusiyle geçirmiş, Temyizde daire reisliğine kadar gelmiş , bütün haya
tının tasarrufları ile damla damla biriktirdiği emeklerinin takattur etmiş 
bir neticesi olarak bir mülk yapt ı rmış bir zatın yaptırdığı mülk gazeteler
de ilân edilmiş. A m a yazının altında bir dâva mevzuu teşkil edecek bir 
suç unsuru bulundurmaktan kaçınılmış. . . Bu ve bu gibi zatları teşhir et
miş olanların kimler olduğunu hepiniz bilirsiniz. 

Muhte rem arkadaşlarım, bu haksız teşhiri yapmak it iyadında olanla
rın millet ve Devlet Hazinesinden yapılmış irtikâp ve suiistimalleri ör tmek 
ist idadında oldukları da aşikârdır. Bu gibi haksız taarruz ve hücumlar al
tında nice nicenizin ve vatandaşların ne kadar muztar ip o lduğunu kabul 
e tmemeye imkân var mıdır? 

Sevgili arkadaşlarım; bütün bu meseleler ortaya konulmuş ve mevcut 
hâdiselerin ışığı altında tetkik edilmiş ve Hükümetiniz in nasiyesi da ima 
apaçık ve temiz olarak nümayan olmuştur. Büyük Türk Millet inin huzu
runda arz e tmek isterim ki, ş imdiye kadar gelmiş hükümet lerden umu
mi murakabeye bu derece ehemmiyet vermiş bir Hükümet ilk defa ola
rak karşınızda bulunmaktadır. (Bravo sesleri). İddia ediyorum ki, Hükü
metiniz millet malını israf e tmemek, irtikâp ve irtişayı önlemek ve hulâ
sa siyasi ve idari tam mânasında namuskâr ve vakarlı o lmak bakımın
dan gelmiş geçmiş hükümetlerin en başında gelen bir Hükümet olarak 
huzurunuzdadır arkadaşlar. (Soldan alkışlar). Delili kendi sözleridir. Faik 
A h m e d Barutçu arkadaşım diyor ki; «hürriyeti kıstınız mı irtikâp ve irti
şa başlar. Matbuatı susturdunuz mu her türlü kötülükler alır yürür .» O 
halde hürriyetin kısıldığı, matbuatın susturulduğu devirleri yani kendi
lerinin perverde olup bugüne yet işmiş oldukları devir, baştan aşağı suiis
timallerle dolu bir devir olarak telâkki edilmek lâzımgelir. Onların muha
sebesini yapmak gayrimümkündür . Çünkü onlar bütün icraatlarını ka
ranlıklarda yapmışlardır. Tek gazetenin dahi bir şey yazmak imkânına 
sahip olmadığı devirlerdedir ki icrayı Hükümet etmişlerdir. İşte Hükümet 
olarak, iktidar olarak devremizi ikmal etmek üzere bu lunduğumuz şu sı
rada, tenkid değil, dünyada görülmemiş iftira ve tezvirler muvacehes inde 
dahi karşınızda dimdik duran bir iktidarız, bir Hükümet iz . (Bravo sesleri, 
alkışlar). 
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Muhte rem arkadaşlarım, bu kanundan kim istifade edecektir, daha 
belli değil . Biz 4 sene yaşadık; ne diye telâş ederler? 

Muhalefet mensuplar ı diyorlar ki, «iktidarınızın sonunda bunu ne di
ye getirip 5-10 mebusluk için olsun bir itibarınız varsa onu da kaybedi
yorsunuz? Bu kanunu geri alınız da bari bu kadarı için itibarınızı muha
faza ediniz .» O halde kendileri iktidara şeref vereceklerdir demektir . Şeref 
verirler ve gelip derhal değiştirirler. O halde bu sözleri samimî olarak söy
lüyor değillerdir. Sadece Demokrat Parti iktidarını memleke t gözünde kö
tü lemek ve büyük bir fedakârlıkla kat lanmakta bulunduğu vazifenin ifa
sı hal inde memlekete sevimsiz göstermek gayesiyle hareket ediyorlar ki, 
bunda samimî olmadıklarını, müsaadeleriyle, söylemek lâzımgelir. 

Muhte rem arkadaşlarım, esasen samimî olmadıklarını iddia için delil 
sadece bu değildir; bunu ispat edecek deliller müteaddittir. Geçen defaki 
konuşmamda da uzun uzun durdum : Sevgili arkadaşlar ım, muhalefet 
adına konuşan arkadaşımız diyor ki, bir iktidar, seçimlere yaklaşt ığımız 
sıralarda böyle hürriyeti tahdit edici kanunlarla değil, aksine hürriyet ve 
ren kanunlar la gelir. Bu nasihati vaktiyle niçin kendi kendilerine yapma
mışlardır? Bu nasihatin hükmüne niçin kendileri itibar e tmemiş olduk
larını insanın sorası gelir. Sorup da cevap, beklemeye hacet yok, cevabı
nı ben vereyim. 

Şikâyet ettikleri kanunların değiştirilmesi; şimdi olduğu gibi 1950 se
nesinde, iktidarlarının son aylarında ve hattâ son günler inde tamamiyle 
ellerinde idi, fakat bu nazariyelerden o zaman t amamen bihaber görün-
düler ve başlarında kavak yelleri eserken mütemadiyen seçimlere hazır
lanmakta idiler. 

Delilleri muhtelif zamanlarda ve muhtelif suretlerde huzurunuza arz 
edi lmiş olduğu için tekrar etmiyeceğim, vaktinizi suiistimal e tmek iste
m e m . Bu yönden münakaşa cereyan edecek olursa söylenecek pek çok 
sözler vardır. 

Sevgili arkadaşlarım; Demokrat Partinin bu yola girip g i rmemiş olma
sı çok ileri sürülen bir mevzu olarak daima bu kürsüye get ir i lmekte ve ef
kârı umumiyeye arz edilmektedir. 

Muhte rem arkadaşlar, Demokrat Parti Türk Milletine neler vade tmiş -
tir, bunlardan hangilerini yerine getirmiştir, yer ine get i rmedikler imiz ne
lerdir? Bunun hesabını necip Türk Milletinin huzurunda kalem kalem 
vereceğimiz seçim günleri yaklaşmıştır. Bunların ciddî olarak muhasebe
si önümüzdeki haftalarda görülecektir. Yalnız burada temas edilen mev
zular arasında (Demokrat ik bir nizamın kurulması için ant idemokrat ik 
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kanunların değiştirilmesi gerektiği) mevzuu ele alınmıştır ki, bu husus
taki mütalâalar ımı arz edeyim : 

Fuad Köprülü 'nün Demokra t Parti iktidarı namına vaktiyle yazmış ol
duğu bir makaleyi bizim aleyhimize bir i lzam vesikası olarak huzurunu
za getirdiler. O yazıda ne derece mutedil bir lisan kullanıldığını dinledi
niz ve aynı zamanda muhalefete mensup olanların bu kürsüden aynı 
mevzular ı ne derece şiddetle, nasıl zihinleri bulandırıcı bir zihniyetle ve 
nasıl velveleli bir şekilde ortaya atmış olduklarını gördünüz. Mukayese 
yapabilirsiniz. Bakınız Köprülü ne derece yumuşak ve mülay im söylemiş
tir : 

Köprülü 'nün söylediği dört şeydir. «Radyo diyor, baştan başa tarafgi-
rane bir neşriyat vasıtası olmuştur. Memurin Muhakemat Kanununun 
değiştiri lmesi lâzımgelir. Ondan sonra Matbuat Kanununun değişt ir i lme
si lâzımgelir. Seçim Kanununun değiştirilmesi lâzımgelir». 

Muhte rem arkadaşlarım, Seçim Kanununu vaktiyle değiştirdiler, biz 
bunu son derece tekemmül ettirdik. O halde kendimizi , va 'dimizi yerine 
get i rmiş addetmek mevkiindeyiz. 

Muhte rem arkadaşlarım; Matbuat Kanununda yaptığımız değişiklik 
t amamen kökten olmuştur. Bu memlekette içtimai nizamı, medeni niza
mı, hukuki nizamı altüst edecek derecede ileri hareket etmişizdir. Ve 
dünyanın hiçbir demokratik memleket inde mevcut o lmıyan hudut lara 
kadar gitmişizdir. 

Şimdi getirdiğimiz tasarı, matbuatı hiçbir veçhile takyid e tmemekte , 
gerek murakabe , gerek tenkid vazifesini görmekte , ona engel o lmamakta 
ve matbuat hürriyetinin suveri muhtelifede tecelli eden icaplarını yer ine 
ge t i rmeden onu alıkoyacak hiçbir hükmü ihtiva etmemektedir . Binaena
leyh Seçim Kanununu tekemmül ettirdik. Matbuat Kanununda serbesti
yi en ileri dereceye götürdük. Bugün sabahleyin çıkan gazeteleri muhte
rem vatandaşlar ıma okumalarını rica ederim. Eğer bu memleket te mat
buat hürriyeti vardır, yoktur münakaşasını bugünkü rejimin aleyhinde 
yapabi lecek, maksat sahibi olmıyan bir vicdan sahibi tasavvur edi lemez. 
Bugün matbuat hürriyeti yoktur diyeceklerin hakikatleri görmekten 
uzak ve takdir hislerini doğru kullanmaktan âciz insanlar olduklarını id
dia ve kabul etmek lâzımgelir. Bizim matbuat ımızda yazılan yazılar hiç
bir memleket te yazı lmaz. Bizim matbuat ımızda gördüğümüz hücumlar 
başka yerde görülmez. 

Size şurasını arz edeyim ki, bir iktidar ve bir Hükümet hiçbir memle
kette komünis t partiler tarafından dahi bu derece terzile ye l ten i lmemiş-
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tir. Eğer D. P. iktidarı memleket şümul ve gayet keskin hatlarla millet vic
danında mahkûk icraatın sahibi olmasaydı, eğer bu kadar büyük ve ge
niş bir mazhariyete malik bulunmasaydı çoktan yuvarlanır giderdi . Bu 
derece ağır, bu derece terzil edici, bu derece tahkir edici neşriyata bir ik
tidarın, bir Hükümet in dayanmasına ihtimal ve imkân mevcut değildir. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün matbuat hürriyeti hakkında kasideler 
tertibedenler, a le lûmum hürriyet mevzuunda ilâhiler te rennüm edenler 
vakt iyle matbuatı t amamen susturmuş olan insanlardır. (Bravo sesleri) 
Matbuat ı evvelce t amamen susturmuş olan insanların sözlerine inanma
yınız sevgili arkadaşlarım. Eğer bugünkü tenkidlerine inanmak lâzımgel-
seydi dünkü konuşmalarını , dünkü icraat ve tatbikatlarını t amamen ha
fızalardan silmek icabederdi. Bunu silmeye imkân olmadığı için sözlerin
de samimiyet aramak beyhudedir. Matbuatın tecavüz eden kısmı vardır, 
vazifesini bilen, vatandaş hak ve haysiyetlerine riayet etmesini bilen ve 
asla tecavüz hududuna gi tmeyen muhterem büyük bir kısmı mevcut , 
bunu birtakım beylik lâflarla bir kül olarak ele a lmak imkânı yoktur. Ce
za kanunlariyle hareketlerini tahdidetmek istediğiniz bir kıs ım vatandaş
larımızın hürriyetlerini tahdidetmek değil, sadece dalâlete sapacak ve 
suç iş leme mevzuuna girecek olan vatandaşları tahzir e tmek ve suç işle
dikleri takdirde onları cezalandırmak mânasına gelir. 

Hürriyeti n izamlamak icapsız olmamalı , lüzumsuz olmamal ı . Bu icap 
ve lüzumu takdir edecek acaba kimdir? 

Muhte rem arkadaşlar; kendileri iktidardan düştükleri için bu lüzum 
ve icabı takdirde, dün kullandıkları ölçünün tamamen aksini kul lanmak
ta, bunda beis görmemektedir ler . Ben olsam bundan tevakki ve içt inabe-
der im. Bir insanın siyasi hayatı makaslarla parçalara bö lünemez . Bir in
sanın bu derece maziyi inkâr mânasına gelebilecek olan ileri hareketlere 
g i tmemesi lâzımgelir. 

Bu arkadaşlar diyorlar ki; 1940'daki tadil ile bugünkü tadil arasın
da... falan. Bunları konuşmaya mahal yoktur. 1940Tn şartları başka bu
günün şartları başka 1940'da esasen matbuat ve bütün vatandaşlar ın el
leri kolları demir halatlarla bağlı idi, bu neviden suçlar iş lemek gayri ka
bildi. (Bravo sesleri) Şimdi o zamanki en liberal hükümleri kanunlar ınızda 
göstermelik olarak muhafaza edebilirsiniz. Öte taraftan istediğiniz zaman 
bir gazeteyi bir telefonla kapatmak salâhiyetini elde ettikten sonra mat
buat hakkında hükümlere ihtiyaç olmaz, bir tek madde kâfi. Bir takım si
yasi suçlar mevzuunda da, o zaman istiklâl mahkemeler i vardı , o z aman 
örfi idare vardı , o zaman tek parti vardı, o zaman gazete yoktu, o z aman 
karakollarda dayak veya işkence vardı. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) Ne 
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yapılabil irdi? Binaenaleyh o zaman ihtiyaç hissedilmiyen bâzı hükümle
re, demokra t hürriyetler gereği gibi tatbika konulduktan sonra şiddetle 
ihtiyaç hâsıl olacağı dergârdır. Biz Demokrat Parti iktidarı olarak demok
ratik ölçüler ve demokrat memleket lerde tatbik edilmekte olan hükümle
rin hududunu aşar o lduğumuz ispat o lunmadıkça ağız dolusu mugala
talarla Türk milletinin aldatı lmasına imkân ve ihtimal mevcut değildir ar
kadaşlar. 

Sevgili arkadaşlarım, yine Türk milleti aldatı lmak isteniyor. Ticani ler 
için kanun getirdiğimiz zaman bu memleket te hürriyetin asla kalmadığı
nı iddia edenler, komünistlerin takibi için gerekli tasarıyı get irdiğimiz za
man bu memleket te artık hürriyetin fatihasının okunmuş o lduğunu id
dia edenler; her hayırlı teşebbüsümüz ve hareketimiz karşısında aynı eda 
ile karş ımıza çıkıp «vatan elden gidiyor, hürriyet yok oldu!» diye feryada 
baş lamakla zannediyorlar ki Türk milletini aldatmış olacaklar. Fakat ar
kadaşlar kendilerinin siyasi hüviyetleri tahlil etmek değil, şöylece karşı
dan bir resmi geçit halinde gözden geçirilecek olursa, mazinin bütün ic
raat ve tatbikatı bir an için hatırlara getirilecek olursa derhal meydana 
çıkacaktır. Ben F. A h m e d Barutçu'nun yerinde olsam, bunların hiçbirisi
ni bu kürsüden zikrütadat edip tafsiline gi r işmem. 

Muhte rem arkadaşlar, mülayim bir lisanla bu tenkidi yaparak karşı
dakini i tham etmemiş gibi hareket edenlerdir ki kâfir-müsl im dâvası gü
der şekilde, sen demokrasi kâfirsin, sen demokrasi mümins in demekten 
asıl m e m n u olmak lâzımgelir ve hattâ onlara «Hazâ min fadli rabbi» de
mek icabeder. Daha dün ilân etmiş ve tatbika koymuş o lduğumuz pren
siplerin bugün yine onların en şiddetle ortadan kaldı rmaya savunmuş 
olanlar tarafından dahi şu kürsüde ve bütün memleket in sathında savu
nuluyor olmasını görmekten dolayı büyük bir hazzı mânevi duymak lâ
zımgelir ; (Allahım nelere kadir değilsin) demek lâzımgelir. (Soldan: Alkışlar) 

Muhte rem arkadaşlar, bu kanunu getirdik, Hükümet in icraatını set-
re tmek ist iyormuşuz; böyle tasvir e tmek istediler. 

Bir noktayı unut tum ilâve edeyim. Dördüncü olarak Memur in Muha-
kemat Kanununu değiştireceğiz demişiz. Bu kanun tasarısı, huzuruna 
takdim edilmiş ve bugün elinizde bulunan ruznamenin 8 inci maddesini 
teşkil etmektedir. Şu suretle demokrat ik bir rejimin tesisi bak ımından 
müh im görüp de makale mevzuu yapmış o lduğumuz kanun ve hüküm
lerin esaslılarını tahakkuk ettirmişizdir, bu aşikârdır. 

Diğer vaitlere gelince; biz şu kadar baraj, şu kadar fabrika yapacağız . 
4 senede bütçeyi bir misli artıracağız demedik, şunu böyle yapacağız , di-
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ye bir vaitte bulunmadık arkadaşlar. Biz yalnız çal ışmalar ımızın istika
metini gösterdik; bizi beğenirseniz bu istikamette çalışacağız, dedik. 
Bundan müşahhas vaitler ortaya çıkarmak bunların yapı lmadığını ileri 
sürmek gayrikabildir. 

Arkadaşlar, bugün memleket te tahakkuk ettirilmiş olanlar b izden 
gayri en nikbin olan vatandaşların dahi tasavvurunun üstündedir. 

4 sene içinde yapı lmış olanlar, «Demokrat Parti vaitlerini tahakkuk 
ett iremedi, diyenlerin gözleri önüne serildiği takdirde onların ne kadar 
mütenevvi , ne kadar şümullü, ne derecelerde ileri o lduğunun münkir ler 
tarafından da zorla kabul edilmesi mecburiyeti hâsıl olacaktır. 

Muhte rem arkadaşlar, bu tasarı ile Hükümet in icraatını bir sütre ar
kasında gizlemek, ispat hakkını ortadan kaldırmak falan niyetinde deği
liz. As la böyle bir şey yoktur. Bugün bu kanun, elde mevcut mevzua t bir 
defa bakanlar hakkında ispat hakkını tanımamaktadır . Binaenaleyh, biz 
kendimizi bu gibi tenkidlerden azade kılmak ihtiyacında değiliz. Zarif bir 
cümle halinde diyorlar ki, «İşte, hatalı içtihat olarak teessüs e tmiş olan 
h ü k m ü » 1954'te, devrenin sonlarında seçime doğru gidilirken, or tadan 
kaldı rmak bugün için tasvib edilemiyecek hâdise midir? 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Siz yapın o halde. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Bunu yapmak lâzımgelir . 
Müsaade edin de konuşayım. 

Bunları müeyyideleriyle arz etmiştim. Eğer mesele tetkik edilecek 
olursa bu hatalı içtihat değildir. 

Muhte rem arkadaşlar; bir gazete kalkacak Sanki vekil lerin, H ü k ü m e 
tin icraatını murakabe edecek memlekette başka hiçbir imkân mevcut 
değildir de Devlet işlerinin iyi yürümesi hakkında yegâne m ü d d e i u m u m i 
ve heyeti i thamiye olarak matbuata vazife veri lmiş. Gazete yazacak, yaz
dıktan sonra isterse dâva aç, dâvayı açtın mı? İspat hakkı ile m a hke m e 
ye gideceksin. Mahkeme neyi görecek? Bakanın vazifesinden inbias eden 
her hangi bir suç iddiasının muhakemesini görecek. 

Muhte rem arkadaşlar, bu Divanı Âlidir. Mahkemeler i Divanı Âl i hali
ne ge t i rmemek için bu içtihadın kabulü zaruriydi. Esasen bu mevcut . Bi
naenaleyh böyle bir tahassun siperi kurmaya ihtiyacımız yok . 

Gelel im şimdi, hususi eşhasa : 

Muhte rem arkadaşlar, hususi eşhas hakkında esasen ne bizim kanu
numuz ne de medeni bir tek milletin kanunu dahi müsait değildir, ispat 
müessesesini tanımamıştır. 
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O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Fransa'da vardır, kitap burada. 

REİS - Rica ederim, sözünü kesmeyiniz. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - İktidardaki hususi şahıs
lar için hiçbir memleket bunu tanımamıştır. 

Muhte rem arkadaşlarım, memur hakkında yapılan isnatların, suç 
yüklemeler in ispatı bahsinde muhtelif rejimler tatbik edilmektedir . Bâzı 
memlekeket lerde de kabul olunmamıştır , bâzı memleket lerde kabul olun
muştur. 

Memurun da hususi hayatı, vazifesinin dışında olan hayatı her m e m 
lekette mevzu dışı addedilmiştir. Bu taraf yüzde yüz masundur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, vaziyet şöyle tasavvur ediliyor : Bir 
memur her hangi bir fiilî harekette bulunacaktır ve bunu hiçbir suretle 
murakabe imkânı mevcut değildir. Tek vasıta olarak matbuat sütunları 
kalmış ve orada murakabe edilecek. Memurun âmiri vardır, âmirin de 
âmiri vardır. Adl iye vardır, milletvekilleri vardır, Büyük Millet Meclisi var
dır. Büyük Millet Meclisine Anayasanın tesis ettiği şikâyet hakkı vardır, 
türlü haklar mevcuttur. Esasen bir açık idarede bunların yapı labi lmesi 
fevkalâde zorluk iktisabeder. Şimdi kendileri bir rubu asır kapalı idare
nin taraftarı oldukları, kapalı idareyi tatbik etmiş oldukları halde şimdi 
nasıl oluyor da kendi devirlerini ittiham mahiyet inde olmak üzere «Ten
kid hürriyeti kısıldığı takdirde» Şöyle olur, böyle olur diyorlar. Tenkid 
hürriyeti değil arkadaşlar, o zaman gazeteler dahi sureti zahirede çıkar
dı, resmî gazeteler mahiyetinde idi. Abdülhâmit devri gazeteleriyle muay
yen bir devri tarihimizde intişar etmiş olan gazetelerin tâbi bulundukla
rı şartlarda sadece lâfız değişikliği vardı. Bunu yapanlar kendileridir ve 
bunu re'sen kendileri terketmiş olsalardı öper başımıza koyar ve bugün 
için her türlü i thamlarda bulunmak hakkını kendilerine tanırdık. 

Fakat arkadaşlarım, büyük bir cidalin mütemadi ricatları ile birer si
per, birer siper terketmek suretiyle 1950'ye geldiler. Bunu tarih böyle 
kaydetmektedir . Re'sen kendilerinin verdikleri ve tanıdıkları hiçbir hak 
ve hürriyet olmamıştır. 1946 seçimlerini takibeden dehşet verici millî kı
y a m karşısında mütemadiyen geri leme ve safra atar kabil inden siper ter-
kederek 1950'ye kadar gelmişlerdir, kendiliklerinden değil, kendil iklerin
den olsaydı, 1946 seçimlerini o haliyle yapmazlardı . D. P. daha otuz ka
zada teşekkül etmeden seçimlere daha iki sene var derken, seçimleri , 1,5 
sene evveline a lmaya teşebbüs etmişlerdi. D. P. daha yirmi vi lâyette ku
ru lmadan seçimlerin bir buçuk sene evveline alınması suretiyle belediye 
seçimlerine iştirake mecbur edildik. Arkasından umumi seçimler geldi, 
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Seçim Kanunu getirildi. Şikâyet ettik, mutazall imane; bu kürsüden şikâ
yet ettik; dedik ki : «Seçimlerin prensipleri tam aksine olarak tatbik edi
liyor, gizli rey, aleni tasnif yerine aleni rey, gizli tasnif şeklinde tecelli edi
yor, vatandaşlar gizli yerlerde rey atamıyorlar. Vicdanlariyle başbaşa ka
larak, mehfi bir yerde kalarak rey vermelidirler!» Zamanın Dahil iye Veki
li olacak zat bana bu kürsüden cevap verirken biraz da alaylı bir eda ile: 
«İhtiyacınız olduğu yerde gizli kabineler mi yapa l ım?» dedi. 

Seçim Kanununun neler hazır lamakta olduğunu ifade ettik, zabıtlar 
meydandadır , hiçbirisini kabul etmediler. Bu kürsüye çıktım; o halde, 
yaklaşmakta olan seçimlerde niyetleriniz var, yapacaklarınız var, dedim. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Sizin de öyle. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Muhte rem arkadaşlar ım; 
öylesine mücadele ettik. Mevzuun bulunduğu nokta; hiçbir demokrat ik 
tetdbirin re'sen kendileri tarafından alınmış olmadığını ispattır. 

Ondan sonra, Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanununun 18 inci mad
desini bilirsiniz. Zabıta tutar, hiç sebep olmadan vatandaşı hapse atar. 
Onu da değiştir inceye kadar belimiz koptu. Örfi İdare Kanununu kaldı-
rmcaya kadar belimiz koptu. Bunlar için sathı vatanda çatır çatır müca
deleler yaptık. Millet ayakta. Biliyorsunuz, en büyükleri bir vi lâyete gidi
yor, karşılarında birkaç yüz kişiden başka insan bulamıyordu. Millet dar
gın vaziyete gelmiş, 1946 seçimlerinin bütün acısı v icdanlar ımızda pıhtı-
laşmış haldedir. 

İskân Kanunu, biliyorsunuz; beğenmediği vatandaşları , zararlı ve ya
bani ot kökler gibi, ayrık kökler gibi vilâyetinden alır, oradan kaldırır, 
başka yere atarlardı. Biz muhalefet yaptığımızda İskân Kanununda bu 
hükümler mevcuttu. O zaman iktidarın ne insafına, ne merhamet ine ve 
ne de demokrat ik efkârına iltica ederek muhalefet yapmadık . As lan ağ
zından pay alır gibi, milletin nam ve hesabına hürriyetleri istihsal e tme
nin yolunu bildik. İddiam şudur ki, kendi keyifleriyle, arzulariyle bu ha
yatı millete bahşetmiş değillerdir. Vaktinde mutlak idare ile memleke t 
idare eden hükümdarlar dahi zaman zaman sadık tebealarma bir takım 
bahşayiş lerde bulunurlar, fermanlar ısdar ederlerdi. Mevcut bağların bir 
kısmını gevşetirler, biraz nefes almalarını temin ederlerdi. Fakat, b iz im 
mutlakıyet bunu dahi yapmadı . Ancak geniş, vatan şümul bir mücadele
nin tazyiki içinde siper terkederek iktidarı bıraktılar ve biz o suretle bu
raya geldik. Bu noktada ısrar eder ve tekrarlarım ki, bu mevzuda lehle
rine kaydedilecek tek unsur silâh kullanmamış olmalarıdır. Çok arandık. 
Hattâ ikinci kongremizde ilân edilen en masum bir tezallüm karar ve ifa
desi olan ve hattâ hiç de karar mahiyetinde bu lunmıyan bir nevi niyaz 
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şeklinde olan söz şu mahiyette idi : «Bu milletin âhını a lmayın, iyi o lmaz!» 
1946 darbesiyle bir parti nasıl konuşabilirdi. Bizi takibetmek, partiyi lâğ
ve tmek için, onu idare edenleri hapislerde çürütmek için nasıl teşebbü
se geçmişlerdi . Bu çok uzak bir şey değil, 1949 yazı idi. İşte kendileri bu 
tedbirlerden hiçbirini almadıkları halde tamamen milletin tazyiki karşı
sında adım adım buraya kadar gelmişlerdir. 

Şimdi, bu kanun hakkında görüşmek üzere, muhal if arkadaşlardan 
bu kürsüye gelenler : «Maalesef yeni müthiş bir vesika karş ıs ındayız .» de
mektedirler. 

Muhte rem arkadaşlar, bunun mefhumu muhalifini alın, şeref, haysi
yet ve namuslar masun o lmamak mı lâzımgelir? Bunu iddia e tmeye im
kân var mı? Bundan biz mi istifade edeceğiz? Bütün vatandaşlar istifade 
edecek. Bunu biz mi tatbik edeceğiz? Mahkeme tatbik edecek. 

Sevgili arkadaşlarım, bu sözleriyle şimdiye kadar, bütün haklı ve 
memleke t hayrına olan teşebbüslerimizde olduğu gibi, bu teşebbüsümüz 
karşısında da efkârın iğlâk edilmek istendiğine asla şüphem yoktur. 
Bundan istifade edecek biz değiliz. Kanunlar objektif olarak memleke t 
için yapılır. Kendi günahlarının kendilerini takibetmesi kabil inden, her 
hükümden bir vesvese mevzuu bulanlara ve her hükümden kötü bir ma
na istidlal e tmek itiyadına mazilerinden gelen bir hisle kendilerini kaptır
mış olanlara verilecek teminat mevcut değildir. Bu kanunun elfazı mey
danda, vaz'ett iği hüküm meydanda, mezcetmek istediği fiil, tesis e tmek 
istediği memnuiye t meydandadır . Bunu, türlü tâbirler maskesi altında, 
zihinleri hakikaten teşviş edecek ifadelerle huzurunuzda kötü lemeye ça
l ışmak, bütün memlekette devam ett irmekte oldukları bir haksız müca
delenin bir safhasını Büyük Millet Meclisine intikâl et t i rmekten başka 
mâna taşımaz. 

Hülasa olarak arz edeyim arkadaşlar; biz ş imdiye kadar hiçbir iktida
rın görmediği , hiçbir hükümetin mâruz kalmadığı hücumlara işte son 
günlere kadar tamamiyle göğüs germiş bulunuyoruz. Bundan sonra bu 
kanunun bize getireceği bir şey yoktur arkadaşlar. Binaenaleyh, Demok
rat Partinin bu memlekete ihda edeceği bir medeni vesikadan ibarettir. 
(Soldan şiddetli alkışlar) Bunun siperinde barınacak değiliz arkadaşlar. 

Muhte rem arkadaşlar, hanlardan, apartmanlardan, kâşanelerden, 
gizli kararnamelerden, ondan sonra maden imtiyazlarından bahsettiler. 

Arkadaşlar , bunların burada konuşulması gazetelere intikal ett ir i lme
si o kadar m ü m k ü n ve envai, emsali o derece kesretle tatbik edilmiştir ki, 
bil indiği halde bunların niçin söylenmemiş olduğuna hayret e tmektey im. 
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Muhte rem arkadaşlar, vekiller iş yaparlarmış, bazı işlerle meşgul -
muslar, memleket işleriyle meşgul değil lermiş. Bütün bunlar, sanki ob
jekt i f lâflar olarak şurada burada devam etmektedir. Muh te rem arkadaş
lar, saklamasınlar, maksatlarını açık olarak söylesinler, çok rica eder im; 
nerede ne var ise derhal takip ve tetkikata geçmek bizlere şeref borcudur! 
(Soldan alkışlar, bravo sesleri). 

Demokra t Parti iktidarının bu nevi isnatların yapı lmasına mahal ve 
recek icraatı yoktur. Halen ve dün her tarafı sımsıkı kapalı, dışarıya ko
ku akset t i rmiyen bir hafaya içinde icrayı hükümet etmiş olanlar için bu 
büsbütün müstebat, tevakki olunacak bir isnat o lmak lâzımgelir. 

Muhte rem arkadaşlar, ben umumi lâflar altında, bir iktidarın v e na
muslu ve şerefli vatandaşların haysiyetlerinin rencide edi lmesinin çok 
ağır bir keyfiyet olduğuna kaniim. Şu kürsüden söylenenlerin dahi umu
mi tâbirler altında hepinizi haysiyetlerinizden vu rmuş o lduğunu hisset
mektesiniz sevgili arkadaşlarım. Burada söylenen sözler hepimize teşmil 
olunabi lecek vüsat arz etmektedir. Bu kararnameler in numaralar ı ney
miş? Bunları burada söylemeleri icabederdi. 

Muhte rem arkadaşlar, hesabını vermiyeceğimiz hiçbir işimiz yoktur. 
Hesabını bizden sorduklarında hepsinin hesabını ve rmiye hem mecbu
ruz, hem kemali hahişle buna hazırız. 

«Bize mazinin hesabını niçin sormuyorsunuz diyorlar. O mazin in he
sabını sormak çok müşküldür. Mazinin hesabında, en belli o lduğu mev
zularda dahi haklı iken nasıl haksız çıkarılmak istendiğimiz malûmdur . 
(Soldan bravo sesleri). İşte Halk Partisi malları, Halkevleri mallariyle birlik
te 5-6 milyonu bulmaktadır. Kendi ifadelerine göre 400 milyon liralık mal 
devrettik, diyorlar. Bunların kendi kaynaklarından edini lmediği meydan
dadır. Bu, her gözü, kulağı olan insanın gözü önünde bulunan bir haki
kat o lmasına rağmen, bu hakkın ihkakı konusunda bile ne derecelere 
kadar taarruzlara mâruz kaldığımız yine hepinizin malûmudur . Hakl ı 
iken haksız çıkarı lmak istendik. 

Ondan sonra, bundan on, onbeş, yirmi sene evvel cereyan etmiş olan 
hâdiselerin neler olduğunu da unutmuşuzdur arkadaşlar. Bunlar ika 
o lunduğu zamanlarda murakabe cihazları, serbestçe iş lemediğine ve bü
tün delâiliyle her vaka anında, gününde tesbit edi lemediğine göre on se
ne sonra, on beş sene sonra nazarı hukukta bunların tebeyyün etmesi
ne imkân ve ihtimal mevcut mudur? İşte bu ademi imkâna istinadedil-
mek istenmektedir. Bizim e f alü harekâtımız ise murakabenin gereği gibi 
işlediği zamanlara Taslamaktadır. 
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Unut tum, geçiyordum muhterem arkadaşlar; (bâzı memleket le rde is

pat müessesesi memurlar hakkında dahi kayıtlıdır, tam olarak tatbik 

edi lememektedir ) demişt im. 

Sevgili arkadaşlarım; yaşadığımız zamanda olduğu gibi intikal devre
lerinde bâzı hususi tedbirlerin alınması lâzımgeldiğine kaarıiiz. Bu kana
atimizi tatbika koyup koymamak meselesi ayrı. Tatbika koymada ayrıca 
üstün bir mahzur olabilir. O üstün mahzuru bertaraf e tmek bakımından 
cereyanını kabul etmek yerinde olabilir. 

Fakat arkadaşlarım, şayet bâzı gazeteler, kendilerinin de şikâyet etti
ği veçhile şunu yazıyor bunu yazıyor, şu hücumu yapıyor bu hücumu ya
pıyorsa, pekâlâ işte biz yalnız falan neviden yahut falan tarafa mensup 
gazeteler için bunu kabul ediyoruz, diğerleri için kabul e tmiyoruz diye bir 
hüküm getirmedik; getirdiğimiz hüküm objektiftir, sahasına hangisi 
rastgelirse onun hakkında tatbik olunur. Bunda şek ve şüphe yoktur. 

Fakat muhterem arkadaşlarım teşhirin ayrıca bir ceza o lduğunu ka
bul e tmek lâzım gelir. Bakınız biz, çok nazik olan bu mevzudaki düşün
celerimizi size olduğu gibi söylemekten çekinmiyecek insanlarız. 

Arkadaşlar ımın verdiği misali ele alalım, bir memur hakkında isnat
ta bu lunmuş , bunların hiçbirisi tahakkuk etmemiş , dört şişe viski ta-
hukkuk etmiş. Fakat o dört şişe viski de tahakkuk e tmemiş olsaydı, aca
ba â m m e nazarında bu taarruzlara, bu hücumlara mâruz kalmış olan za
tın haysiyeti avdet eder mi idi? Muhterem arkadaşlarım, gazetelerde 
u m u m a teşhir edilmiş olmak, vazifesi icabı mahkemeye gi tmiş o lmanın 
intişarı dahi vicdanlarda bir rusup bırakır. Devlet memurunun sicilleri
ne bakarken bir defa, iki defa, üç defa mahkemeye gitmiş ve fakat bera-
et e tmiş olması -hepiniz takdir edersiniz ki- vicdanlarda bir şüphe rusu-
bu bırakmaktadır . Bu şuradan gelir : Her şey mahkemede kabili ispat de
ğildir, bu bir hakikattir. Kabili ispat hale gelecek suçlar var, kabili ispat 
hale ge lmemiş getir i lememiş suçlar vardır. Binaenaleyh suçun sabit ol
maması , her zaman suçun mevcut olmamasını ispat e tmez. Bu kaziye 
bütün â m m e efkârında mevrut olduğu için, bir kerre teşhir edildikten 
sonra, mahkemede mahkûm olmamış olması onu â m m e vicdanında teb
riye et t irmez. 

Bir vali muhakeme edildi, bütün memleket gazeteleri yazdı . Neticei 
m u h a k e m e d e vali bir aya mahkûm oldu. Ondan sonra? Ondan sonra, ca
ri kanunlar mucibince tekrar gidip vazifesine başlıyacak, valilik yapacak. 
A f Kanunu çıktı, kendisine bütün hakları iade edilecek.. . 

5174 



NEŞİR Y O L U İLE İŞLENECEK CÜRÜMLER 

Muhte rem arkadaşlar, o zatın çoluğunun, çocuğunun, ailesinin ıstı
rapları da ayrı mevzu . Hakikaten umumi murakabenin işlemesi ve bâzı 
kötülüklerin önlenmesi bakımından Devlet memuru hakkında ispat mü
essesesini kabul etmiş olması dahi, şu arz ettiğim sebepler bak ımından , 
şu maruzat ım nazarı itibara alınacak olursa, bir zaruret olarak kabul 
edi lmiş olmak lâzımgelir. Devlet memuru âmirin veya her hangi bir zat ın 
iftirasına kurban olabilir, küçücük bir iş, küçük bir noksan için daimî 
surette tahdidedilmek suretiyle istismar edilebilebilir. Devlet hayat ında 
bunun türlü acı emsal ine rasgelinebilir. Sonra bütün Devlet memurlar ı 
nın sabahtan akşama her gün başka biri tarafından teşhir edi lmesi im
kânını başkalarına vermek doğru bir iş değildir. Bu u m u m i murakabe 
bakımından ancak bir zaruret halinde kabul etmek, b inaenaleyh bunu 
şalisi hususiyeye teşmil asla hatırdan geçmemek lâzımgelir. 

Muhte rem arkadaşlar, ben bu kanunu get i rmekle ikt idarımızın bun
dan bir fayda ummakta olmadığını, yapılan acı tenkidlerin ve hücumla
rın kanunla hiçbir alâkası bulunmadığını bel ir tmek ve bunun medeni 
mevzuat ımız arasında kıymetli bir vesika olarak kalacağını ispat e tmek 
is tedim. Onun için aşırı hücumlarla Demokrat Parti iktidarının bu dere
ce suiniyetle melûf gibi gösteri lmesine asla t ahammülümüz yoktur. 

Partimiz, iktidarımız ve şahıslarımızın bu kanunun tenkidi z ımnında 
uğramış olduğu hücumları müdafaa sadedinde söylediğim sözlerden ar
kadaş ımın al ınmamasını rica ederim. (Soldan : Bravo sesleri, şiddeüi alkışlar) 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) - Söz istiyorum. 

REİS - Grup adına istiyorsanız size söz vereceğim. 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) - Hayır, Başbakandan sual soracağım. 

REİS - Teamülümüz gereğince sualler sözlerden sonradır. 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) - Arkasından kifayeti müzakere takriri geliyor. 

REİS - Buyurun Faik A h m e d Bey. 

C. H. P. G R U B U A D I N A FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Muhte 
rem arkadaşlar; C. H. Partisinin bu kürsüden yaptığı tenkidlere, Hükü
met in da ima C. H. P. muhalefetine hücumla cevap vermes i itiyat hal ine 
gelmiştir. Adnan Menderes arkadaşımızın bu sabit itiyadıdır. Mazi üze
rinde durmak, maziden ders almak için lâzımdır, bir de yeni terakkileri 
gösterebi lmek için; yoksa uluorta hücum, ne cevaptır ve ne bizi susturur. 
Biz im maziden korkumuz yoktur. Alnımız açık adamlarız . 

Karanlıkta suiistimalden bahsettiler, iktidardadırlar, her hangi bir 
suiistimal hakkında bilgileri varsa açıkça ortaya koymak vazifesidir ve is-
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tediği gibi araştırma yaptırmak pekâlâ mümkündür. Teklif yapacağım 
şimdi : 

Bizim iktidarımızın son devresinde bize yapılan hücumlara karşı bi
zim mukabelemiz asla hürriyetleri takyidetmek için kanun get i rmek ol
mamıştır . Bakanlarına suiistimal imaları ve iddiaları taşıyan neşriyat C. 
H. P. iktidarını küplere bindirmemiş , aksine o bakanlar hakkında tetki-
kata, tahkikata sevketmiştir. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Erzurum) - Atıf İnan meselesi . 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Evet Atıf İnan meselesi de tah
kik mevzuu yapılmıştır. Ve C. H. Partisi ekseriyeti Atıf İnan meselesinin 
Mecliste tahkikına karar vererek işi Adalet ve Anayasa komisyonlar ından 
mürekkep Komisyona tevdi etmiş ve sizin partinize mensup mebuslar da 
dâhil o lduğu halde o komisyonun yaptığı tahkikat sonunda müttefikan 
muhakemes ine lüzum görmemiştir . (Ne zaman, ne zaman, seslen) C. H. Par
tisi iktidarı bir Ulaşt ırma Bakanımız hakkındaki imalı veya açık iddia ve 
neşriyat üzerine gemi mubayaat ı işini derhal ele alarak, o zaman bu kür
süden Hükümet sözcüsü sıfatiyle ifade ettiğimiz gibi, mesele k ime doku
nursa hakkında tahkikata girişebilmek üzere mal iye müfettişi olarak Sa
yın Emin Kalafatı da Amerika 'ya kadar göndermiş , söylentileri setre ça
lışmamıştır . Bu bakımdan ben diyorum ki, C. H. Partisinin alnı açıktır ve 
hesapları tetkiklerinize açıktır. Biz alnı açık adamlarız, hiçbir zaman he
saptan şahsan kaçınacak adamlar değiliz. Mal beyanına buyurun ve he
pimizi buna tâbi kılın. Ve tâbi kılalım. (Sağdan alkışlar) Ne kadar mebus 
varsa.. . Huzuru millette söylüyorum, ta bidayetten beri, ve hangi devir
den it ibaren isterseniz, takdirlerinize bırakıyorum; bizler, mal beyanına 
amadeyiz , temizlik böyle olur! (Sen temizsin sesleri) Pervamız yok, şahsan 
korkumuz yok. Pervası olanlar serbest konuşamazlar. Başbakanınız «Ka
ranlıklarda yaptığınız suiistimaller namütenahidir» diyor, toptan i tham 
ediyor, hakkı yoktur. Biz namuslu adamlarız ve hayat ımızda se rmayemiz 
namusumuzdan ibarettir. (Sağdan alkışlar) Fikirlerimiz var bir, mant ığımız 
var iki, namusumuz var üç! Cevap isterim. Fikre fikirle mukabele isterim. 
İsnat, hücum bunlar marifet değildir! 

Aziz arkadaşlar, bizim devrimiz kısır bir demokrat ik devirmiş . Nasıl? 
1946 ile 1950 arasındaki devir bir şibih demokrat ik devirmiş . Sizler bu 
kısır devre, iktidarınızda ne ilâve ettiniz, söyler misiniz? Neler ilâve ettik
lerinizi lütfeder misiniz? (Soldan «ibda ettik» sesleri, «çok şeyler yaptık» sesleri, 
gürültüler) 
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Müsaade buyurun, söyliyeceğim şimdi, müsaade buyurun. (Gürültüler) 

Ben, mesnetsiz konuşmam, hakikati olduğu gibi söylerim, haklı oldu
ğunuz yer lerde haklısınız derim, çekinmem. Başbakan neler yaptınız de
di. («Rey hırsızlığı yaptınız» sesleri) (Reyleri çaldınız sesleri) 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Demokras i namına rey 
hırsızlığı yaptınız! Eşkıyalık yaptınız, rey çaldınız, rey! 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Münferit ele al ıyorsunuz. 
1950y i unutuyorsunuz. Müsaade buyurun da devam edebi leyim. 

Diyor ki, Başbakan Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 inci mad
desini kaldırdınız, örfi idareyi kaldırdınız. (Soldan zorla kaldırdınız sesleri) 
Şunu yaptınız, bunu yaptınız ama re'sen yapmadınız , zorla yapt ınız . (Sol
dan doğru sesleri) Müsaade buyurun. Yaptığımızı kabul ediyor demektir . 
Re 'sen yaptık, rizaen yaptık, mecburi yaptık. A m a yaptık. (Soldan, gürültü
ler) 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Reis bey, lütfen müdaha le 
edin, konuşmasını temin edin.. . 

REİS - Zatı âliniz evvelâ susun. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Başvekili kemal i sükûnet le 
dinledik. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Müsaade buyurun, örfi idareyi 
kaldıran, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 inci maddesini kaldı
ran, ben im dâhil o lduğum Hasan Saka Hükümetidir . 

A H M E D V E Z İ R O Ğ L U (Afyon Karahisar) - Kimin tazyiki ile? 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Beyefendi, yer inden ne bağırı
yorsun, sonra gel buradan konuş! 

Arkadaşlar , örfi idareyi kaldırmak için ilk evvel Hasan Saka meseleyi 
mevzuubahis ettiği zaman bizim içimizde de «bu doğru değildir, askeri 
mülâhazalar sebebiyle İstanbul'da örfi idare lâzımdır» fikrini müdafaa 
eden mühim, nüfuzlu arkadaşlar vardı. (Soldan, kim yaptı sesleri, gürültüler) 

C. H. P. Hükümet i yaptı . Bu, Adnan Menderes ' in üzer imizdeki tesiri 
değildi . Demokras iye inanmak lâzımdı, yaptı. (Gürültüler) Ş imdi sen hürri
yetleri tahdit edici kanun yapıyorsun. (Soldan gürültüler) Dinleyin, aynı zih
niyette bir adam olsaydı demek ki örfi idareyi de devam ettirecekti, öyle 
değil mi? 

Örfi idare kaldırıldı. Çünkü arkadaşlar, yeni bir demokrat ik n izamın 
içine girdikten sonra samimî olmak lâzımdı. 
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R E F E T A K S O Y (Ordu) - Çok çırpındmız. Fakat tu t turamadmız. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Onun için siz tut turuyorsunuz, 

demek. 

REİS - Cevap vermeyin efendim; ben sustururum. 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) - Sustursan a, akıl öğreteceğine sustursan a! 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Şimdi farz buyurun A d n a n Men
deres' in bizim üzerimizdeki baskısı sebebiyle 18 inci maddeyi kaldırdık, 
farz buyurun aynı şekilde örfi idareyi kaldırdık, ondan korktuk kaldırdık. 
Arkas ından matbuatı kapama yetkisini kanundan yine korktuk kaldır
dık, bunları kaldırdığımızı itiraf ederken dahi sahiplerine mal edemiyor
sunuz. Ve nihayet teminatlı bir seçim kanunu ile 1950 seçimini dürüst, 
namuskârane bir surette yaparak iktidarı size teslim ettik. T a m a m mı? 
(Gülüşmeler) Mukabeleniz nedir? Muhalefet olarak kendilerini tenkit ede
b i lmemize tahammülleri yoktur. İşte zihniyetleri. Baskı yaptık ta hürri
yetleri, onu, bunu elinizden aldık diyorlar. İyi, demek ki biz baskınıza da
hi m ü s a m a h a ile, iyi niyetle tahammül ettik. Siz bizim iktidarı tesl im et
memize mukabil , şurada 60 kişiyiz. 

A B İ D İ N P O T U O Ğ L U (Eskişehir) - Millet verdi, siz teslim etmediniz . 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Yaptığımız tenkitlere t ahammül 
e tmiyorsunuz. Mütemadiyen maziye hücum etmek ist iyorsunuz. 

Soruyorum, ne ilâve ettiniz, hürriyet ve müesseseler imize? H ü k ü m e t 
beyannames i okudunuz bu kürsüde. Hükümet beyannames inde Başba
kanın şimdi dediği gibi yalnız çal ışma istikametini gös termekle iktifa et
miyordunuz . Bilâkis Hükümet beyannamesinde yapacağınız işleri söylü
yordunuz. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Nelerdir onlar? 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Şimdi okuyayım size. Bakın ki 
is t ikamet mi gösteriyordunuz? Hükümet in beyannames inden aynen 
okuyorum : 

(Demokra t inkılâbımızın bugüne kadar elde edilmiş neticelerini mah
fuz tutmakla kalmayıp) yani matbuat hürriyetine taallûk eden elde edil
miş neticeleri de mahfuz tutmakla kalmıyacaklar, geriye gitmiyecekler, 
daha ileriye götüreceklerdi. Okumaya devam ediyorum : (Anayasada va
tandaş hak ve hürriyetlerine ve millet iradesine dayanan istikrarlı bir 
Devlet nizamını teminat altında bulunduracak esaslı tadiller hazır layıp 
huzurunuza arz etmek kararındayız. Bunun sebebi bugünkü Anayasa
nın Devlet birliği esasına dayanması ve vatandaş hak ve hürriyetlerini 
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kâfi teminat altında bulunduracak müeyyidelerden m a h r u m olmak itiba
riyle millet hâkimiyeti yerine tek parti hakimiyetine mâni o lamamış bu
lunmasıdır . ) 

Bu sözler ve vaitler 1950'de oluyor. Şimdiye kadar milletin hâkimiye
tini kurmak yolunda ve tek parti hâkimiyetini bertaraf e tmek için bu 
esaslı tadilâtı yapmak istemediler. Dört senedir yapamadılar . 

Devam ediyor beyanname : (Bununla muvazi olmak üzere kanunları
mızda, i t iyatlarımızda ve telâkkilerimizde tek parti devr inden arta kalan 
ne varsa) hesapça Meclis murakabesini engelliyen bugünkü İçtüzük de 
bu arada idi, ona da el sürülmedi; (tam olarak tasfiye edeceğiz. «Burada 
soldan alkışlar oluyor» Bu cümleden olmak üzere, meselâ matbuat ve Ceza 
kanunları . Memur in Muhakemat Kanunu gibi bellibaşlı ant idemokrat ik 
hükümler i ihtiva eden kanunları ve mevzuat içinde yer yer tesadüf olu
nan buna mümasi l hükümleri demokrasi ruhuna uygun tadilleri huzu
runuza getireceğiz.) İşte Hükümet beyannamesinin bir parçası . (Soldan, 
olmadı mı? Sesleri) Şimdi müsaade buyurun. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Hâkimler Kanununu unuttunuz. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Matbuat Kanununun 1950'deki 
haliyle ant idemokrat ik olduğu beyannamede kabul ediliyor, (Kaldırdık ses
leri) ş imdi geri dönüyorsun. (Yok sesleri) Acele e tmeyin anlatacağım. 1950-
1951 aradan bir sene geçiyor. Sayın Devlet Başkanı açış nutkunda haber 
veriyor : Devletin şahsın hürriyeti esasına göre hukuk nizamını ku rmak 
zamanı gelmiştir. Antidemokrat ik kanunları ayıklamak üzere İlim Komis 
yonu namı altında bir komisyon teşekkül etmiştir. 1951 geçiyor, 1952'de 
İlim Komisyonu raporu veriyor. İlim Komisyonu raporunda diyor ki; (An
t idemokratik kanunlar mevzuat ımıza şu veya bu sebeplerle girmiştir. Bu 
akın 1945'ten bu yana durmuştur. Eski iktidar zamanında şu şu kanun
lar ve örfi idare kaldırılmıştır. Ve nihayet Seçim Kanunu yapılmıştır . Bu 
ant idemokrat ik kanunları tatbik etmemek zihniyetinin idarede hâk im ol
ması ve antidemokrat ik kanunların ayıklanması yoluna gir i lmesi ve bun
lara yenilerinin ilâve edilmiyeceğinin tabiî olması sebebiyle artık m e m l e 
ketin siması antidemokratik olmaktan çıkmış addedilebilir. Ve yapı lması 
lâzımgelenleri de söylemişlerdir : Kaldırılması lâzımgelir kanunlar, tadil 
edilmesi lâzımgelen kanunlar, şunlar, şunlar... Ve demokrat ik boşluk ola
rak doldurulması lâzımgelenler de bunlardır) demişlerdir. (Bunların kal
dı r ı lmaması ve yenilerinin ilâvesi halinde de rejimin esasının tehlikeye 
düşeceğini) söylemişlerdir. 
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Bu rapor ortada kalmıştır, bir tarafa atılmıştır, hiç el sürülmemiştir , 
bir iki tadil yapılmıştır. Biri Sayın Özyörük 'ün Bakanlığı zamanında ken
di tarafından yapıldığını söylüyorlar. Bir mevkufen muhakeme usulü var
dı, kaldırılmıştır. Tipik antidemokratik kanun olmak üzere gösteri len hü
kümlere bu meyanda 159 ve 161 inci maddelere temas edi lmemiş , en 
mühim antidemokratik kanunlar olduğu gibi kalmıştır. Sonra kendileri
nin, yeni Hükümet in antidemokratik olduğunu söylediği Matbuat Kanu
nu dahi bugün yeniden geriye doğru, ant idemokrat ik karakteri galip bir 
tadil le huzurunuza get ir i ldiği için de yap t ığ ımız t enk id le re karşı 
C.H.P. 'nin mazisi şöyledir, mazisi böyledir, siz konuşamazsınız tarzında, 
fikirlere mukabeleten çaresizliğin ifadesi cevaplar veriyor. Fikir olarak ce
vap isterim. Ne diyoruz? Buna karşı yaptığımız itiraz nedir? İlim Komis 
yonunun tesbit ettiği esaslara istinaden diyoruz ki : (Matbuat ın hürriye
tini bu şekilde takyit, antidemokratik olur. Lüzuma istinaden hürriyetle
ri takyidetmek mümkün olur. A m a müşterek hukukça kabul edilen sınır
ları ve gayeyi aşan tadiller antidemokratik damgasını y e m e y e mahkûm
dur. Düzel tmek lâzımgelir) diyoruz. Müspet olarak verilen bir cevap yok . 
Sadece (bu kanun hürriyeti katiyen takyideden bir kanun değildir) de
mek cevap vermek değildir. 

Arkadaşlar , esasa dayanan isnatların, şereflere ve haysiyetlere teca
vüzlerin suç olması tabiîdir. Ve zaten bugünkü mevzuat ımızda bunlar 
suçturlar. 

Bizim dediğimiz şudur : İsnadedilen şey hakikat da olabilir. Bu tak
dirde eğer işin hakikat olduğunu ispat e tmek hakkı elinde bulunmazsa , 
â m m e hizmeti gören bir müesseseyi vazife görmek vası tasından m a h r u m 
etmiş olursunuz. Bana gösterebilir mi, bir demokrat memleke t ki, haki
kat olması , mümkün olan bir şeyi yazdığı için isnat mahiyet inde telâkki 
edilerek müdafaası d inlenmeden mahkûm edilsin? Böyle adalet olur m u ? 
Misal vereyim : (Stanley) hâdisesi gibi bir hâdise. Söylenti lere nazaran 
Hükümet azaları iş adamları tarafından idlâl edilmişlerdir diyor gazete
ler. Bu kanuna nazaran o anda haysiyet, şereflere tecavüz ediliyor diye 
takibat yapılacaktır. Bunu yazan gazete hâdiseyi ispat e tmek isterse din
lenmeden mahkûm edilecektir. Böyle bir adalet anlayışını an lamaya ve 
medeni memleket lerde misalini göstermeye imkân yoktur. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Memur hakkında mı?. . . 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Hayır, Hükümet âzası hakkın
da, poli t ika adamı hakkında olursa ispat iddiası dinlemiyecektir . İspat 
hakkının tanınması bakanı o mahkemede muhakeme etmek demek de
ğildir. Eğer o adam söylediği şeyin doğruluğunu ispat ederse, cezadan 
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kurtulacaktır. Hâkim orada sadece işin doğruluk derecesi hakkında tak
dirini kul lanmak için ispat hakkını verecektir. O demek değildir ki, Ba
kanı muhakeme edecektir. Şayet orada verilen vesikalar Bakanın mesu
liyet ve muhakemesin i icabettirecek mahiyette olursa alâkalı merci olan 
Büyük Millet Melisine intikal ettirilmek tabiî olur. 

Eğer mahkemeye tevdi edilen vesikalar dâvasını ispat edecek mahi
yet te o lmazsa o zaman iddiası iftiraya inkılâp eder ve âzami cezayı görür. 
Bunda içtimai bir zarar gösterebilir misiniz? Aksine topluluğun menfaati , 
adalet in menfaati bundadır. Müdafaasız mahkûmiye t o lmaz. Buna ada
let denmez . (Soldan, Atıf İnan meselesini anlat sesleri), (Soldan, onu Halil Özyö-
rük'e sorun sesleri). 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Anla tayım. Çünkü evvelce böy
le bir mesele yok idi. Kaç senesi idi o? (1949 sesleri). 

O zamana kadar böyle bir şey yoktu. Bakan memur addedi l iyordu. 
Ceza Kanunu tatbikatı böyle idi. Bir bakan hakkında her hangi bir iddia 
veya isnat mahkemeye düştüğü takdirde kabili ispattı o sıralarda bir Ha
san Âl i , Kenan Öner dâvası çıktı. Çıkmaz olaydı. (Gülüşmeler) Kenan 
Öner, Bakan hakkındaki iddiasını ispat etmek istiyor. Bakan, memurdur , 
ispat iddiası dinlenebilir, dinlenebilir dinlenemez meselesi münakaşa ko
nusu oluyor. İş Temyiz Mahkemesinde bir içtihada bağlanıyor. Temyiz di
yor ki: Bakan Türk Ceza Kanunu tatbikatına göre memurdur . A m a bu
nun hakkındaki ispat iddiaları mahkemede değil, kendi usulü muhake
mesine tevfikan Divanı Âlide tetkik edilebilir. Bakanın m e m u r olduğu ka
bul ediliyor. Memur olunca sanık iddiasını ispat edebilecek sanırsınız. Ve 
ispat ederse isnat cezasından kurtulacak. Fakat bu iddia ancak Divanı 
Âl ide ispat edilebilir, denirse Bakanın görevini değil; şahsını h imaye olur. 
D e m e k sanık bakan hakkında söylediğinin doğruluğu için Büyük Millet 
Mecl is ine müracaat edip Divanı Âlinin kurulmasını istiyecek ve şayet Di
vanı Âli kurulursa orada iddiasını ispat edecek ve yaptığı hakaret suçun
dan kurtulabilecek. 

Böyle içtihat olur mu? Bu hatalı bir içtihattır. Bu bakanın nizami 

m a h k e m e d e yargı lanması demek değildir, hâkimin sanığın mesul iyet i 

hakkında takdirini kullanmak için onun müdafaasını dinlemektir . 

Arkadaşlar , biz de bakan olduk, bu imtiyazlı o lmak değildir. Bana bir 
isnat yaparlarsa doğru mahkemeye giderim ve isnadını ispata davet ede
rim. Edemezse o zaman ona yaptığı iftiradan dolayı âzami cezayı ve rmek 
lüzumunu kabul ederim. 
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Namusla ve şerefle oynanamaz, gayet tabiî. A m a ben bakan o ldum di
ye kendime imtiyazlı bir vaziyet istemeye imkân yoktur. Vazifenin hima
yesi vardır, şahısların himayesi ve imtiyazı yoktur. (Sağdan, bravo sesleri) 
Vazifenin himayesi için kanun zaten tedbir derpiş etmiştir. M e m u r hak
kında ne derpiş etmişse Bakan hakkında da fazla bir şey kanundan iste
nemez. Bu doğru değildir, yanlıştır. Evvelce de şerefe, namusa, haysiye
te tecavüz edildiği zaman suç teşkil ediyordu. Bu defa servetlere, şöhret
lere zarar verecek isnatlar da ilâve ediliyor. Servete, şöhrete halel getire
cek bir takım isnatlar... Demek ki olabilirmiş. Güzel! Ancak bunun yanı-
başında «filân zat şu serveti peyda etmiş, rivayet edildiğine göre vaziyet 
şudur» denirse bu yüzden aleyhine açılan dâvada sanığın müdafaa hak
kını, o zat bakandır diye, takyidetmek doğru değildir. Vazifeyi h imaye için 
lüzumlu olan tedbirlerin ilerisine gitmek demokrasinin esası olan eşitlik 
prensibine aykırıdır. Hukukta müsavat esastır, şahıs için imtiyaz olamaz; 
bunu istiyoruz. Kabahat mi ediyoruz? Bunu söylememize mukabi l , «siz 
karanlıkta suiistimaller yapmış adamlarsınız, bizim iktidarımızın adam
larından nasıl şüphe ediyorsunuz? Biz tertemiz adamlar ız» deniyor. Biz 
size tertemiz adamlar değilsiniz iddiasında bu lunmuş değiliz. Her hangi 
bir vatandaşın şeref ve haysiyetinin her hangi bir şaibe altında bulundu
rulmasını bir defa ahlâk bakımından doğru bulmayız . 

İngiltere'de bile olabiliyor ve orada «Devlet dairesinde nüfuz suiisti
mali ile servet yapmak istiyenlerin ümitlerini artırıcı bir havaya elbette 
iktidar müsaade e tmez» diyen Muhalefet Partisinin liderinin sözleri, hüs
nü telâkki görüyor. Bundan tabiî ne olabilir? 

Bizim dediğimiz de başka bir şey mi? Niçin el birliği ile doğrudur, de
miyoruz? Suiistimal yapmak istiyen senin iktidarın zamanında da olabi
lir, ben im iktidarım zamanında da olabilir, başkasının iktidarı zamanın
da da olabilir. Topluluklar meleklerden mi müteşekkildir? Cemiyet le rde 
bu gibi şeyler olmaz mı? Bu ihtimali bertaraf edecek unsuru kanunda 
derpiş edel im diyoruz, kıyamet kopuyor. Bunun için kıyamet koparırsan 
haksız olursun, umumi efkârda haksız olursun. 

Menderes ' in burada diyeceği şu idi : «Biz de aynı mütalâadayız, bizim 
istediğimiz sadece şereflere, haysiyetlere haksız tecavüzleri menetmekt i r ; 
bunun yanında medeni memleket lerde derpiş edilen müdafaa hakkının 
icaplarını da kabul e tmemek için sebep yoktur; çünkü matbuatı sustur
mak is temiyoruz» diyebilmeli idi. Davacıyım senden. Beni ve hiçbirimizi 
yara lamıya hakkın yok. Her hangi birinizi yaralıyacak söz Barutçu 'nun 
ağzından çıkmış mıdır? Fenalığım varsa bütün millet karşısında söyle
yin. Yoktur, yok. 
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A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) - Yalnız Barutçu'nun şahsı mevzuubah is ol
madı . Hepimiz mevzuubahis olduk. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Hiçbirimizi yara lamaya hakkınız 
yoktur. Terter yerinizde tepiyorsunuz, suiistimal şaibesi mi isnadedil iyor 
diye; sonra dönüp karşınızdakilere uluorta isnat yapıyorsunuz. İsnat bir 
taraflı olarak mı m e z m u m bir şeydir? İsnat yer inde olmayabilir , isnat ye 
rinde ise mahkemede ispat edebilmelidir. Kim olursa olsun, isnat yer in
de değilse bunu yapan ceza görmelidir. Mesele bundan ibarettir. Kanun 
olduğu gibi kabul edilirse bu geriye doğru gitmektir, bunun başka izahı 
yoktur. Bu kanun bir nevi sansür koymaktadır. Yazarın baş ında müda
faa hakkı tanımıyan ağır hükümleriyle kanun, Demokles in kılıcı gibi dur
makta olan bu kanun bir sansür gibidir. Radyoda da bir idari sansür sis
temi kuruluyor. Radyoda seçim zamanında yapılacak konuşmalar , radyo 
neşriyatından memur da mesul olduğu için, tetkika tâbi tutulacaktır. 
Alâkal ı memur Devletin siyasetini sarsacak hilafı hakikat sözler var «der
se», konuşmak mümkün olmıyacak demektir. Bu bir idari, sansürdür. 
Halbuki Anayasa sansürü meneder. Düzeltelim diyoruz. Sen söyl iyemez-
sin diyorlar. Neden? Çünki sen C. H. Partilisin. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Bize de söz hakkı yok. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Mükemmel bir şey. Demokra t ik 
bir n izamda muhalefetin varlığına, fikirlerine, tenkidlerine t ahammül et
mek is temezsen bu rejime intibakın çok güç olur! 

Aziz arkadaşlar, Köprülü bir makale yazmış . A m a mülay im yazmış . 
Biz öyle yapmıyormuşuz , ne şekilde konuştuk. Köprülü 'nün yazdıklar ını 
hatırlattık. «Hükümet i cesaretle tenkitetmekten alıkoyan hükümler mat
buatın hürriyetini zincirler» diyordunuz. Rica ederim şu kanun şöyle çı
karsa bu bir gazetecide, serbest tenkid için cesaret bırakır mı? 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Al ıkoymaz , yanı l ıyorsun 
Barutçu. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Asgari nakdî ceza 2 500 lira, as
gari bedenî ceza bir sene hapis, tekerrür ederse iki misli . . . 

Bu kanuna iki unsur ilâve edilmelidir. Belçika ve Fransız kanunların
da olduğu gibi kötü niyet esas olmalıdır. Ve müdafaa hakkı mutlak ola
rak mahfuz olmalıdır. Aksi takdirde bir gazeteci için haber alıp ve rmek 
hürriyetini demokrat ik nizam içinde cesaretle kul lanmasına imkân yok
tur. 

Komisyon başkanı bu kanunu matbuat hürriyetini teyidedici bir ka
nun olarak vasıflandırdı. 
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Aziz arkadaşlar, bir gazete kapatma vardı o yenisini çıkarabilirdi bir 
de ağır ceza tehdidi ve ağır şartların tehdidi altında susturmak vardır, bu 
devamlı bir kapatmak demektir. Bunu bir gazeteyi kapatmak usulünü 
müdafaa sadedinde söylemiyorum. Mukayese yapıyorum, ağırdır, arka
daşlar ağır. 

Bir noktaya cevap vermek lâzım; susan matbuat mı, yoksa söyliyen 
matbuat mı? («Yalan söyliyen matbuat mı, doğru söyliyen matbuat mı?» sesleri) 
Gayet tabiî söyliyen matbuat. A m a nasıl söyliyen matbuat? Şereflere te
cavüz eden, matbuat değil, («Biz de onu diyoruz» sesleri) getirilen hükümler
le susan matbuat ı istemiş oluyorsunuz. Netice ne olur? 

Bir İngiliz muharririnin serbest tenkidlere ait yazısını okumuş tum. 
Fransa hakkında diyor ki : Sansür, Hükümet le millet arasındaki gizli ih
tilâfı t ramvaylarda, kahvelerde şifahi olarak devam et t i rmeye hizmet et
miştir. Ve Fransa'yı yıkı lmaktan kurtaramamıştır . Fakat harbde dahi 
sansürü tatbik etmeyen İngiltere yıkılmamıştır . Ya bu sulh devrinin bir 
nevi sansürü olursa susan bir matbuatın sağlıyacak olduğu sükûn, ha
kiki sükûn değil, zararlı sükûndur. 

Güdümlü radyo. . Çörçil ' in galiba hatıratında okudum, diyor ki, gü
dümlü bir radyo, cehennem makinesidir. Güdümlü bir matbuat nedir? 
Güdümlü matbuatın saadet getirmiyeceğini İngiliz muharrir inin sözlerin
den çıkan netice gösterir. 

Aziz arkadaşlar, bu kanunu bu haliyle çıkarmayınız. Hakikaten 9 
uncu Büyük Millet Meclisinin memlekette son hediyesi hürriyetleri lü
zumsuz tahdit olmamalıdır. Böyle bir kanunu huzur içinde kabul edebi
lir misiniz? Böyle bir kanunu kabul ederek evinize gitseniz bile rahat 
uyuyabil ir misiniz? Cevabını vicdanlarınız versin. . . (Sağdan alkışlar) 

REİS - Başvekil Adnan Menderes . 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Muhte rem arkadaşlar; 
böyle bir kanunu huzur içinde kabul edebiliriz, böyle bir kanunu kabul 
ettikten sonra huzur içinde evlerimize gidebiliriz ve böyle bir kanunu ka
bul ettikten sonra huzur içinde evlerimizde uyuyabiliriz. 

Muhte rem arkadaşlar, rüyet zaviyesine göre işler değişir. Hakikaten 
bunları muhtel i f örnekleri ile bu kürsüde müşahade etmek m ü m k ü n 
oluyor. 

Arkadaşlar ; işi öylesine tahrif ediyorlar ki, sanki bakanlar a leyhinde 
yapı lan taarruzlar ve mevcut olan ispat hakkı kanundan kaldır ı lmış gibi 
hilafı vakıa bir telkinatta bulunmak isteniyor. Bu noktaların sarih olarak 
herkesçe ma lûm olması lâzımgelir. 
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Biz bir bakanı her türlü tenkid ve isnatlardan berî kılan bir hüküm 
getiriyor değiliz arkadaşlar, Faik A h m e d Barutçu bütün iddialarını, bü
tün konuşmasını , ş imdiye kadar bakanlar hakkında yapı lan hakaret ve 
tecavüzlere karşı, yapanın ispat hakkı mevcutmuş da, biz onu önleyici 
yeni hüküm getiriyoruz ve bunu kaldırıyoruz, noktasında topluyor ve bu 
hükümler in ispat hakkını ortadan kaldıracağı zannını verecek şekilde 
konuşuyor. 

Biz bir defa, bakanlara bu mevzuda tatbik edi lmekte olan usul ve esa
sa dair hükümler in hiçbirisinde değişiklik yapmamaktay ız . Binaenaleyh 
söyledikleri tamamen hilafı vâkıdır. Bu kanun çıktığı takdirde, artık bun
dan sonra bakanlar hakkında hiçbir tenkid yapamıyacak, diyor. Zanne
der im ki kanunu okumamıştır . Kanunda böyle bir şey yok arkadaşlar. 
Devlet memuru hakkında şimdiye kadar mevcut olan ispat hükümler i 
tatbik edilecektir. Binaenaleyh bütün bu feryat, bütün bu vaveylanın se
bebi nedir, b i lmiyorum arkadaşlar. 

A R İ F H İ K M E T P A M U K O Ğ L U (Giresun) - Komisyonda açıklandı. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Burada açıklanan zapta 
geçmektedir . Komisyon reisinin, komisyon sözcüsünün burada söylediği 
bütün sözler meydandadır , zabıtlara geçmektedir. Binaenaleyh bunların 
hepsi, t amamen Barutçu'nun kanunu okumamasından dolayı, b i lmeden 
yapt ığı isnatlardan ibarettir. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Allah Al lah . 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Böyle bir şey mevcu t de
ğildir. Bu kanun bir sansür kanunu değildir. İspat hakkı kemakân baki
dir. Bakanlar ın efalü harekâtına taallûk eden hususlarda, ispat hakkı 
mevzuunda bir tek kelime telâffuz edilmiş ve yeni bir hüküm getir i lmiş 
değildir. 

Burası sabit olduktan sonra, Barutçu'nun sadece tazal lüm ve hü
cumlar ı kalıyor. Şimdi, Barutçu'nun kanun münasebet iyle , fakat onunla 
alâkası o lmıyan tazallüm ve hücumlarına sözlerimi intikal et t i r iyorum. 

Barutçu, tenkide tahammül etmiyorsunuz, diyor. 

Muhte rem arkadaşlarım, tenkide tahammül etmeyişimiz, tenkidlere 
cevap veriş imizden ibarettir. Onlar istiyorlar ki, her tenkidi yapacaklar , 
biz de onlara bir (fazileti demokrasiye) göstermek için cevap ve rmiyece-
ğiz. Ne derecelere kadar; hattâ şerefü haysiyetlerimizin müdafaası mev
zuubahis oluncaya kadar. Hayır arkadaşlar. Bir taş atanın mukabele ten 
kendisine taş atılmasını beklemesi lâzımgelir. Kalkacak, her türlü sözü 
söyliyecek a m a biz «ya sizin zamanınızda ne o ldu?» demek hakkını haiz 

5185 



T Ü R K P A R L A M E N T O T A R İ H İ 

değiliz. Bunu dediğimiz zaman da «siz Hükümetsiniz, ne diye cevap veri
yorsunuz, ne diye tahammül e tmiyorsunuz?» demektedirler. Biz bu çatı 
alt ında türlü tenkid numunelerini görmüşüzdür. Şurada bakan olarak 
oturan arkadaşım dövülmek üzereydi. Bir başka arkadaşımız dövülerek 
bu kürsüden indirildi. Tenkide tahammül e tmemenin derecelerinin enva-
ına mesul iyet taşıdığı zamanlarda Barutçu şahit olmuştur. Şimdi bizim 
kendimizi müdafaa sadedinde vereceğimiz cevapları sevk ettiğimiz bir ta
sarının müdafaası hususunda ileri süreceğimiz mütalâaları tenkide ta
hammüller i yok mânasında alıyorsa diyecek bir şey yok. 

Bir takım sözler söylüyor, «alnımız açık, hiçbir şey karanlıkta cereyan 
etmedi v . s . » Bir kere benim söylediklerimi tağyir ederek burada tekrar et
memel i . Dikkat buyurunuz arkadaşlar, kendisi dedi ki : «Eğer matbuatı 
susturacak olursanız suiistimaller başlar.» Ben de kendi sözü ile aynen 
söylüyorum. «Tenkid hürriyetinin kesildiği yerde, matbuatın hudutlandı-
ğı ye rde suiistimaller başlar.» O da böyle söyledi. Ben kendi sözü ile ken
disini i lzam etmek için dedim ki, o halde sizin zamanınızda değil tahdit 
edi lmiş hürriyet, matbuatın kökten ve toptan hiçbir hürriyeti yoktu . O 
halde geçmiş olan bunca senelerin karanlıklarında cereyan etmiş ifade ve 
hareketleri baştan şaibealût görmek lâzımgelir. Ben bu sözleri kendisine 
cevap sadedinde arz ettim, tekrar ediyorum. Ondan sonra geçiyor karşı
mızda gurbette övünme kabilinden büyük bir kahramanlık tezahürü ola
rak diyor ki : «Bizi mal beyannamesine tâbi tuttunuz!» 

Muhte rem arkadaşlarım, mal beyannamesinin işler bir silâh olmadı
ğını kendileri bizden yüz defa daha iyi bilirler. Eğer mal beyannames in in 
işler bir silâh olduğu hakkında en küçük bir kanaatleri olsaydı bir defa 
olsun o yola gi tmiş olurlardı. Mal beyannamesi hükmü bizim mevzuat ı 
mızda kaç senelerdir yaşamaktadır ve onu tatbik eden insanlar olarak 
kendileri iktidar başında idiler. Fakat bugün, «geçen on sene, on beş se
ne, y i rmi sene, yirmi beş sene evveline ait olmak üzere, bize mal beyan
namesi usulünü tatbik ediniz» demekte ve övünmektedirler . 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Bize değil, umuma. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Övünmeye lüzum yoktur, 
ihtiyaç yoktur. Şalisi hakkında kimsenin bir iddiası yoktur. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - İsnat yapıyorsunuz. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - İsnat yapmıyorum. Sizin 
sözlerinize cevap veriyorum. «Matbuat sükût edecek olursa suiistimaller 
olur, idare şaibeli olur, binaenaleyh bırakınız işler matbuat ın gözü önün
de cereyan etsin» dediniz. 
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Muhterem arkadaşlar; devir bu devir, meydanda her şey; her şey mat
buatın gözü önünde cereyan etmekte. Binaeneleyh bu sözlerinin derecei 
isabetini aramaya imkân ve ihtimal mevcut değil. Fakat kendi sözlerinin 
kendini i lzam etmekte olduğu bir hakikat : O zaman matbuat hürriyeti
ni toptan susturdukları apaçık bir hakikattir. 

Mal beyannamesi . . . «Bizim zamanımız temiz» diyor. Ne temizdir deni
lebilir, ne de kirlidir denilebilir. Bunun hakkında objektif olarak konuşu
lamaz. Arz ettiğim gibi suçların işlendiği anda bütün takip unsurları ha
rekete gelmiyecek olursa, on sene, yirmi sene sonra suçu bulup ortaya 
ç ıkarmak için ancak Peygamber olmak icabeder. Neden bahsediyor arka
daş ım? Bütün bunlarda, ihtilâllerde ve inkılâplarda tatbik edildiğini bil
diğimiz usullere gidilmemiştir. Halk mahkemeler i kurulmuştur, ihtilâl 
mahkemeler i kurulmuştur. Mazinin geçmiş olan hesapları ancak bu 
mahkemele rde görülmüştür. Bunun tarihte başka türlüsü yoktur. Bina
enaleyh ben, kendisinin hiç de ihtiyacı olmadığı halde, bir fazla gayret
keşlikle kürsüye gelip, vaveyla halinde «Bizim hakkımızda mal beyanna
mesi usulünü tatbik ediniz» demesini Faik A h m e d Barutçu 'nun şahsı 
için lüzumsuz ve siyasi mesele olarak tamamen gurbette övünmek kabi
l inde bir şey telâkki ediyorum. Af kanunları çıktıktan sonra bir memle 
kette siyasi edebiyatın parlak söz numuneler inden telâkki edilebilecek 
neviden söz söylemek katiyen caiz değildir. 

«Halk Partisi mallarına göz dikenler anadan hatasız doğmamış t ı r» de
diler. 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) - Demez olsalardı, demez olsaydık! 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Bu edebiyatı bırakal ım. 
Onlar hakkında da, bizim hakkımızda da mal beyannamesi tatbik edil
sin, şeklindeki sözlerden vazgeçelim. 

Nizamname söz hakkını vermediği halde Mecliste «Söz isterim, Reis 
söz hakkını vermiyor, n izamnameyi çiğniyor!» diye bağırdıktan sonra Ri
yaset in n izamnameyi yerinde tatbik etmesi dahi ertesi gün büyük man
şetlerle (Muhalefete söz verilmedi!) şeklinde gazetelerinde neşrolunmak
tadır. Muhalefete söz hakkı verilmedi! Tıpkı bunun gibi, yarın y ine «mal 
beyannamesi teklif ettik, biz teklif ettik, fakat onlar korktular, kaçtı lar» 
diye yazdıracaklar. Yarın bunlar böyle konuşulur, fakat bunlar hakikat 
değildir ve Barutçu'nun böyle istismarlara vesile verecek tarzda bu kür
süden konuşmaması icabeder. 

Ondan sonra muhterem arkadaşlarım, bu milletin hatıratında Halk 
Partisinin nasıl mal edindiği hakikati menkuştur. Barutçu 'nun üzerinde 

5187 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

hiçbir şey olmıyabilir, fakat kendileri de pekâlâ bilirler ki, â m m e vicda
nında yer e tmiş hakikatlar muvacehesinde yeniden mal beyannames i 
ve rmeye lüzum yok. Malları birer âbide olarak meydanda! İktidara gelme
den önce bir habbesi olmadığı halde sonradan büyük servetler edinenle
rin hâtıraları ve eserleri her vatandaşın kalbinde yer etmiştir! 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Fransa bile hesap sormuştur, bu 
harbden sonra. Siz de sorun. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - «Biz im maziden korku
muz yok, alnımız açık, her hangi bir suiistimalimiz varsa hesap sorun» 
diyor. Muhte rem arkadaşlar, Barutçu arkadaşımızın şahsı hakkında 
evet, fakat bir partinin içinde, hepsine birden, bir rubu asır içinde ge lmiş 
geçmiş , halen dünyada mevcut ve gayrimevcut bütün eşhası toptan te
minat altına alan bir sözü Barutçu nasıl söyler? 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Toptan demedim, mesul k im 
varsa meydana çıksın, dedim. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - «Bunlar ın hepsi bu şekil
de a lûde o lmuş insanlar değildir, bizim yirmi beş senelik efalü harekâtı
mızın hesabı sorulsun» demek suretiyle geçiştiri lemez. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Varsa meydana çıkarılsın, diyo
rum. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Sözlerim; murakabenin 
cari o lmadığı zamanlarda Devlet kuvvetlerinin, siyasi nüfuzun istimali ile 
vazifeli olan insanlar -beşerdir şaşar- yanlış yollara sapmış olabilirler, 
u m u m i efkârı tamamen susturulmuş olan hele uzun bir devir içindeki bu 
nevi suçluların çok olması ağlebi ihtimaldir nazariyesini ele alarak bir 
hakikatin ifadesinden ibarettir. Kimler yapmış , kimler yapmamış . Biz, şe
reflere taarruz etmemek, bir kaziyei muhkeme haline ge lmeden insanla
rın a leyhinde bir hüküm vermekte içt inabetmek yolunda tedbir a lmak 
üzere kürsüye gelmiş iken, kalkıp da müşahhas olarak falan falan suç
ludur, dememiz katiyen caiz değildir. Çünkü, bunların m u h a k e m e edile
bi lmesi imkânı bugün mevcut değildir. Ne mal beyanı, ne m a h k e m e y e 
çekmek bu mevzuun istihdaf ettiği hakikati tesbite kâfi değildir. Değil 
böyle, anında işlenmiş suçlar bile bazan kanun nazarında sabit o lmaya
bilir. İşlenecek olan suçların nazarı hâkimde ispat edilmiş o lması lâzım
gelir. Fakat hepimiz bu cemiyet içindeyiz, bu cemiyetin ahvalini bilen in
sanlarız, malûmdur ki, işlenen suçlar anında takibolunsalar dahi her za
man kabili ispat olmamaktadır . Kaldı ki, 20 sene evvelki suçlar... Bunlar 
birer nakşı berabdır, söylemeye değmez. 
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Muhte rem arkadaşlarım, diyorlar ki; ilim heyetinin raporunda bahse
dilen anti-demokratik kanunlar kaldırılmamıştır. Ben bir ilim heyeti ol
duğunu bi lmiyorum. Hükümet daima kendi azalarından ve onlara ilâve 
ettiği zevattan müteşekkil komisyonlar kurabilir. Bunlara il im heyeti 
damgas ı vurup bu heyet mutlaka inkıyadı lâzımgelen vesikalar vücuda 
getirmiştir diye onun kararlarını mütemadiyen karşımıza ç ıkarmak, bun
ları icra mevki ine koymadınız diye bizi suçlandırmak caiz değildir. İlim 
heyeti dediği , bizim vekâletin memurlar ından ibarettir, alâkalı memurlar 
dan ibarettir. 

Muhte rem arkadaşlar, ben isterdim ki, ant idemokrat ik dedikleri ve 

ilim heyetinin tesbit ettiği raporlardan örnekler okusunlar. 

Muhte rem arkadaşlar, noterlerin ecnebi kadınlarla evlenmesini m e -
neden kanun antidemokratik, meni israfat kanunu ant idemokrat ik , bil
mem, hariciye memurlarının ecnebi kadınlarla evlenmesini meneden ka
nun antidemokratik, şeker rüsumunun bi lmem falan şeyine taallûk eden 
falan maddenin falan fıkrası antidemokratiktir, diyorlar. Bunları o İlim 
Heyeti tespit etmiş. 

Ondan sonra bize diyorlar ki; «Bizim bıraktığımız yerden bu yana ne 
yapt ın ız?» 

Muhte rem arkadaşlar, bugün yaptıklarımızı bir türlü beğendi remiyo-
ruz : Sivil şahısların askerî mahkemelere ver i lmesine dair olan h ü k m ü 
kaldırdık beğendiremedik. Asker î bir suçu işliyen, sivil ise sivillerin ait ol
duğu mahkemeye , işlenen suç askerî ve işliyen asker ise bunların da ait 
oldukları mahkemeye verilmesi hakkındaki demokrat ik prensibin tatbi-
kına ait ve müzakeresi bugün öğleden sonra devam eden tasarı, kanuni-
yet kesbetmiştir. Bu; bu yolda yaptıklarımızın en son örneğini teşkil eder. 
Onu da beğenmediler . Sanki bir teşdit hükmü get i r iyormuşuz gibi; bunu 
mütemadiyen -tenkid demiyeceğim- hücuma mâruz bıraktılar. Dinleyen
ler zannedecekler ki, biz müzakere edilen tasarı ile dahi bir teşdit ve tak
yit hükmü getirmişiz. Halbuki mevcut olan teşdit ve takyit h ü k m ü n ü 
kaldı rmakta idik. Dinliyenler, hattâ eğer tasarıyı tesadüfen içinizde oku
mamışlar varsa onlar, bu müzakereleri bu mânada an lamaya m a h k û m 
idiniz. Hakikatlar bu derece tağyir ediliyor. 

Muhte rem arkadaşlar, filhakika iktidara geldiğimiz ve vazifeye başla

dığımız zaman yazdığımız tasvibinize mazhar olan Hükümet p rogramına 

dikkat buyuracak olursanız biz o maddeleri seçimleri kazanmak için yaz

mış değiliz. O, bir seçim beyannamesi değildir, Hükümet programıdır . 
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Muhte rem arkadaşlar; bir Hükümet program olarak birçok maddele
ri ihtiva eden bir vesika bir Meclisin huzuruna gelir. Bunların âtiyen efal 
ve tecel l iyatma göre tatbik edilebileni olur, tatbik edilemiyeni olur. Bir 
Hükümet in programında yazılı olan ve türlü sahalara taallûk eden mad
delerin hepsini mutlaka tahakkuk ettirecektir diye bir kaydın mevcudi
yeti bahis mevzuu değildir. (Sağdan, «bravo, bunu bilmiyorduk.» sesleri) Böyle 
olsaydı, hükümetlerin hiçbir suretle vaitlerde bulunamamalar ı icabeder-
di. 

Muhte rem arkadaşlar, hakikat şudur ki, p rogram olarak Mecl is in tas
vibine arz edilen maddelerden bâzılarının ademitatbikı için esbabı maze
ret mevcut mudur, değil midir? Bu esbabı mazeret mevcut ise Hüküme
tin üzerindeki itimat devam eder. Bu esbabı mazeret mevcut değilse o za
man Hükümet hakkındaki itimat sakıt olur. Bu takdir kimin hakkıdır? 
Bu takdir Büyük Millet Meclisinin hakkıdır. 

Muhte rem arkadaşlar; gelelim Anayasa mevzuuna; filhakika Anaya
samız muhtacı tadil ve tashihtir. Biz evvelü âhir bunu söyledik. Fakat bir 
Anayasanın tadili için iklimin mevcut ve müsait olması lâzımgelir. Bir 
Anayasayı kökten değişt irmeye cesaret edebilmek için hakikaten şartla
rın tekevvün etmiş olduğuna kâmil kanaat edinilmesi lâzımgelir. Yoksa 
bir iktidar böyle bir mesuliyeti üzerine almaktan çekinir. Anayasada bir 
memleket in bütün teşkilâtına ve ana hukukuna yeni bir biçim, yeni bir 
veçhe verecek teşebbüslere geçebilmek kolay olmamıştır. Muhalefet imiz 
zamanında Anayasanın tadili için tecrübeler yaptık, çalıştık ve ikinci bü
yük kongremize arz etmek üzere hazırlandık. Tekrar düşündük taşındık, 
Anayasanın tadili için bir teklif, bir eser vücuda get irmek hususunda va
ziyetin tavazzuh etmemiş olduğu noktasına vardık ve bu teşebbüsümüz
den feragat ettik. Tekrar Türk millî efkârına yarın seçimlerde diyeceğiz ki; 
Anayasayı şu şu sebeplerden dolayı tadil e tmek istediğimiz halde etme-
mişizdir. 

Bunlar gizli kapaklı şeyler değildir. Bunların hepsi meydandadı r ve 
hesabını vereceğiz. 

Biraz evvelki konuşmamda arz etmiştim, seçimlere yaklaşt ık, önü
müzdeki haftalar içinde, yapılan vaitlerden, tasvibedilmiş olan program 
maddeler inden neleri yaptık, neleri yapmadık; yapabildiklerimiz nelerden 
ibarettir, vadett iklerimizden üstün yaptıklarımız nelerdir; yapamadıkla
rımız varsa bunların esbabı mucibesi nedir... Bunları efkârı umumiyeye 
izah edeceğiz. Anayasa üzerinde tadilât yapmamış o lmamız bu sözlerinin 
esasını teşkil eder. 
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Muhte rem arkadaşlar, hepsini yapmak m ü m k ü n değildir, sebepleri 
meydanda . Birinci Demokrat Parti Hükümeti vazifeye başladığı zaman ne 
Kore vardı , ne şu vardı . Ondan sonra bu türlü bir muhalefete mâruz ka
lacağımız hatır ve hayalimizden geçmiyordu. Yani (en haklı noktalarda 
dahi, her ne pahasına olursa olsun aksini iddia edip iktidara ge leceğim) 
parolasını düstur ittihaz etmiş bir muhalefet tasavvur e tmek muhal idi. 
Beraber yürümek suretiyle Anayasa tadilâtını kolaylıkla y a p m a imkânı
na malik olacağımızı zannediyorduk ve yeni bir iklim yara tacağımızı dü
şünüyorduk. 

Fakat arkadaşlar memleket , muhalefetin, bellibaşlı muhalefet partisi
nin açtığı top ateşinin altında, türlü hücumlara mâruz kaldı, türlü mak
sat erbabının tahrik sahası haline geldi. Ticani harekete geçti, komünis t 
ler harekete geçti. 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) - Biz? 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Müsaadeniz le sözlerimi 
tekrar edeyim. Muhterem Avni Bey iyi dinlesin. 

Açı lan top ateşi altında çok şiddetli hücum ettiniz. 

Hakikaten iktidarın kolunu kanadını kırmak için, daha iş başına ge
celi iki ay olmadan, bizi ayakta duramıyacak hale get i rmek üzere yapı l 
madık teşebbüs kalmadı. Şahsan size söylemiyorum Avn i Doğan Bey; 
«daha iki ay geçmeden memleket kazaya uğrıyacaktır» demekten başlıya-
rak iktidarı kötülemek için elden gelen her şey yapıldı . Henüz iktidara ge
celi iki ay olduğu halde bize, vaitlerinizi tutmadınız, dediniz. Süt gibi hür
riyetçi kesilerek karşımıza çıkıp bizi istibdatçılıkla i tham ettiniz. M e m l e 
kette yarattığınız namüsait hava içinde Anayasa tadilâtı için mevcu t ol
ması lâzımgelen müstakar ve sakim havayı bulmak hakikaten m ü m k ü n 
olmadı . Bütün bunlar aşikâr ve meydanda olan hakikatlardır. 

İnşallah önümüzdeki seçimlerden sonra bu imkânlar hâsıl olur da, 
memleket in bünyesine uyabilecek şartlar ve maddeler Anayasa hüküm
leri olarak tedvin edilebilecek olursa memleket için bahtiyarlık teşkil ede
cektir. 

Ben Anayasa tadilini ileri süren muhalefete mensup arkadaşlar ımın 
dahi bu işin mevsimi gelmediği hakkında kanaat sahibi olduklarını su
nunla ispat edebilirim : Şimdi sorarım kendilerine; (Anayasanın hangi 
maddeler in ne şekillerde tadil edilmesi lâzımgelir?) diye sorsam kendile
rinden müspet bir cevap alacak değilim. Anayasa şu şekilde olmalıdır, di
ye hazır bir vesika ile karşımıza çıkacak durumda değildirler. Henüz ef
kârı umumiye şöyle bir Anayasa istedi, diye bir ves ika ortaya a t ı lmamış-
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tır. Onlar da bu işin mevsimi gelmediğine kanaat getirmişlerdir. İnkılâbı
mız yürüyüş halindedir. İki Meclise mi gidilecek, «president iel» sisteme mi 
gidilecek, muvazenei kuvaya mı gidilecek, tefriki kuvaya mı gidilecek, 
esasların ne olması lâzımgelir. . . 

Muhte rem arkadaşlar, bunlar daha kimsenin aklına ge lmemiş , orta
ya konulup halledilmemiş olduğu için henüz bu tadilin mevs iminin gel
mediği esbabını kendiliğinden ortaya koymuş oluyor. 

Arkadaş lar ım, yaptıklarımızın hesabını her zaman verebiliriz, yapma
dıklarımızı da niçin yapmadığımızın sebeplerini ve hesabını açıkça ver
meye amadeyiz . Gizli kapaklı hiçbir şey yoktur. Her zaman için bu nok
tadan muhasebemiz yapılabilir. 

Muhte rem arkadaşlar, şimdi bize «Programınızda şunlar vardı , yap
madınız; muhalefet zamanımızda şu makaleyi yazdınız, bu kanunla ise 
şunu yapt ın ız» diyorlar. Yani hem maziye rücu ile tenkid etmek, hem de 
bugün bizi tenkid ederken gayet ileri taarruza geçecek bir lisan kullan
mak yolu ihtiyar edilmektedir. Belki Barutçu şahsan böyle bir lisan kul
l anmamış olabilirler, fakat tenkid olarak ne lisanlar kullanıldığı malûm
dur. Biraz evvel şahit olduğunuz gibi, bütün bunları söylemekle , maziye 
rücu e tmekle suçlu olma vaziyetine düştük. Faik A h m e d Barutçu lisanı
na hâkim bir arkadaştır. Demin bizi maziyi söylediniz, diye i tham eder
ken 1950 seçimlerinin gayet şuurlu ve teminat altında olarak yapıldığını 
söylediler. Y a 1946 seçimlerine ne diyelim? Lâtakrebüssalâte! Bunun 
mefhumu muhalifini alalım. 

Muh te rem arkadaşlar, 1946 seçimlerini yapan insanlar, 1946'dan bu 
yana nasıl adım adım geldikleri cümlece malûm olan insanları, demok
rasi babında bu derece hamiyet ve bu derece iffetü gayret gös te rmiş olur
larsa, işte tahammül edemeyip de mukabil tenkide geçmeye mecbur ola
cağımız hal bundan ibarettir. 

Muhte rem arkadaşlar, bir veznedar tasavvur ediniz ki veznede suiis
timal yapmıştır . Bu veznedar aradan bir müddet geçtikten sonra geliyor, 
sizden vaktiyle soyduğu vezneden daha ehemmiyet l i , daha külliyetli pa
rayı havi olan bir veznede tekrar veznedarl ık istiyor. O takdirde talebi 
reddediyorsunuz ve diyorsunuz ki sen kendine paraya el koyamıyacağın 
başka bir iş ara. Fakat o adam ondan sonra artık hamiyetü ismetin ileri 
derecede müdafii oluyor. Bu sabık müflis ve z immetl i veznedar meselesi
ni o lduğu gibi konuşsak ne olur? 

Barutçu bırakıyor her şeyi, «siz bunu eksik yaptınız, bizi kötü bir dev
re getirdiniz. Ant idemokrat ik bir devir yarat t ınız» diyor. Şimdi onların de
virleri ma lûm. Demokrat Partinin iş başına ge lmezden evvelki o devre na-
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zaran gelip de adım adım inkişaf ettirdiği durumu ve safhalarda ma lûm. 
Bunları beraber yaşadık. Bu ebenanceddin böyleymiş de şimdi demokra
sinin çehrei dilfiribine, zülfüendamına bir şey arız oldu, târi oldu diye va
veyla koparmak, bize yalnız maziyi hatır lamaya ve kendilerini tenkide 
sevk etmez, aynı zamanda gayretullaha dokunur, indallahta makbul ve 
mergup da değildir. Allah görüyor, şahittir. Yalnız fiilî hareketleri değil , 
kalblerde meknuz olanları da görüyor, ondan korkmak lâzımdır. Barutçu 
arkadaşımız iyi bilir, ne olur mutedil bir demokrasi gösterseler, biraz mu
tedil olsalar, hattâ icapların, zaruretlerin telkinlerini anlar görünseler di
yeceğimiz bir şey yok. Tenkidlerini ölçü dâhilinde yapsınlar. Yani bütün 
bu demokrat ik hayatı biz tesis ettik, bütün bunları biz getirdik demes in
ler, kendilerini sütbesüt, ebenanceddin, anadan doğma demokra t göster
meye kalkmasınlar. Biraz ölçülü konuşmak lâzımdır arkadaşlar! 

Faik A h m e d Barutçu arkadaşımız, affetsinler, tâbir belki yer inde ol-
mıyacak, başımıza âdeta demokrasi mollası kesildiler! (Gülüşmeler) (Soldan 
alkışlar) Bu derece ileri gayrete hacet yok arkadaşlar. Mazi sanki tertemiz 
işlerle malâmal iken Demokrat Parti gelmiş, şu güzel vatanda bütün iş
leri karışt ırmış. . Hâdise böyle değil arkadaşlar. Ne kadar çalışırlarsa ça
lışsınlar, böyle bir iddiayı ispat e tmeye imkân ve ihtimal mevcut değildir. 

Sevgili arkadaşlarım, demokrasinin temel şartı serbest seçimlerdir . 
Telâşları nedir? Suya düşmüş gibi neden birbirlerine sarılıyorlar. (Soldan 
gülüşmeler) Memleket dehşet içinde diyorlar, şu seçimlerde sizlerle bera
ber olal ım, şöyle yapal ım, böyle yapal ım diyorlar. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Menderes , bu mevzuda çok dertlisin, 
bir kanun çıkar da iş birliğine mâni ol, rahat et. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Muhte rem arkadaşlar ım. 
Niçin bu fevkalâde tedbirleri is temeye lüzum görmüyor lar? Niçin kitap
sızlar gibi kitaplarını bir tarafa bırakarak seçimlerde âdeta koal isyon lis
tesi vücuda get irmek istiyorlar? 

Komisyonlar seçildikten sonra yapılır ve kemmî bir zaruret olarak tek 

başına bir partinin Hükümet kurması mümkün olmadığı zamanla rda ya

pılır. Bunun aksine tatbikat yoktur. Ne diyeyim burada belki de Fransız

ların «Front populai re» dedikleri şekilde bir şey meydana ge t i rmeye , bir 

taarruz cephesi meydana get i rmeye teşebbüs ediyorlar. (Soldan, bravo ses
leri) 

Bunun sebebi ikidir : 

Bir; tek başına Demokrat Parti ile karşı karşıya gelemiyecekler inin bir 

ifadesidir, itirafıdır. 
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İki; Türk Milletinin normal seçimlerle neticeyi isabetle tâyin edeceği
ne dair şüphe beslemiş olmaları . 

Eğer, tasvir ettikleri tatbikat bu memleket te cari ise, kendilerinin gör
düğü ve bütün gayretleriyle memlekete göstermek istedikleri gibi bir tat
bikat mevcut ise ki her şey milletin gözü önünde cereyan etmektedir, mil
let her şeyi bi lmekte ve takdir etmektedir o halde niye telâş ediyorlar? Ya
rın serbest seçimde millet rahat rahat reyini kul lanmak suretiyle beğenip 
beğenmediğini izhar edecektir. Ama , onlar buna boyun eğmek istemezler, 
öteden beri milletin olgunluğuna, isabeti reyine kani değildirler, onun 
için tabiî bir intihap usulüne yani bir zor lama seçime gitmeyi arzu eder
ler. Ne diyeyim; serbest seçime giden bir partinin, kendisini bütün hüvi
yetiyle milletin iradesine teslim etmiş olan bir iktidarın bu azmü kararı 
karşısında bu suretle hareket etmek hakikaten dediği gibi ya muvaffaki
yet ümidine tamamiyle veda edilmiş olmasının veyahut da milletin reyi
nin tecellisinde isabet o lmıyacağma inanılmış bulunmasının neticesi ola
rak kabul edi lmek lâzımgelir. 

Muhte rem arkadaşlar; yeni çıkan partiyi Allah uzun ömürlü etsin. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Duanı istemiyoruz. Al lah h immet in
den korusun. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Elbette bi l iyorsunuz ki 
bu parti eskisinin bir devamından ibarettir. Eskisinin sebebi vücudu ise 
muvazaa iddiası idi. Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasın
da muvazaa vardır, demekten azıtarak parti kurmaya kadar gidildi. Ve bu 
parti 1950 senesi seçim gününe kadar Demokra t Partiyi kötülemek için 
(Halk Partisi ile muvazaa halindedir) iddiasını bütün sathı va tana yay
makta bir an için durup dinlenmedi. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Bana da konuşmak imkânını lütfe
diniz, erkeklik budur! Konuşacağım, sana cevap vereceğim, hepsine ce
vap vereceğim. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Muhte rem arkadaşlar, 
diğer taraftan Halk Partisi öteden beri savunduğu inkılâpçı fikirlerin, 
elinde tuttuğu rayeti inkılâbın düşmanı olarak daima gösterdiği bir par
ti i le. . . 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Yeni kurulmuş bir Partiyi İ tham ede
mezsin. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Bölükbaşı sözümü kes
me. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - İrticaın hâmisi sensin. Necip FazılT 
koruyan ve besliyen adam sensin! (Soldan sus sesleri, gürültüler). 
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İşte demokrasiniz! İrticaın hâmisi sizsiniz! 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Ne demek lâzımgelir. 
Bunları bastu temhidetmekten maksadım siyaset hayat ında memleke te 
itimat telkin edebilecek yollardan partilerin yürümesine yard ım etmektir. 
Ne diyel im? Şimdi düne kadar inkılâp aleyhtarı o lmakla i tham olunan -
hattâ bizim partimiz bu noktada mutedildir ve tam mâkul ve mat lup olan 
hattın üzerindedir- bizi dahi inkılâp aleyhtarı gösterir ve bu silâhı bize 
karşı kullanırlarken ve bu hücumu (İnkılâp esaslarına riayet e tmediniz) 
noktasından yapılırken, onda çok ileri gitmiş olan bir başka teşekkülün, 
bir parti oyunu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya gelmesi ha
kikaten demokrat ik ananelerimizde iyi bir örnek teşkil etmiyecektir . 

Denilebilir ki, bundan alınıyor musunuz, bundan sıkılıyor musunuz? 

Sevgili arkadaşlarım; biz Türk milletinin o lgunluğuna inanmış insan
larız. Kendilerini tek başlarına mücadele etmek kuvvet inde görmemeler i 
yüzünden , karşıdakini y ıkmak ve munzam kuvvet teşkil ederek, bir ara
ya gelel im diyecek olanların bundan evvelki prensipsizliklerini elbette 
Türk seçmeninin takdir edeceğine ve reyini ona göre kul lanacağına emin 
bulunmaktayız . (Bravo sesleri, alkışlar) Binaenaleyh biz bundan çekinecek 
vaziyette değiliz. Sevgili arkadaşlarım, şunu nazarı itibara alırsınız, De
mokrat Parti bir iktidara karşı tek başına çıkmıştır. Yanında yardımcıla-
riyle çıkmamışızdır . Ne zaman? İdarei Örfiye, Takriri Sükûn kanunları
nın hâkim olduğu bir devirde tek başına çıkmışızdır. Binaenaleyh yine 
kendi program ve prensiplerine dayanmak suretiyle ekalliyette kalmıya-
caktır. Ekseriyette kalınca da doğru bildiği prensiplere, doğru bildiği 
vesaiti ve meşru tanıdığı silahları kullanmak suretiyle girecektir! (Bravo 
sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

REİS - Cezmi Türk Bey grubunuz adına mı? 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Evet. 

REİS - Buyurun. (Karnımız acıktı, biraz ara verin de ondan sonra devam 
edelim sesleri, ayağa kalkmalar) Müsade buyurun arkadaşlar, Hükümet ten 
sonra son söz milletvekilinindir. Bugün bunu bitirelim ve maddelere ge
çel im. 

(Soldan: «Cezmi Bey, kısa kes» sesleri.) 

T Ü R K İ Y E K Ö Y L Ü PARTİSİ A D I N A CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Onu şefi
nize söyleyin. (Soldan : «Bizde şef yok» sesleri, gürültüler) 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Sizi d in lemiyorum, dışa
rı ç ıkıyorum, geçen gün siz de böyle yapmıştınız. 
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C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Bana mukabele ettiğiniz için teşekkür ede
r im. 

Efendim, söze Başbakan Adnan Menderes başladı, konuştu ve fakat 
İstanbul Mebusu Menderes bitirdi. Onun için ben de evvelâ İstanbul M e 
busu Menderes 'e cevap vereceğim, ondan sonra da Başbakan Menderes ' i 
cevaplandıracağım. 

Burada seçim endişesiyle gruplar koal isyonundan bahsettiler. (Soldan 
: «Bizim seçimden korkumuz yok» sesleri) Burada Cumhuriyetç i Millet Partisi 
Grubunu Başkanlık tanımadı. Biz küçücük bir grubuz ve bizim de böyle 
bir koal isyonumuz yoktur. (Soldan: «Söz size değil» sesleri) Binaenaleyh Baş
bakan mevzusuz bir idrâk içinde, bir kâbus altındadır. Bu kâbus İstan
bul Mebusu Menderes ' in kâbusudur. İstanbul 'da şimdi bir Cumhur iye t 
Halk Partisi ve Cumhuriyet Millet Partisi iştiraki kendisine halli pek 
müşkül bir muadele kurmaktadır. 

C E L Â L T Ü R K G E L D İ (İstanbul) - Asla, asla, İstanbul 'dan eminiz! (Gü
rültüler) 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Bu müşkülü Müker rem Sarol ' la Ce
lâl Türkgeldi halledeceklerdir. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Müsaade buyurun, ben de konuşacağım. 

Onun için Sayın İstanbul Mebusu Menderes seçim tavasına düşmüş 
bir balık gibi cayır cayır yanmakta ve sıçramaktadır. (Soldan asla sesleri, 
sağdan gülüşmeler) A m a o burada seçim sabahındaki ıstıraplarını ifade 
ediyor, yoksa bu kanun mevzuunda değil. 

Cumhur iye t Halk Partisi ve Cumhuriyet Millet Partisi İstanbul 'da bu 
azizliği yapar veya yapmaz, onu bi lmem. Biz yalnız olanı müşahede et
mekteyiz . Ancak , bu da demokrasi değildir, bunun başka memleket le rde 
misali yoktur, demek doğru olmaz. Demek ki hakikaten birkaç günden 
beri bu kürsüye defaatle gelmesi de gösteriyor ki, İstanbul Mebusu Men
deres ' in şuurunun nüvesini bu işgal etmektedir ve geceleri bu kanunun 
yüzünden değil, o bir leşme yüzünden huzursuzluk geçirmektedir . 

Başbakan Menderes ' in beyanlarına gelince : Sayın Başbakan buraya 
çıkar ç ıkmaz «Memurlar hakkında ahkâm getirmedik, bunu nereden çı
kart t ınız?» dediler. Bunu evvelâ Hükümet gerekçesinden, komisyon ge
rekçesinden çıkarıyoruz. Burada komisyonu da söylemeye davet ediyo
rum. Bir kanun tedvin olunurken bütün hukuki kıymeti gerekçes inde ve 
komisyon sözcülerinin beyanlarında mündemiçtir . Bendenizin b i ld iğ ime 
göre kanunu tatbik edecek hakimler icabında evvelâ gerekçelere , sonra 
teşri organların temsilcilerinin beyanlarına bakarlar, yoksa Başbakanın 
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beyanlar ına değil. Başbakan «Memurlara şâmil değildir, bunu nereden 
çıkar ıyorsunuz?» demektedir. Bakınız hükümet gerekçesi ne diyor : 
(Maddede cürmün kimler aleyhine işlenebileceği i l t izamen tadat edi lme
miştir. Böylece cürme fiilen mâruz kalanlar, istisnasız olarak h imaye 
edilmiş bulunmaktadır . 

Ezcümle , resmî sıfatı haiz olan memurlar, adlî, siyasi veya askerî he
yetler, hakikî veya hükmi şahıslar gibi varlıklar ve mevcudiyet ler cü rmün 
mağduru olabileceklerdir.) 

Bu cürmün mağduru olanlara bu kanunla teminat ver i lmekte , yani 
matbuata ispat hakkı verilmemektedir. İşte görülüyor ki, memur la r var
dır. Başbakan imzasının üstünde yazılı gerekçeden malûmattar değildir. 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Cezmi Bey, mağdur mu iddiasını 
ispat eder yoksa suçlu mu? Böyle şey olur mu? 

D E V L E T VEKİLİ C E L Â L Y A R D I M C I (Ağrı) - İspat hakkı ver i lmiyor di
ye bir şey var mı? 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Siz komisyonun gerekçesini okumamışs ı 
nız, biraz sabretseniz. Müsaade buyurun, bendeniz hokkabazl ık yapmı 
yorum, okuyorum. 

Şimdi komisyonun gerekçesini okuyorum : (Bugün medeni milletler 
ve şahıslar ceza kanunlarında hakaret fiillerinden dolayı mut lak surette 
suçluya ispat hakkı tanınmamıştır. Türk Ceza Kanununun 481 nci mad
desinde kabul edilmiş olan prensip de budur. Maddenin bi lhassa ilk fık
rasında bu hüküm açıkça gösterilmiş bulunduğu gibi resmî sıfatı haiz 
olanlar hakkında işlenmiş olan hakaret suçları için de mutlak surette is
pat, iddia hakkı kabul edilmiyeceği katî bir beyanla ifade ve tesbit edil
miş bulunmaktadır . ) 

Buyurun cenaze namazına beyefendi! 

A D L İ Y E E N C Ü M E N İ M A Z B A T A M U H A R R İ R İ M Ü F İ T E R K U Y U M C U 
(Balıkesir) - Devamını okuyun, işinize gelen tarafını değil, madden in so
nunu okuyun. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Yahu sen nasıl hâkimlik etmişsin?. . 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Mugalâta yapma, oku sonunu. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Hukuk namına sen, nasıl nasıl? Devamın ı 
okuyacağım, mugalâtayı ben yapmam, okuyacağım hâkim. Ben okurum, 
sonunu okuyacağım, eksik kalan tarafı olursa gelir tamamlars ın . Seni 
Adale t Sözcüsü seniü. 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Oku oku, sonunu oku, işine gelen 
tarafı okuma, tamamlar ım ben. 
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REİS - Rica ederim. Müfit Bey, ihtar ediyorum, müdahaleyi kesiniz. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Vay, vay, vay sana, Demokra t Adale t Ko
misyonu Sözcüsü, ütopik demokrat , (Gürültüler) Prototip demokra t seni! 

Seçmenler imize yalvarırım, bizim gibi adamları Meclise göndermes in 
(Soldan : «İnşallah» sesleri, «Gelmezsin» sesleri). 

Gelmek için mücadele edeceğim, gelmeye çalışacağım. Sizi büsbütün 
boş b ı rakmak doğru değil. 

Okuyorum : 

«Türk Ceza Kanununda esaslı bir prensip olarak yer almış ve mezkûr 
kanunun bâzı ahvale inhisar ettirildiği kabul ve âdemikabulü hususları 
bu temel kanuna uygun bir tarzda mütalâa edilebilmek için g i rmiş bulu
nan bütün ceza maddeleri kül halinde nazara al ınmasındaki zaruret se
bebiyle bu durumda bir tadil talebiyle keyfiyetin hukuk esasları bakımın
dan tetkikına imkân verecek kanuni şekle riayet o lunması icabetmekte 
bulunmuştur .» 

Lütfen mânasını tavzih edin. Öyle muakkad bir ifade ki, anlaşı lmasın; 
bi l inmesin, izah edilmesin diye yazılmış. Adalet Komisyonu yazmış , ne 
hazin! 

Arkadaşlar , vâzıı kanun olarak her şeyi düşünmek mecbur iyet inde
yiz. Menderes 'e cevabımızı verdik. Komisyondan rica ve talepte bulun
duk. Komisyon çıkar buraya «Memurlar bu hükmün şümulündedir , me
murlara karşı ne yapılırsa bunu ispat etmek mümkündür , ispat hakkı 
veri lecektir» der. Yoksa bunu maddelerden ç ıkarmaya imkân yoktur. 
Esasen tavzihini temin için birinci madde hakkında bir tadil teklifi vere
ceğiz. Kabul edersiniz veya etmezsiniz, o sizin bileceğiniz bir şeydir, fakat 
biz vazifemizi yaparak bu tadil teklifimizi takdim edeceğiz. Bu hakkı te
min e tmenin ancak ithamlar, şu, şu haksız yere yapılan isnatlar ve ifti
ralara tahsis edilmesinin lüzumuna kaniyiz. 

Arkadaşlar , Başbakan olarak Demokrat Partinin Sayın Başkanı eski 
devrin karanlık meçhulâtı içinde birtakım müşahade ve ifadelerde bu
lundular. 

Arkadaşlar , maddeten iştirak etmeseler bile manen müşterek olduk
ları bir devrin hesabını Türk Milleti 1950'de hükme bağlamıştır. H ü k m e 
bağlanmadık 1950-1954 senesi kalmıştır, biz bunun üzerinde de fazla 
durmuyoruz , çünkü, birkaç ay sonra millet bu devir hakkındaki hükmü
nü de verecektir . Ve bu maşerî vicdanın vereceği hüküm hepsinin üstün
de olacaktır. 
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Yalnız bu arada, 1950-1954 arasında demokrat ik bak ımdan sivri, 
mütebariz olan devre olağanüstü ilk geldiğiniz altı aylık devredir. Tar ihe 
de demokrat ik devir olarak o olağanüstü devre geçecektir. 9 uncu devre
nin başladığı tarihten itibaren bu tarihe kadar olan devrenin adını da za
manın hâtıratiyle beraber vakanüvisleri ve tarih yazarları yazacaklar ve 
millet tarafından siyasi hükme bağlanacaktır. Tarihi hüküm de ondan 
sonraki hâtıraların, vesaikin, hâdiselerin kaydü zaptından ve ilmî metot
larla tefsir ve izahından sonra meydana çıkacaktır. Bugün herhangi bir 
otorite bu kanunu Türk Milletine demokratik diye kabul et t i remez. Bizim 
bu kanun üzerindeki mücadelemiz 1954 sonrası içindir. Siz bu kanunla 
gelecek devreye ait bir tasarrufta bulunmaktasınız. Siz yaptığınız bu ka
nunla ağızları kapatmak istiyorsunuz. Bunların yanında suiistimalleri de 
koruduğunuzu biliniz, diyorum size. Bunun fayda ve mahzurlar ını mu
kayese edecek olursanız, bunun zararları faydalarına galiptir. Millî hayat 
ve istikbalimiz için zararlı olacaktır. Mazide misalleri çoktur. Kısaca pa
noramasını bir defa daha arz edeyim. Bu zemmü kadih, ispat ve isnat 
hükümler i bu memlekete İkinci Meşrutiyet devrinde de etirilmiştir. A n 
cak İttihat ve Terakki Harbi Umuminin en kötü safahati içinde iaşe reza
letini ve suiistimalleri kapatmak için Meclise gelmiş ve iki maddeyi tadille 
bu ispat hakkını kaldırmıştır. 

Bunu bu memlekete ilk defa siz getirmiş veya getirecek değilsiniz. A n 
cak ondan sonra Halk Partisinin birinci iktidar devresinde büsbütün 
tahdide gidilmiş, zemmü kadih ibareleri kaldırılmış onun yer ine daha 
mode rn diye hakaret ve sövme kelimeleri konmuştur. Yalnız memurlar ın-
ki vazifei memuriyet ler ine talikan bırakılmış, diğer sahalar kapatılmıştır. 
Siz geldiniz buraya bir yenilik getirdiniz. İlk Basın Kanunu mevzubah is 
olurken Hükümet tasarısında bunlar yine gelmişti . O vakit ş imdi de im
zası vardır, Sıtkı Yırcalı çıktı, uzun beyanlarda bulundu. Değil yalnız ai
le hayatına, şahsi hayata ait şeylere kadar gitmelidir, basın dediniz. 

Sayın Nadir Nadi çıktı, ispat hakkı verilmelidir dedi. Â m m e hizmeti 
gören kimseler hususi hayatlarında da matbuat tarafından murakabe 
edilmelidir, dedi. 

Kulunuz da o tarihten beri bu dâvanın dâvacısıyım. Aile hayat ına ka
r ışmayın, yalnız â m m e idaresinde bulunanların hususi hayatlarını dahi 
basın alabilsin dedik. 

O vakit, Yüksek Heyet büyük bir cesaret gösterdi. Bendenizin temen-
niyatımı da nazarı itibara almadı, daha ileri gitti, şahsî ve ailevî hayatı 
yazabil ir dedi. 
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Siz böyle geldiniz. O vakit Hükümetin getirdiği tasarı y ine böyle idi. 
Fakat, benim oğlum bina okur, döner döner yine okur, kabi l inden oluyor. 
Affedin, ben hanei pederde döne döne, bina okumadım. Şimdi hanei mil
lette, şu kürsüde, şu kürsülerin üstünde döne döne bina okumaktayız . 
Buna da demokrasi yolunda, inkılâp yolunda yürüyoruz diyorsunuz? Ge
riye gidiyorsunuz, maziye gidiyorsunuz (Sağdan alkışlar). Bu memleke t te 
elde edilmiş neticelerden bugün birer birer geri lemektesiniz. Buna da de
mokrasi diyorsunuz. 

Bir seçime gideceğiz. Seçimden korkmayın. Zaten Millî Selâmet Kanu
nu var. Fakat seçimler geçtikten sonra, sizin iktidarınız olsun, onların ik
tidarı olsun, kim olursa olsun, gelecekler devrinde olsun matbuata mu
rakabe hakkını veriniz. Onlara ispat hakkını tanıyınız. Asıl gayretul laha 
dokunacak işler bunlardır. Beytülmale dokunan işler gayretul laha da do
kunur. Asıl vicdanlara hâkim olacak yer orasıdır. Milletin malına, el uza
tanlar, tarihî kötülükleri itiyat haline gelmiş hususları g ide rmek için 
programınızda vadettiğiniz hususları karşı lamazsanız ne olacak? Biz is
tikbal için, Türk heyeti içtimaiyesinin istikbali için söylüyoruz. Bunları 
baskı altına alırsanız her tazyikin patlayış kudreti vardır, memleket imi
zin siyasî, coğrafî, içtimaî vaziyeti bu tazyikleri yapmaya müsai t değildir. 
Bu bir iktidarın beş on sene yaşaması için değmez. (Sağdan alkışlar). Sa
yın Menderes ' in vicdanına hitab ediyorum, oturduğu koltuk dahi bu 
memleket te herhangi bir sebep ve bahane ile olursa olsun tazyik yapma
ya, bu mevzuat ı koymaya değecek kadar kıymetli değildir. Gayretul laha 
dokundu diyen Menderes ' ten biraz daha dervişane, biraz daha mümina-
ne hareketler beklerim. (Sağdan : Bravo sesleri, alkışlar). 

REİS - Yarın saat 10'da toplanılmak üzere İnikada son ver iyorum. 

Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkında kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası (3) 

REİS - Tümü üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. Söz alanlar : 
Sevrer Somuncuoğlu , Boyacıgiller, Bölükbaşı . 

A . H İ K M E T P A M U K O Ğ L U (Giresun) - Server Somuncuoğlu 'ndan son
ra söz sırası benimdir. 

REİS - Server Somuncuoğlu . 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Sayın arkadaşlar; neşir yolu ile 
veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki kanun lâyihası üzerin
de görüşlerimi arz edeceğim. M ü m k ü n mertebe hukuk tekniği içinde kal-
mıya ve zaruret olmadıkça siyasi spekülâsyonlar y a p m a m a y a gayret ede-

(3) Tutanak Dergisi: C. 29/1. s.451-526 
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ceğim. Yalnız arkadaşlarım, samimî olarak inandığımız bâzı müdafaalar ı 
yaparken bunların vaveyla telâkki edi lmemesi için vicdan hürriyetini ve 
toplanma hürriyetini himaye etmek için çıkarılan kanunun konuşmas ın
da yapt ığ ım gibi küçük bir mukaddeme yapmak ihtiyacını hissetmekte
y im. 

Parlâmentolarda iktidar ve muhalefet iki ayrı ist ikamette yürüyen si
yasi faaliyettir. İktidarın salâhiyetlerini kullanabilmesi için zaruretleri 
göz önünde tutarak birtakım hürriyetleri tahdide ihtiyaç görür ve bunu 
teşriî meclislerin önüne getirir, müdafaaya çalışır. Muhalefet , bunların 
karşısında haklı veya haksız, hürriyetlerin tahdid edilmesi üzer inde en
dişeye düşer ve bunu kendi inanışına göre müdafaaya uğraşır. Binaena
leyh ne birincisi ve ne de ikincisi parlâmento hayat ında takbih edi lemez. 

O itibarla görüşlerimizi arz ederken şayet çok hassas bir noktaya te
mas eder ve biraz da bağlandığımız fikirleri hislerimize ilâve edersek, 
bunlar ın vaveyla telâkki edilmemesini peşinen rica eder im. 

Sayın arkadaşlarım, insanlık terakkisinde haber leşmenin büyük rolü 
artık dünyaca kabul edilmiştir ve cemiyetlerde, gerek dışardan ve gerek 
içerden toplanmış haberlerin teatisinin faydaları münakaşa edi lemez. Bu 
itibarla basın hürriyeti müdafaa edilen hürriyetlerin başında gelir. Bu 
hakikatin yanıbaşında, faaliyetlerini kötüye kullanan basına, bu hürriye
ti kalemle suiistimal edenlere mâni olmak lâzımgelir. (Bravo sesleri). Bu 
suretledir ki, hürriyetlerin korunması temin edilir. Suiistimal ed i lmeme
si için vâzıı kanunun harekete geçmesi icab eder ve bütün dünya vâzıı 
kanunları da böyle yapmışlardır. 

Sayın arkadaşlarım; basının hususiyetine binaen dünya üzerindeki 
mevzuat ikiye ayrılmış vaziyettedir. 

Birinci grup; basın suçlarını umumi mevzuat içinde derpiş e tmekte
dir. Bâzıları da, basın yolu ile işlenmiş suçların yayı lmasını ve â m m e ef
kârına daha çok müessir olmasını hesaba katarak, hususi kanunlar ted
vin e tmeyi daha muvaffık mütalâa etmişlerdir. 

Eğer, bugün, huzurunuza gelen kanun tasarısı kanuniyet iktisab e-
decek olursa Türkiye de bu mevzuda hususî bir kanuna sahip olacaktır. 

Ö n ü m ü z e gelen tasarının ihtiva ettiği prensipler üzerinde kısaca dur
mak ist iyorum. Bunlardan bir tanesi; basın vasıtası ile vatandaşın mâ
nevi varlıklarına tecavüz teşkil eden cürümler, ikincisi; Devlet in siyasi, 
malî itibarını sarsacak, âmmenin telâşını mucip olacak haber ve hava
disler yaymak cürmüdür. 

5201 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Üçüncüsü, burada sayılan suçların radyo ile iş lenmesi halinde de 
tecrim edilmesi, dördüncüsü, bu suçlara müteallik o lmak üzere hususi 
bir tekerrür kaidesinin kabul edilmesi, beşincisi, mevkute sahibinin ve
ya naşirinin tazminata mahkûm edilebileceğinin kabul edilmesidir. 

Sayın arkadaşlar, bunlara kısaca bir göz atalım. 

Tasarı birinci maddesiyle (her ne suretle olursa olsun namus , şeref ve 
haysiyete tecavüz veya hakarette bulunulmasını , itibar kıracak, şeref ve 
haysiyete zarar verecek bir hususun isnad edilmesini, rıza hilâfına husu
si ve ailevi hayatın teşhir edilmesini) yasak etmektedir. Son fıkrası da 
(resmî sıfatı olan kimselere bu suçlar yapılırsa bunu teşdit vesi lesi) ka
bul etmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, medeni cemiyetlerde insanların şeref ve haysi
yetlerini uluorta, gelişigüzel herkesin taarruzuna açık bırakmak, o cemi
yetin huzuru ile kabili telif değildir. O itibarla maddenin esas görüşünü, 
ret ve inkâr etmek mümkün olamaz. 

Bu bak ımdan bendeniz prensibin esasını muvafık telâkki etmekte, 
kabili müdafaa ve hattâ zaruri bulmaktayım. Ancak dünkü müzakereler
le ortaya çıkan bir hakikat vardır ki, bu, resmî sıfatı haiz olanlara yapı
lacak isnatlarda ispat hakkının verilmesi veya ver i lmemesi meselesidir 
üzerinde durulmaya değer. Fakat bundan evvel müsaade buyurursanız, 
bu kanunun getirilmesi zamanı ve imkânları üzerinde bu kürsüden çok 
sözler söylendi, ben de şahsan buna dair olan görüşümü arz edeyim. 

Bu kanunun zamansız olduğu söylendi, bu kanunun iktidar tarafın
dan çok hasbi bir zamanda getirildiğine Sayın Başbakan işaret buyurdu
lar. Mazur görsünler, her mütalâayı kabul ile mükellef o lmadığ ımıza gö
re, kendimize ait bâzı mucip sebeplerle buna katı lmadığımızı Yüksek hu
zurunuzda açıklamak istiyorum. 

Arkadaşlar ; benim şahsi görüşüm odur ki, bu kanunun getir i lmesi 
gecikmiş ve zannedildiği gibi Demokrat Parti İktidarının hasbi sayacağı 
bir zamanda Meclisin huzuruna getirilmemiştir. Bu hakikati bel ir tmek 
için hafızalarınızı biraz geriye doğru götürmeye gayret edeceğim ve mü
saade etmenizi istirham edeceğim. 

Arkadaşlar ; 1950 seçimleri nihayete erip Demokrat Parti iktidara gel
diği z aman 22 Mayısta bu kürsüden başlıyan ve ondan sonra bütün va
tan sathına yayılan muhalefete ve muhalefetin başında bulunan insan
lara taarruz öyle bir hızla devam ettirilmiştir ki, sayın Başvekil in buyur
dukları gibi, muhalefetin açtığı topçu ateşi ile değil, bu tutumla memle 
ketteki n izam sarsılmış, Ticaniler harekete geçmiştir. Bunlara sebep, biz-
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zat Mecl is kürsüsünden konuşulanlardan cesaret alanların, hudutsuz 
bir anarşi telâkkisi kalemleriyle memleket sathına yaymalarıdır . Onlar ın 
bu hareketiyle sövüşmeler devam edip gitmiştir. O zamanı tahlil edin; bu
günkü iktidar Partisi iktidara gelmeden evvel bütün matbuat ı yanıbaşın-
da kendisi ile beraber bize karşı mücadelede yanyana bulunmuştur . 22 
Mayıs tan sonra yine bütün matbuat bütün ümitlerini sizlere bağl ıyarak 
uzun müddet ufak tefek hareketlere aldırmadan mütemadiyen D. P. ikti
darını takviye etmiştir ve bu arada muhalefete karşı hücumlara devam 
etmekte mahzur görmemiştir . Kararınızla tasfiye e tmeye mecbur o lduğu
nuz Ulus gazetesinden gayrı, ne ondan evvel, ne ondan sonra, biz im em
rimizde ve elimizde herhangi bir neşir vasıtası bulunmadığı da bir haki
kattir. 

Arkadaşlar ım, D. P. iktidarı muhalefette iken basın tarafından tutu
lur, iktidara geldiği zaman hiç değilse 2-2,5 sene mütemadiyen basın ta
rafından yine tutulmakta devam edilir, bâzı cüretkâr kalemler muhalefe
te taarruz eder, elbette ki iktidar o zaman harekete geçmek için. kendi za
viyesinden, hiçbir zaruret hissetmez. Ve nitekim hâdise de öyle olmuştur. 

Vakta ki arkadaşlarım bugünkü iktidarın da, üzerinde söz söylenebi
lecek bir mazisi o lmuş ve ne zaman (Sağdan bravo sesleri) şahıslara teca
vüz onlara da teşmil edi lmeye başlanmış; işte o zaman ve Meclis in ka
panmas ına birkaç gün kala bu kanun getirilmiştir. (Sağdan bravo sesleri) 
Bu kanun Demokrat Parti iktidarı için hasbi bir zamanda değil, söz söy
lenmeye başlandığı bir zamanda getirilmiş ve nevama bir müdafaa aleti 
olarak ele alınmıştır. (Sağdan alkışlar) 

P E R T E V A R A T (İzmir) - Daha ne söyliyeceksin? 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Devamla) - Bu hakikati belirtt ikten sonra 
ispat hakkı üzerinde fikirlerimi arz etmek ist iyorum. 

Hükümet adına konuşan Sayın Başvekil, ispat hakkının kaldırı lması 
sadedinde bu kanunu teklif etmedik, bu bir görüş meselesidir, eğer baş
ka zaviyeden alırsanız bunu burada kendi görüşünüze göre izah edebilir
siniz, ama biz Hükümet olarak bu zaviyeden bir kanun tasarısı sevk et
medik, dediler. Komisyon aynı görüşe bir başka ifade ile iltihak ederek, 
ispat hakkının Türk Ceza Kanununun 481 nci maddes ine göre bir şahıs 
hakkında bir suçtan dolayı takibata başlanılmışsa, bunu yazmak sure
tiyle o şahsiyete bir tecavüz vâkidir, ama mukabele ten ispat hakkı suç
luya tanınmıştır. Buna mâni bir hüküm yoktur. Hususi Ceza Kanunun
da ispat hakkının kullanılması için Türk Ceza Kanununun 10 uncu 
maddesi delaletiyle, 481 inci maddesinin istisnalarının tatbik edileceğini 
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âmir hükümler vardır. 481 inci maddesine nazaran, memur ve memur 
telâkki edilenler hakkında, vekiller dâhil, yapılacak isnatlarda ispat hak
kının kullanılması için o memurun tâbi olduğu mahkemelere gidilmesi 
icabeder. Kanun lâyihasında böyle bir madde yoktur. Encümen teklif 
yokken, hüküm tesisine salahiyetli değildir. 

Sayın arkadaşlarım, hakikaten komisyon, İçtüzüğün 21 inci madde
sine göre kendiliğinden kanun teklif edemez. A m a önüne gelmiş olan tek
lifleri inceler, Umumi Heyete getirir; hattâ tefsiri bir tesis yapabilir , ki ge
çen gün Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin tefsirini istiyen arkadaş
larımızın teklifi üzerine aynı komisyon böyle bir teklifle huzurunuza gel
miş, İç tüzüğün o maddesini böylece imal etmiştir. Hele komisyonun önü
ne getirilen bir hükmü memleket in menfaatine tadil etmesini , ilâveler 
yapmasın ı önliyecek hiçbir hüküm mevcut değildir. Komisyonun böyle 
bir telâkkisine rağmen Yüksek Meclisiniz â m m e menfaati için önüne ge
len tekliflere dilediği şekilde hükümler koymaya yetkili değildir. 

Komisyon Başkanı Halil Özyörük, grup başkanımıza burada cevap 
verirken, komisyonun bu görüşüne katıldıklarını söylediler ve bu hükmü 
biz böyle anlıyoruz, dediler. 

Arkadaşlar , Ceza Kanununun 481 inci maddesinin istisnalariyle elde 
edilen ispat hakkına dayanıldığı sırada bir vekillere yapı lan isnat anında 
Divanı Âl iye gitmeleri mecburiyetini yaratan tevhidi içtihat kararı karşı
nıza çıkmaktadır , bu yanlış anlayışın bir numaralı mesul insanı, ben im 
görüşüme göre Sayın Halil Özyörük'tür. Bugün aynı zat İçtüzüğü yanlış 
anlayışa tevcih etmekte ve bizi dalalete doğru sevketmektedir. Usul bakı
mından kabili müdafaa o lmayan kanunun açık sarahatine muhal i f olan 
bu tevhidi içtihat kararı yaşıyorsa, zaruretler Büyük Millet Meclis inin 
önünde belirdiği zaman bunları tashih etmek hakkına sahiptir. 

Şimdi meselenin esasına geçmek istiyorum. 

Denil iyor ki : Bakanlara isnat yapılabilir, eğer ispat hakkı verilirse hâ
dise ispat edi lmemiş olsa dahi, fikirlerde birtakım teressübat kalır ve bu 
teressübat o insanların huzur ile vazife görmesine engeldir. Bu itibarla 
böyle bir ispat hakkının tanınmaması lâzımdır. Arkadaşlar, bu noktaya 
cevap ve rmeden evvel bendeniz -belki dardır- şalisi tetkiklerime göre bu
nun dünya mevzuatındaki mümasil lerini arz etmek isterim. 

Hakikaten ispat hakkı veri lmeden, ispat edi lmeden o tomat ikman ce
zalandırı lan fiiller vardır. Fakat bunlar Devlet Reislerine -Cumhur Reisi 
olsun, Kral olsun-, kral ailelerine ve bir de bir mücamele i düvel iye olarak 
yabancı Devlet reislerine karşı işlenen matbuat suçlarına münhasırdır . 

5204 



NEŞİR YOLU İLE İŞLENECEK CÜRÜMLER 

Bunlara yapı lan isnatlarda, ispat hakkının tanınması matbuat için bahis 
mevzuu olmamıştır . Bütün dünya mevzuatı bunu böyle kabul etmiştir. 
Fakat bunun dışında â m m e hizmetleri ifası için salâhiyetle teçhiz edi lmiş 
insanları seyyanen matbuatın tenkid ve murakabesi altına koymuşlard ı r 
ve ispat hakkını da vermişlerdir. İspat hakkının ver i lmemesini derpiş et
miş bir yabancı mevzuatı bendeniz hat ır lamıyorum. Sayın Vekil veya en
cümen sözcüsü bunu hatırlatırlarsa, kanun maddeler ini bize gösterirler-
se kendilerine katı lmak belki kabil olur. Bugün bütün dünyada, medeni 
cemiyet lerde fevkalâde salâhiyetlerle teçhiz edilen hükümetler , â m m e 
hizmetlerini yapan insanların bu salâhiyetlerini â m m e hizmet inde kul
l anmaya mecbur eden görüş artık inkâr edilemez bir hakikat halindedir. 
Binaenaleyh âmme hizmetlerini yapan basın kontrol hakları mahfuzdur. 
Halkı tenvir eden basına tenkid hakkının dolayısiyle tanınması ve â m m e 
hizmetini , mesuliyetini taşıyanları basının tenkid ve isnat ile karşı karşı
ya bu lundurmamak doğru değildir. Haksız yere hukuk setleri arkasında 
h imaye etmektir. Bu da medeni memleketlerin hiçbirinde kabul edi lme
miştir. Türkiye 'de bunun kabul edilebilmesi için hiçbir sebep mevcut de
ğildir. 

Arkadaşlar, ben sormak isterim, şimdi Başbakan da buradalar, ken
dilerini ve Hükümet arkadaşlarını, basınla yapılacak isnatlardan mâsun 
bu lundurmak için böyle bir tevhidi içtihat kararının setlerine ihtiyaç gö
rürler mi? Salâhiyetlerini suiistimal etmediklerine ve â m m e haklarını kö
tüye kullanmadıklarına göre, herhangi bir tevhidi içtihat kararının kal
kanının arkasına çekilmelerine ve isnatlardan böylece sakınmalar ına se
bep kalmaz. Sonra arkadaşlar, basının böylece isnadetmek ve isnad et
tikten sonra ispat e tmek hakkından mahrum olduğu bir sırada, herhan
gi bir nüfuz suiistimalini öne a tmaya imkân da yoktur. Çünkü gazeteci , 
filânca Bakan nüfuzunu suiistimal ederek şu menfaatleri edinmiştir , de
diği zaman, kendisi o tomat ikman takibata mâruz kalacak, kendisi hâdi
seyi ispat edemiyecek, mevcut içtihat kararına göre Vekili Divanı Âl iye 
götürebi lmek için evvelâ siyasi karakter taşıyan Büyük Millet Mecl is ine 
gelmesi iktidar çoğunluğunun takibata lüzum yoktur demesi halinde, ga
zeteciyi ihbar suçiyle otomat ikman mahkûm edeceksiniz. Yani bunu si
yasi organın takdir ve anlayışına terkedeceksiniz. Evet, Mecl is Divanı Âli 
kurulmasını reddederse o takdirde otomatikman m a h k û m edeceksiniz. 

Buyuruldu ki, bunun aksini kabul ettiğiniz takdirde, adlî m a h k e m e 
ler, adlî mahkeme olmaktan çıkar, birer Divanı Âl i olur. Faik A h m e d Ba
rutçu arkadaşımızın burada yaptıkları izahatı kısaca tekrar e tmek mec
buriyet indeyim, müsaadenizi rica ederim. 
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Gazetelerin yaptığı isnatlar karşısında ispat hakkını kul lanacak olur
sa, Bakanın böyle bir nüfuz suiistimali yaptığını hâdiselerle ispat edecek
tir. Bu maddi hâdisenin ispatı karşısında mahkeme gezeteciyi beraet et
tirecek, aksi halde mahkûm edecektir. 

Bir maddi hâdisenin mevcudiyetini ispat etmek başka şeydir, bir 
maddi hâdise dolayısiyle â m m e hizmeti yapan şahıslara mesul iyet tevcih 
etmek başka şeydir. Birincisi adlî mahkemelerde , ikincisi Divanı Al ide 
yapılır. Cemiyet in menfaati burada olmadığı aşikâr. Zira ispat hakkı ken
disine veri lmediği için susmaya mecbur, isnadı y a p m a m a y a mecbur, ıttı
laına gelmiş bir hâdiseyi yazamamak zorunda kalan bir matbuat iyi işli-
yemez . Yani , âmme önünde vekilleri muayyen suçlardan dolayı basın y o 
liyle i tham edilemiyecekler, edilemiyecekler ama arkadaşlar, kara haber 
çabuk yayılır, diye bir darbı mesel vardır, bu nevi kötülükler çok çabuk 
yayılır. Basın işlemez, fakat fısıltı gazetesi işler. O gazete için ne tekzip 
hakkı vardır ne de müdafaa tanınmıştır. Matbuat bu haklara sahip ol
mazsa bizzat vekillerin müdafaa hakkını kul lanmasına imkân bı rakmaz. 
Kendilerinin müdafaası a l ınmadan âmme efkârında m a h k û m olurlar. 

Arkadaşlar ım, siyasi hakların ve â m m e salâhiyetlerinin en yükseğini 
kullanan Hükümet in hukuk kaideleri karşısında mesuliyetini evleviyetle 
kabul e tmek lâzımdır. Binaenaleyh bunları takip için behemahal Mecl is 
yo lundan geçilmesi zaruretini tahmil e tmemek lâzımgelir. Bunun dışın
da, siyasî mevkiler işgal eden kimseler halkın gözünde bambaşka bir hü
viyette anlaşılıyor. 

Bir Fransız Devlet adamının dediği gibi; siyaset adamlarının, â m m e 
hizmeti gören insanların hususi hayatları, bir duvarla, katî surette, res
mî hayatlarından ayrılmıştır. Gazeteci onların hususî hayatlarına g i rmek 
hakkını haiz değildir. Siyasî insanların hususî hayatları, her m e m u r gi
bi, muhafaza altında olmalıdır. 

Gayet doğrudur. Bu, hukukça da böyledir arkadaşlar, siyasî ahlâk 
bakımından da gazeteci bunların hususî hayatlarına giremez ama, halk 
efkârı serbest serbest, elini kolunu sallaya sallaya girmektedir. 

Sayın Menderes , Başbakan olmadan evvel muhalefet sözcüsü olarak 
herkesin göğsüne bastığı bir insandı. (Soldan, şimdi de öyle sesleri) Başba
kan olduktan sonra şahsi hayatı ile ilgilenilir bir adam olmuştur. Şimdi 
bunun yanı başında, bir de kendilerinin vazifeden mütevelli t bir takım is
natlarla karşı karşıya gelmesini düşünün. Bir devlet adamının, memle 
ket mesuliyetlerini üzerine almış bir devlet adamının bu yükü çekmesi 
ne imkân yoktur. Bu itibarla bütün hukukî tedbirlerin al ınması ve bil-
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mukabe le cemiyetin önünde kendini ira etmek hakkının tanınması lâ
zımdır. Ben Hükümet in yerinde olsam böyle bir hakkın def in i değil , ba
na veri lmesini ısrarla isterim. 

Sayın arkadaşlarım; şimdi üçüncü maddede derpiş edilen suçun ma
hiyetine gel iyorum. Yani yalan haber. 

Arkadaşlar ; dünyadaki mevzuat; âmme efkârının basın vası tasiyle 
doğru olarak tenvir edilmesi için, yani hâdiseleri, haberleri, havadisleri 
halk efkârına doğru aksett irmek için birtakım müeyyideler konmasını za
ruri görmüşlerdir . Bu müeyyideler dolayisiyle bugün medeni cemiyet ler
de üç nevi suç vardır : Bunlardan bir tanesi, yalan haber ve havadis , 
ikincisi, haber ve havadislerin tarafgirane neşri, üçüncüsü, alâkalı hava
dislerin hiç neşredi lmemesi . 

Kanunumuz bunlardan ikinci ve üçüncüye ait hiçbir hüküm get i rme
mektedir. Yalnız yalan havadis ve haberlerin suç olma prensibini kabul 
eden üçüncü maddeyi tedvin etmektedir. Basında bir haberin tarafgira
ne neşredi lmesi veya alâkalı bir havadisin hiç neşredi lmemesi hakikaten 
takibi güç suçlardandır. Yani matbuat hakkında böyle bir suçtan dolayı 
bir ceza koysanız da bunu takibetmek, yürütmek tecziye etmek çok güç
tür. O itibarla bunu radyoya ait maddede yeniden ele a lmak üzere ben
deniz (yalan haber) mevzuunu burada kısaca tetkik etmek ist iyorum. 

Arkadaşlar , bu suçun mahiyet ve bünyesine temas e tmeden evvel ga
zetecinin içinde hattâ ortasında bulunduğu iki zıt tesirin tahliline geç
mek lâzımdır. Gazeteci, kendisine vâsıl olmuş olan haberleri süratle halk 
efkârına ulaşt ırmayı bir vazife bilir. Gazeteci, böyle yapmay ıp da onun 
menşeini veya hakiki olup olmadığını araşt ırmaya kalkacak olursa, halk 
efkârına eskimiş, bayatlamış bir haber verecektir. Gazetecinin bu telâşlı 
çal ışmasından dolayı birtakım hatalar yapması kabul edilmiş, fakat za
manında halk efkârını tenvir etmek hakkı kendisinden alınmamıştır . 

İkinci mecburiyet de şudur : Ne kadar acele olursa olsun halk efkârı
na sunduğu haberlerin behemahal doğru haberler olmasını temin etmek
tir. Bunun da müeyyidesi gazeteye halkın verdiği ehemmiyet le ölçülür. 
Bir gazete ki verdiği haber ertesi gün, daha ertesi gün ve daha ertesi gün 
mütemadiyen tekzibedilir; hâdiselerle yalanlanır; o gazete itibarını kay
beder. Zaten umumi efkârda yalan bir haberi y a y m a bakımından böyle 
bir sanksiyon ile, bir müeyyide ile gazeteci karşı karşıyadır. Birbirine zıt 
olan bu mecburiyetler gazeteci için her zaman kabili tasavvurdur ve her 
zaman karşısında bulunduğu prensiplerdir. Bu vaziyet karşısında dünya 
vâzıı kanunları üç grupta bu tezatları telif e tmeye çalışmışlardır. Bu grup 
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memleketler , yalan haberler, hakaret, sövme, iftira gibi, ayrıca ceza ka
nunları hükümler ine göre bir suç teşkil etmiyen bu gibi havadis neşre-
denleri tecziye etmemişlerdir. Mucip sebepleri de şudur; diyorlar ki, için
de yaşadığımız zaman haberleşme vasıtalarını o kadar süratli bir hale ge
tirmiştir ki, telgraf, telefon, radyo, telvizyon bugün bir haberin neşr inden 
sonra 24 saat geçmeden onun yanlış olduğunu dünyaya ilân edebilecek 
vaziyettedir. Bu yalan haberleri tecziye etmeyi kabul e tmektense bu ha
berleri kendi vasıtalariyle tekzibetmek suretiyle â m m e efkârında düzeltil
mesini tercih etmişlerdir. İşte bunun için bir haberin doğurduğu netice
lerin, y ine diğer bir haberle ortadan kalkması prensibini kabul edi lmek 
lâzım, diyorlar. 

Sayın arkadaşlar, bu memleketler arasında, Amerika , İngiltere, Belçi
ka, İtalya ve Danimarka vardır. Yani bu memleketler, yalan haberi bir suç 
olarak ceza kanunlarına almamışlardır. 

İkinci grup memleketler, yalan haberi devletin emniyet ine zarar iras 
etmiş bu lunmak kaydı ve şartı ile tecziye etmişlerdir. Bu yolda ilk adım 
atan memleket lerden biri Fransa'dır. 

1845 senesinde tedvin ettiği bir ceza kanunu maddesi ile «halkı telâ
şa düşüren ve devlete karşı emniyetini sarsan haberler neşr ini» bir suç 
saymıştır. Fakat burada «halkı telâşa düşüren ve devlete karşı emniyet i 
ni sarsan» haberin mahiyetini açıklamamıştır. Binaenaleyh bu tâbirler 
her hâkimin siyasî konsepsiyonuna göre mânalandırılmıştır . Net ice ne ol
muştur? Bir tek şey olmuştur. Fransız hükümetleri , Fransız basınını bir
takım tarafgir dâvalarla mütemadiyen mahkemelere sevk etmişlerdir, 
taciz edilmişlerdir, mahkemeler onları mahkûm edememiştir . 1881 sene
sinde ayrı bir basın kanunu yapan Fransa orada bu son unsurları sarih 
olarak tanıma yoluna gitmiş, umumun huzurunu kaçıran ve kötü niyet
le yapı lmış olan neşriyatı suçlandırmıştır. 6 Mayıs 1944'de çıkan karar
name ile y ine Fransa'da huzuru kaçıracak mahiyette değil, huzuru kaçır
maya elverişli olanı da kötü niyatle suçlandırmıştır. Bu grup memleket 
ler arasında Lüksemburg, İsveç, Uruguay, Şili ve Lübnan' ı saymak m ü m 
kündür. 

Şimdi bu ikinci grupun dışında bir üçüncü grup bulunmaktadır . Bu 
üçüncü grup memleketler, basını daha da tazyik altında bulundurarak 
ve kötü niyet unsurunu da nazara almadan hükümler vazetmiştir . Bun
lar arasında Yugoslavya, İspanya vardır. 

Yugos lavya Basın Kanununun birinci maddesinin 8 inci paragrafında: 
«Mill î menfaatlere ve â m m e menfaatlerine zarar getirebilir mahiyet te ya-
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lan ve telâş veren haberleri neşretmek suçtur.» denmiştir. Bunda kötü ni
yet olsun olmasın, kötü niyeti bu harekette mündemiç farzedip, önümüz
deki tasarıda olduğu gibi, bir hüküm vazetmektedir. 

Bunun dışında, İspanya'da, Basın Kanuniyle değil, fakat Devlet Em
niyetini Koruma hakkındaki Kanunla, «Hudut içinde ve dışında yalan ve 
ya tahrif edilmiş yahut maksat altında Devlet emniyetini ihlâl edebilecek 
haberlerin yayı lması» suç sayılmıştır. 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlar, bizim tasarımız, bi lhassa Devlet in ma
lî i t ibarından anlaşılması lâzımgelenleri esbabı mucibedeki fikirlerdeki 
gibi kabul edecek olursak, nereye doğru gittiği belli o lmayan bir mâna ve 
şümul içinde kalacaktır. Tasarı bu üç kategoriden ancak üçüncüsü ara
sında ahzi mevki etmektedir. Arkadaşlar, demokrasinin inkişafı için hep 
beraber gayret ettiğimiz bir zamanda, demokraside bizden ileri mevkide 
bulunan memleket lere imtisal edecek yerde, rejimleri demokrat ik olmı-
yan yerlerden misal almak ve buna doğru kaymak zararlıdır. 

Ş imdi arkadaşlarım; radyo ile işlenen bu gibi suçları ceza landı rmaya 
gel iyorum. 

Hakikaten esbabı mucibe ile mutabıkım; hele Türkiye 'nin hususiye
tinde bir gazete, iklim icabı, bâzı yerlere on beş günde bile g idemezken , 
radyo ile yapılan neşriyat anında halkın içine yayılmaktadır . O itibarla 
radyo asgari gazete kadar ehemmiyet i haizdir. Bu bakımdan basın yol iy
le cezaya bağladığımız hareketleri, evleviyetle, radyo ile yapı l ınca da ce
zaya bağlamak lâzımdır. Bu husustaki Hükümet ve komisyon görüşü ye 
rindedir. Ancak burada iki noktayı belirtmek ist iyorum. Birincisi, biraz 
evvel arz ettiğim basına ait suçlar, radyo Devlet idaresinde olduğu için, 
pekâlâ derpiş edilebilecektir. 

Arkadaşlarını , bir haberi ve havadisi tarafgir şekilde neşretmek, ha
kikaten â m m e efkârını teşviş eder. Gazete görürsünüz haberin muhteva
sı ile alâkadar olmıyan bir manşetle, büyük puntolarla çıkmaktadır . Ek
seriye halkın vakti yoktur. Haberi değil, başlıkları okumaktadır . Ve basın, 
meselâ meclislerin konuşmalarını , mahkemeler in safhalarını arz eder
ken, gazeteci kendi inanışına göre aksettirmektedir. O takdirde hakiki 
haber ve havadisi olduğu gibi alamıyan ve bu yüzden sakat bir noktai na
zara sahip olması mümkün bulunan halk efkârı izrar ediliyor demekte
dir. Doğru ve yanlışı başından takibedememektedir . Gazetede takibi çok 
güç olan bu hâdiseleri radyolarda takibetmek mümkündür . Mecl is faali
yetleri hakkında radyoda neşriyat yaparken muhalefetin sesi ve sözü ya 
ver i lmemekte , ya hülâsa edilirken yanlış tefsire yol açı lmakta veya adı 
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söylenip sözünden bahsedilmemektedir . Her iki tarafa da müsavi haklar 
tanınması ve neşriyatın buna göre yapılması lâzımdır. 

Birçok havadisler de neşredilmemektedir . Halbuki halkın siyasî ve ik
tisadi meseleler üzerinde tam bir kanaate sahip olabilmesi için bu mese
le üzerinde karşı ve lehinde söylenen bütün fikirlerin veri lmesi icabeder. 
O halde lehinde söylenen fikirleri yaymak ve karşı söylenenleri yayma
mak, y ine bir yalan haber neşretmek kadar â m m e efkârında zararlı neti
ce verir. 

Sonra arkadaşlar, yalan haberi tekzibetmek mümkündür . Meydana 
ç ıkmamış havadis tekzibetmek mümkün olmadığına göre, âmmen in za
rarı burada daha çoktur. 

Kitleye muayyen haberler yaymak ve karşı mütalâayı y a y m a m a k su
retiyle tek taraflı kanaatlerin propagandası kolaylaşmakta ve müspe t ne
tice alınmaktadır. Nitekim totaliter idareler mukabil görüşleri neşretme
mek suretiyle halk efkârını muayyen bir ist ikamete tevcih etmek imkânı
nı bulmuşlardır . Halk idarelerinde, halk efkârını bütün hakikat lardan 
haberdar etmek esas olduğuna nazaran, o halde radyoda iktidarın görü
şüne olduğu kadar muhalefetin görüşüne de aynı derecede yer ve rmek ve 
bunların â m m e efkârına yayılmasını sağlamak lâzımdır. 

Burada bir müşkülât var arkadaşlar, radyoda tarafgirane neşriyat ya
pılmasını veya neşir edilmiyen havadisleri suç sayacak olursanız o tak
dirde şu 6 ncı maddenin delaletiyle radyoya memur bulmak güç olur. 
Kendine verilen neşriyatı kontrol edemiyecek, fakat neşrinden dolayı ka
nun onu m a h k û m edecektir. Bu, cidden karışık bir mevzudur ve üzerin
de fazla durmak lâzımdır. O itibarla Devlet radyosunu tanzim eden ma
kamların dikkat nazarına bunu arz etmek ist iyorum. 

Şimdi radyo mevzuunda mühim noktalardan bir tanesi de, radyoda 
suçu işliyenle beraber memurun da tecziye edilmesi keyfiyetidir. Eğer 
memur o şahsın şeref ve haysiyetlere tecavüzünü evvelden bil iyorsa ve 
bunun yay ınma müsaade ediyorsa hiç şüphesiz onun bir faili müşterek 
gibi cezalandırı lması doğru olur, esasen hukuk kaideleri de bunu emre
der. Fakat siyasî partilerin oraya göndereceği sözcüler bir takım Devlet ic
raatını kendi görüşlerine göre izah edeceklerdir. Bu sözcüler partileri adı
na bir siyasî görüşü izah ederken yalan haberler neşretmeye mezun de
ğillerdir. Buna zerre kadar şüphe yoktur. Oradaki sözlerinden dolayı me
suliyetin sureti katiyede kendilerinin olması lâzımdır, bendeniz bu hu
susta her hangi bir himayenin yapı lmasına taraftar değil im. Ancak böy
le bir sözcünün buna benzer birtakım sözleri olursa bundan dolayı me
muru mesul ettiniz mi otomat ikman sözcüleri dolayısiyle siyasî partileri, 
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iktidarın sansürüne tâbi tutmuş olursunuz. (Sağdan, bravo sesleri, maksat 
da budur sesleri). Radyodaki memurun, ver bana bakal ım konuşmanı , suç 
olup olmadığını tetkika mecburum, çünkü benim de mesul iyet im vardır 
diyecek. Bu onun hakkıdır. Kanun hükmü böyle çıktığı takdirde başka 
türlü yapı lamaz. O halde arkadaşlar; siyasî parti sözcüleri, meselâ Türk 
Parasının kıymetinin düştüğünden bahsettiler mi, memurun anlayışına 
göre belki de bir suç işliyordur. O halde (Sen bu hususu çıkaracaksın) 
der. Memleket teki iktisadi durum üzerinde yapılan bir konuşmada , bu 
bahsin ayrılmaz unsuru olan para ve para kıymeti üzerinde müta lâamı 
serdedemezsem, benim vazifemi yapmama imkân ka lmamış demektir . 
Şayet evvelden bu sözlü konuşmalar verilsin buna itiraz vâki olursa tıp
kı basındaki mütalâalar gibi hâkim tarafından görülsün derseniz, bir de
receye kadar bunun önü alınmış olur. A m a orada dahi bir sulh hâkimi
ni, memleket in bütün dertleri ile, ilimlerin bütün şubeleri ile mütehall i 
ve o ihtisas sahibi saymak icabedecektir. Bu da kabil değildir. O halde si
yasî konuşmalarda değil de, seçim zamanlarında siyasi partilerin konuş
malar ında bu hükmün tatbik edilmemesi , hiç değilse, memur lara mesu
liyet tevcih eden hükmünün tatbik edilmemesi icabeder. 

Yanı lmıyorsam, Millî Selâmet Kanunu adı ile çıkarılan kanunlarda 
toplantı hürriyetlerini himaye ederken birtakım yeni kaideler kondu ve 
bu kaideler seçim zamanında tatbik edilmez, seçim zamanında Seç im 
Kanununa tâbidir diyerek istisna edildi. Burada da seçim zamanında si
yasi partilerin sözcüleri konuşma yaparken bu konuşmalar ının alâkalı 
memurlar tarafından sansür edilmesi imkânını veren bu hükmü bertaraf 
ettiğimiz takdirde, bizim, radyodaki görüşmeler dolayisiyle konacak hük
me itirazımız kalmaz. 

Arkadaşlar, dördüncü prensip de tekerrürdür. Basın suçlarının hu
susiyetine binaen cezalarını hususi bir Ceza Kanununda gösteriyoruz, 
kabul. Bunu yaptığımız zaman, hususi birtakım hükümler koyuyoruz , 
onu da kabul. Fakat konulan hükümlerde suçla ceza arasındaki muva
zeneyi temin etmeli ve bu suretle adaleti sağlamalıdır. 

A d a m öldürme ve yağma suçlarından Ceza Kanununun 81 inci mad
desinde altıda birden başlıyarak şu dereceye kadar, tekerrür hal inde ce
zalar artıyor. Yağma gibi, bir cemiyetin asayişini sarsan ve kökünden bu-
dayan bir meselede böyle bir tekerrür vaziyetini kabul buyuruyorsunuz 
da, meselâ basın yoliyle, neşir yoliyle hakarette, o tomat ikman cezayı bir 
misl ine çıkarıyorsunuz. Bu suretle muvazeneyi tesis ettiğimizi iddia ede
meyiz . Bence bu bahiste Türk Ceza Kanununun maddes i kâfidir. Bu 
maddenin bu tasarıdan tayyı lâzımdır. 
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Beşinci prensibe gelince, bu prensip, mevkute sahibi ile naşirini bu 
kanun tasarısında derpiş edilen suçlardan dolayı bir tazminata m a h k û m 
etmektedir. 

Dünkü görüşmeleri yakından takibettim. Görülüyor ki Hükümet gö 
rüşü ile komisyon görüşü birbirine tetabuk etmemektedir . Komisyon bu
nun, fail ile beraber cezalandırılacak bir suç olduğunu kabul e tmekte ve 
bir para cezası ile tecziyesini istemektedir. Diğer taraftan Hükümet , bu
nun böyle bir para cezası ile alâkası yoktur, çünkü eğer mevkute sahibi 
veya naşir, bu suçlardan malûmat sahibi iseler, esasen Türk Ceza Kanu
nunun u m u m i hükümleri dairesinde müşterek fail olarak m a h k e m e hu
zuruna çıkarılacaklar ve cezalandırılacaklardır. Müşterek fail telâkki 
edi lmediği zaman bir mevkute sahibi tazminatla karşı karşıya bırakılma
lıdır. Bir mevkute sahibi veya naşir bir şahsın şerefine taarruz eden ya
zıdan veya yalan haberden bihaber olduğu halde, sırf mevkutenin neşri
yat müdürü gibi bir para ödemiye mecbur tutulmuştur. Bu, şu demektir 
: Zahiren sansür olmamasına rağmen, malî müşküller ç ıkarı lmak sure
tiyle gazeteye, basına sansür konmuş olmaktadır. Bu cezayı nakdînin te
diye edi lememesini teminen â m m e menfaatlerini i lgilendiren haberleri 
basın neşredemiyecektir . Bu, hakikaten demokrat ik bir basın hürriyeti 
o lamaz. (Sağdan bravo Somuncu sesleri, güzel konuşuyorsun sesleri). 

Şimdi, komisyonun anlayışına geldiğimiz zaman : Madde fuzulidir. 
Çünkü Ceza Kanununun umumi esasları ile bile zaten sahip veya naşir 
tecziye edilebilir. Hükümetin anlayışına göre kasdî olmıyan mevkute sa
hibine neşir cürümlerinden dolayı ceza değil, fakat bir tazminat ödeme 
külfeti yükliyeceksiniz. Bu görüşü Basın Kanununun sistemiyle telife im
kân yoktur. Bütün muhalefet sözcüleri gibi ben de bu kanunun bu ha
liyle ç ıkmamasın ı rica ediyorum. Bu hükümlerle tedvin edildiği takdirde 
basın hürriyeti Türkiye'de vardır denecektir, fakat arkadaşlar bu basın 
hürriyeti tenkidi yok edecek ve ikazları kaldıracaktır. Basın havadan, su
dan bahsedecek ve belki de iktidara methiyeler yazabilecektir. (Sağdan al
kışlar). 

REİS - Başvekil . 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar, 
benden evvel konuşan arkadaşımın, kanun tasarısının muhtel i f madde
lerine taallûk eden itiraz ve mütalâalarını, maddeler in müzakeres i sıra
sında ve teknik hususlara taallûk etmek üzere, yegân yegân ait olduğu 
bakan elbette cevaplıyacaktır. 
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Benim işittiklerime derhal vermek istediğim cevaplar var, bu cevapla
rı ve rmek arzu ediyorum. Çünkü, hususi ve şalisi olarak ismimi de telâf
fuz etmek, karıştırmak lüzumunu gördüler. Binaenaleyh, sıcağı s ıcağına 
cevap vermenin faydalı olacağına kaani bulunuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Server Somuncuoğlu 'nun son cümlelerini hatır
l ıyorsunuz : Bu tasarı kanuniyet iktisabettikten sonra artık memleke t te 
matbuat hürriyeti kalmıyacak, matbuat susacak, yalnız havadan sudan 
bahsedecek, hattâ havadan sudan bahsetmekten ziyade iktidara methi
yeler yazacaktır, dediler. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Doğrudur. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Derhal arz edeyim ki, 
bunların hiçbirisi vâki olmıyacak, âlem yine âlem, devran yine devran, ol
duğu gibi eski şekilde devam edecektir. Demagojik literatür bütün anası-
riyle kuca kucak toplanmış, huzurunuza getirilmiş, serpilmiş bulunmak
tadır. 

Lâyihanın gelmesi, âmme nizamının muhafazası için lâzım olan hü
kümler i tesbit maksadiyledir. Son anâ kadar â m m e nizamı namu hesa
bına her türlü takyitleri zaruri gören bir parti «Benden sonra isterse tu
fan o lsun» diyen bir hükümdarın sözlerinin dayandığı esasa dayanırcası-
na, mademki , biz iktidardan düştük, bizden sonra cemiyet in temel taşı
nı teşkil eden esaslar ve cemiyetin nizamını muhafazaya lâzım olan hü
kümler ve prensipler kökünden yıkılmalı, atılmalı ve kargaşalık hâk im 
olmalıdır, demektedir. Çünkü, bizden sonra isterse tufan olsun. 

1950'de iktidarlarının son gününe kadar muayyen bir p lâ t formda 
mücade le eden insanlar, iktidardan düşünce, tam tersine bir mücadele
yi bütün yurt sathında açmış olmaları, benden sonra tufan, fehvasınca 
hareket e tmekten başka türlü tefsir olunamaz. 

Somuncuoğlu 'nun bir sözünü hatırladım, derhal arz edeceğim : « A d 
nan Menderes muhalefette iken milletin bağrında yaşıyan bir insandı 
ama, Başbakan olduktan sonra hususi hayatı dahil konuşu lmaya baş
landı» dediler. Bu, bir bakıma, vazifeye gelmiş olan insanların, sadece ik
tidara gelmiş veya her hangi bir âmme hizmeti deruhde etmiş olmaların
dan dolayı haksız yere mâruz kaldıkları birtakım tarizlerin ifadesini teş
kil ederse, bu mânada söylemiş ise.. . 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Evet o mânada söyledim. . . 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - O takdirde, iftiraları, za
man zaman mâruz kalınan gadirleri önlemek için tedbir al ınmasını belir
ten bir mütalâa teşkil eder. Yok sadece benim haysiyet imden bahsolunur 
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gibi bir maksat la ifade edilmiş ise, mesele değişir. Yalnız iktidarda olmak 
ve yalnız Başbakan olmak veya Adnan Menderes olmak gibi bir izahsa, 
keza kendisi için de birtakım sözlerin deveran ettiğini, kendisinin husu
si hayatiyle ötekinin, berikinin meşgul olunduğunu elemle söylemek 
mecburiyet indeyim. Bütün bunları önlemek lâzımgelir, bu ıst ıraplardan 
vatandaşları kurtarmak lâzımgelir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, matbuat bundan sonra susacakmış . 
Göreceksiniz, matbuat susmıyacaktır. Çünkü bu tasarının kanuniyet 
kesbetmesi matbuatı susturmak maksadına matuf değildir. Maksat , ga
yet açık ve gayet sarih, kanunun hüküm ve şümulü de meydandadır . 
A m a bunu engel lemek için, türlü istidlaller ve türlü tefsirler yolu ile, «bu 
hüküm tedvin olunduğu takdirde matbuat susacaktır ve matbuat sus
tuktan sonra kulaktan kulağa dedikodu başl ıyacaktır» deniliyor. 

Muhte rem arkadaşlar, hangi günlerde yaşıyoruz?. Bugün (dedikodu
lar meseles i ) halinde işleyen, sadece bu maksat la intişar eden gazeteler 
mevcuttur. Yalnız ağızdan ağıza dedikodular yapmak değil, muayyen yer
lerden, muayyen radyolardan yapılan parola halindeki, gündelik komp
rimeler halindeki dedikodular meçhulümüz değildir. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Zafer Gazetesi gibi. 

REİS - Müdahaleniz devam ederse hakkınızda karar alırım. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Tekrar karar alırsı
nız, evvelce yaptınız. 

REİS - Nizamnameyi ihlâle matuf hareketleriniz devam ederse, karar 
alırım. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Her türlü cezaya ra
zıyım, yalnız hepimize müsavi muamele yapmak üzere, adalet dairesinde 
verilen cezadan korkan insanlar değiliz, yalnız adalet isteriz. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Cezanın tesir sahası dı
şında olduğunuz aşikâr. 

Muhte rem arkadaşlar; sözüm kesildi, devam ediyorum; biraz evvel 
arz ett iğim gibi, dedikodu kulaktan kulağa yapılmıyor, muayyen radyo
larla her gün bâzı muayyen zümreler, zatlar tarafından, iktidar Hüküme
tine nereden ve ne suretle hücum edilmesi lâzımgeldiği gündel ik emri 
yevmiyeler ve tamimler halinde neşredilmektedir. Ondan sonra muayyen 
gazeteler, ne suretle dedikodu yapılmak lâzımgeldiğini , bir takım yazı ma-
haretleriyle her gün bütün vatan sathına ne suretle tatbik edi lmek ve 
yapmak lâzımgeldiğini ihtisas haline getirmişlerdir. Hattâ dedikodulara 
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ne suretle kaynaklık teşkil etmesi hususunda Büyük Millet Meclis i kür
süsü dahi, uzun tetkikler neticesinde bu maksatla kul lanı lmak üzere im
kân dâhil inde alınmıştır. Birtakım sözlü sorular münasebet iyle bu kür
süden bâzı sözlerin ifade edilmesindeki maksadı mahsus malûmdur . Bu 
tahripkâr dedikodular bütün vatan sathına bîperva yayı lmış o lmak için 
burada söylenir ve bunlar manşet halinde gazetelerde basılır. Arkadaşlar , 
bunlar, dört senenin içinde birçok örnekleriyle şahit o lduğumuz hâdise
lerdendir. Binaenaleyh, basın susacak, ondan sonra ağız dedikodular ı 
başl ıyacak. Basının sustuğu ve ağız dedikodusunun başladığı yerde işler 
daha ağır olur, nitekim Başvekil olarak Menderes ' in de hayatı bahis mev
zuudur. 

Arkadaşlar, bunlar, hakikati hal ile hiçbir mutabakat ı o lmıyan ve sa
dece bu mevzularda bir literatür olarak vücuda getirilen aldatıcı ve de
magojik ifadelerden ibarettir. 

Biz radyo hakkındaki hükmü kendilerini memnun etmek için getir
dik, çünkü mütemadiyen ağır söylüyorsunuz diye şikâyet etmektedirler. 
Radyoyu buraya koymamız; yazmak nasıl bir takım nezahat âdabına ve 
vatandaşlar ın haysiyet ve şerefine riayet etmek kaidelerine bağlı ise, Dev
let radyosunun da tıpkı bir gazete gibi, aynı kaidelere tâbi tutulması 
emeli halisinden ileri gelmiştir. Bunu beğenmiyor, arzu etmiyorlarsa geri 
a lmak da mümkündür . (Sağdan, memurun tecziyesini kaldırın sesleri, gürültü
ler) 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Mütalâamızı soruyorsan al bey im al. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Mevzuat ımızda, ileri de
mokrat ik memleketler nazarı itibara alınmıyor da, İspanya ve Yugoslav
ya misaline gidiyorlar deniyor. Bunlar mücerret iddiadan ibarettir. Ecne
bi basın kanunlarının nelerden ibaret olduğu hakkında arkadaş ım izahat 
verecektir. Ben, zerre kadar, İspanya ve Yugoslavya 'yı geri gö rmek gibi bir 
düşünce ile mâruzât ta bulunmuyorum, böyle bir fikir ve kanaat im mev
cut değildir. Her Devletin, her milletin rejimi kendine. Buna kar ışmak ca
iz değildir. Ben kendimi, bunları şu veya bu şekilde dile a lmak mevki in
de gö rmüyorum. Fakat derhal arzedeyim ki bizim örnek aldıklarımız, en 
ileri demokrat ik memleketlerdir. Binaenaleyh böyle sözlerin efkârda ya
pacağı yanlış tesirleri derhal bertaraf etmek mecburiyet ini h issetmekte
y im. 

Muhte rem arkadaşlar, bir de şu meşhur ispat hakkına temas edildi. 
Arkadaş lar ım dediler ki, ben Hükümetin yerinde olsam bir ispat hakkını 
reddetmek, defetmek değil, ısrarla tatbik edilmesini isterim. 
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Sevgili arkadaşlarım, biz şahıslarımız için kanun yapmamaktay ız . Biz 
â m m e nizamının mütevakkıf bulunduğu şartların tahakkuku için kanun 
yapmaktayız . Bu şahıslara değil, makamlara değil, vazife görmenin selâ
met ve emniyet i fikrine bağlı olan hükümlerdendir . Dün arz et t iğim gibi, 
bir defa daha arz edeyim ki, biz bu mevzuda yeni bir hüküm get i rmiyo
ruz. Mevcut hükmü, ona temas etmeden, olduğu gibi b ı rakmaktayız . 
Bunda bir defa zihinlerin tamamiyle aydınlatı lmış olması lâzımgelir. Çün
kü Server Somuncuoğlu arkadaşımın ifadelerinden, bu hususta sarih 
malûmat ı olmadığı zannmı bana verecek mâna çıkardım. Binaenaleyh 
bir defa daha arz edeyim : Bu ispat hakkı, muayyen Devlet memurlar ın
dan bir zümre için bu ispat hakkı mevcut değildir. Bu hususa, bu tasa
rıda, uzaktan yakından temas etmemekteyiz . Muayyen bir zümre me
murlar için, isnat mevzuunda, ispat hakkı için tanınmamışt ı r? Onu arz 
edeyim. Bu maruzat ımla aradaki demagojik bir takım tesirleri bertaraf 
edebi leceğime inanıyorum. 

Muhte rem arkadaşlar, muayyen Devlet memurlar ına yapı lacak isnat
lar için ispat hakkının verilmesi bir tevhidi içtihat kararına bağlanmak
tadır. Bu tevhidi içtihat kararının hatalı, yanlış olduğu ileri sürülmekte
dir. Ş imdi tetkik ve tahlil edelim. Bu tevhidi içtihat kararı yanl ış mıdır? 
Hatalı mıdır? Ortaya koymaya çalışalım. 

Tevhidi içtihat kararları, muhterem arkadaşlar, bilirsiniz ki kanun 
vaz'ı suretiyle bir hükmü cedit getirmez. Tevhidi içtihat kararı bir nevi 
kazai tefsirdir. Kazai tefsir olunca, bunların, mevcut kanun maddeler ine 
dayanmalar ı ve onları imal mahiyetinde olmaları lâzımgelir. Şu halde ba
his mevzuu olan tevhidi içtihat kararının mesnedi olan kanunlar acaba 
nelerdir? Bu tevhidi içtihat kararı, Mahkemei Temyiz tarafından bir yeni 
kanun tedvini şeklinde getirilmiş bir hüküm değildir. 

Şimdi, müsaade ederseniz Tevhidi İçtihat Kararının h ü k ü m ifade 
eden fıkrasını okuyayım. 

«Bu sebep mülâhazalara binaen hususi ve istisnai tahkik ve muhake
me merci ine tâbi olanlar tarafından kendilerine vâki isnat sebebiyle açıl
mış hakaret dâvalarında sanık olanların isnat eyledikleri hakareti muta-
zammın fiil ve hareketleri ispat iddiasının aynı mahkemede kabul ve tet-
kikına imkân o lamıyacağma 16.III. 1949 tarihinde ve ikinci müzakerede 
oy çokluğu ile karar veri ldi .» 

Ş imdi muhterem arkadaşlar; bu fıkrai hükmiyenin okunmas ından çı
kacak mâna şudur : Devlet memurlar ı ikiye ayrılmaktadır, bir kısmı, hu
susi ve istinai tahkik ve muhakeme merciine tâbi olanlar, bir kısmı da; 
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hususi ve istisnai tahkik ve muhakeme merciine tâbi olmıyanlar. O hal
de aleyhlerine isnat yapılacak Devlet memurlarını bu tevhidi içtihat ka
rarı iki kategoride tetkik etmektedir : 

Şimdi bu kaziyeyi, bu tefriki acaba tevhidi içtihat kararı nereden çı
karıyor? Bunun kendil iğinden bir tasnifini yapmış , icadetmiş olması ka
bul edi lemez. Bunun bir kanuna istinat etmesi icabeder. Bu kanun ne
dir arkadaşlar, o kanun Anayasadır. 

Muhte rem arkadaşlarım, şimdi Anayasanın 61 inci maddesini okuya
cağım : 

(Madde 61 . - Bakanları, Danıştay ve Yargıtay Başkanları ve üyelerini 
ve Cumhur iye t Başsavcısını görevlerinden doğacak işlerden dolayı yargı
lamak için Yüce Divan kurulur.) Görüyorsunuz ki Anayasan ın bu mad
desine göre, bu maddede tadat edilen Devlet memurlar ının, yani Bakan
ların, Danıştay ve Yargıtay Başkanlarının, Danıştay ve Yargı tay üyeleri
nin ve Cumhuriyet Başsavcısının, vazifelerinden doğacak işlerden dolayı 
ancak ve ancak Divanı Âlide muhakeme edilmeleri icabediyor. Ve tevhidi 
içtihat kararı Anayasanın 61 inci maddesine istinat etmektedir. Gerisi lâf 
ve güzaf. İspat hakkı verilmeli mi, veri lmemeli mi? Bu, kendinden emin 
olan iktidar, kendinden emin olan bakan, kendinden emin olan Başba
kan için korkulacak bir şey değil, hattâ talep olunacak bir haktır. Ken
dinden emin olanlar, beni mahkemeye verin, de der. Bunlar lâf olarak ko
layca konuşulur. Fakat tatbikatta işin nereye varacağı düşünülmez. 

Anayasa neden bu hükmü böyle koymuştur, bunu arz edeyim. 

Mutlak olarak, Ceza Kanununun 481 inci maddesindeki ispat hakkı
nı, bütün Devlet memurları hakkında, bakanlar, Yargı tay reisleri, azala
rı. Başsavcı , Şûrayi Devlet Reisi ve azaları hakkında tatbika kalkışacak 
olursak, Anayasanın bu hükmü tamamiyle iptal edi lmiş olur. Sebebi; 
Anayasa , ancak Divanı Âli yargılar, diyor. Şimdi Divanı Âli hiç toplanma
dan, Temyiz Reisini, bir asliye ceza hâkiminin karşısında yarg ı lanmıya 
sevk edebilir misiniz? 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Partiler gibi. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Bu, doğru olur mu, ol
maz mı? Hususundaki mütalâları bir tarafa bırakalım. Fakat Anayasan ın 
61 inci maddesini yok etmeden, onun sarih hükmünden hulfetmeden, 
hususi ve istisnai usulü muhakeme ve tahkik merci ine tâbi Devlet m e 
murunu asliye ceza mahkemesine götüremezsiniz. Binaenaleyh arkadaş
larımız, tevhidi içtihat kararını kolayca hücum edilecek bir ves ika telâk
ki ediyorlar ve Anayasanın 61 inci maddesini tamamen teami ve tegafül 
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göstererek, doğrudan doğruya tevhidi içtihat kararma yükleniyorlar . Hal
buki hakikat bu değildir. Hakikat, arz ettiğim gibi, şayet bütün Devlet 
memurlar ının , ta Cumhurbaşkanından köydeki muhte rem tahsildara 
kadar, ispat hakkı mevzuunda aynı mahkemede muhakeme edilmelerini 
arzu ediyorlarsa, bir Anayasa tadili ile yüksek huzurunuza pekâlâ gele
bilirler. Bu suretle mesele hallolunur. Şimdi buradan Anayasan ın bu sa
rih hükmünden tegafül ve teami göstererek ve Anayasanın bu maddesi 
ne hiç temas etmiyerek, o madde mevcut değilmiş gibi yalnız tevhidi içti
hat kararını ele almak ve tevhidi içtihat kararma yüklenmek yolunda bir 
sürü demagojik edebiyatı buraya getirip yığmak, hakikatleri tağlit e tmek 
mânas ına gelir. Açık ve samimî olsunlar. Anayasanın 61 inci maddesi ile 
telifinin nasıl mümkün olduğunu ifade etsinler. Şöyle olursa böyle olur, 
böyle olursa şöyle olur, leylekler gelirse bahar gelir, leylekler giderse yaz 
girer gibi bu neviden sözlerle sizleri işgal edeceklerine 61 inci madde mu
vacehesinde. . . 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Söyliyeceğiz. Menderes , işgal eden sensin. 

N A Ş İ T FIRAT (Samsun) - O senin sanatın. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Bunları ortaya koymala
rı lâzımgelir. 

Muh te rem arkadaşlar, zihinlere şu tereddüt de gelebilir : Hususi ve 
istisnai m u h a k e m e merciine tâbi olanlar acaba hangileridir? Meselâ M e 
murin Muhakemat Kanununa tâbi olan memurlar ı da bu, içine almıyor 
m u ? O takdirde, onlar da bu işin içine girdiği takdirde, muhte rem tahsil
dardan başlıyarak Devlet nezdinde vazife gören memurlardan hiçbirisi
nin aleyhinde yapılan isnat mevzuu ispat olunamıyacaktır mânas ına ge
lir. 

Acaba bu hal böyle midir? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, orasını izah edeyim. Burada, U m u m i 
Ceza Kanunumuza nazaran hususi bir kanun telâkki edilebilecek olan 
Memur in Muhakemet Kanununa tâbi olanlar kasdedi lmemiş bulunsun. 
Filhakika Memur in Muhakemat Kanunu Ceza Kanununa nazaran husu
si bir kanundur. Binaenaleyh mademki Memur in Muhaemat Kanunu 
hususi bir kanundur, o halde bu tevhidi içtihat kararı Memur in Muha
kemat Kanununa tâbi bulunan bütün memurlara şâmildir, istidlalini ya
pabi lmek m ü m k ü n müdür, değil midir? Bence buna asla hukuki imkân 
mevcut değildir. Arz edeyim, filhakika Memurin Muhakemat Kanunu bir 
istisnadır. Ve Ceza Kanununa nazaran hususi bir kanundur. Tevhid i iç
tihat kararındaki (İstisnai ve hususi) tâbirler bu bak ımdan oraya muzaf 
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olur gibi görünürse de, ayrıca vâzıı kanunun, muayyen Devlet memur la
rı hakkında nerelerde muhakeme edileceği hakkındaki iradesi gayet sa
rih olarak lâhik olmuştur ve Memurin Muhakemat Kanunu ile onlar için 
ayrı ve istisnai bir hüküm konmuştur. İşte tevhidi içtihat kararındaki (İs
tisnai ve hususi) denilen hüküm, Memurin Muhakemat Kaununda istis
na edilmiş olan memurlar zümresine aittir. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Bu, sizin tefsiriniz. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Bu itibarla tevhidi içtihat 
kararının, kanunlara tamamiyle ve yüzde yüz mutabık olduğu aşikârdır. 
Kanunlar mutlak ve mücerret, hususi veya umumi adiyle telkip oluna
mazlar. Kanunlar, birbirleriyle nispet edildikleri zaman hususiyet veya 
umumiye t ifade ederler. 

Meselâ; Ceza Kanununa nazaran Memurin Muhakemat Kanunu bir 
istisnadır, bir hususi kanundur. Yine Askeri Ceza Kanunu, umumi Ceza 
Kanununa nazaran bir hususi kanundur. Ve yine, Memur in Muhakema t 
Kanunu, kendi içinde bir grup memurların alınıp başka hükümlere tâbi 
tutulması muvacehesinde bu hükümler Memurin Muhakemat Kanunu 
hükümler i ile nispet edildiği takdirde umumi kanundur. Bunun yan ında 
bu hükümler hususidir. 

Binaenaleyh kanunların hususiliği ve umumil iği bir nispet arz eder. 
Karşılaştırıldıkları kanunlara, mukayese edildikleri kanunlara göre mâ
na iktisab ederler. 

Muhte rem arkadaşlarım, bu ispat mevzuunda biz yeni bir hüküm ge
tiriyor değiliz. Görüyorsunuz ki, Devlet memurlar ının büyük bir kısmı, 
en büyük kitlesi, isnat mevzuunun ispat edilmesi hükmüne mâruzdur
lar. Bu hüküm 481 inci maddede yazılıdır. 481 inci maddenin vaze t t iğ i 
prensip, esas itibariyle, isnat mevzuunun ispat edi lmemesi keyfiyetidir. 
Prensip olarak Ceza Kanununun 481 inci maddesi , isnat mevzuunun is
pat edi lmemesini ifade etmektedir. Bu prensibin de istisnası vardır. Bu 
prensibin istisnası, Devlet memurudur. Bu istisnanın da istisnası vardır. 
267, 268 ve 269 uncu maddelerdedir. Yani memura karşı bu isnatlar 
muvacehede , yani vazife gördüğü esnada yapılacak olursa yine isnadın 
mevzuu ispat olunamaz yeni isnadın mevzuunun ispat o lunması istisna
sına ayrıca bir istisna teşkil eden hükümler konmuştur. Ayn ı z amanda 
bu tevhidi içtihat kararı ve Anayasadan başka hususi kanunlar var mı
dır, yok mudur? Bilmiyorum, belki Hâkimler Kanunu ile vâzıı kanun ay
rıca isnat yapılan Devlet memuruna karşı isnat yapanın isnat mevzuunu 
ispat edebilmesi hakkını ortadan kaldıran ayrıca hükümler mevcuttur. 
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Binaenaleyh istisnanın istisnası orada da tecelli etmektedir. Hukuk lisa
nında bunu başka türlü anlamaya imkânü ihtimal mevcut değildir. 

Arzu ediyorlarsa, arz ettiğim gibi, Teşkilâtı Esasiyenin 61 inci madde
sini değişt i rmek, Hâkimler Kanununu değişt irmek, hattâ Asker î Ceza 
Kanununu değişt irmekle işe başlamaları lâzımgelir. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Siz vaad ettiğinizi yapın. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Anayasayı değişt irec-
ğiz diyen sizsiniz. 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Muhterem arkadaşlar ım; 
sadece her hangi bir kanun maddesinin nasıl anlaşı lması lâzımgeldiği , 
bir maddei kanuniyenin tefsiri, bir hukuk prensibinin anlayış tarzı üze
rinde konuşurken dahi muhterem muarızlarımızın fazlaca hiddet lenmek
te olduklarını görüyorsunuz. 

Şimdi tekrar mevzuumuza gelelim; bir gazeteci her hangi bir havadi
si vakt inde karilerine duyurmak mecburiyetindedir. Doğruluğunu, yan
lışlığını tahkika kalkışırsa havadis bayatlar. Binaenaleyh bu zaruretle 
havadis yalan yanlış olabilir. Bunu ağır müeyyideye bağlamak doğru de
ğildir, deniliyor. 

Muhte rem arkadaşlarım, bir suçun tekevvün edebilmesi için kasdı 
cürmînin mevcudiyet i şarttır. Bu, suçun tekevvününde sübjektif unsuru 
teşkil eder. Binaenaleyh bu, tahkika vakit bu lamadım da, şöyle oldu da, 
böyle oldu da demekle geçiştirilecek bir mevzu değildir. Bu yalan havadi
si bir hususi maksatla neşretmiş olması elbette şarttır. Aksi takdirde suç 
teşekkül ve tekevvün etmez. 

Muhte rem arkadaşlarım, eğer biz, gazetecinin aldığı ve neşrettiği bü
tün havadislerin doğru olmasını istiyor olsaydık o zaman mesele değişir
di. Burada ağır bir vaziyet nazarı itibara alınmıştır. O ağır vaziyet , Devle
tin malî itibarına ve saireye taallûk etmesidir. Bu tâbirleri m ü p h e m gö
rüyor veya beyenmiyorlarsa o tâbirler Ceza Kanunumuzun muhtel i f 
maddeler inde aynen ahzı mevki etmiştir. Orada masum m a s u m oturup 
dururken bunların hududu, şümulü, mânası , muayyen ve m a lû m olu
yor; fakat bir başka yere intikâl ettirdiniz mi nereden başlayıp nerede bi
teceği ma lûm olmıyan birtakım vaveylalar derhal başlıyor. Halbuki onlar 
bizim hukuk lisanımızda, mevzuatta ve matbuat ımızda yer a lmış olan tâ
birler ve ibarelerdir, bu kanunun içine yeniden icadedilip konu lmuş olan 
tâbirler değildir. Şimdi işte, mevzuat ımızda böylece menus olarak bulu
nan bu tâbirler ile kanun gelmiş iken, eline geçen havadisin ağır bir va
ziyet ifade etmesiyle gazeteciyi karşılaştırır. Gazeteci â m m e vazifesi ifa et-
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inektedir, dendi ve mütemadiyen söyleniyor. Gazetecidir, gazetecinin, 
Devlet menfaatlerini ve emniyetini haleldar edecek havadisle karşı karşı
ya geldiği zaman, bir nebze tavakkuf etmesini, haberin doğruluğunu, 
yanlışl ığını tetkik ve tahkik etmesini, araştırmasını temin etmek, matbu
at hürriyetine aykırı bir hüküm tedvin etmek demek midir? 

Bir taraftan, gazeteci âmme vazifesi görüyor, derler. Ondan sonra kal
karlar, Devletin aleyhine çıkacak olan ve yalan olan havadis üzerine da
hi bir dakika durmayı , havadis bayatlarmış, tahkika vakti y o k m u ş , şuy
muş, buymuş şeklinde tevil ederek bunun bir baskı mahiyet inde olaca
ğını ileri sürerler. Bendeniz bunları, üzerinde ciddî olarak durulacak 
noktalar görmüyorum. Ciddî bir endişeleri varsa, bir çekindikleri nokta 
varsa, lâyihayı ciddî olarak tetkik ettikleri takdirde bunların mevcut ol
madığını kendileri de göreceklerdir. Kendileri bu lâyihayı, b iz im gibi, bü
tün ecnebi mevzuat ile uzun boylu mukayese etmek imkânını bu lmuş ol
salardı, bunların yanlış olmadığını, bilâkis ileri demokrat ik memleket le 
rin mevzuat iyle mütenazır bulunduğunu görmüş olacaklardı . 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Güzel konuşuyor 
ama tatmin etmiyor. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Bu rüşveti kemal iye hoşuna gitti ga
l iba? 

B A Ş V E K İ L A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Gelip burada, hürriyet 
elden gidiyor, vatan gidiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, derler. 

«Selâmet kanunları» dediler. İkinci büyük kongremizde aldığımız ka
rar «Husumet And ı» dedikleri gibi şimdi de hürriyet kalktı diyorlar. Hür
riyet kalkmadı . Yalnız vatandaşa taarruz e tmemek değil, tecavüz e tme
mek değil, vatandaşa lâzımgelen asgari hürmeti gös termek mecbur iye
tindeyiz. (Soldan bravo sesleri). 

Vatandaşların haysiyet ve şerefini iki paralık etmek için her vası tadan 
her vesi leden istifade edilecek olursa, içler, vicdanlar, kalbler husumet , 
kin ve iftira ile dolu olur ve bu kin ve iftira, siyasî mücadele lere bir renk 
ve mahiyet verecek olursa, orada demokrasinin mânevi iklimi t amamen 
ihlâl edi lmiş olur. O takdirde, bağırmakla, çağırmakla, sövmekle , say
makla, şiddetli bir konuşma yaptı manşeti ile, peşinde koş tuğuna şüphe 
o lmayan demokras iye sahip olamayız. 

Muhte rem arkadaşlarım, filân gazeteyi kapatmak için, falan part inin 
paralarını a lmak için, o partiyi işlemez hale get i rmek için kanun yapıyor
sunuz dediler. O gazete çıkıyor, daha birçok gazeteler çıkıyor. O parti fa
aliyettedir ve mamelekinden, millete iade edilen fazla paralarına rağmen, 

5221 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

mensuplarının, bu hâdisenin tahriki altında, daha çok geniş bağışlarda 
bulunmalar ı suretiyle, evvelkine nazaran daha kuvvetli bir maddi mev
cudiyete ermiş olduklarını yine kendilerinden memnuniyet le işi tmekte
yiz. (Gülüşmeler ) O halde niçin bütün bunları kürsüye büyük bir heye
can mevzuu olarak getirirler ve türlü edebiyat yapılır? A m a n , sakın bu 
kanunu yapmayınız , hele bu kanunu bir yapınız, ondan sonra dünyanın 
ne hale geleceğini görürsünüz. İşte bu lâyiha dolayısiyle bu kürsüde ko
nuşulanlar da sadece bunlardan ibarettir. Bunları diyenler. Takrir i Sü
kûn Kanunu, Örfi İdare ve İstiklâl Mahkemeler i Kanunu dün kaldır ı lmış 
bir memleket te , bunların tatbikında ısrar edenlerdir. Şimdi bu hudutsuz 
hürriyeti talebetmekte ve anarşi istemektedirler. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar). 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Söz isterim, son söz milletvekil inin-
dir. 

REİS - Efendim, müsaade buyurun. 

Söz a lma bahsinde suitefehhümleri izale etmek için dünden bakiye 
kalan sıra ile söz alanların isimlerini okuyorum : 

Başta söz Server Somuncuoğlu 'nun idi, konuştu, ondan sonra da sı
ra şu suretledir. 

Behzat Bilgin, 

Ar i f Hikmet Pamukoğlu, 

Nusret Kirişcioğlu, 

Sırrı Atalay, 

Ali Fahri İşeri, 

Bahadır Dülger, 

O s m a n Bölükbaşı . 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Maşallah en sonunda iyi ki, sıra ala
bildik. Usul hakkında söz istiyorum. 

REİS - Müsaade buyurun, sonra. 

Şimdi n izamnameye göre Hükümetten sonra söz milletvekilinindir. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Benim şahsım mevzuubahis ol
du. Her Reis değiştikçe usul değişmez ki... Nasıl dün kendi şahsına mü
teallik meselede Muammer Alakant 'a nasıl söz verildi ise bugün de lütfen 
aynı kaideyi tatbik ediniz. 

REİS - Riyaset n izamnameyi tatbik ediyor, siz de n izamname hüküm
lerini bi l iyorsunuz. 
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Yalnız C. H. Partisi Meclis Grupu adına hem Avn i Doğan Bey hem de 
Faik A h m e d Bey arkadaşlarımız söz almışlardır. Sıraya tâbi olacakları 
için hangileri grup sözcüsü olduğunu lütfen ifade buyursunlar. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Avni Doğan Bey. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Sabahleyin kaçıncı o lduğumu sor
dum. Üçüncü o lduğumu söylediniz. Buna buradaki Halk Partili arkadaş
lar da şahittir. Eğer Halk Partili oldukları için şahadetlerini kabul etmi
yorsanız, o da ayrı bir mesele. . . 

REİS - Ben sabahleyin kürsüyü devir aldığım zaman listede söz sıra

sı Avn i Doğan ınd ı . 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Kifayeti müzakere 

takriri geldi mi Reis Bey. . . 

REİS - Riyaseti ilgilendiren hususları Mebus oturduğu yerden sor

maz. 

A R İ F H İ K M E T P A M U K O Ğ L U (Giresun) - Ayağa kalkar. 

REİS - O mebusun anlayışına göredir, Hikmet Pamukoğlu . . . 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) - Muhterem arkadaşlar, son bir hafta içerisin
de Meclis te son derecede asabi ve titiz bir hava hâkim bulunmaktadır . 
Her hangi bir kanunun müzakeresi başladığı zaman mesele çığır ından çı
kar ı lmakta ve aşağı yukarı 1950'den beri dinlemekte o lduğumuz edebi
yatın, tekrar karşısında kalmaktayız. Mütemadiyen 1950'den beri hep 
y i rmi yedi sene, y i rmi yedi sene... Bunu, iktidarın ağzından ve mebus ar
kadaşlar ımızdan dinlemekteyiz. Şurada gördüğüm birkaç gençle, birkaç 
yaşlı zat müstesna, hepinizi bu y i rmi yedi senenin içinde görmektey im. 

Bu yi rmi yedi sene nedir? Bunun hesabını, bu kürsüden, millet hu
zurunda bir defa daha münakaşa edilmeye değer görüyorum. Eğer hükü
met mevzuu ana ve esas haddinden çıkarıp bu hale sokmasaydı , bu mev
zuu ortaya koymak lüzumunu hissetmez idim. 

Nedir bu y i rmi yedi sene arkadaşlar?.. Bu yi rmi yedi senenin mebde i 
1950'de yâd edildiğine göre, Atatürk 'ün Cumhurbaşkanl ığ ı ve halk parti
sinin kurulduğu günden başlıyor demektir. Bu zaman içerisinde memle 
ketin bünyesinde yapılan işler nelerdir? Bir imparatorluk, bir harbi mü
teakip inkıraz bulmuş ve onun yerine cumhuriyet idaresi kurulmuştur . 

Demek ki 27 senenin içinde; haysiyetli ve şerefli, dünya devletleri hu
kuk ve haysiyetine sahip bir Türkiye Cumhuriyet i Hükümet i kurulmuş
tur. 
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Memleket in hariçte itibarını tanzim eden, Türkiye Cumhur iyet i Hü
kümetler i dâhilde ıslahata başlamış, memleket in içinde yaşadığı elemli 
vaziyete el koymuş , Atatürk inkılâbını yapmış ve aşarı kaldırmıştır . 

Bugün köylüye yardım ediyoruz, mahsulünü alıyoruz diye öğünüyo-
ruz, ofisi o zaman kurmuştur, kasalarında on para kalmıyan ve bugün 
köylüye yard ım yapıyoruz diye öğündüğümüz Ziraat Bankasını , Türk 
köylüsüne kredi veren bir müessese haline getirmiştir. (Soldan alkışlar, bra
vo sesleri) 

Bunun içinde Lozan vardır, bunun içinde.. . 

İ H S A N A L T I N E L (İstanbul) - İçinde onun kahramanı vardır. 

REİS - Çok rica ederim, lütfen müdahale etmeyiniz. Devam ediniz A v -
ni Bey, ihtar ettim, rica ederim. 

A V N İ D O Ğ A N (Yozgad) - Hakikaten arkadaşlar, o da vardır. 

Arkadaşlar , bu memleket evlâdının her biri, itibara, hürmete şayan
dır. Aks i bir hüküm tezahür etmedikten sonra siyasi meyil ler imize göre 
hüküm vermek hakkını haiz değiliz. Muarızlarımız ne derse desinler, ta
rihin hükmü değişmez. 

R E F E T T A V A S L I O Ğ L U (Denizli) - Deminden beri Başvekili konuştur
madınız . 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla) - Ben konuşan arkadaşları hürmet le dinle
rim. 

S U A T B A Ş O L (Zonguldak) - Avni Doğan Bey, tatlı tatlı dinl iyoruz. 

REİS - Müsaade buyurun efendim, silsilei kelâmı bozmıya l ım. 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla) - 27 senenin içerisinde, meselâ, 4 tarafı ateş
le çevrili memleket i , ikinci cihan harbinden isabetli bir polit ika ile kur
ta rma vardır. Demiryolları , fabrikalar ve millî bankaların kuruluşu var
dır. Bütün bunların yanında hepimizle beraber sizin partinizin kurucu
su olan Halk Partili Sayın Adnan Bey, Sayın Fuad Köprülü, Sayın Refik 
Koral tan ve bugün Cumhurbaşkanı olan Sayın Celâl Bayar vardır. Bana 
cevap olarak bu devrin içinde İstiklâl Mahkemesi var derseniz. . 

A H M E D V E Z İ R O Ğ L U (Afyon Karahisar) - 1946 seçimleri vardır. 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla) - Hepsine cevap vereceğim. 

Bunun içinde İstiklâl Mahkemeler i var derseniz, bunun içinde Varlık 
Vergisi var derseniz, hürriyetleri tahdideden nizamlar var derseniz. . . 

O S M A N K A P A N İ (İzmir) - 1946 seçimlerini unutuyorsunuz. 
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A V N İ D O Ğ A N (Devamla) - Hepsi dâhil olmak üzere bütün bunların 
hakkında o zevatın tasvipleri vardır. Adnan Bey diyorlar ki : Hürriyetleri 
n izamlamak mecburiyet inde bulunuyorsak insafsız bir muhalefet in kar
şısında kalacağımızı bi lmiyorduk. 1950 seçimlerindeki hürriyet anlayışı
mızı tahdideden budur. 

30-35 sene geçti ve pekçok mesafe katedildi. Siz sadece muhalefet in 
korkusu ile hürriyetleri tahdit ediyorsunuz da, Cumhur iye t Halk Partisi
nin, kadim bir milletin muasır dünya medeniyet ine erişmesini temin için 
muazzam tesisler yıktığını ve bu sebeple onun mâruz kaldığı müşkülâ t 
içerisinde şu veya bu hürriyetleri tahditetmesini niçin müsamahal ı kar
şı lamıyorsunuz?. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlar ; içinde bulunduğumuz 1954 yılını bizzat iktidarın Başve
kili olan arkadaşımız, bir intikal devresi diye kabul ediyor. Bir saltanat 
idaresinden bir Türkiye Cumhuriyet i kuran; ve bu idareyi 1950'ye kadar 
bu hale get irmiş olan bir mazinin sadece iftihar edilecek cephesi vardır. 
Mazi için hüküm verirken topyekûn Cumhuriyet Halk Partililerini karan
lık ve mürakabesiz bir devrin içinde yaşıyan; ne yaptıkları meçhul insan
lar olarak tahrif etmek insafsızlık olur. O devrin içinde arkadaşlar ımız da 
vardı , bilirler. O devrin içinde kötülük yapan da olabilir. Kötü idareden ve 
yanl ış muameleler de olabilir. A m a bu 27 seneyi Cumhur iye t Halk Parti
lilerin sırtına bir ayıp diye yüklemek ve bunun müdafaası sırasında, (Ar
kadaşlar bize hırsız mı diyorsunuz, mahkemeye verin, suiistimal mi yap
tınız diyorsunuz mahkemeye verin, dediğimiz zaman, Sayın Başvekil ; bü
tün kapıları kapıyan bir usulle cevap veriyor; zamanında yapı lan suçla
rın ispatı o günkü şartlar içinde mümkündü. Bugün değildir diyor. İspat 
m ü m k ü n değilse tekrarlamada ne gibi bir sebep var? . ) Anlaşı lmıyor . (Sağ
dan, doğru sesleri) 

Arkadaşlar, mürüvvet edin, sizinle bizim aramızda fark nedir? Soru
yorum, Adnan Bey 1945 yılının ortalarına kadar C. H. Partisinin safla
r ında değil miydi?. 

SIRRI A T A L A Y (Kars) - Takriri Sükûn Kanununda imzası vardır. 

AVNİ D O Ğ A N (Devamla) - 1945 senesinin ortalarına kadar bizimle be
raberdi, bu durumda olan bir arkadaşın demokrat ik kanaat lerde bize 
rüçhanlı ve faziletli olması, dört buçuk senenin içinde mi o lmuştur? (Sağ
dan bravo sesleri) Kendileri kadar demokratik inkişaflar için part inin için
de emek veren başka insan yok muydu?. 

O S M A N K A P A N İ (İzmir) - Yoktu ki ayrılmış. 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla) - Ayr ı lma da başka bir âlemdir. 
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REİS - Muhavere şekline dökmiyel im. 

AVNİ D O Ğ A N (Devamla) - Bir kapalı toplantı yaparsanız, 1946 seçim

lerinde şahsıma taallûk eden kısmı izah edebilirim. Burada bir adam çı

kıp da... 

O S M A N K A P A N İ (İzmir) - Şahsınız için değil. 

REİS - Müzakereyi bu şekle sokmıyalım rica ederim. 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla) - Benim şahsi kanaat ime göre mazi dediği
miz şey bir iktidarın, bir kuruluşun şerefli tarihidir. Millet ö lçüsünde hiç
bir büyük işi, zor lamadan yapmanın imkân ve ihtimali yoktur. 

M U S T A F A EKİNCİ (Diyarbakır) - Şark'ı da hesaba kat ıyorsunuz değil 

mi? 

REİS - Çok istirham ederim, sual cevap şekline sokmıyal ım. 

AVNİ D O Ğ A N (Devamla) - Sayın Reis, ben müdahale lerden m e m n u 
num, izaha vesile veriyorlar. 

A H M E D V E Z İ R O Ğ L U (Afyon Karahisar) - Reis Bey, her gün Grup na
mına birisi mi konuşacak? Dün Barutçu idi, bugün Avni Doğan . 

REİS - Nizamnamenin müsait olduğu müddetçe söz vereceğim. 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla) - Arkadaşlar, 1950'den bugüne kadar karşı
lıklı yaptığımız i thamlardan elde ne kaldı? Soruyorum size. Ben memle 
ketin bütün sahasına yayılan bir ıstıraptan başka hiçbir şey gö rmüyo
rum. Memleket , bundan zerre kadar fayda görmemiştir . Bugün tam Mec
lisi kapamaya beş gün kala aynı elektrikli havayı, aynı samimiyets iz ha
vayı devam ett irmeye kalkışırsak bunun safha safha memleket dâhil inde 
yapacağı aksi göz önüne getiriniz. 

Muhte rem arkadaşlarım; ben Meclisin içindeyim. Meclise ait olan ve 
millete ait olan işlerden bahsediyorum. Çok sevdiğim ve yakın dos t luğum 
bulunan Mustafa Ekinci 'nin bana iğneler soktuğunu görüyorum. Bu dâ
valar millete ait olan dâvalardır. Günlük politika dâvaları seçim mücade
lesinde kendi aramızda hallederiz. 

Arkadaşlar ; Demokrat Parti iktidarının Başkanı buyurdular ki; 

1946'dan 1950'ye kadar siper siper millet haklarını elinizden aldık, bu 

sözlere itiraz etmiyeceğim, böyle farzediyorlar biz de edelim. Kabul , aldı

ğımız siperleri birer birer geriye doğru bırakarak sizi eski hale ricate sevk 

eden hikmet nedir? (Sağdan sandalya korkusu sesleri) 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Ruzumahşer yaklaştı da ondan. 
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A V N İ D O Ğ A N (Devamla) - Muhalefetin seçimde alacağı tavra ait arka
daşımızın çok hırçın beyanları oldu. Ben bugünkü dâvanın hududu için
de kalacağım. Bir nokta üstünde durmak istiyorum : 

C. H. Partisi, 1950'den itibaren bu Meclisin safında ve bu yurdun şu
rasında burasında teşekkül eden her parti tarafından vurulmuştur . İster 
Demokra t Parti olsun, isterse başka partiler olsun, kürsüye çıktıkları za
m a n mut laka iftitahı kelâma, Halk Partisiyle başlarlar. Bu bizim mazha-
riyetimizdir. Büyük dâvaları yapan, büyük hâdiseleri hal leden insanların 
leh ve aleyhinde bulunanlar olur. Biz arkadaşlarımızı mütalâalar ında ta
mamiyle serbest farzederiz. Demokrat Partinin bir seçim arifesinde getir
diği şu kanunun en edebî, en iyi şekilde tenkidi yapıl ırken hepimize kar
şı, istiyerek, istemiyerek, ağır kelimeler sarfedildi. Sizinki ile eski zihni
yetin farkı nedir? Vatanseverlik, şu veya bu zatın inhisarında mıdır? Lüt
fetsinler bizim de kendileri kadar vatanperver memleket evlâdı o lduğu
muza inansınlar. 

Dâva, sadece bu memleket in basın ve yayınına taallûk eden ve o 
münasebet le radyoyu da içine alan bir kanunun müzakeresi idi. Müza
kerelerin bu hudut içinde kalması iktiza ettiği halde genişletildi. Bu mü
nasebet le mütemadiyen yüzümüze fışkırtılan ağır i thamları cevaplamak 
lüzumunu hissettim. 

Arkadaşlar ; Temyiz İçtihat Kararı, altındaki itirazla okunduktan son
ra, üs tünde durulmıyacak kadar zayıftır. İspat hakkı veril irse Sayın Baş
bakanın zan buyurduğu gibi hususi bir kanuna tâbi olan, Anayasa mu
cibince Divanı Âliye gitmesi lâzımgelen bir vekilin muhakemes i yapı lacak 
değildir, sadece hakkında takibata başlanan vatandaşa ispat hakkı ver
mek suretiyle nefsini müdafaa imkânı temin edilecektir. 

Radyoya ait olan paragrafta şüpheyi celbeden veyahut tatbikatta ıstı
raplı olacağı görülen hususları arkadaşlarımız izah ettiler. Tasavvur bu
yurun, bir parti görüşünü, noktai nazarını programına göre radyoda 
memleke t evlâdı söyliyebilecek; radyonun başında o anda bulunan me
mur her hangi bir iktisadi malî dâvayı bütün inceliğiyle idrâk edecek, her 
hangi bir cezaya mahkûm olması mümkün olduğunu düşünecek, ondan 
sonra da hürriyeti kelâma imkân verecek? Bu tasavvur olunabilir mi? 

B E H Z A T BİLGİN (İzmir) - Beğenmiyorsanız geri alalım dedi, Başveki l . 

A V N İ D O Ğ A N (Devamla) - Teşekkür ederim. Hüsnüniyet le söylenen 
bu tezahürleri hüsnüniyetle karşılarım ve fiiliyata intikal etmesini bekle
rim. Arkadaşlar , Millî Selâmet Kanununda biz Adnan Beyle mutabıktık. 
Bu memleket te hiç kimse irticai müdafaa edemez. Hiç kimse, böyle bir 
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hakkı haiz değildir. Müslüman olabilir, dindar olabilir. A m a dinin istisma
rını, ticaretini yapmaya asla hakkı yoktur. Onda beraberdik yalnız o za
man üzüldüğümüz nokta şu idi : Söz ve toplantı hürriyetlerinin tahdidi 
vazifesinin sadece takdir imkânına hakkiyle malik olmıyan zabıta memu
runa bırakıldığı içindi. Zabıta memurlarımız yer yer temditli onbaşılardır. 
Bunlar namuslu insanlardır ama bu hakaret bir tecavüz mefhumunun 
her hangi bir mahkemede meslekten yetişmiş liyakat sahibi hâkimlerce 
de ehlivukufa gitmek ve muhtelif içtihatların zuhuruna meydan ve rmek 
şeklinde tezahür eder. Ben, Başbakanın, radyoda bu tehdidi, geri a lma 
yolundaki teklifini kemali samimiyetle, kemali şükranla karşı larım. 

Matbuata ait kısımlara gelince; Matbuata mensup arkadaşlar ımız bu
radadırlar. Matbuat Kanunu tadili çıkarken konuşan bu arkadaşların, 
bu hürriyet kürsüsünden söz alıp memleket i tenvir etmeleri yer inde olur. 

Muhte rem arkadaşlar, zeval bulmıyan hiçbir şey yoktur. Her şey ze-
vala mahkûmdur . İktidarlar da böyledir. Bu kubbenin altında bir hoş şa
da bırakarak ayrılmanın, memleket için daha hayırlı olacağına kani im. 
(Sağdan alkışlar). 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Bilhassa, gidip ge lmemek var... 

REİS - Arkadaşlar, Başbakanın Hükümet adına konuşmalar ından 
sonra Server Somuncuoğlu söz istediler, sıraya yazdım. Şimdi Başbaka
nın konuşmalar ında şahıslarına sataşma olduğundan bahisle tekaddü-
men konuşmak istiyorlar ve direniyorlar. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Usul hakkında, bendeniz de izah 
edeyim, heyeti muhteremeyi. . . 

REİS - Usul hakkında buyurun. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Sayın arkadaşlar. Başvekil sataş
tığı için söz istedim. 

S A N İ Y A V E R (İstanbul) - Siz sataştınız. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Devamla) - Ben konuştum, Başvekil ko
nuştu ve sataştı. (Siz sataştınız sesleri). 

REİS - Rica ederim, müdahale etmeyiniz, devam ediniz efendim. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Devamla) - Şimdi 95 inci madde : Kendi
ne sataşılan, yahut ileriye sürdüğü düşüncenin tersine bir fikir isnatla-
nan milletvekilinin her zaman söz istemek hakkıdır diyor. 

Bendeniz in arz ettiğim fikirlere demagoji vasfı isnadeden Başveki le 
cevap ve rmek isterim. Müsaade ediniz bendeniz de müdafaa sadedinde 
konuşay ım arkadaşlar. 
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REİS - Usul hakkındaki görüşmelerde takdimen konuşmak istiyen 
arkadaşlar ımız sataşıldığından bahsile konuşmak için ısrar ediyor, dire
niyor. 

Riyaset Divanı bu kanaatte değildir. 

Söz istiyen arkadaşlarımızın da diğer arkadaşlar gibi sıraya tâbi tu
tulmaları hususudur. Bu itibarla (Sağdan gürültüler) arkadaşımızın tüzük 
hükmünü okumalar ına binaen tekaddüm edip etmiyeceği hususunu re
yinize arz ediyorum. 

Server Somuncuoğlu 'nun konuşmasını kabul buyuranlar. . . Kabul et-

miyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Buyurun Server Bey. (Sağdan alkışlar). 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Adaleti alkışlıyoruz. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Devamla) - Muhterem Heyetinizin lütuf ve 

takdirlerine berveçhi peşin teşekkür ederim. 

REİS - Server Bey, bir ciheti hatırlatmayı faydalı görüyorum. Bu ko
nudan dışarı ç ıkmamanızı rica ederim. Sataşma hususunda kendi nok-
tai nazarınızı belirtirseniz iyi olur. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Devamla) - Sa taşma vesilesiyle Sayın 
Başkanl ığa hatırlatmak istiyorum ki, sataşma şahsıma ve fikirlerime ait
tir. O itibarla hem şahsım, hem de fikirlerime ait görüşlerimi arz edece
ğim. Mutabıksanız görüşmeye devam edeyim. 

REİS - Devam buyurun efendim. Usulen hatırlattım Zatı Âl in ize . 

A T I F T O P A L O Ğ L U (Ordu) - Hiçbir şey söyleme Server 'c iğim, sen de 

(demagog) de, in kâfi. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Devamla) - Arkadaşlar, sözler ime başlar
ken, hangi hukuki esastan ve hangi siyasi anlayışla konuşmaya mecbur 
o lduğumu ifade etmiş ve bunun başka mânaya a l ınmaması hususunu 
da ricalarımla arz etmişt im. 

Buna mukabil Başbakan, bu kanun çıktıktan sonra hürriyetler kısı

lacak, basın bir şey yazamıyacak, mânasını ele alarak şunu ilâve etti, 

â lem yine o âlem, devran yine ol devran kalacaktır. 

Arkadaşlar ım, bu söz, bu mantık kendisini tekzibetmektedir . M a d e m 
ki, «â lem yine ol âlem, devran yine ol devran kalacaktır» o halde niye uğ
raşıyoruz, burada kanun çıkarmaya niçin savaşıyoruz? (Sağdan, bravo 
sesleri) . 
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Arkadaşlar, burada kendilerinin şu zihniyetine de bi lhassa işaret et
mek ist iyorum, bizden sonra, yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı bı
raktıktan sonra, hattâ anarşiye kadar giden yolları müdafaa eylediğimizi 
söyliyecek kadar Başbakan buradan cüretkâr mütalâalar ileri sürdüler. 

Arkadaşlar , hep beraber, biraz evvel grup başkanının buyurduğu gi
bi, bu rejimi, hangi parti olursa olsun, bulunduğu yerden alıp ileriye doğ
ru götürmek istiyoruz, binaenaleyh bunlarda gördüğümüz noksanları 
behemahal söylemekle kendimizi vazifeli addediyoruz. Bu, hiçbir zaman 
iktidardan düştük, memleket anarşiye gitsin mânasını ç ıkarmaya müsa
it değildir. Böyle bir mâna çıkarabilmek için hususi bir maksada behe
mahal ihtiyaç vardır. Yıllar ve yıllar Cumhuriyet Halk Partisinin kadrola
rı içinde mevzuata rey verip icraata sesini ç ıkarmamış ve bugün şu ve bu 
sebeple bu kadronun dışında olduğu gün artık kendisini hakların tek 
müdafii telâkki eden Başvekil bugün partinin saflarına sadece programı 
için g i rmiş ve onu müdafaa eden bir arkadaşa ve yine sadece başka par
tide olduğu için hürriyetleri müdafaa etmek hakkını vermek istemiyorlar. 
Bu anlayıştaki bâtıl esas, bu anlayıştaki sakim yol açıktır, ayrıca hakkın
da konuşmaya bile değmez. (Sağdan bravo sesleri) 

Buyurdular ki, radyoda yapmak istediklerimizi beğenmiyor larsa geri
ye alal ım. 

Arkadaşlar , bir insanın beyanı tecezzi kabul etmez. Benim söyledikle
rimin bir kısmını ele almak, diğer tarafını unutur görünmek ve o suretle 
konuşmak bir fayda ve netice vermez. 

Ben radyoda işlenen suçların basında işlenen suçlardan daha mües
sir o lduğunu ileri sürerek bu prensibin yerinde olduğunu müdafaa ett im. 
Radyonun bugünkü gidişatını tecviz etmiyen zihniyete iltihak ett im. Baş
bakanın bir türlü ağzına almak istemediği seçim zamanında yapı lacak 
konuşmalar ın sansüre tâbi tutulmaması hususunda ifadede bu lundum 
ve sansür mevzuuna hücum ettim. Bunun müdafaasını Başvekil yapa
bildiler mi? (Sağdan yapamaz sesleri) 

Arkadaşlar , benim iddialarımın birtakım mücerret iddialar olduğu ile
riye sürüldü ve vakit bulup da daha esaslı tetkikat yapmış bulunsaymı-
şım, Yüksek Meclise meseleleri daha iyi arz e tmeye kaadir o lacağım tabiî 
o lurmuş. Benim tetkikat yapmadığımı nereden biliyorlar? 

Bir fikir, mücerret olarak vasıflandırılabilmek için onun mehazlar ına 
dayanarak söylendiği gibi birtakım mehazlara dayanarak reddedi lmeme-
si de lâzımdır. Binaenaleyh ben, kendi kendimden ilham alarak konuş
mad ım. Bendeniz UNESCO'nun bütün dünya matbuat ına tahsis ettiği 
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bir eseri ve mukayeseli olarak bütün mevzuatı içine alan eserleri tetkik 
ederek konuşmuş bulunuyorum. Muhalefette iken ciddî çalıştıklarını if
tihar ederek söyliyen ve iktidara geçtikten sonra muhalefet ten ciddî ça
l ışmalar beklediğini bildiren Başbakana bu nevi ciddî çal ışmaların yapı l 
dığını da bu kürsüden arz etmek isterim. 

Arkadaşlar , ispat hakkı üzerinde uzun durmıyacağım. Müta lâmı arz 
ett im. Sayın Başvekil birtakım mantık ve kel ime oyunları ile hakiki hu
kuk prensiplerine aykırı olan tevhidi içtihat kararlarını müdafaa ettiler. 
Dikkat buyurdunuzsa başka memleket lerden tek bir misal göstermediler . 
Başka memleket lerde demokrasi inkişaf ederken, â m m e hizmet inde vazi
fe a lmış insanların nüfuzlarını kullanırken birtakım murakabeye tâbi tu
tuyor da Türkiye niçin murakabeye tâbi tutmak istemiyor? 

Arkadaşlar, matbuat hürriyeti, idare edenlerin salâhiyetlerini suiisti
mal e tmemeler i için kulanılan bir haktır. Bütün dünya bunu böyle kabul 
eder. Bizim idarecilerimiz bu murakabeye ihtiyaç görmiyecek kadar ilâ-
hileşmişler midir? Diyor ki; hakikatleri tahrif ettiniz, leylekler geldi, ba
har oldu, leylekler gitti, güz geldi gibi şeyler söylediniz. Arkadaşlar , ben 
buna benzer hiçbir söz sarfetmedim ve zaten buna benzer şeyleri söyle
meyi , Meclis kürsüsünden, itiyat edinmiş kimselerden deği l im. Siyasi 
tecrübem çok yoktur. Şu dört senede bâzı arkadaşlarımla beraber edin
diğim tecrübe içinde bu nevi derslere itibar gös termedim. Bunun misali
ni Petrol Kanununda da kendileri verdi. Bunun misalini bu Basın Kanu
nunda da Başbakan bizzat kendi vermektedir. Şeker şirketleriyle, ç imen
to fabrikalariyle, kendisini de içine alan meclislerin meşruiyeti ile Petrol 
Kanununun ne alâkası vardır? Başbakan, bir takım hakikatleri yalnız 
kendi bildiği gibi söylemek, o mevzuda konuşmak istiyenleri, vaveyla ko
parmakla suçlandırmaktadır. 

M U S T A F A EKİNCİ (Diyarbakır) - Tenkidi ona hasretseydi bu mevzu o 
kadar genişlemezdi . 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Devamla) - Sözlerinin bir yer inde de dedi
ler ki; hürriyet kalmadı, diye vaveyla koparmak vatandaşa olan hürmet i 
azaltıyor, demokrat idarenin iklimini bozuyor ve şiddetli konuştu diye ga
zeteler büyük manşetler koysun diye böyle birtakım meseleler kürsüden 
ifade ediliyor. Siyasette şöhretin hakikaten büyük rolü vardır. Hele seçi
me gi tmek üzere olduğumuz şu anda seçmenlerine tekrar kendini seçtir
mek için, Hükümet azaları da dâhil, bütün milletvekillerinin büyük gay
retleri olabilir. Fakat, insanın inandığı prensipleri müdafaa ederken, bu 
mevzular ın â m m e menfaatlerinde iras edecekleri büyük zararlardan he-
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yecan alarak konuşmasını kimsenin takbih e tmeye hakkı yoktur. Bende
niz dört senedir geldim, geçtim, gidiyorum, bir daha da gelip gelmiyece-
ğim belli değil. Fakat bu şekilde şöhret edinmek yoluna hiçbir zaman il
tifat e tmedim. Sadece bu memlekete hizmet için geldim ve onu yapıyo
rum. Bu kürsüde heyecanlı nutuklarla şöhret kazanmaya asla, heves et
medim. Zira bilirim ki, kâzip şöhretler sabun köpüğü gibidir, çabuk sö
nerler. 

Kürsüde heyecanlı konuşmak inhisarını yalnız kendi şahsı üzerinde 
tutan Başvekile hatırlatmak isterim, bu Mecliste kendisine karşı serde-
dilen fikirler kuvvetli ve reddedilemiyecek bir halde bulunduğu zamanlar 
derhal hislere hitabedip meseleyi kapatmaya çalışırlar ve heyecanl ı nu
tuklarını o zaman söylemiştir. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar , bu memleket in Başvekiline, bana hitabettiği dille dema
goji yapıyorsun demeye dilim varmıyor. Çünkü bu aziz memleket hepimi
zindir. (Sağdan alkışlar). Yalnız bu yolda bize hocalık etmek istiyorsa, bü
tün tecrübelerine rağmen sayın Menderes ' in rahlei tedrisinde talebe ola-
mıyacağım. 

İ H S A N A L T I N E L (İstanbul) - İstersen ol. . 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Devamla) - Arkadaşlar, ben bu kürsüde 
heyecanla konuşuyor ve heyecan duyuyorsam, sizi temin eder im ki; bu 
basın hürriyetine karşı beslediğim inançtandır. Ve bundan böyle de he
yecan duyacağım. Dedikodu kaynağı olarak tavsif edilerek haksız i tham
lar karşısında bulunan basını müdafaa etmeyi bir şeref sayacağım. (Sağ
dan bravo sesleri). 

F Ü R U Z A N TEKİL (İstanbul) - Usul hakkında söz ist iyorum. 

REİS - Buyurun. 

F Ü R U Z A N TEKİL (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar, gerçi sayın Avni 
Doğan Beyefendiyi dinlemek bizim için bir zevktir. Hattâ mûtadı hilâfına 
burada asabi bir konuşma yapmış olan sayın Somuncu 'yu dinlemek de 
bir zevktir. A m a bu zevkler pahasına Nizamnamenin ç iğnenmesine de as
la razı o lmamak lâzımdır. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Ah her zaman böyle 
yapsanız . 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Deminden beri N i z a m n a m e 
yerde. . . 

F Ü R U Z A N TEKİL (Devamla) - Deminden beri diye işaret buyurdu
ğunuz hâdiselerin en sonuncusunu bizzat kendiniz vermektes iniz . 
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Arkadaşlar , bir bahis üzerinde, bir lâyiha üzerinde bir Grupun muh
telif sözcüleri o lmaması lâzımgelir, muayyen bir lâyiha üzer inde bir Gru
bun bir sözcüsü olması icabeder. (Gürültüler) 

REİS - Müsaade ediniz, hatipten sonra İçtüzük hakkında ben de mü

talâamı arz edeceğim. Siz devam edin. 

F Ü R U Z A N TEKİL (Devamla) - Burada görüyoruz ki bâzı tatbikat ol
maktadır. Bunlar sonunda teamül haline gelir. Bu da elbette ki zararlı
dır. Bunu önlemek lâzımdır. 

Avni Doğan arkadaşımız biraz evvel söz istedikleri zaman Faik A h m e d 
Barutçu arkadaşımız burada idiler. Sözcülükten vazgeçtiklerini de ifade 
etmediler. 

Bir Grup adına sözcü olarak konuşan bir arkadaş sözcülükten vaz
geçtiğini ifade etmedikçe bir diğer arkadaşa parti grubu adına söz v e r m e 
mek icabeder. Bu bir. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımıza gelince, Meclisi Âli sırf salısını il
gi lendiren bir tariz vehmett iği için, Meclisi Âli kendisinin konuşması hu
susunda karar aldı. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Fikre isnat yapıldığı için.. . 

F Ü R U Z A N TEKİL (Devamla) - Tüzük sarih, fikre isnat yapıldığı takdir
de, fikre fikirle mukabele edildiği takdirde, imtiyazı olmıyan, Hüküme t 
namına, komisyon namına, grup namına konuşmıyan arkadaşlar sırası
nı bekler. Fikre fikirle mukabele budur. Nizamname bunu âmirdir. A m a 
şahsını ilgilendiriyorsa, kendisi için her hangi bir şaibe vehmetmes i su
retiyle hassasiyetini tahrik eden bir vaziyet varsa o zaman isim sırası ile 
kürsüye gelmesi, Meclis kararı ile caiz olabilir, Meclis onun için söz ver
miştir. 

Somuncuoğlu arkadaşımız o kadar sarih konuştular ki, fikre muka
bele etmek suretiyle konuşmuş ve ben şahsımı ilgilendirdiği için söz al
mad ım diye beyanda bulunmuştur. Bu usule aykırıdır, teamül haline gel
memes i için maruzatta bulunmaktayım, bundan sonra böyle o lmamas ı 
nın lâzımgeldiği bilinmelidir. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Asabi bir tavırla, Re
is Bey söz ist iyorum. 

REİS - Abdür rahman Bey rica ederim asabileşmeyin. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Söz verdiğinizi zan

nederek kürsüye geliyorum, bazan oluyor da... 
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REİS - Efendim, Avni Doğan Bey arkadaşımız C. H. P. Mecl is Grubu 
Reisi bulundukları için grup adına n izamname gereğince her z aman ko
nuşabilir. Bu suretle söz aldıkları için kendilerine verilen sözde usule ay
kırı bir vaziyet yoktur. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımız da Riyaset Divanının kanaati hilâ
fına, Meclisin iktiran eden kararına binaen konuşmuşlar ve fikirlerinden 
cerhedilen kısımları savunmuşlardır. Bunun da usule aykırı bir hal ol
madığını arz ederim. 

REİS - Abdürrahman Boyacıgiller. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Ben de aynı şeyi söy-
l iyecektim. Vazgeçtim. Sağ ol. 

REİS - Sen de sağ ol. (Gülüşmeler) 

Kifayet takririni okutuyorum : 

Reisliğe 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler kâfidir. Maddelere geçi lmesini 

arz ve teklif ederim. 

Tokad 
Muzaffer Önal 

B E H Z A T BİLGİN (İzmir) - Usul hakkında söz ist iyorum. 

REİS - Buyurun. 

B E H Z A T BİLGİN (İzmir) - Muhterem arkadaşlar, Başbakandan sonra 
bir milletvekilinin konuşması tüzük icabıdır. Burada Cumhur iye t Halk 
Partisi Grubu Sözcüsü konuştu. Nizamnameye göre her hangi bir parti 
grubunun sözcüsü, komisyon sözcüsü mevkiindedir. Komisyon sözcü
sünden sonra Başvekil veya Hükümet erkânı konuşur. En son söz mil-
letvekilinindir. Bu vaziyette Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcüsünün 
konuşması Başbakandan sonra bir milletvekilinin konuşması makamın
da telâkki edilemez. Onun sözünün, ancak bir komisyon sözcüsünün ko
nuşması makamında telâkki edilmesi icabeder. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımızın konuşması ise t akaddümen bir 
cevap ve rmek için yapılmış bulunuyor. Binaenaleyh kifayet takririnin ev
velâ sırada olan bir mebusun konuşmasından sonra reye konulması ica
beder. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Bari lütfedin de mu
halefetten bir mebus konuşsun. 
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REİS - Efendim, Hükümet ten sonra muhtelif partilere mensup Mec
lis grup sözcülerinin konuşması , milletvekili sıfatını taşımaları dolayisiy
le. Hükümet ten sonra konuşan mebusan konuşması mahiyetindedir , 
tatbikat da böyledir. Kaldı ki, onun haricinde, Server Somuncuoğlu arka
daşımız da Meclisin kararı ile konuşmuştur. Mamafih takrirlerin kabul 
veya ademikabulü reylerinize aittir. 

Takrirleri okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 

Tasarının tümü üzerindeki konuşmalar kâfidir. Maddelere geçi lmesi
nin oya konulmasını arz ve teklif eylerim. 

Ayd ın 
Ş. Hasırcı 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının tümü üzerinde hatipler ve partiler sözcüleri uzun uzadıya 
görüşlerini izah etmişler, mevzu üzerinde lüzumu derecede tenevvür edil
miştir. Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini arz ve teklif ederiz. 

Antalya Konya Gümüşane 
Nazifi Şerif Nabel M. Â. Ülgen C. Baybura 

Yüksek Riyasete 

Bu kanunun tümü hakkındaki müzakerelerin kâfi görülmesinin oya 
vaz' ını teklif ederim. 

Kocaeli 
E. Vassaf 

Yüksek Başkanlığa 

Artık yeter. Söz Meclisindir. Maddelere geçelim. 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

Yüksek Reisliğe 

Müzakereler in kifayetinin reye vaz'ını rica eder im. 

Rize 

Osman Kavrakoğlıı 

REİS - Kifayet takrirlerini reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Ka

bul etmiyenler. . . Kifayet kabul edilmiştir. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Yine tüzüğü çiğnediniz Reis Bey. 
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REİS - Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Müstacel iyet le görüşülmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın başlığı hakkında bir takrir vardır. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Ekseriyet yoktur, y o k l a m a ya
pılmasını istiyoruz. 

(Cemal Reşit Eyüboğlu (Trabzon) , Sırrı Atalay (Kars) , Ferid Melen 
(Van), Mustafa Nuri Okcuoğlu (Bingöl) , Atıf Topaloğlu (Ordu) , Nuri Ser-
toğlu (Sinob) , Osman Bölükbaşı (Kırşehir) ayağa kalkarak yok lama yapıl
masını istediler). 

REİS - Bunun takdiri bana aittir. Görüşmelere devam ediyoruz. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Usul hakkında konuşacağım. 

REİS - Buyurun. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Muhterem arkadaşlar, müzakereye 
devam edip e tmemek hususu Reisin keyfine kalmış bir cihet değildir. 

N izamname diyor ki, ekseriyet olmadığını beş milletvekili ayağa kal
karak ifade ettiği takdirde Riyaset yoklama yapmaya mecburdur . Bu 
Meclisin sakfı altında Tüzüğün bu sarih hükmünü Muhte rem Riyaset 
Makamı çiğner ve böyle hareket ederse, memleket te neler o lduğunu, ne
ler olabileceğini düşünün.. (Soldan, Allah Allah sesleri) (Gürültüler). 

REİS - Sırrı Bey, arkadaşlarla beraber ayağa kalktılar. Kendiler inin 
insafına müracaat ettim. Vazgeçtiklerini söylediler. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Hayır, hayır vazgeçmedik . 

REİS - Yoklama yapacağız efendim. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Sözlerimizi tahrif ediyorsu
nuz. 

REİS - Konuşulmadı , fakat Sırrı Beyin mültefit işaretlerinden bahse
diyorum. Vazgeçtiğinizi zannett im. A m a aksine imiş. Biz de yok lama ya
pıyoruz. 

(Yoklama yapı lmaya başlandı.) 

(Bu arada C.H.P. mebuslar ından birkaçı dışarı çıktılar). 

A R İ F K A L I P S I Z O Ğ L U (Balıkesir) - Kaçıyorlar, ayıp ayıp. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Usul hakkında söz is t iyorum. 

F E R İ D U N FİKRİ D Ü Ş Ü N S E L (Bingöl) - Ekseriyet vardır, Reis Bey. 
Sonra her gün böyle yaparlar. 
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(Yoklamaya devam edildi.) 

(Bu arada Atıf Topaloğlu «Ordu» dışarıya çıkmak istedi) 

(Soldan gürültüler. Kaçma kaçma sesleri) 

A T I F T O P A L O Ğ L U (Ordu) - Söz istiyorum, bu hususta. Usule dair. 

REİS - Buyurun. 

(Atıf Topaloğlu «Ordu» kürsüye geldi) 

(Soldan gürültüler, in, in sesleri) 

(Atıf Topaloğlu kürsüyü terketti ve dışarıya çıktı) 

(Yoklama devam etti.) 

REİS - Ekseriyet vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 

Bir takrir var okutuyorum. 

Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun başlığının arz ettiğim sebeplerle (Basın va-
sıtasiyle veya radyo ile işlenecek bâzı suçlar hakkında kanun) olarak de
ğiştiri lmesini teklif ederim. 

İzmir Mebusu 
Pertev Arat 

REİS - Komisyon. 

A D L İ Y E E N C Ü M E N İ N A M I N A M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Muh
terem arkadaşlar; Pertev Arat arkadaşımızın teklifi bir kel ime değişikli
ğ inden ibarettir. Kendileri «Basın vasıtasiyle» teklif ediyorlar. Biz, «Matbu 
at vası tasiyle» diyoruz. Bu değişikliği biz komisyon olarak Meclisin takdi
rine terkediyoruz. İkisi de olabilir. Fakat matbuat tâbiri daha şümullü
dür. Anayasa hükümlerine de uygundur. Bu bakımdan matbuat tâbiri
nin kalması daha muvafık olur. 

REİS - Efendim; teklifi tekrar okuyup reylerinize arz edeceğim. 

(İzmir Mebusu Pertev AratTn takriri tekrar okundu.) 

REİS - Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. . Etmiyenler. . . 

Kabul edilmiştir. 

Neşir Yoliyle veya Radyo ile İş lenecek 

Bâzı Cürümler Hakkında K a n u n 

M A D D E 1. - Matbuat vasıtasiyle her ne suretle olursa olsun : 

1. Namus , şeref veya haysiyete tecavüz edilmesi veya hakarette bulu
nulması , 
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2. İtibar kıracak veya şöhret veya servete zarar verebi lecek bir husu
sun isnadedilmesi, 

3. Rıza hilâfına hususi veya ailevi ahvalin teşhir olunması , 

4. Yukardaki hal ve suretlerle tecavüz, hakaret, isnat veya teşhire 
mâruz bırakılacağından bahsile tehditte bulunulması . 

Hallerinde fail (6) aydan (3) seneye kadar hapis ve (1 OOO) liradan (10 
000) liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Yukarda yazılı cürümler resmî sıfatı haiz olanlar a leyhinde sıfat veya 
hizmetler inden dolayı işlendiğinde cürme müret tep olan ceza üçte birden 
yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

REİS - Nadir Nadi buyurun. 

N A D İ R NADİ (Muğla) - Sayın arkadaşlarım; bu kanunun en müh im 
maddesi olan. kanunun ruhu diyebileceğimiz birinci madde basın haya
tına yeni bir kayıt lama getirmemektedir . Türk Ceza Kanununun ispata 
cevaz veren hükümleri - Her zaman olduğu gibi yine mahfuzdur. Dünkü 
konuşmalarda sık sık bahsedilen tevhidi içtihat kararı ise 1949 yı l ında 
verilmiştir. 

Demek oluyor ki, 1950 yılının ilk toplantı haftalarında biz burada ba
sın hürriyetini en ileri bir merhaleye ulaştırdığımızı sandığımız sıralarda 
gerçek durum bu kanunun birinci maddesinde derpiş edilen hal lerden -
cezaların şiddetlendirilmesi müstesna- hemen hiç farklı deği lmiş . 

O zamanlar hakkında isnatta bulunulan bir bakan, veya bir yüksek 
memur mahkemeye başvurduğu takdirde sanık ispat hakkından fayda
lanmak imkânlar ından yine mahrum kalacakmış. 

Şu halde bugün karşılaştığımız mesele, yeni getirilen kanun tasarısı
nın memleke t realiteleri bakımından lüzum ve zaruretini incelemek de
ğil, fakat 1949 yıl ında kurulmuş bir içtihadın gerçek karakterini tayin et
mektedir. 

Arkadaşlar , tevhidi içtihat kararının dayandığı mucip sebepler ne 
olursa olsun, Türk hukuk doktrini bu kararı hatalı bulmaktadır . Memle 
ketimizin en yüksek otoriteleri bu hususta fikir birliğine varmışlardır . 

İspat hakkı, bir bakanı ait olmadığı mahkemeye sevk edip onu sorgu
ya çekmek demek değildir. Bu, her şeyden önce mukaddes müdafaa hak
kının bir zaruretidir. Bundan yalnız dâvâlı değil, davacı da faydalanır. 

İfa ettiği vazifeden dolayı isnada uğramış bir devlet adamı farzediniz. 
M a h k e m e y e gidiyor, dâva açıyor. 
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Bu Devlet adamının mahkemeye başvurması keyfiyeti, isnadın yalan 
olduğunu açığa vuran bir delil sayılabilmek için elbette ispat hakkının 
mevcudiyet i şarttır. Aksi takdirde ne bakanları ne yüksek memurlar ı do
kunulmaz, haklarında konuşulmaz birer tabu farzetmek gerekir ki, bu 
hali demokrat ik rejimin temel prensipleriyle bağdaşt ı rmak güç olur. 

İspat hakkının kötüye kullanılması ihtimalleri yok mudur? Elbette 
vardır. Siyasi maksatlarla Devlet adamlarını halk gözünde küçük düşür
mek için türlü tertipler tasavvur edilebilir. -İspat hakkından faydalanır, 
haftalarca ve aylarca düşmanımız aleyhine propaganda yaparız. Net icede 
m a h k û m olsak da onu çürütmüş oluruz,- diye düşünen partizan ruhlu 
kimseler bulunabilir. Fakat arkadaşlar birinci maddede derpiş edilen ağır 
cezalar karşısında bu cüreti göstermek kolay değildir. Kaldı ki, ispat hak
kı tanınmadığı halde bile, cezayı göze aldıktan sonra suçu işlemek m ü m 
kündür. Birinci maddenin içinde yaşadığımız şartlara ve hedef bildiğimiz 
demokrat ik nizama yakışır bir hüviyete kavuşması için tevhidi içtihat ka
rarını hükümsüz bırakan bir şekil alması zaruridir. 

Bu hususta maddenin sonuna eklenmek üzere hazır ladığım bir değiş
tirge önergesini tasvibinize sunuyorum, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REİS - Fıkra olarak değiştirge veriyorsunuz değil mi? 

N A D İ R N A D İ (Muğla) - Evet, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REİS - Cezmi Türk; 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Efendim, yüksek ekseriyetinizin müta lâa ve 
kararı ne olursa olsun, biz sadece burada ortaya atılan fikirlere mukabe
le e tmek istiyoruz. 

Çünkü, bir küçücük muhalefet grubu olarak; serdedilen ve hukuki 
mesnet olarak gösterilen fikirleri karşılamak zaruretini duyuyoruz . Asıl 
efkârı teşviş edecek ve hattâ dünyanın bildiği hukuk mütearifelerini te
şevvüşe uğratacak ve halk umumi efkârına iaşesinin ve yayı lmasın ın 
memleket imiz için doğru olmadığına kaani o lduğumuz beyanları karşıla
nmalıyız. Bu bakımdan dün sayın Başbakan buradaki beyanları sırasın
da: Memurlar hakkındaki hükmün bu kanunun şümulüne alındığını ne
reden çıkardığımızı söylemişlerdi. Mukabeleten dün gece arz etmiştik. 
Bugün kürsüye çıkışlarında bu sefer beyanatları başka şekilde tezahür 
etti. Memurlar ı iki gruba ayırdılar, bir grup, bu kanunun şümulüne gir
erek h imaye görecektir, bir kısmı da bu kanunun şümulüne gi rmiyerek 
h imaye görmiyecektir , dediler. Yani dünkü beyanlarının sarahatine rağ
men aksine gittiler. Bizim dediğimiz sahaya geldiler, hak ve adalet yolu
na geldikleri için müteşekkiriz. 
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Şimdi bu sahada daha objektif olarak görüşebiliriz. Demek ki bu ta
sarı bâzı memurlar ı himayesine almakta, bâzıları için ispat hakkını tanı
mamakta , bâzıları için de tanımaktadır. 

Sayın Başbakanın beyanlarından çıkan mâna şudur : Bâzı memurlar 
bu kanun himayesindedir; onlar da üç kategoriye ayrı lmaktadır : Birisi; 
Anayasan ın 61 inci maddesine dâhil olan Bakanlar Kurulu kategorisi , bi
risi; bunun dışında kalan Memurin Muhakemat Kanununun h imaye et
mekte olduğu memurlar kategorisi, üçüncüsü de; bunların dış ında kalan 
memurlar . Şimdi, bu üç fikri kısaca karşılamak isteriz : 

Birinci fıkra, Anayasanın 61 inci maddesi gereğince bakanlar hakkın
da verilen hükümdür. Zannedersem Bay Halil Özyörük 'ün Temyiz Baş
kanlığı zamanında veri lmiş olan tevhidi içtihat kararı da bu Anayasa 
hükmüne istinadederek doğrudur, demektedirler. 

Evvelâ sayın Menderes ' in buradaki vaziyetini tespit e tmemiz lâzımdır. 
Sayın Menderes , bu kanunu gerekçesiyle birlikte getiren Hükümet orga
nının, icra organının başındadır, sonra da buraya çıkarak, teşriî organın 
başında da tefsirini yapmaktadır . Ayr ıca kaza cihazının en yüksek mer
tebesi tarafından verilmiş bir hükmün Anayasaya müstenit , 61 inci mad
desiyle veri lmiş bir hüküm olduğunu söylemek suretiyle Temyiz kararını 
takabbül ederek, müdafaasını yapmaktadır . Ayr ıca Anayasa Komisyonu
nun raportörlüğünü takabbül ederek burada tefsir ve izah ederek mes
netlere bağlamıya çalışmaktadır. Bu çeşitli yolların demokrat ik parlâ-
mentar izme yeni girmiş olduğu iddia edilen bir memeleket te vuzuhla tes
pit edi lmesi lâzımgelir. Hem icra organının başında bulunan, hem de ic
ra organı olan Hükümetin getirdiği tasarıyı müdafaa etmek mevki inde 
olan zat, aynı zamanda teşriî organın bütün komisyonlarının sözcüsü gi
bi, teşriî müesseselerin tefsircisi gibi, çıkar burada beyanda bulunursa, 
bunun hukuki kıymeti nerede kalır? Ve Anayasa Komisyonu, Adale t Ko
misyonu sözcüsünün burada vereceği beyanlar kudretinde olamaz. Bir 
parti başkanı olmak bu işlere müdahaleyi icabett irmez. 

Siyasi mevki sahibi olarak bir eserin senaryosunu yazmak, hem reji
sörlüğünü yapmak, hem de aktörlüğünü yapmak, ondan sonra da geçip 
tiyatro münekkit l iği yapmak fazlaca siyasi, sanatkârane bir iştir. (Sağdan 
bravo sesleri). Memleket imizde bu usulün teamül haline gelmesi , bu kabil 
siyaset sanatkârlarını artırır. Bu da memleket in istikbali için iyi değildir. 

Fikir olarak verdiklerini karşılamak istediğimiz şudur : 

Tevhidi içtihat kararı siyasi tefsirler hilâfına olarak Anayasan ın 61 
inci maddes ine istinadetmemektedir. Onunla ilgili değildir. Sayın Nadir 
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Nadi arkadaşımızın belirttiği veçhile, bir bakana isnatta bulunan şalısın 
ispat hakkına dayanarak mahkemeye gidip maznun olarak kendini mü
dafaa etmesi, bakanın muhakemesi demek değildir. Burada küçük keli
m e oyunları , küçük tedaii efkârla, bir siyaset heyecanı havası içinde, hu
kuk fikrini ve hukuk mantığını tanımak m ü m k ü n olmıyacaktır arkadaş
lar. O bakımdan sayın Nadir Nadi 'nin mektup noktai nazarına bizim Gru
bumuzun noktai nazarını da ilâve ederek diyorum ki; Anayasan ın 61 inci 
maddesini bakanların Divanı Âliye şevki için mesnet gösterebilirler, fakat 
her hangi bir basında isnat yapmış bir muharrir in kendisini müdafaa 
için ispat hakkını kul lanmasına mâni bir misal olarak getiremezler. Biri 
bir vatandaşın müdafaai nefsine taallûk eden hukuku meşrua ve tâbiiye-
sindedir ve bakanın orada muhakemesiyle hiçbir alâkası yoktur. Baka
nın Divanı Âliye şevki işi ise doğrudan doğruya siyasi bir müesseseye ait
tir, bundan dolayı ister sevk eder, ister etmez. Yani bunun A n a y a s a ile 
hiçbir alâkası yoktur. 

İkincisi, t amamen siyasi mesuliyetlere taallûk eden ve Anayasan ın 
âmir hükmüne rağmen maalesef mahsus kanunu olmıyan bir hususa 
aittir. 

Şimdi Başbakanın bilhassa demagojik kelimeler tâbirini muhalefete 
karşı bu mevzuda kul lanmaması gerektiğini, aksi halde bu gibi beyanla
rın asıl kendilerini bu kelimeler karşısında daha derin derin düşünmele
rini icabettirecek vaziyete düşürmesinin mümkün olduğunu arz eder im. 
Şu halde ispat hakkı bir müdafaa hakkıdır. Bir bakanın muhakemes i de
mek değildir. Anayasanın 61 inci maddesiyle alâkası yoktur. 

Tevhidi içtihat kararlariyle alâkasına gelince; tevhidi içtihat kararı, 
maalesef memleket imizde en büyük kazai müesseselerin dahi bâzı siya
si; heyecanlı devirlerde hata edebildiklerini göstermektedir ve bu hata 
vicdanı â m m e tarafından tasvip görmemiştir . Esasen Nadir Nadi 'nin şim
di buradaki beyanlarında tebarüz ettirdikleri gibi, hukuk otoriteleri tara
fından memleket teki hukuk bilginleri ve Türk hukuk doktrininin özü ve 
esası bakımından da iltifat görmemiştir . Bunu siyasi hayat ımızın geçmiş 
devirdeki kötü tecellilerinden biri olarak ele alalım. Ve maalesef totaliter 
rejimlerin karşısına daima çıkan adalet cihazları, bu mücadele çok uzun, 
y i rmi , otuz sene sürerse en yüksek adalet cihazlarının dahi otoriter re
j imler in kötü itiyatları karşısında bâzı şaşırtıcı, hayret uyandırıcı karar
lara vardıklarının da hazin bir misali olarak tarihe gömel im. Fakat bunu 
tarihe gömmek için de burada bir kanun maddesi tedvin edel im. Çünkü 
o kararın öncesinde ve sonrasında tatbikatı vardır. Bendeniz müşahhas 
iki vak'a ile Başbakanın bu tevhidi içtihad kararı hakkındaki hükümle-
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rini karşı lamak isterim. Bir tanesi tesadüfen bendenizin başına geldi. 
Adana 'da Demokrat Gazete ile bir vali muavinine karşı mücade le açmak 
lâzımgelmiştir . İspat hakkını kullanmak lâzımdır. Mahkemeye gidip ispat 
hakkını kullanacağımız anlaşılınca zamanın iktidarı bir mülkiye müfetti
şi göndermişt i r ve onu memurin muhakemat kalesinin arkasına almıştır. 
Fakat cesaretle bunu mahkemeye vermek celâdetini gösterememişlerdir . 

İkinci vaka Kâzım Arar arkadaşımızın başına gelmiştir. Başkent Ga
zetesi ile valiye hakaret etti diye mahkemeye verilmiştir. Maalesef ispat 
hakkını kul lanmaya tevhidi içtihat kararı mâni olmuştur ve hükme bağ
lanmıştır. 

Mevcut mevzuat ımıza göre memurların ailevi ve şahsi hususları , di
ğer vatandaşlarımız gibi esasen teminat altındadır. Onun hakkında hiç
bir iddiada bulunulamaz. Zaten bu hususta ispat hakkı da ver i lemez. Fa
kat â m m e vazifesi gören memurların vazifei memureler i ı ıden mütevell i t 
suiistimalleri hakkında itham yapılabilir ve ispat hakkı da olmadığı için, 
tevhidi içtihat kararı da buna mâni olduğu gibi, bu kanun da, âm ve şâ
mil mânasiyle bu hakkı takyidetmektedir. Üstelik birinci madden in son 
fıkrası da cezayı ağırlaştırmakta, resmî şahsiyetlere karşı işlenirse üçte 
bir nispetinde cezayı yükseltmektedir. Bu hüküm de Sayın Başbakanın 
bu sabahki ve dün akşamki beyanlarını tekzibe kâfidir. Başbakan diyor 
ki; yeni bir hüküm getirmedik ve mevcut hükümleri ağırlaşt ırmadik. Hal
buki birinci maddenin son fıkrası yeni bir hüküm getirildiği ve bu hü
kümle de mevcut hükümlerin ağırlaştırıldığmı göstermektedir . Kendi ta
sarılarının, getirdikleri birinci maddesinin son fıkrası, kendilerinin huzu
runuzda olan ve siyasi heyecan içinde geçen beyanlarını tekzibetmekte-
dir. İşte bunlardan sonra, fikir itibariyle en esaslı gördüğümüz iki nokta
da, Sayın Başbakanı karşıladıktan sonra, uydurma haber neşre tme hak
kındaki beyanlarına iştirak ederiz. 

Bu mülâhazalarla Avrupai hiçbir memleket ten müspet ve modern mi
saller getirmediklerini de bilerek Sayın Adalet Bakanının, dün burada 
1881 tarihli Fransız Matbuat Kanununu misal göstermekle, el lerindeki 
mektubat ve tercümelerin pek eski zamanlara ait, hattâ 3 üncü Napole-
on devrine ait olduğu anlaşılmaktadır. Fransız mevzuatı Mareşal Peten 
devrinde ve ondan sonra gelen Cumhuriyet devrinde yeniden tetkika tâ
bi tutulmuştur. Bu hususta muhtelif tadiller vardır. Yalnız kanunlar de
ğil, kararnameler de vardır. İcabederse ve mecbur ederlerse onları da taf
sil ederiz. Bu nevi mevzuatta, tuluat fikirlerin yardakçı l ığından içtinabe-
delim. H e m niçin sağa sola bakıyoruz? Niçin İsviçre kanunlariyle iktifa 
e tmiyoruz? Hukuku medeniyede esas tut tuğumuz İsviçre mevzuat ın ı ni-
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çin ceza mevzuunda, matbuat sahasında tutmuyoruz? İcabeder de kar
ş ı lamaya kalkarlarsa vesikalariyle arz e tmeye hazırız. 1881 tarihli Fran
sız Matbuat Kanunu pek geri ve yayadır. 

Son söz olarak : Bu madde kabili telâfidir. Şimdi siyasi kaprislerinizi 
de tatmin eder diye birkaç kelime tadili ile tevzin edebilecek bir değiştir
ge ve rmiş bulunuyoruz. İkinci fıkraya (haksız yere) kelimelerini koyarsa
nız yani (haksız yere) konuşursa cezalandıralım. Sonra (delâil ve vesaik
le ispat edilmediği takdirde) kelimelerini de koyarsanız bu mesele halle
di lmiş olacaktır. Siz de memlekete yeni tazyikçi bir eser ge t i rmemiş ola
caksınız. Bütün temenni ve istirhamımız, verdiğimiz değişt irgenin tasvi
binize, iltifatınıza mazhar olmasından ibarettir. Önergemiz in kabulünü 
rica ederiz. 

REİS - Saat 15'te toplanılmak üzere celseye son ver iyorum. 

REİS - Celseyi açıyorum. 

Başkanlık Divanının mâruzâtı vardır, arz ediyorum : 

Yarın sabah saat onda başlamak ve saat 13'te nihayet bu lmak üzere 
toplanmayı tensibinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler. . Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi üzerinde müzakerelere devam ediyoruz. 

Söz Osman Bölükbaşı 'nındır. 

Madde üzerinde konuştuğumuzu hatiplere bir kere daha hatırlatıyo
rum. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Reis hazırlıklı. 

REİS - Sadece ifade ediyorum. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Muhterem arkadaşlar; Hükümet ta
rafından getirilen tasarının heyeti umumiyesi üzerinde konuşmak imkâ
nını kifayeti müzakere takriri dolayisiyle bulamadık. Şimdi maddeler 
üzerinde fikirlerimizi parça parça arz edeceğiz. Sayın Başbakan burada
ki konuşmas ında Demokrat Partinin hazırlamış olduğu bu kanun tasa
rısını Türk Milletine hasbi düşüncelerle seçimlerden evvel sunulan bir 
hediye olduğunu ifade ettiler. Bu kadar hasbi düşüncelerle hareket eden 
bir Hükümet in kendisini türlü ithamlar altında bırakacak böyle bir yol 
tu tmamasını gönül arzu ederdi. Mademki millete bir hediyede bu lunmak 
arzusunda idi, seçimleri kazanacaklarına emin olduklarını burada söyle
diklerine göre, seçimleri kazandıktan sonra bunu bir şükran hediyesi 
olarak millete takdim etselerdi daha isabetli olurdu. 



T Ü R K P A R L A M E N T O T A R İ H İ 

Arkadaşlar; bendeniz politika adamlarının ve fikir adamlar ının müta
lâalarının zaman zaman kendi tenkidlerinde, rehberlik vazifesi görsün 
diye, bu kürsüde zikrederim. Geçenlerde burada Adalet Bakanı konuşur
ken bir profesörün kitabından bâzı satırlar okuyarak mahkûmlar lehine 
olan bir tefsir fıkrasının ç ıkmasına mâni olmak için büyük gayret sarfet-
tiler. Bendeniz de şimdi binlerce hâkim yetişt irmiş, ilim müesseseler inde 
çalışan şöhret sahibi insanların eserlerinden, makaleler inden parçalar 
okuyacağım altında Adalet Bakanının da imzası bulunan bu tasarının 
sakatlığını tebarüz et t irmeye çalışacağım. 

Başbakan burada konuşurken, «ilim heyeti dedikleri biz im vekâlet le
rin memurlar ından mürekkept i r» dedi. Belki memurlar ın mütalâaları 
Başbakanı tatmin etmez diye tenkidlerime bizzat Başbakanın sözleriyle 
başl ıyacağım. Öyle tahmin ediyorum ki, Adnan Menderes ' in Demokra t 
Parti adına bu kürsüde vaktiyle vermiş olduğu demokrat ik fetvalar Baş
bakanı dahi i lzam edecek, itiraz etmek imkânını bulamıyacaklardır . 

Şimdi tenkidlerimizin anlaşılması bakımından faydalı olacak görüşle
rimizi aydınlatacak olan Başbakanın mütalâalarından bâzı satırlar oku
yacağ ım : 

Sene 1946... Matbuat Kanununun tadili için Recep Peker bir tasarı 
get i rmiş bulunuyor.. . O zaman Adnan Menderes ' i bugünkü muhalefet in 
ruhu ile bu kürsüde kükrer olarak görüyoruz. Fakat zamanla , husuf ve 
küsuf denilen hâdiseler siyasi hayatta çok görüldüğü için şimdi o görüş
ler t amamen unutulmuş bulunuyor ve karşımıza başka bir çehre ile çı
kıyor. 

Arkadaşlar ; Matbuat Kanununun 30 ncu maddesi şerefleri, heysiyet-
leri masun bulundurmak endişesiyle vaktiyle tedvin edilmiştir. Recep Pe
ker, cezaları teşditletmek, yeni suç unsurları ilâve etmek için buraya gel
diği zaman, sayın Başbakan şu mütalâalarla karşısına çıkmıştı . (Şimdiki 
Başbakan sesleri) Tabiî şimdiki Başbakan. 

Bir noktayı izah e tmeden metni okumıyacağım. Deniliyor ki, «kanun 
kötülükleri menetmek için çıkarılıyor. Şeref ve haysiyetlere dokunmıyan-
lar için hiçbir hüküm konulmuyor .» Münevver birçok arkadaşların bu
lunduğu bir mecliste bu sözlerin üzerinde durmak lâzımdır. Dünyanın 
hiçbir yer inde iyiliği menetmek için kanun çıkarıyorum diyen görü lme
miştir. Hepsi kötülüğü menetmek için kanun çıkardığını iddia etmiştir. 
Fakat öyle elâstiki hükümleri ihtiva eden kanunlar çıkarmışlardır ki, ile
ri sürdükleri gayeyi o kanunlar katletmişlerdir. Seyyal suç unsurları , 
onun yanı başında ağır cezalar... Böyle kanunlara göre matbuat hürdür 
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demenin hiçbir mânası yoktur. Kalemi eline alan bir atandaş, ne olduğu
nu anlamakta güçlük çektiği seyyal suç unsurlarının yanı baş ında üç se
nelik beş senelik hapis cezasını görürse, eline aldığı o ka lemin ucunda 
Erciyes Dağı kadar ağırlık hisseder. İşte hürriyetleri öldüren bu korku 
duygusudur. 

S U A T B A Ş O L (Zonguldak) - Aferin Bölükbaşı. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Sağ ol. Ne günlere kaldık değil mi? 

REİS - Müsaade buyurun efendim. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I ( D e v a m l a ) - Matbuat Kanununun 30 uncu 
maddes i diyordu ki : (Bakanların, mebusların, devlet memurlar ın ın isim 
zikretmeksizin şeref ve haysiyetlerini şaibedar edecek, gölgelendirecek 
yazı yazmak yasaktır.) Bugün Adnan Menderes ' in burada söylediği sözler 
bunu ifade ettiğinden daha fazlasını ifade etmiyor. O zaman A d n a n Men
deres ne diyordu? Maveradan bir ses : «maddede tarif olunan suç her 
hangi bir vatandaşa karşı işlenmiş olursa bunun müeyyides i nihayet bir
kaç haftalık hapis cezasını geçmezdi . Binaenalyeh 30 uncu maddeyi de 
va tandaş şeref ve haysiyetini korumaya matuf bir hükmü ihtiva ediyor 
demeye imkân yoktur. O halde gerekçede ileri sürüldüğü gibi tasarı va
tandaş haysiyetini ve hürriyetini ihlâl eden fiil ve hareketleri ön lemek 
maksadiyle sevkedilmiş değildir. Yine gerekçede, (basının Devlet ve millet 
menfaatlerine hadim bulundukça yapıcı bir kuvvet olduğu ve aksine ha
reketin de yıkıcı bir kuvvet saltanatı doğuracağı) yolundaki müta lâaya da 
avdet edel im. Hukuki Devlet esasına, demokratik prensiplere inanan biz
ler için Devlet ve milletin menfaati Anayasanın vatandaş için kabul etti
ği hak ve hürriyetlerin kendi sübjektif görüş ve hükümler imizle ihlâl inde 
değildir. Anayasanın sarih mânası ortada iken Devlet ve millet menfaat
leri tâbirleri gibi seyyal ve her yana çeki lmeye müsai t sübjektif ölçülerle 
hareket etmeyi doğru bulmamaktayız .» 

Tıpkı bugünkü tasarının ihtiva ettiği suç unsurları gibi. 

Malûmdur ki, topluluk içinde hiçbir hürriyet hudutsuz değildir. Fa
kat eğer böyle olsaydı bizzat hürriyet emvcut olmazdı . Binaenaleyh her 
yerde olduğu gibi memleket imizde de her hürriyet gibi basın hürriyetin
den bahsolununca kanunla hudutlanmış medeni bir hürriyetin hatıra 
gelmesi gayet tabiîdir. Ancak, hürriyeti sınırlayan hükümler in v a z i n d a 
hâkim olan zihniyet ve prensiplerdir ki, bir memleket te h ü k ü m süren 
idarenin karakterini tâyin eder. Hürriyete hudut ç izmek demek bizzat 
hürriyeti ortadan kaldırmak demek olamaz. Anayasa va tandaşa fikir 
hürriyetini tabiî haklardan olarak tanımaktadır. Devlet ve milletin asıl 
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menfaati işte bunun tahakkuk ettirilmesindedir. Yoksa vatandaş hak ve 
hürriyetlerini ortadan kaldıranlar hep vatandaş hak ve hürriyetlerini 
sağlamak istediklerini ileri sürmüşlerdir. Matbuat ın yıkıcı bir kuvvet sal
tanatı olabileceğinden bahsolunurken bütün dünyada şahıs veya zümre 
saltanatı kurmak veya idame etmek istiyenlerin bilhassa son 15-20 sene 
içinde millet ve memleket menfaatlerini ileri sürerek ne parlak küll iyat ve 
edebiyat vücuda getirdikleri asla unutulmamalıdır . Milletleri koyun sü
rüleri halinde ölüme götüren son zamanların tanınmış sergerdeleri bü
tün kuvvet ve meşruiyetlerini Devlet ve millet menfaatlerine hizmet edi
yor o lmak iddiasından almışlardır. Tekrar arz ediyorum, millet ve m e m 
leket menfaatlerinin icabı her şeyden önce Anayasanın ruh ve mânas ına 
sadık kalmaktır. Başka türlü olursa muhtelif görüş zaviyelerine göre de
ğişen umumi ve seyyal tâbirlerin mâna ve hudutlarını herkes kendi bil
diği gibi çizer. Arkadaşlar; Türkiye 'de basını Hükümete taraftar ve muha
lif olarak iki grupa ayırabiliriz. Bu itibarla basın kül olarak mütalâa olu
namaz. Basının Devlet ve millet menfaatlerine hadim olup olmadığı bah
sini edenlere sorsam, Devlet ve millet menfaatlerine hadim o lmayan ve 
yıkıcı bir kuvvet saltanatı istidadını gösteren gazeteler hangileridir? Şüp
hesiz ki, muhal i f gazeteleri gösterecekler.» Bugün Menderes ' in gösterdiği 
gibi. 

«Yine bu yurtta yaşıyan milyonlar ve milyonlarca vatandaşa sorarsa
nız bunun aksini söyliyeceklerdir. Açık hakikat şudur ki, va tandaş hür
riyetine saygı göstermek millet ve Devlet menfaatlerine hadim olmak gibi 
tâbirler alt ında Hükümete muhalefet etmekte olan gazeteler dize getiril
mek istenmektedir .» Tıpkı bugünkü tasarı gibi. Ve bu ilk görülen ve ba-
şagelen bir hâdise değildir. Matbua ve gazete icat olunalı matbuat tarihi 
bunun misalleriyle doludur. Ancak dünyanın öyle bir devrinde yaşıyoruz 
ki, artık bunlar anlaşılmış, asrın bu mühim yaratıcı kudretinin zararla
rının hürriyet rejimi içinde gazetelerin yetişmesi ve çoğalmasiyle önlene
bileceği medeni âlemce kabul edilmiş bulunmaktadır .» Medeni â lemin bu 
esası kabul ettiğini bu beyaniyle tesbit eden Başbakan matbuat ı zencire 
vuran yeni hükümlerle karşımıza gelmektedir. H e m öyle hükümler ki, es
babı mucibeden mahrumdur. Bunu da biraz sonra izah edeceğim. 

Menderes ' in güzel sözlerinden bâzı parçalar daha okuyacağım : 

«Matbua t ancak demokrat ik şartlar altında süratle gelişebilir. Matbu
atın gel işmesi için maddi, mânevi her yardımı yapmak, fikir ve irfan ha
yat ımız bakımından gayet ehemmiyetl i bir vazife iken şimdi de bilâkis ye 
ni yeni tehdit edici hükümlerle onun karşısına ç ıkmaktayız .» H e m ne za
man? Devlet Bakanı burada anlattığı için tekrarında mahzur gö rmed iğ im 
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bir hikâye ile söyliyeceğim : «Düğün değil, bayram değil eniş tem beni ni
çin öp tü .» Demiş kız. Seçimlere girerken öpüyorlar. (Gülüşmeler). 

«Vatandaş hürriyetine saygı parolası altında matbuat hürriyetini tah
dide giderken unutuyoruz ki, matbuat hürriyeti sadece birkaç yüz gaze
tecinin hürriyeti değildir. Matbuat hürriyeti bütün millet fertlerinin malı 
olan bir hürriyettir. Matbuat hürriyetinin daraltılması ve kaldır ı lması ha
linde milletin bütün fertleri kendi hürriyetlerinden mahrum edi lmiş ol
duklarını hissederler. 

Arkadaşlar ; gerekçede, (tasarıda da aşağı yukarı bu tâbirler var.) Dev
let kuvvet ve kudretini hiçe indirmek istidadını gösteren fiil ve hareketle
ri ön lemeye matuf müeyyidelerin konulmasından bahsolunuyor. Biraz 
aşağıda da (Devlet mefhumu içine giren müesseseleri yalan, tezvir ve if
tira gibi, halkın itimadının sarsılmasına sebebiyet veren fiillerin ceza mü
eyyideleri altına alındığı) ilâve olunuyor. Derhal cevap vereyim ki, bütün 
bu suçlar dahi mevcut kanunlarla esaslı ceza müeyyideler i al t ında bu
lunmaktadır .» O müeyyideler hafiflenememiştir. «Ve bunlar maksadı te
mine kâfidir. Bunun delili ş imdiye kadar Devlet nüfuz ve kudretinin mev
cut cezai hükümler le her türlü sarsıntıdan masun kalabilmiş olmasıdır .» 
O günün muhalefeti Devletin nüfuz ve kudreti sarsılıyor, demekte idi. 
Şimdi roller değişmiş oluyor. «Bilâkis bu konuda ıstırabı mucip olan ci
het; Devlete mensup hiçbir kimsenin Devlet nüfuzuna dokunur tehdidi 
ile tenkid ettiri lmemesi, â m m e murakabesinin bir türlü iş l iyememesidir . 
Devlet nüfuz ve kudreti yeniden şiddetli ceza müeyyideler iyle desteklen
meye niçin ihtiyaç hâsıl olmuştur? Burada dikkat edilmesi lâz ımgelen ci
het Devlet nüfuz ve kudretiyle şahıslara izafe edi lmek istenen nüfuz ve 
kudret in ayırdedilmesidir. Türk Milleti; Devleti da ima başta tutmak ol
gunluğunu göstermiş bir millet olduğu içindir ki, tarih boyunca Devlet 
kurmayı ve onu yaşatmayı bilmiş, Devletsiz kalıp perişanlığa, dağınıklı
ğa düşmemişt i r .» 

Görülüyor ki, arkadaşlar, basın hürriyeti hakkında ancak bu kadar 
güzel kaside yazılabilir. Fakat bu kasidenin o günkü âşıkları müdafaa et
tikleri en aziz fikirleri bugün sokak ortasında evlâdını tek başına terk 
eden duygusuz bir ana gibi yüzüstü bırakıyorlar. Ve buraya bir kanun ta
sarısını seçim mücedelesinin başladığı bir sırada getiriyorlar. Şimdi göre
ceksiniz Menderes yine kendi kazdığı çukura kendi sözleriyle düşecektir. 
Ne buyuruyorlar, okuyorum bir parça daha. 

«30 uncu maddede zikrolunan suçlar o kadar çok işlendiği ve kanun
daki cezalar tatbik edildiği halde önlenemediği gibi bir durum karşıs ında 
mıy ız?» 
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Vaktiyle bu suali soran Başbakanın altına imzasını koyduğu bu tasa
rının esbabı mucibesinde bu mevzuda bizi tatmin edecek fikirlerin, mü
talâaların ve istatistiklerin bulunması lâzım idi. Kanun hükümler inin ki
fayetsizliği hakkında hiçbir sarih bilgi yok, yuvarlak ve toparlak birkaç 
cümle ile İsveç Kanununun esbabı mucibesinden alınmış iki satırla kar
şımıza geliniyor. Ve medeni âlemin kabul ettiği esasları mevzuat ımıza ak
settiriyoruz diye hilafı hakikat sözler söyleniyor. Şimdi ben de medeni 
âlemin bu mevzuda neler kabul ettiğini, âlimlerin kitaplarından okuya
cağım. O zaman hayretle göreceksiniz ki, Hükümet imiz i t imadımızı suiis
timal etmektedir. 

Devam buyuruyor Menderes ; sual soruyor; cevap veriyor : «Hayır , o 
halde yazı yazarken her vatandaş beş seneye kadar hapis o lmanın deh
şeti içinde tenkidin semtine uğramamaya, tehlikeli mıntakalardan çok 
uzaklarda kalmaya mecbur olacaktır.» Rica ediyorum, hangi devirde olur
sa olsun, tenkidi yasak ediyorum, diyen kanunlar var mıdır? Yok . Yalnız 
tenkidi değil, kötülükleri önlemek için getirilen elâstiki hükümler in ihti
va ettiği ağır cezalar demek ki, insanları y ı ld ı rmamış , ya suç iş lersem en
dişesi bir kere bir adamın kafasına girdi mi, onun kafası iş lemez, ağzı 
açı lmaz o lurmuş. Menderes ' in ifadesine göre tehlikeli mıntakalardan 
uzak ka lmaya çalışırmış. Âdeta bu tasarının maddeler i bir mayın tarla-
sıdır. Çok dikkatli o lmıyan bir adamın ayağının alt ından bir mayın patlı-
yabilir. Menderes devam ediyor. «Burada ağır ceza vasfından maksat 
açıktır, tenkidi korkutarak asgariye indirmek.» 

Şunu da ilâve etmek lâzımdır ki, bu suçların cezası hiçbir zaman bu 
kadar ağır olmamıştır" Şimdi izahat verdiğim zaman göreceksiniz ki, Garp 
âleminden örnekler aldığını söyleyin Hükümet, Garp âleminin mevzuat ın
da bu kadar ağır cezaların bulunmadığını bile bile buraya gelmiştir. 

Devam edelim kıymetli mütalâalara : 

"Sonra, halkın huzurunu bozarak heyecana düşürmek ve Devlete ve 
Devlet kuvvetlerinden her hangi birine karşı halkın güvenini bozacak 
mahiyet te olmak, bir ve beş senelik cezalarla karşılanan memnu fiiller 
için suç unsuru olarak gösterilmektedir. Bunların ne kadar seyyal ve öl
çüye gelmez tâbirler olduğu meydandadır tıpkı getirdiği tâbirler gibi Men
deres ' in. Tabiî 30 uncu maddedeki suç unsurları gibi suç unsurlarının 
bu kadar seyyal olması ve bunların karşılığında gayet ağır cezalar konul
ması, or tada başka mâkul sebep gösteri lmediğine göre, tamamiyle kor
kutmak ve tenkidi asgariye indirmek maksadına matuftur." Kendis inin 
bu i thamını biz de kendisine tekrarlıyoruz. Gaye ve hedef seçimlerdir. 
Tenkidi asgariye indirmektir. 
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V A C İ D A S E N A (Balıkesir) - Sadede gel. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Sadet sadet beyim. 

REİS - Müsaade buyurun. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Muhterem Reis takdir eder. 

Şimdi arkadaşlar; Başbakanın söylediğini tekrar ediyorum. Bu sözler 

onundur. (Gürültüler.) 

REİS - Osman Bey devam ediniz. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Baş üstüne. 

Başbakan buyuruyor : "Muhalefete rey veri lmesi şüphe yok ki, de
mokras iye olan derin iştiyakın ifadesi idi. Demokrat Partinin başl ıca va
zifesi beliren bu inkişafı kuvvetlendirmek ve hızlandırmak olmak icabe-
derdi. Halkın hepimizden, bilhassa demokrat lardan beklediği de bu idi. 
Halbuki Matbuat Kanunu tasarısı ile bir geri adım atılıyor. Bu geri adı
mın daha başka geri adımlara desteklik yapacağından haklı olarak endi
şeliyiz." Beş günde ne çıkacak, bilmiyoruz. "Demokrat Parti mil letvekil le
ri Mecl ise her halde geri adımlara şahitlik etmek için gelmemişlerdir ." Bu 
suali şimdi herkes kendi vicdanına sormalıdır. (Sağdan, bravo sesleri) "Gel
memiş olduklarını en kuvvetli bir iman halinde biliyorlar." İnşallah o 
iman devam ediyor. "Elemle söyliyeyim ki Demokra t Parti bu geri ad ım 
karşısında vazifesinin ne olabileceğini düşünmektedir. . . 

REİS - Osman Bey, müsaade buyurun efendim, rica eder im. 

Birinci madde ile alâkalı olarak konuşmanıza devam edebilirsiniz. 
Yalnız birinci maddenin şümulünü aşan hususlar olursa maalesef ihtar 
mecburiyet inde kalacağım. Müsaade buyurun. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Başbakan t amamen 
mevzu haricinde konuştu, ona niçin ihtar yapı lmadı? . 

REİS - Müsaade buyurun, Abdürrahman Bey, rica eder im. 

Osman Bey, izah ettiğim veçhile konuşmanıza devam edin. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Sayın Başkanın mütalâalarını ben 
de dinledim ve onların çizdiği yoldan dışarı çıkacak deği l im. Yalnız birin
ci maddenin matbuata getirdiği takyidin tehlikesinden bahsederken mat
buat ın ehemmiyet ine taallûk eden bir cümleyi burada Başbakanın nut
kundan okumak mecburiyet indeyim, iki cümleye zanneder im Reis ta
hammül eder. 

Bakınız arkadaşlar; ne buyuruyor Başbakan : "Bir Meclis seçmek ve 
hattâ bu Mecliste bir miktar muhalif milletvekili bu lundurmakla demok
ratik bir idare teessüs etmiş olmaz. Demokrasi teminatlar rejimidir. Ana-
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yasanın vatandaşlara verdiği hak ve hürriyetler teminat alt ında bulun
madıkça memleket te demokrasiden, hak ve hürriyetten bahse tmeye im
kân yoktur. Vatandaş hak ve hürriyetlerinden olmakla beraber diğer va
tandaş hak ve hürriyetlerine teminat teşkil eden matbuat hürriyetine y ö 
neltilen bu tasarının geri alınmasını arz ve teklif etmek mecbur iyet inde
yiz." Şimdi ben de aynı mucip sebeple bir takrir hazır l ıyacağım, tasarının 
reddi için hazırl ıyacağım bu takriri, dünkü fikirlerini hatırlatarak Başba
kanın da imza etmesini rica edeceğim. 

Muhte rem arkadaşlar; şimdi medeni milletlerin mevzuat ında matbu
at vasıtasiyle işlenen suçlar için konmuş olan cezalara birkaç misal ve 
receğim. Göreceksiniz ki bizim mevcut Ceza Kanunumuzun ihtiva ettiği 
hükümler Başbakanın endişe ettiği gibi hafif değildir, diğerlerine nispet
le pek çok ağırdır. Sayın Adalet Bakanına hi tabediyorum, çünkü profesör 
yazmış . Hakaret ve sövmelere dair yazan İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı, binlerce hâkim yetiştirmiş Profesör Sulhi Dönmezer , 
hakaret ve sövme suçlarının mahiyetini tahlil ediyor ve neticede diğer 
memleket lerdeki hükümleri mevzuatımızla karşılaştırıyor : "Şimdi kanu
numuzun vaz'eylediği bu müeyyideleri birkaç yabancı memleket in vaz 'ey-
lediği müeyyideler le mukayese edelim. Fransız mevzuat ına nazaran ha
karet â m m e hükmi şahıslarına ve Matbuat Kanununun 31 inci madde
sinde sayılan şahıslara karşı işlendiğinde ceza sekiz günden bir yı la ka
dar hapis ve on bin franktan on milyon franga kadar para cezasıdır. 
"Frank, bugün biliyorsunuz, bir kuruş bile ettiği yok." Hususi şahıslara 
hakaret halinde ceza beş günden altı aya ve beş bin franktan iki mi lyon 
franga kadar para cezasıdır. Mahkeme bu cezalardan yalnız birisine de 
hükmedebilir . Sövme âmmeyi hakaret taşıyanlara karşı iş lendiğinde ce
za altı günden üç aya kadar - bizimki gibi değil - hapis ve beş bin frank
tan iki milyon franga kadar para cezasıdır. Hususi şahıslara sövme ha
linde ceza beş günden iki aya kadar hapis ve beş bin franktan iki milyon 
franga kadar para cezasıdır. Mahkeme yine bu cezalardan yalnız birisine 
hükmedebil ir . 

Ayr ıca şu hususu da kaydetmek isteriz ki, Fransız hukukuna naza
ran matbuat yoliyle işlenen hakaret ve sövmeler dolayısiyle tekürrür hü
kümleri tatbik edilmez ve içtima halinde sadece en ağır suçun cezası ve
ri lmekle iktifa olunur. Bu da medeni ve demokrat Fransanın mevzuat ı . 

"İngiliz hukukuna nazaran hakaret halinde ceza bir seneye kadar ha
pistir. M a h k e m e ayrıca tesbit edeceği bir para cezasına da hükmeder . Ka
nun para cezasının tâyin işini tamamiyle mahkemeye terketmiş bulun
maktadır. 
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İsviçre hukukuna nazaran hakaret halinde altı aya kadar hapis ceza
sına ve y i rmi bin franga kadar çıkan para cezasına hükmolunur . S ö v m e 
halinde ise ceza üç günden üç aya kadar hapis ve iki bin franga kadar çı
kabi len para cezasıdır. Tatbikatta mahkemeler in hapis cezasına hükme-
dişleri çok nadir olarak vâki olmakla ve ekseriya para cezasına hükme-
di lmekle iktifa edilmektedir." 

Şu kısa mukayese göstermektedir ki, Ceza Kanunumuzun matbuat
la vâki hakaret ve sövmeler karşılığı vaz 'eylemiş bulunduğu hürriyeti 
bağlayıcı cezalar Garp kanunlarının koyduğu cezalara nazaran çok daha 
ağırdır. Ancak para cezaları daha hafiftir. Kaldı ki Garp kanunlar ına na
zaran hâkim hürriyeti bağlayıcı ceza ile para cezasından birisini tercih ile 
hükmedebi lmek imkânına malik bulunduğu halde bizde her iki cezanın 
birlikte hükmedi lmesi mecburidir. 

Garp memleket ler inde para cezalarının yukarı hadlerinin yüksek tu
tulmasının sebebi cezaları suçlunun şahsiyetinde m ü m k ü n olduğu ka
dar intibak ettirebilmektir. 

Görülüyor ki arkadaşlar, tasarıda Garp mevzuatı , Garp mevzuat ı di
ye İsveç Kanununun esbabı mucibesinden alınan iki satır hariç bir pro
fesörün yazmış olduğu bir makalenin ortaya koyduğu şu hakikatlara gö
re bizim memleket teki hükümler daha ağır olduğu halde Hükümet hiçbir 
ikna edici mucip sebep göstermeden daha ağır cezalarla karşımıza gel
mektedir . Hükümet in burada açıklaması lâzımdır : (Matbuat vasıtasiyle 
şu kadar suç işlenmiştir, mahkemeye verilmiştir, bu kadar adam mah
k û m olmuştur. Buna rağmen hakaretler bir salgın halinde devam ediyor. 
Bunu önlemekten âciz kaldık, bu itibarla böyle bir kanun getirdik) de
mek mecburiyetindedir . Bunu demediği takdirde buradaki sevimli tebes
sümler, handeler hiçbir zaman muhalefetin ve memleket in vicdanındaki 
düğümü çözmeye hizmet etmez arkadaşlar. 

Şimdi arkadaşlar, biraz daha gerilere gidelim. Muhalefet in vaktiyle 
çok dertli olduğu günlerde söylenen veciz nutuklara gidel im. Bu mevzu
da (muvazaa sesleri) (soldan gürültüler) (birinci madde ile alâkalı değil sesleri) 

REİS - Müsaade buyurun, birinci madde ile alâkalı o lmazsa ihtar 

ederim, müsaade buyurun. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Matbuat Kanunu ağırlaştırılıyor. 

Şeref ve haysiyetleri korumak parolası altında ağır müeyyideler konuyor, 

Menderes feryadediyor. Bu feryatlardan bir müddet sonra Recep Peker 

bir demeçte bulunuyor ve Demokrat Parti Sayın Başkanı Celâl Bayar ' ın 

neşrettiği bir beyanname ile 7 Temmuz 1947 de Recep Peker 'e cevap ve -



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

riyor. Beyannamenin altında imzası bulunan arkadaşlar burada, Fevzi 
Lûtfi, Samet Ağaoğlu . . Hepsi burada. 

Bakınız arkadaşlar, Matbuat Kanununun ağırlaştırılmasını, Ceza Ka
nununun ağırlaştırılmasını demokratik inkişafı zincir lemek kasdiyle ya
pıldığını nasıl ifade ediyorlar. Beyannameden bir parça okuyorum : "de
mokrat ik esaslara göre ayarlanarak hafifletilmesi lâzımgelen bâzı kanun
lar bilâkis şiddetlendirilmiştir .Matbuat Kanununda birtakım cezaların iki 
misline çıkarılmasını ve bâzı yeni suç nevilerinin ihdasını ve Ceza Kanu
nuna konulan yeni hükümleri bu cümleden olarak gös termek yer inde 
olur." bu ağırlaştırılan hükümler hakkında D. P. tarafından vaktiyle çok 
esaslı mütalâalar serdedilmiştir. A m a heyeti umumiyes i üzerinde konuş
mak nasip olursa, bir kazaya uğramazsa - ilk defa ben yazı ldım - o za
man arz edeceğim. 

Gelel im Başbakanımızın bu kürsüdeki beyanına : İspat hakkı mevzu
unda Başbakan tâbiri mazur görsün, bir Anadolu tâbiridir, hoş görürsü
nüz, ipe un seriyor, ipe un seriyor. 

REİS - Birinci madde üzerinde, Osman Bey rica ederim. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Arkadaşlar, birinci madde üzerinde 
ispat hakkı için arkadaşım takrir verdi, konuştu, yani yol açıldı Reis Bey; 

Şimdi deniliyor ki "ispat hakkı tanımanın mahzurları vardır, Ceza Ka
nunundaki hükümlerle iktifa edelim." Bakalım medeni â lem böyle düşü
nüyor mu? 

Birleşmiş Milletler idealine bağlı o lduğumuzu, Kore 'de o ideal için kan 
dök tüğümüzü söylediğimiz Birleşmiş Milletler bu mevzuda, üyesi olan 
devletlere, ne tavsiyede bulunuyor? Birleşmiş Milletlerin bu tavsiyesini 
zikrett ikten sonra medeni âlem dedikleri â lemden bâzı devletleri misal 
alıp maddeler okuyacağım. Adl iye Vekilinin tâbiri ile yine binlerce hâkim 
yet iş t i rmiş bir profesörümüz.. Bak inanmıyanlara kitabı verir im bakar
lar. (Hakaret cürümlerinden hakikati maddenin ispatı) adlı bir e tüdünde 
bunları söylüyor : 

"Hakaret cürümlerinde hakikati maddenin ispatı meselesinin Matbu
at hürriyetiyle olan sıkı alâkası dolayısiyle mesele ile Bir leşmiş Milletler 
da alâkadar olmuştur. 1948 yılının Nisan ayında Cenevre 'de İstihbarat 
Hürriyeti mevzuunda toplanan konferans 26 numaralı kararının ikinci 
k ısmında hakaret cürmüne taallûk etmek üzere şu tavsiyelerde bulun
muştur : 

1. Sosyal ve Ekonomik Konsey bir Hukukçular Komitesini , yahut 
beynelmilel bir teşekkülü - Ceza Hukuku Beynelmilel Ensti tüsü gibi -
aşağıdaki cihetleri müzakere etmek üzere davet eder : 
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a) Muhtel i f memleket ler in hakarete ait mevzuatını incelemek ve bun
ların kusurlarını ve anormal noktalarını tebarüz ett irmek; 

b) Demokrat ik bir memleket te matbuatın oynadığı rolü nazarı dikka
te a lmak suretiyle hakaret mevzuunda bir kaideler ve prensipler heyeti 
umumiyes in i tesbit etmek. 

2. Sosyal ve Ekonomik Konsey, hakaret hakkındaki millî kanunları
nın vücuda getir i lmesinde nazara almaları hususunda muhtel i f hükü
metlerin bu kaidelerin heyeti umumiyesine dikkatlerini çeker. (Bizim Hü
kümet de dâhil tabiî) Profesör devam ediyor mütalâalar ına : 

"Görülüyor ki tetkik konumuz olan mevzu bizatihi hakaret cürmü-
nün teşekkülü bakımından olduğu kadar, matbuat hürriyeti ile de derin 
alâkası mevcuttur. Bu itibarla mukayeseli bir tetkik yaparak, hakikaten 
maddenin ispatı imkânı bakımından bâzı memleket ler mevzuat ın ı incele
mek ve bu tetkikattan neticeler çıkararak 481 inci maddemiz i k ıymet len
di rmek istiyoruz.' ' 

Ondan sonra ilk Devlet olarak İsviçre'yi ele alıyoruz. A y n e n okuyaca
ğ ım arkadaşlar : 

"İsviçre'de 1942 tarihli Federal Ceza Kanununun intişarından önce 
Federal Mahkeme matbuat vasıtasiyle ika edilen hakaret ve sövme suç
ları dolayısıyla bu mevzua temas etmiş ve muhtel if kararlariyle prensip 
olarak matbuat hürriyetinin umumi hayata karışan şahısları ve hattâ 
bunların umumi vaziyetlerini alâkadar eylediği ölçüde, hususi hayatları
nı tenkid etmek hakkını bahşeylediğini, bununla beraber matbuat hürri
yetinin, bir şahsa karşı tevcih olunan ithamlar bakımından, eğer bu it
hamlar vakıalara müstenit yani hakikata uygun iseler, yahut hiç o lmaz
sa mevcut işaretlere nazaran muharrir in bunları hüsnüniyet le ve ciddî 
olarak tetkik ve mütalâa eyledikten sonra, hakikat olarak telâkki edebil
mesi imkânı mevcut bulunduğu takdirde, failin ademimesuliyet ini haklı 
gösterebileceğini kabul eylemişti. "Yani hakaret ve sövme cürümleri ara
sındaki klâsik farkı dahi kaldırıyor arkadaşlar." "Hiç olmazsa matbuat va
sıtasiyle ika olunan hakaret ve sövme suçları bakımından görülüyor ki bu 
mertebe geniş bir hakikati maddenin ispatı salâhiyeti kabul edilmişti . 

1942 tarihli İsviçre Ceza Kanunu, hakaret ve sövme cürümlerini mev-
zuubahis eylediği 174 üncü maddesinde farklı bir sistem kabul eylemiş
ti. Maddeye nazaran : 

1. Üçüncü bir şahsa hitabederek bir kimseyi i tham eden, yahut ona 
şerefe aykırı bir hattı hareket takibeylediği şüphesini, yahut onun haysi
yet ine halel iras edebilecek her hangi bir hâdiseyi isnadeden; böyle bir it
hamı, yahut şüpheyi yayan kimse şikâyet üzerine cezalandırılır. 
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2. Maznun beyanatının hakikata mutabık bulunduğunu ispat eyle
diği takdirde cezalandırılmaz. Bununla beraber maznunun yaptığı isna
dın hakikatinin, yani umumi menfaatler icabından değilse, beyanat hu
susi hayata taallûk ediyorsa ve maznun bunları sırf başkasının aleyhin
de bulunmak maksadiyle uydurmuş ise ispat iddiası kabul o lunmaz. 

3. Hâk im huzurunda maznun beyanatının yanlışlığını kabul eder ve 
bunları geri alırsa hâkim cezayı indirmek, yahut büsbütün kaldı rmak 
salâhiyetini haizdir. 

İşte medeniyet mevzuunda, Avrupa 'nın göz bebeği saydığımız İsviç
re'nin kabul etmiş olduğu esaslar bunlardır. Zannediyor musunuz ki bu 
esaslar İsviçre milletini tatmin etmiştir? Hayır. Kıyametler kopmuştur , 
bunun üzerine, (Mahkeme içtihadı ile teessüs etmiş olan haklar bu ka
nun hükümler iyle tehlikeye düşmüştür, bunu değişt i rmek lâzımdır) diye 
kıyameti koparmışlardır, İsviçreliler. Onu da okuyorum arkadaşlar : 

"İsviçre Ceza Kanunu hakikaten maddenin ispatı esasını arzu olun
duğu veçhile teşmil eylemiş bulunmasına rağmen kanunun meriyete gir
mes inden önce mevcut hâkim, muhakeme içtihadına karşı getirdiği tah
ditler dolayısiyle, bilhassa matbuat mensupları çok şikâyette bu lunmuş
lardır." İnşallah buradaki gazeteci arkadaşlarımız da o şikâyete katılırlar. 
"Gerçekten İsviçre gazetecileri modern bir memleket te matbuat ın hür ol
masını arzu eden bir devlet de matbuatın takibeylediği gaye meşru kıldı
ğı takdirde başkalarının bâzı kere pek de şayanı arzu olarak telâkki ey-
lemiyecekler i fikirleri müeyyide tehdidi karşısında bu lunmadan izhar 
edebi lmesini zaruri görmüşlerdir . Öyle birtakım hâdiseler olabilir ki, ga
zetecinin bunları efkârı umumiyeye , okuyucular ına arz eylemesi lâzım
dır. Fakat gazeteci icabında bunun hakikatini ispat edemiyecek durum
dadır." bu takdirde gazeteci mahkûm mu olacaktır, diyorlar. Hayır, diyor. 
İsviçreliler, matbuat sosyal fonksiyonunu ifa edebilmek için ona bu im
kân verilmelidir. Bu madde dahi azdır, matbuatın hürriyeti genişlet i lme
lidir, diyorlar. 

Uzatmıyacağım arkadaşlar. 

Fransa 'da 1881 tarihli bir Matbuat Kanunu vardır. Ufak, tefek bâzı 
kayıtlar o lmakla beraber o da ispat hakkını tanımaktadır. Hattâ hususi 
şahıslara ait olan meselelerde - eğer âmmenin menfaati varsa, o hakika
tin ifşasında ispat hakkını tanımaktadır. Biraz sonra arz edeceğim, fakat 
yeri ge lmişken söyliyeyim. 

Sayın Başbakanımız buyurdular ki : "Dünyanın hiçbir yer inde ba
kanlara isnadedilen bir husus bildiğimiz mahkemelerde ispat edi lemez." 
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Başbakan bir zühul eseri olarak bu sözleri söylemişlerdir. Ben kendi
lerine bir misal vermekle iktifa edeceğim. Fransa'da da bakanlar hususi 
m u h a k e m e usulüne tâbidir, hususi bir mercie tâbidir, buna rağmen ba
kanlar hakkında bir isnatta bulunan vatandaş, bu isnadını kendisinin 
tâbi olduğu mahkemede ispat etmek hakkını haizdir, bu 1881 tarihli 
Matbuat Kanununda sarahaten zikredilmiştir. Eğer böyle bir h ü k ü m 
Anayasaya muhalif o lmuş olsaydı bu kadar âlimleri, fazılları olan Fran
sızların ş imdiye kadar dikkatlerini celbeder ve 70 - 75 sene bu h ü k ü m 
burada kalmazdı . Başbakan âl îmane fikirlerinde ısrar ediyorlarsa, bey
nelmilel tesanüt icabı, Fransız Devletini bu hatadan haberdar etsinler. 
Fransa 'ya büyük hizmette bulunmuş olurlar. (Gülüşmeler) 

Amerika 'da da geniş ölçüde ispat hakkı vardır, Fransa 'da da var, İs

panyol Ceza Kanununda da vardır arkadaşlar. 

Burada Başbakan tevhidi içtihat kararını müdafaa ettiler, sakat bir 
kararı müdafaa ettiler. Sayın Nadir Nadi burada dediler ki : "Bu kararın 
sakatlığı hususunda bütün hukuk otoriteleri müttefiktir." Müsaade bu-
yurulursa bendeniz buna dair bir makale okuyacağım. 

F E R İ D U N FİKRİ D Ü Ş Ü N S E L (Bingöl) - Uzun mu? 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Kısa, kısa. Sonunu okuyacağ ım için 
fazla uzun değil. 

Tevhidi içtihat kararını bir profesörümüz tetkik ediyorlar, "hukuki 
bak ımdan ayakta duracak bir karar değildir" diyorlar. 

Neden" Ceza Kanununun 481 inci maddesi memurlar ın işlediği suç
larla alâkadar olarak isnatların mahkemede ispat edileceğini söylüyor. 

Yine Ceza Kanunumuzun bir hükmüne göre bakanlar da işledikleri 
suçlardan dolayı Ceza Kanunu hükümlerine tâbidir. Bu hale göre mad
denin hükmü sarihtir. Kazai içtihat ancak kanun hükümler inde sarahat 
bulunmadığı takdirde, bir tereddüt bulunduğu zaman, tesis edilebilir. 
Sarahatin karşısında tefsir yoliyle bir takım hükümler vücuda getirenler 
kazai tefsirde bulunmamışlardır , tefsir müessesesini suiistimal ederek 
tesis yo luna sapmışlardır. İşte tevhidi içtihat böyle bir tesistir, memleke t 
için zararlı bir tesistir. Bunu daha Birinci Menderes Hükümet in in prog
ramını bu kürsüde 1950'de tenkidederken tebarüz ettirdik. Faik A h m e d 
Barutçu dün burada konuşurkan sesler yüksel iyordu, (Atıf İnan, At ı f 
İnan) denil iyordu. Atıf İnan hakkında Meclisin bir karar verdiği ma lûm. 
Demekki meclislerin verdiği kararlar millî vicdanı tatmin e tmiyormuş ki 
o millî v icdanın mümessi l i olan sizler (Atıf İnan) diye burada bağırdınız. 

S U A T B A Ş O L (Zonguldak) - Tevhidi içtihat hangi tarihtedir? 
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REİS - Suat Bey müsaade buyurun. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Tarihi soruyor, beni bir Halk Parti
li Milletvekil ine mi benzetti? Çukura mı düşürmek istiyor? 

Hangi tarihte olursa olsun hatalı şeyleri söylemek, dün hata işliyen-
lerin de hakkıdır, terakki böyle mümkündür . Bâtıl makıysünaleyh ola
maz. "Beni alâkadar etmez yi rmi yedi sene" diye Başbakan burada söy
lüyor, o da 16 sene parti müfettişi idi. 

REİS - Osman Bey, madde üzerinde durunuz. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Bu mantık değil. 

Profesörümüzün mütalâasını okuyorum arkadaşlar. Tetkikinin hü
küm kısmında şöyle diyor : 

"Bizce bu mucip sebep yerinde telâkki edilirdi, eğer hakikati madde
nin ispatı iddiasını tetkik eden mahkeme, davacı bakan, yahut istisnai 
bir m u h a k e m e usulüne tâbi memur hakkında maznun sıfatiyle muhake
me icra eylemiş olsaydı" o zaman Anayasanın hükmü ihlâl edi lmiş olur
du. Â m m e menfaati mülâhazasiyle bakanın ancak Yüce d ivanda muha
keme edilmesini kabul eden vâzıı kanunun maksadına o zaman tecavüz 
edilmiş olabilirdi. "Kaldı ki 481 nci maddenin birinci fıkrasına göre mu
amele olunduğu hallerde davacı hakkında muhakeme yapı lmakta değil
dir. Maznun sıfatile bir muhakeme, yargı lama mevzuubahis değildir. Mu
hakemenin neticesi davacı hakkında bir mahkûmiyet veya beraet şeklin
de tezahür eylemekte değildir. Mevzuubahis olan sadece dâva olunan 
hakkında bir mesuliyetsizlik sebebinin mevcudiyet ini tesbite müteveccih 
adlî bir faaliyettir. Böyle bir faaliyetin â m m e intizamını ihlâl edeceğini 
zannetmiyoruz. Kaldı ki meselâ Fransa'da da bakanlar vazifelerine taal
lûk eden suçlarından dolayı istisnai bir muhakeme usulüne ve ayrı mer
cilerin salâhiyetlerine tabidirler. Bununla beraber 1881 tarihli Matbuat 
Kanununda , bakanlar hakkındaki hakikati maddenin ispatı keyfiyetinin 
m ü m k ü n bulunduğu hakkında kanuni sarahat vardır. Bizce mezkûr ka
rar muhtel i f cihetten tenkide şayandır". 

REİS - Osman Bey, müsaade buyurun. Eğer böyle okumaya devam 
edecekseniz İçtüzük hükümlerine göre ihtar ediyorum, o tadirde y i rmi 
dakikayı tecavüz ettirmek gibi bir vaziyet hâsıl oluyor. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Devamlı olursa. (Gürültüler). 

REİS - Müsaade buyurun, müsaade buyurun. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Okumak şart değil, peki kitabı ka
patayım, kıyamet kopmaz. Ben sizi daha kolay i lzam eder im diye okuyo
rum. Keramet yok kitapta. 
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C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Bu kitabilik y a p m a k demek 
değildir. 

REİS - Müsaade buyurun Cemal Bey. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Şimdi arkadaşlar, tevhidi içtihat 
kararına göre hususi muhakeme usulüne tâbi olanlar hakkındaki isnat
lar bi ldiğimiz mahkemelerde ispat edilemiyecek. Devlet memurlar ın ın va
zifelerini ifa esnasında işledikleri suçlar hususi muhakeme usulüne tâ
bidir. Memuru mahkemeye sevketmek idare heyetlerinin salâhiyetleri da
hilindedir. Şu tevhidi içtihat kararına göre, profesörün de açıkladığı üze
re memurlar hakkında dahi iddiaların bildiğimiz mahkemele rde ispatına 
imkân yoktur. Bir iktidar ki, memleket te fazilet devri açtığı iddiasındadır, 
bir iktidar ki, kötülüklerle mücadele ettiği iddiasındadır, neden kötüye 
kötü demek imkânını veren kanun hükümlerini buraya get i rmiyorlar? . 
Başbakan diyor ki : "Biz hükümleri değiştirip de lehimize bir h ü k ü m ih
das etmedik". Mevcut işine gelmiş te onun için böyle diyor. Boşlukları 
do ldurmak iddiasiyle kanun getiren bir Hükümet yoktur. Garp mevzuat ı 
nı tetkik ettiğini söylüyor, şu Birleşmiş Milletlerin tavsiyesini, diğer m e m 
leketlerin mevzuatındaki sarih hükümleri acaba gö rmemiş midir? . Bina
enaleyh "biz yeni bir şey get irmiyoruz? iddiası belki bir zekâ oyunu sayı
labilir ama bir Başbakanın tatmin edici sözü telâkki edi lemez. Binaena
leyh memurlar hakkındaki isnatları da mahkemelerde ispat edemiyecek-
siniz, o halde ne olacak?. Memleket te kötülükler alıp yürüyecekt i r arka
daşlar. Bu kötülüklerle mücadele dâvasında ciddî isek, "biz hükümler i 
değişt i rmiyoruz" iddiasını bir tarafa bırakalım da şu kanunun birinci 
maddes ine ilâve edeceğimiz bir fıkra ile bu derde bir devam bulal ım. A k 
si takdirde fazilet mücadelesi yapmaya imkân ve ihtimal yoktur. 

Şimdi bir de meselenin mânevi safhası var; arkadaşlar. Şeref ve hay
siyetleri masun bulundurmak; gayet asîl endişelerle buraya geldiğini 
söyliyen Hükümet hakkında söyliyeceğimiz sözler var. Müsaade buyurur
larsa gidip ge lmemek var, gelip görmemek var. Ayrı l ı rken şu içimizi bir 
dökel im de şu kubbenin altında söylenmemiş hakikat kalmasın. 

Şeref ve haysiyetleri masun bulundurmak; öyle gazeteler gördük ki, 
iktidarın dümeni , iktidarın teşvikına mazhar, Hükümet in ya rd ımına 
mazhar. . . ve o gazetelerde yazı yazan kalemini kiralamış bir takım insan
lar sütunlar boyunca bu memleket te senelerce şeref ve namus cellâtlığı 
yapmışlardır . (Gürültüler) Bir Hükümet. . . müsaade buyurun. . . Bir Hükü
met bunlardan habersizim diyemez. Nasıl habersiz olabilir ki bu şeref ve 
haysiyet cellâtlığı yapanlar Başbakanla olan dostane mülakatlarını gaze
telerinde ballandıra ballandıra reklâm kabilinden Türk Millet ine arz et
mişlerdir. 
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REİS - Osman Bey, birinci madde üzerinde, rica eder im. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Birinci madde üzerinde. . 

Bir köylü gazetesi var arkadaşlar, bir nüshasını bu lmuş tum, getire
medim, aceleye geldi. Bundan bir ay, 20 gün evvel lokantaya gi tmişt im, 
yemek yemiş im, 15-20 tane insan var, ağzıma bir kadeh rakı koymad ım, 
yemek yedim, ayrıldım, Zevk Lokantasında. Bir de bakıyorum, bizim sof
ranın davetlileri Çamur Şevket, Pire Recep ve bunun gibi isimler. (Gülüş
meler) Ondan sonra ağza al ınmıyacak hakaretler, ağza al ınmıyacak tezyif-
kâr sözler. (Soldan gürültüler) Müsaade buyurun, müsaade buyurun. Bu 
kanunu getiren Hükümetin mânevi otoritesi var mı?. Onu tebarüz ettire
ceğim, bunu getirmek için yüzü var mı? Onu tebarüz et t i receğim. 

Cumhurbaşkanın ın Amer ika seyahatinden bahsediyor larmış , örfi 
idare kumandanı gibi ayağa kalkmışım, "susturun bunu" demiş im, on
dan sonra Çamur Şevket ' le Pire Recep "ağabey bu iş ayaz oldu" demişler, 
çatmışlar, yemek parasını vermeden lokantadan sıvışmışım. 

Gölcük 'ün bir köyünde bir vatandaş bunu okumuş, hiddete kapılmış, 
üzülmüş, bu âdi neşriyatı tekzip ettiniz mi diye bir mektup yazdı , böyle
ce muttali o ldum. Öğrendim ki, 50 bin nüsha basıvermiş . Türk köylüsü
ne bu seviyede hitap ediyormuş, iktidarın da destekçisi imiş. Büyük Do
ğunun kolleksiyonunu getirdim, bir tarafta ağız dolusu küfürler muhalif
lere, o bir tarafta Samet Ağaoğlu ile Menderes ' in methiyeleri ve 18 yaşın
da fotoğrafları (Sağdan gülüşmeler) 

Dün Cezmi Türk de temas etti, bir Atom'unuz var, öyle bir A t o m ki, 
öyle bir cephemiz var ki, Menderes ile aranız bozuldu mu hemen hücu
m a mâruzsunuz. 

Samet Ağaoğlu 'nun çekmediği kalmadı. Adadaki balık avına kadar 
yazıldı . 

REİS - Osman Bey, rica ederim, birinci madde üzerinde konuşunuz. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Birinci madde üzerinde. 

Bu kanun tasarısını getiren Hükümet bunları besliyen Hükümett ir , 
Menderes' t ir . 

REİS - Osman Bey, şahsiyat yapıyorsunuz, rica ederim, (Gürültüler). 
Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun. 

O s m a n Bey müsaade buyurun, rica ederim, şahsiyat y a p m a y a hakkı
nız yok, Tüzük men etmektedir, birinci madde üzerinde ve kürsünün ne-
zahati ile kabili telif olacak şekilde konuşmanızı rica eder im. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Nezahatten bahsetme, ben nezih 
konuşuyorum, vakaları z ikrediyorum. 
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REİS - Müsaade buyurun, Osman Bey itina etmenizi rica eder im. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Ben itina ediyorum Reis Bey, siz de 
itina ediniz biraz, siz de Tüzüğü tatbikte itina ediniz, ben vakaları söylü
yorum, beyler. Bir vakayı zikrediyorum, başka bir şey z ikre tmiyorum. 

Şeref ve haysiyetleri masun bulundurmak dâvası ile seçimler arife

sinde baldız öpen delikanlının zihniyetini ortaya koyuyorum. (Soldan, ba 
olmadı sesleri, gürültüler). 

A H M E T K O C A B I Y I K O Ğ L U (Balıkesir) - Biraz nezih olunuz, bu kürsü
de böyle konuşulmaz. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Canım Devlet Bakanı anlattı, bu hi
kâyeyi söyledi, ne var bunda? (Gürültüler). 

REİS - Müsaade buyurun. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Devlet Bakanınız anlattı. Devlet Ba
kanınız anlattı, o zaman nerede idiniz? (Gürültüler). 

REİS - Osman Bey, devam ediniz rica ederim. (Gürültüler) Müsaade 
buyurun. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Arkadaşlar; haysiyet ve şerefleri ko
ruma parolası altında muhalif gazeteleri dize get irmek maksadı ile bu ka
nun tasarısı getirilmiştir. Birinci madde de o ruhla hazırlanmıştır. İnanı
yor musunuz? Bu dâvada samimiyet iddia edenlerin bizzat kendilerinin 
gazeteler inde daha dün burada konuşan milletvekilleri hakkında neler 
yazıldığını okuyayım mı size? Müsaade buyurun da, okuyayım. Kusura 
bakmas ın Cezmi Türk. Okuyorum : 

"Cezmi Türk 'e ilk ihtar, ilk ders. (Hangi gazete, sesleri.) El imde Hâkimi
yet Gazetesidir, demokrat kokuyor. 

"Cezmi Türk, diye bir sapık vardır, tarih öyle istemiştir ki, bir taraf
tan pırt lamış bir partinin mesul sözcüsü olsun, bu adam sözcülüğünü 
yaparken aynı zamanda bâzı namuslu vatandaşları kürsüden tahkir et
mek hakkını kendinde görmektedir. Bu adam hiç kimseyi tahkir edemez, 
çünkü.. . 

REİS - Osman Bey, madde ile alâkası yok. Rica ederim madde üze
rinde. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Reis Bey, yarıya gelince madde ile 

alâkası olmadığını kavradınız. (Soldan gürültüler). 

REİS - Osman Bey, madde üzerinde konuşunuz. 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Ne ise, Reis Bey arzu etmedi , oku
muyorum, hele Zafer Gazetesinde bir şaheser var, fevkalâde, müsaade et
seniz okuyacakt ım. 

Şimdi arkadaşlar, ne söylüyor Hükümet? "Şeref ve haysiyetleri mâ
sun bulundurmak endişesi ile bu kanunu getirdim." diyor. 

Memleket te şeref ve haysiyetlere Devletin Hazinesinden beslediği 
adamlar taarruz ederken bugün bu hassasiyeti gösteren Hükümet nere
de idi? Acaba seçimlere girerken tariki hakka mı geldi? Huda mı h immet 
etti de zihniyeti değiştirdi? Burada Hükümet in maksadına nüfuz edebil
mek için bunları z ikrediyorum. Yine buyurdular ki, Başbakan : "Bu kür
süde matbuata intikal etmiş diye birtakım sözler söyleniyor." A h bu kür
süde neler söylenmedi bir bilseniz. Şeref ve haysiyetlerin bekçisi olan ve 
bugün de onları masun bulundurmak için kanun get i r iyorum diyen Hü
kümet in Başbakanı, en az kendisi kadar namuslu olanları Millet Parti
lileri vatan ihaneti ile i tham etti. Hiçbir delili, hiçbir mesnedi o lmadan ar
kadaşlar. 

REİS - Osman Bey madde üzerinde, rica ederim. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Madde üzerinde, madde üzerinde, 
madde üzerinde. 

Bu mevzuda Başbakanı iddiasını ispata davet için verd iğ im istizah 
takriri bereket ki Riyaset tarafından veto edildi de Başbakan hesabını 
ve rmek ten kurtuldu. 

REİS - Alâkası ne rica ederim? 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Başbakan konuşurken alâkası var 
mı idi? 

REİS - İkinci ihtarı yapmış bulunuyorum, sözünüzü keser im. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Reis Bey, kesilmedik ne bıraktınız 
ki? 

REİS - Birinci madde üzerinde. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Kes beyim, kes, hiddet leniyorsan 
kes. . 

Binaenaleyh diğer maddelerde de, sonunda da birçok şeyler arz ede
ceğiz. Fakat tekrar edeyim ki, bu kanun tasarısı ve bunun birinci mad
desi haysiyetleri masun bulundurmak için getirilmiyor, arkadaşlar. Se
çimlerde muhal if matbuatı dize getirmek, beslemeler ise tek taraflı hima
ye temin e tmek için getiriliyor. (Gürültüler) Ha, bunun neden böyle oldu
ğunu merak ederseniz izah ederim, delillerini de verir im. 
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REİS - Osman Bey, madde üzerinde rica ederim. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Diğer maddelerde maruza t ıma de
v a m edeceğim. 

S U A T B A Ş O L (Zonguldak) - Teşekkür ederiz. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) - Bu kadar az mı? 

REİS - Behzat Bilgin. 

B E H Z A T BİLGİN (İzmir) - Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısı
nın birinci maddesinin gayesi, şeref ve haysiyetlere vukubulan tecavüz
leri önlemektir . Â m m e menfaatinden başka hiçbir maksat takibedi lmedi-
ği ve hakikaten vatandaşların şeref ve haysiyetlerini koruma mevzuu 
üzerinde kalındığı, kanunun müzakeresi esnasında cereyan eden fikirler
den sarahatla anlaşılmış bulunuyor. 

Bir defa bu madde münasebetiyle ortaya atılan, tereddüdü mucip 
olan fikir, yalnız ispat hakkı noktasına inhisar etmektedir. Şunu tekrar 
e tmek yer inde olur ki, kanunun birinci maddesi ispat mevzuunda yeni 
bir durum ihdas etmiş değildir. Arkadaşımız Nadir Nadi 'nin de sarahaten 
beyan ettiği üzere, ispat mevzuunda kanuni durum, 1949 senesinde ne 
idiyse, bugün de aynı vaziyetini muhafaza etmektedir. Gerçi ispat mevzu
unda muhtel i f memleketlerin mevzuatı arasında bâzı farklar vardır. Fa
kat umumi olarak, hususi şahıslara ve hususi hayatlara taallûk eden 
mesele lerde hemen hemen hiçbir memleket in kanunları isbatı madde di
y e bir şey kabul etmemektedir . Şu halde bizdeki vaziyet evvelki hüviyeti
ni muhafaza ettiğine göre, bugün yeni bir hüküm vaz 'edi lmiş gibi m e m 
lekette hürriyet kalmıyor müddeası aslında bâtıl bir iddia olarak karşımı
za çıkmaktadır . Yine bunu bendeniz bir gazeteci olarak kaydetmek iste
r im ki, eğer ispat mevzuunun kanundaki bu şekli hürriyeti matbuat ı tah-
didedici bir vaziyet ise, 1950'den bu yana cereyan etmiş olan bütün neş
riyat, bu iddianın aslı olmadığını göstermek için kâfidir. Ş imdiye kadar 
mevzuat ımız bu olduğu halde bilhassa muhalif matbuatın Hükümet erkâ
nı ve Hükümet in dışında diğer vatandaşlara isnadetmediği ne kalmıştır? 

Arkadaşlar ımız buna mukabeleten diyorlar ki, bu yalnız bir taraflı bir 
mesele değildir, demokrat matbuat da yahut partisiz matbuat da muka
bil isnatlarda bulunmuşlardır . Böyle olduğunu kabul edel im. Kanun, va
tandaşların şahıslarına ve hususi hayatlarına taallûk eden hususlarda 
bütün bu suiistimallerin heyeti umumiyesini bertaraf etmesini is t ihdaf 
etmektedir . Şimdi diğer memleketlerin mevzuat ına bir nazar atacak olur
sak bu mevzuun hiçbir demokratik memleket te yekten muayyen bir şek
le bağ lanmamış olduğunu görmek mümkündür .Meselâ , İngiltere, bugün 
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çok hararetli demokratik fikirlere sahip görünen dünkü muhal i f arka
daşlarımızın da kabul edecekleri veçhile, bir buçuk, iki asırdan beri de
mokrasi esasları içinde yaşıyan bir memlekettir . Böyle olduğu halde Kra
liçe Viktorya 'nın saltanatının ortalarına doğru yani 1854 devresinde İn
giltere'de cari olan matbuat, daha doğrusu zemmü - kadih kanunu ispat 
mevzuunu hiçbir surette kabul e tmemekteydi . Ve hattâ bu kanuna yapıl
mış olan itirazlara cevaben, bir hakaret yahut isnat fiili ne kadar yüksek 
mertebede insanlara yapılırsa fiilin vehameti o nispette artar nazariyesi 
tatbik olunmaktaydı . Bu, İngiltere'nin 19 uncu asrın ortasından bugüne 
kadar demokra t memleket olmasına mâni teşkil etmemiştir . Bunu inkâr 
e tmenin de imkânı yoktur. Şimdi bunun zıt bir misalini arz edeceğim. A l 
manya 'da öteden beri, minelkadim ispat hakkı, değil devlet memurlar ı 
na, â m m e hizmetinde bulunan zevata karşı, hattâ alelade vatandaşlara 
karşı yapı lan isnat fiillerinde kabul edilmiştir. Bu hak Nazi idaresinde da
hi muhafaza edilmiş ve bertaraf edilmesi hakkındaki teklifler intacedil-
memiştir . Nazi idaresi zamanında Alman Ceza Kanununda şeklen ispat 
hakkını mevcut olması. Almanya 'da hürriyeti matbuatı temin etmiş mi
dir? Bütün arkadaşlarımız takdir buyururlar ki, hürriyeti matbuat şu ve 
ya bu kanun maddesi ile temin edilmez. Bir memleket te mevcut bulunan 
hürriyet iklimi içinde temin edilir. Almanya 'da Ceza Kanununun içinde, 
hürriyeti matbuatın zamini telâkki edilen, ispat imkânı mevcut olduğu 
halde,hürriyet temin edilemedi. Geçen gün burada sayın muhalif lerimiz, 
biz şunu, şunu yaptık, siz ne yaptınız? Dediler. Efendim, bizim memle 
kete getirdiğimiz değişikliğin esaslı noktası memleket in ikliminin değiş-
mesidir. Hakiki bir hürriyet ikliminin kabul edilmiş olmasıdır. 

Bunu gazeteci olarak pek güzel anlatabilirim : Arkadaşlar ımın kabu
lünü rica eder im. 

Halk Partisi zamanında gazetelerin kapatılması rejimi içinde yaşadık. 

O devirde çıkan gazetelerden kapat ı lmamış olanı ka lmamış gibidir, (yeni 

Ası r ) ı, kendi gazetemi zikredebilir im. Cumhuriyet i , Tevhidi Efkârı, Tas 

viri Efkârı, Vatanı ve saireyi zikredebilirim. Hiçbir gazete yoktur ki, bir şe

kilde iktidarın hısımına uğramamış olsun. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Çok eskiden misal al ıyorsu
nuz. 

B E H Z A T BİLGİN (Devamla) - Hürriyeti matbuatı tehdideden, alâka
dar eden keyfiyet budur. Bu korkudur. Yoksa kanun maddesi değildir. 
Bunun da misalini vereyim : 
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Serbest Fırka çıktığı zaman ben şahsan neşriyatta bu lundum. O va
kit de bunun bizi hapse sürükleyeceğine vâkıf bulunarak bu neşriyatı 
yap t ım ve hapse girdim. Demokrat Parti kurulduktan sonra A d n a n Men
deres ma lûm olan beyanatını yaptı . Biz de bunun neşri net icesinde hap
se gireceğimizi bile bile neşrettik, sekiz on gazeteci ile hapsolunduk. 

Şu halde her hangi bir ceza maddesinin kanunda bu lunmamas ı hür
riyeti matbuatı zâmin olamıyacağı gibi, bulunması da mutlak surette 
hürriyeti matbuatı bertaraf edecek bir keyfiyet değildir. 

İspat meselesi bizde olduğu gibi İtalyan Ceza Kanunundaki hüviyeti
ni muhafaza eder durum arz etmektedir. Şu halde bütün dâva, vatandaş
ların haysiyetini, şerefini korumanın cehde değer gayret olup olmadığı 
noktas ında toplanıyor. Meselâ Cezmi Türk arkadaşımız, "bize tarizlerde 
bulundular, biz hoş gördük, böyle kanunun çıkarılmasını is temedik" de
diler. Bu bir tamperaman, bir ülfet ve mizaç meselesidir. Hakikaten, en 
ziyade tabiatları hakaret ve tezyife mütemail olan insanlar hakaret ten 
müteessir olmazlar. Müteessir olmadıkları içindir ki, karşıya her şekilde 
saldırmayı mubah addederler. Fakat bütün haysiyetleri rencide olan va
tandaşların mevzuu bu şekilde mütalâa ettiklerinin ortada hangi delili 
vardır? Öyle vatandaşlar zikredebilirim ki, ne Devlet memurudur ve ne 
de her hangi bir âmme işi ile meşguldür. Buna rağmen şu veya bu gaze
tenin sistemli taarruzuna mâruz bulunmakta, şerefi zedelemektedir . Bir 
İzmir gazetesi , bir partiye 100 bin lira iane verdiğinden dolayı bir k imse
yi yer lerde süründürdü. Kabahati nedir? Hiç kendi parasından 100 bin 
lirayı bir partiye vermiş. . . Biz işte bunu yapanları önlemek için kanun ge
tiriyoruz. Bu kanun yalnız Bakanları muhalefet ve muvafakat partilerini 
nazarı dikkate almıyor, adları bile hakareti t azammun eden bir takım va-
rakparelerin neşriyatını da hesaba katıyoruz. Şuna buna hakaret mak
satlarını açıkça ortaya vuran gazeteler çıkıyor. Artist , sanatkâr, edip hiç
bir k imsenin şahsiyetine, şerefine riayet edilmemektedir . Acaba bunlar
dan muhal i f arkadaşlarımız esef duymuyorlar mı? Matbuat ın bu vaziye
tini Halk Partili ve diğer muhal if arkadaşlarımız hoş görecekler midir? 
Buna muhalefette çıkan gazeteler ön ayak olmuşlardır. Gazetenin, bir 
meseleyi objektif olarak ele alan, mütalâa eden, fikir olarak müta lâa serd 
eden bir organ telâkki edilmesi lâzımdır. Gazete suiniyetle çıkar ve işin 
t amamen aksini göstermek isterse, herşeyi karanlığa götürmeyi itiyat ha
line getirirse, haysiyetlere, şereflere taarruz ederse, yalan haber verirse 
ve bunu itiyat haline getirirse, bunlara (Gazete) unvanı ve rmeye hakkı
mız yoktur. 
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Dikkat buyurunuz, zaten bugün muhalefetin gazetelere karşı takın
dığı tavır ve hareket aslında bir hakarettir. Kendiler inden o lmıyana he
men (besleme, satılık) damgasını vurmaktadırlar . Kendileri pürşeref, 
pürhamiyet , her şey. Karşı taraf besleme, satılıktır. Bu telâkkinin de or
tadan kalkması lâzım. Fikre fikirle mukabele etmek lâzım, meseleleri ele 
alarak mukabele etmek lâzım. Yoksa hakaret hiçbir zaman hiçbir şeyi is
pat e tmez. 

Bir de yalan havadis meselesinden bahsedildi. 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Behzat Bey, o üçüncü maddede . 

B E H Z A T BİLGİN (Devamla) - Evet. Ona intikal e tmiyeyim. Binaena
leyh kanunun hedefi, haysiyet ve şereflerin korunmasından ibarettir. 
Şimdi ben bu meselenin bugüne kadar mevzuat ımızda mevcut ispat kad
rosunun 1950 den bu yana temin ettiği hürriyetin, madde aynı kaldığı
na göre, 1954 ten öbür yana da devam edeceğine kaniim. Ve hiçbir arka
daşım çıkıp da objektif olarak iddia edemez ki, bu madde sebebiyle 1950 
den bu yana hürriyeti matbuat zedelenmiştir. Böyle diyenlere soruyo
rum, acaba gazetelerinde yazmadıklar ı ne kalmıştır? Bunu bilhassa söy
lemelerini rica ederim. Bendeniz bir gazeteci milletvekili olarak kanunun 
bu maddes inden hiçbir tehlike sezmemekteyim. Ben kendimi hiçbir teh
like altında hissetmemekteyim. Yani muhalefette ve muvafakat ta fikirle
rimi serbestçe ifade edebilmişsem, bundan sonra ayniyle ifade edebi lece
ğ ime emin bulunmaktayım. Ancak, hiçbir zaman kimseye hakaret ve 
bühtan niyet im yoktur. Binaenaleyh bunu düşünmiyen bir gazeteci için, 
maddede asla bir tehdit mevzuu teşkil edebilecek bir tehlike şemmesi 
mevcut değildir. 

Sonra buradan arkadaşlar, kanunun ne şekilde anlaşıldığını ve ne 
maksat la sevk edildiğini bize bildiren bir esbabı mucibe lâyihası vardır. 
Bunu Hükümet , Başbakanın ağziyle teyidetmiştir. 

Hattâ bu esbabı mucibe lâyihasında nazarı dikkatinizden kaçmamış 
tır, en demokrat ik bir memleket olan İsveç'in Matbuat Kanunundan alın
mış bir gerekçeyi bizim Matbuat Kanunumuzun gerekçesi olarak buraya 
geçi rmiş bulunuyoruz. Demek ki o gerekçede serdedilen sebepler bu ka
nunun tatbikatına ışık verecektir. 

Şimdi arkadaşlar, bir arkadaşımız, zanneder im Cezmi Türk dedi ki, 
efendim, İsveç Matbuat Kanunundan işlerine geleni almışlar. O gerekçe
nin kısaca birkaç satırını okuyacağım. 

İşlerine gelen ne demek? Hükümet ve Muhterem Meclisiniz sanki mu
ayyen bir baskı yapmak gayesini takibediyor da İsveç Matbuat Kanunu -
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nu araşt ırmış ve buna cevaz verecek kuvvet mi bulmuştur? Bu madde 
baskıya cevaz veren bir madde değildir. Müsaadenizle böyle bir gerekçe
yi savunmak Hükümetimiz için bir şereftir. 

Efendim, deniyor ki orada, "Böylece tesbit olunan gayeyi nazarı itiba
ra alan bizler her şahsa aşağıda sarahaten yazılı bulunan hükümlere (İs
veç Matbuat Kanunu hükümleri) riayet eylemek ve saygı gös termek ve di
ğer mer' i mevzuata muhalefet eylemek ve Devletin dahilî sükûnu ile ha
ricî emniyet ini ve Tanrıya, Hükümete , vatandaşlara, örf ve âdetlere borç
lu o lduğumuz mukaddes hürmeti göz önünde bu lundurmak şartiyle is
ter hususiyle Krall ığa veya yabancı devletlere, ister hal ve maziye , ister 
yaş ıyan veya ölmüş olan kimselere taallûk etsin ve hangi üslûp ve mahi
yet te yazı lmış olursa olsun, her hangi bir mevzu üzerinde fikirlerini ifade 
e tmek ve açıklamak hakkını tanıyoruz." 

İşte arkadaşlar, matbuat hürriyeti bu fikirleri ifade ve aç ık lama hür
riyetidir. Fakat bunun tabiî, hudut ve kayıtları vardır. Bir defa dahilî si
yaset le haricî emniyeti tehlikeye düşürmiyeceksiniz . İkincisi; Tanr ıya 
hürmet edeceksiniz, üçüncüsü; Hükümete hürmet edeceksiniz. Arka
daşlar, bu nokta üzerinde durmak lâzımdır. İsveç despotik bir memleke t 
değildir. Orada her vatandaş, muharrir, Hükümete hürmet le mükelleftir. 
Bizim Halk Partili gazetelerde olduğu gibi Hükümet in haysiyetini her gün 
yer lerde süründüren neşriyatı İsveç matbuatında göremezsiniz , göze 
çarpmaz. 

F E R İ D M E L E N (Van) - Zafer'den bahsediniz. 

B E H Z A T BİLGİN (Devamla) - Zaferde de olsa böyle. . . Şu halde Hükü
mete saygı göstermek gazetecinin borcudur, memleket ine karşı borcu
dur, vatandaşlara karşı borcudur. Demek, vatandaşlara saygı göstere
ceksiniz. Vatandaşların haysiyetini iki paraya satmıya kalkışmıyacaksı-
nız ve memleket in âdet ve örflerine hürmet göstereceksiniz. A m a bizde 
neler, neler görüyoruz. Şu halde bütün bunların aksini alıp, haysiyet ve 
şerefleri yerlerde süründürmeyi mi matbuat hürriyeti telakki edeceğiz? 
Hükümet bu gerekçesiyle hakikati hali ifade etmiştir arkadaşlar. Matbu
at hürriyeti asıl hüviyeti ile matbuat hürriyeti, fikirleri ifade hürriyetidir. 
Bir fikir, düşünüldüğü gibi, kimseye müdare etmeden, düşünüldüğü gi
bi ortaya koymak hakkıdır. Bu hakkı zedeliyen, maddede hiçbir h ü k ü m 
yoktur. A y n ı gerekçe şunları yazıyor : 

"Bu itibarla matbuat suçları hakkında hüküm vermekle mükel lef bu

lunan..." ve bu bizim hâkimlerimize de verilmiş bir direktiftir : 
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"Bu itibarla matbuat suçları hakkında hüküm vermekle mükel lef bu
lunanlara, masumları müdafaa ve himaye vazifesini tahmil eden bizler, 
matbuat hürriyetini, medeni bir cemiyette her vatandaşa, hak ve hürri
yetle kabili telif bir şekilde sağlamak maksadiyle aşağıdaki hüküm ve 
tedbirleri karar altına almış bulunuyoruz." 

Binaenaleyh, hâkim, bu kabulünüze arz edilen madde içindeki mat
buat hürriyetini, fikir hürriyeti, ifade hürriyeti olarak tanıyacak, fakat 
vatandaşların şahsiyetlerine, haysiyetlerine, şereflerine, memleket in ta
nınmış mânevi ve muteber kıymetlerine saygıya dayanan ifade şekli ola
rak kabul edecek ve bu hududun dışına çıkıldığı takdirde o zaman kanu
nun tecrim etmiş olduğu hududun içine girilmiş olacaktır. Kendine hür
meti olan hiçbir gazeteci bunda kendi hürriyetini tahdit eden bir hüküm 
göremez arkadaşlar. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Gazeteci sıfatiyle ispat hak
kındaki fikirlerinizi öğrenmek isteriz. 

B E H Z A T BİLGİN (Devamla) - İspat mevzuunda bugün hassasiyet gös
teren arkadaşlardan soracağım. 

1949 senesinde tevhidi içtihat kararı çıktığı zaman muhte rem arka
daşlarım nerede idiler? O zaman ispat mevzuunun bu kararla zedelendi
ği hatırlarına tebadür etmedi mi? 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Tevhidi içtihat kararına işti
rak ediyorsun. 

REİS - Müdahale etmeyin efendim. 

B E H Z A T BİLGİN (Devamla) - Mademki meselede bu kadar bir tehlike 
tevehhüm ediyorlardı ve seziyorlardı, neden 1949'dan beri bunu hatırla
rına get irmediler? Bunu arz etmek, fikirlerindeki samimiyetsizl iği tesbit 
e tmek için zaruridir. 

Şimdi gelelim Hükümetin getirdiği tasarıya. Arkadaşlar bu, bambaş
ka bir sebeple gelmiştir. Yani bu kanun 481 inci maddenin tadiline ait bir 
hüküm değildir, hakaret suçu olarak ele a lman bâzı hâdiseleri ele a lmak
tadır. 

Şimdi, bendeniz şu noktaya geleceğim. Şu tevhidi içtihatta zannettik
leri derecede bir tehlike mevcut değildir. Dün Sayın Başbakan izah etti
ler, zanneder im komisyonun sayın reisi de izah eder. Memurlar hakkın
da 481 inci maddenin caiz kıldığı ispat hakkı ortada duruyor. Bir defa ta
kibata mâruz olan meselelerde ispat hakkı yine 481 inci madde mucibin
ce mahfuz bulunuyor. Davacının, müştekinin ispatı kabul ettiği hallerde 
yine ispat hakkı mahfuz bulunuyor. Bakanların vaziyeti kalıyor; bakan-
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ların vaziyet inde de arkadaşlarımın tevehhüm ettikleri mahzuru , mesele
yi tetkik ettikten sonra, göremedim. Çünkü tevhidi içtihat karar ında sevk 
edilen hüküm şöyle diyor : "Bu sebep ve mülâhazalara binaen, hususi ve 
istisnai tahkik ve muhakeme merciine tâbi olanlar tarafından, kendileri
ne vâki isnat sebebiyle açılmış hakaret dâvalarında ispat iddiasının aynı 
m a h k e m e d e tahkik ve tetkikına imkân olamıyacağı. . ." 

Binaenaleyh mevzu şudur; eğer ispat iddiası öyle bir hâdiseye temas 
ediyorsa, ki bu hâdisenin muhakemesi ancak Divanı Âl ide görülebilir, bu 
hâdise üzerinde ispata da bu hüküm cevaz vermez . A m a bakanlar hak
kındaki isnatların hepsi bakanları Divanı Âliye sevk edecek mevzular de
ğildir. Eski Adalet Vekili hakkında yapılmış olan bir isnat dolayisiyle o za
tın Divanı Âliye gitmesi zaten melhuz ve mutasavver olamazdı . Ve mah
k e m e de ispat hakkının kullanılmasını kabul etmiştir. 

Demek oluyor ki, bakanlara karşı tevcih edilen neşriyatta, bu neşri
yat bakanın vazifesinin suiistimaline ait bir suç isnat etmiyorsa, yani ba
kanı Divanı Âliye sürükliyecek mahiyette değilse, ki yapılan, yapı lmakta 
olan, yapı lacak tenkidlerin yüzde doksan dokuzu böyledir, bu halde is
pat hakkı, kapısı açık bulunmaktadır. O halde ispat hakkının ş imdiye 
kadar mevcut olduğu şekilde kabulünde ve devamında bendeniz bir 
mahzur görmüyorum, sebebi de şudur : Dört senelik bir tecrübe en ziya
de gemi azıya almış, şuursuz neşriyat karşısında bile bu maddenin bu 
neşriyatı tahditetmediğini, hattâ suiistimale engel olmadığını gösterir 
mahiyettedir. Bu vaziyet karşısında, bu mevzuda buna taallûk e tmiyen 
ispat hakkının yeniden ele al ınmaması hakkındaki Hükümet ve komis
yon görüşüne iltihak etmeyi bendeniz tamamen mahzursuz görüyorum. 

Mamafih şunu samimiyet iktizası olarak arz edeyim ki, Adale t Encü-
menindeki müzakereye iştirak ettim ve orada bu ispat maddes i hakkın
da Müfit Erkuyumcu 'nun teklif etmiş olduğu ve komisyonca bidayet te 
kabul edilen fıkranın lehinde bulundum. A m a bütün müzakereler in ce
reyanından sonra anlaşılıyor ki, ortada bu fıkranın kabul ed i lmemesi ha
linde dahi bir mahzur yoktur. Hürriyeti matbuat bütün genişl iğiyle ve en 
feveranlı bir şekilde mahfuz kalmaktadır. Sadece maksadı mahsus la ya
pılacak hakaretler, isnatlar, şahısların haysiyetlerini zede leme keyfiyetle
ri müeyyideye bağlanmıştır. Bunu ben, samimî olarak söylüyorum, bir 
gazeteci olarak söylüyorum, matbuat hürriyetinin tahdidi değil, hakiki ir
tifa seviyesine yükselt i lmesi şeklinde telâkki eder ve ancak matbuat un
vanını a lmaya hakkı olmıyan çok pespaye neşriyatın önüne bu şekilde 
sed çekileceğini arz ederim. (Soldan alkışlar) 
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A D L İ Y E E N C Ü M E N İ REİSİ HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (İzmir) - Muhte rem ar
kadaşlar; iki günden beri bir tevhidi içtihat kararı vesilesiyle kafama in
dirilen darbeler hakikaten beni sersem etti. 

Bu tevhidi içtihat kararı bu kadar açık ve bu kadar bariz bir haksız
lığın ifadesi midir? Yoksa hiçbir kıymeti kanuniyeye sahip ve malik bu-
lunmıyan alelade bir karar mıdır? Veyahut da bu kararı ittihaz edenler 
hiçbir k ıymete sahip bulunmıyan alelade kimseler midir? 

Çok gariptir; memleket in en mümtaz hakimlerinden 84 kişinin iltihak 
ettiği bir Temyiz Umumi Heyetinde üç ay devam eden gayet sıkı müna
kaşalardan sonra bir karar ittihaz edilmiş bulunuyor. Zaten karar ittihaz 
edildiği zaman ekseriyet ve ekalliyet olarak arada beş kişilik farkın bu
lunması da bunu ifade eder. Ne yazık ki bir tevhidi içtihat kararını pa
çavra haline getiren bâzı zihniyetlerin burada tezahüratını gördüm. Bun
dan çok incinmiş bulunuyoruz. Kimdir bu zihniyeti taşıyanlar? Bunlar, 
bu tevhidi içtihat kararına darbeyi vuranlar buna taarruz edenler; buna 
hakaret edenler kimdir? Bunlar, kendilerine bir hukuk âlimi süsü veren 
fakat haddizat ında hiçbir şey olmıyan şahıslardır. Maalesef.. . Maalesef. . . 
Maalesef.. . Zannediyorlar ki; iki eser okumakla insan hukukçu olur. Hu
kuk âlimi diyebileceğimiz şahsiyetleri, bugün memleket imizde değil, hat
tâ birçok yerlerde bile bulamıyoruz. Çünkü beşer ömrü o kadar kısadır 
ki hukukun en küçük sahasında bile ihtisas sahibi o lmaya ye tmez . As la 
kâfi ge lmez. Kaldı ki bir insan hem başka bir meslekin müntesibi . hem 
de bir hukukçu olamaz. Ne kadar uzak.. Ne kadar uzak.. . Ne kadar 
uzak.. . Fakat ne kadar hazin bir manzaradır ki bu, bir memleke t in en 
yüksek kaza mercii, ki başka memleket lerde bu adamların eli öpülür, 
u m u m u n mazharı hürmet ve tekrimi olur. Herkes âdeta baş tacı yapar. 
Bilhassa bu işte benim kabahatim bu heyete reislik etmek ve benim re
islik ett iğim bir zamanda da bu kararın çıkmış olmasıdır. Bu karar, bu 
karar kötü bir karar öyle mi? Yani hukuk kelimesinin ne demek olduğu
nu merak ederek öğrenmemiş olan kimseler dahi kararı gözden geçirdik
leri zaman, bu ne kadar hataalûttur, diyecekler öyle mi? Her alâkasız 
böyledir. İçine girmiyen, meslekte hizmeti geçmiyen insan her şeyi bilirim 
iddiasındadır. 

Bir kere bu tevhidi içtihat kararı niçin ittihaz edilmiş, bunu umumi-
leştir menin sebebi ve mânası var mı? Tevhidi içtihat kararı mevzuundan , 
mukaddimes inden ve mahiyet inden tamamen anlaşılmıştır ki, Bakanlar 
hakkında Temyiz dairelerinin birbirine münafi iki kararı dolayısiyle itti
haz edi lmiş bulunuyor. Temyizin iki kararı birbirine münafi olduğu tak
dirde bunun telif yeri ancak tevhidi içtihat müessesesi , yani Temyiz in 
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büyük heyetidir. Bu büyük heyet 84 kişiden terekküpeder. Bunlar ın her 
biri asgari 50 yaşında ve hayatlarının hiç olmazsa 20 - 25 senesini hâ
kimlik sandalyesinde geçirmiştir. Ben âciz bir arkadaşınız hâkimlik kür
süsünden süllemi derecat dedikleri meratibin birinci basamağından en 
son derecesine kadar birer birer irtika etmek suretiyle 42 sene fiilen Türk 
Milletinin en mukaddes haklarından olan kaza hakkını kul lanmak sure
tiyle memlekete hizmet ettim. Niçin bu kadar hakir görüyorlar, niçin bu 
kadar hırpalamaya mütemayil bir vaziyette bulunuyorlar? Hiç şüphe yok 
ki bu, politika hayatına girmenin bir tecellisidir. 

Çünkü, temyiz camiasından ayrıldığım zamana kadar memleket in en 
şerefli adamı diye makaleler yazanlar, bundan sonra beni yer in dibine 
bat ı rmak istediler. İçimin acısını bu kadar dökmekle iktifa edeceğim. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Kime cevap veriyor? Bunu an
layamıyoruz Reis Bey!. 

REİS - Müsaade buyurun sözünü kesmeyin. . 

HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (Devamla) - Burada dünden beri kıyamet kadar be
n im hakk ımda söz söylendi, susunuz rica ederim. 

İspat iddiası niçin mevzudur? Bu ispat iddiasından bahseden Ceza 
K a n u n u m u z u n hangi maddesidir? Hiç şüphe yok ki, ispat meselesini ar
tık bi lmiyen kalmadı, tabiî, dünden beri mütemadiyen konuşulmaktadır . 
Dün değil, bundan bir sene evvel dahi yine bir sual vesilesiyle ispat hak
kının ne olduğunu ve bu tevhidi içtihat kararının müstenidatını , mem-
seklerini izah etmiş bulunuyorum. Hatırdan çıkmış olacak ki, yen iden 
beni izaha mecbur ettiler. İspat iddiası, bir şahsın bir diğerine yapmış ol
duğu isnat dolayısiyle iddia ettiği bir fiil sebebiyle isnada mâruz kalan za
tın, vatandaşın mahkemeye müracaatla dâva ikame ettiği takdirde isna-
deden kimsenin isnadettiği fiili ortaya koyması ve bunun bir hakikat ol
duğunu ispat edebilmesi için konmuş bir hükümdür. İspat iddiası evet, 
481 inci madde şöyle diyor : "Yukarıki maddede beyan olunan hallerden, 
yani 481 inci madde, hakaret yani mavsuf hakaret, bir maddei mahsu-
saya ist inadetmek suretiyle vâki olan hakarette ispat iddiası kabul olun
maz. Kanunun koyduğu prensip budur. 481 inci madde Ceza Kanunu
nun yukarıki maddesinde gösterilen hallerde ispat iddiası kabul olun
maz, ancak bu hususta üç istisna zikretmiştir. Bir tanesi; hakkında is
nat vaki olan kimse memur olup da isnat olunan fiil memur iye t vazife
s inden doğmuşsa, 

İkincisi, isnat olunan fiil dolayısiyle müddeiumumil ikçe hakkında ta
kibata başlanmışsa, üçüncüsü, isnat olunan fiilden dolayı ispat iddiası, 
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tecavüze uğrayan kimse tarafından kabul edilirse, bu hallerde ispat iddi
ası kabul edilir. 

Birinci bent, doğrudan doğruya memurlara taallûk ettiği için bunu 
bir tarafa bırakıyorum. İkinci madde, isnadedilen fiilden dolayı isnat olu
nan şahıs hakkında takibata geçilmiş ise, takibat vâki ise, ispat iddiası 
kabul ediliyor. Gayet tabiî, isnat ettiği fiil haddizatında re'sen takibedile-
cek bir suç. Bu takdirde müddeiumumil ik harekete geçti ve tahkikata 
başladı. A m a isnadeden kimsenin isnadettiği şeyi ispat etmesi için müd
deiumumil iğe yardım eder. Deliller gösterir, bir arada, harekete geçerler, 
isnadeden kimse ile birlikte fiili derhal meydana koyarlar. 

Bir de kendisine isnat vâki olan kimse kabul ediyorsa, hayhay, bu 
mağdurun hakkıdır. Mademki ispat etmek istiyor, ben ispattan kork
mam, gelsin ispat etsin diyor. Haddi zatında ispat iddiasına cevaz veril
mekle beraber memur ve saydığım şu iki halde cevaz veriliyor. Ancak is
pat iddiasını tevlideden isnat keyfiyeti esasen makbul bir hareket midir?. 
Asla. makbul bir hareket değildir. Çünkü bu, bir vatandaşı her ne suret
le olursa olsun işlediği bir fiilden dolayı teşhir etmektir. Sen ne karışır
sın?. Birisi bu suçu işlediği takdirde, onu takibeden merciler vardır. Bir 
malûmat sahibi isen bu mercileri harekete get i rmek için elinde deliller 
varsa takibata salahiyetli olan mercie bildir. Bu bir haberdir. Sıdku kiz-
be ihtimali olabilir. Katî bir netice olmadan vatandaşı teşhir e tmeye ne 
hakkın vardır?. Bu hakkı sana veren nedir?. 

Anayasa ancak şikâyeti muhik göstermektedir. Ve bunun için merci 
şikâyeti tahkik eder ve bundan dolayı cevap vermek mecburiyet ini de 
tahmil etmektedir. A m a şikâyet mercii bakacaktır. Yoksa Anayasa , hiçbir 
zaman kimseyi teşhir e tmeye hak vermez. Teşhir haddizat ında kanunen 
m e m n u bir harekettir. Biliyorsunuz arkadaşlar, eski kanunumuzda teş
hir cezası vardı. Teşhir cezası sonradan yeni mevzuat ımızla t amamen 
kaldırı lmış, menedilmiştir. Hırsızlığı hükmen sabit olan bir adama, bir 
va tandaşa hiçbir kimse, hırsızsın diyebilir mi? . Böyle hitap edebilir mi? . 
Edemez . As la hakkı yoktur. Keza, idama mahkûm bir adam ası lmak üze
re sehpaya götürülüyor. As ı lmaya hazır, müheyya, hattâ ip boynuna ta
kı lmış. Cellâdın bir ip çekmesi kalmış. Bu esnada biri çıkıp onu öldürse 
aynen bir adam öldürmüş gibi tecziye edilir. Niçin?. Çünkü tecziye hak
kı milletindir. Ancak ve ancak millet tecziye edebilir. Fert olarak k imseye 
tecziye hakkı verilmemiştir. Bunun içindir ki, bir nevi tecziye olan teşhi
re k imsenin hakkı yoktur. (Soldan, bravo sesleri) Şu halde haddizat ında 
makduh ve m e z m u m olan bu hareketi bir de ispat vesilesiyle muhik gös
te rmeye ne ahlâk, ne din, ne kanun, ne hiçbir his buna müsaade etmez. 
(Bravo sesleri) 
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Arkadaş lar ım, bundan bir sene veyahut altı ay evvel burada bir sual 
vesi lesiyle dinden ve bir ayetten bahsetmiştim. Bunu derhal din propa
gandası diye istismar ettiler. Demek ki dinî müsteşhidat ta dahi bulun
maya kimsenin hakkı yoktur. Demek ki, kanunun h imaye e tmediği bir 
hareketi kul lanacağım diye o hareketin henüz daha hiçbir eseri fiilîsi 
meydanda yokken bunu kalkıp teşhir etmeye, isnat e tmeye ve ondan 
sonra da bu hareketin muhik olduğunu ispat e tmeye cevaz ve rmek had
dizat ında asla kabul edilir bir iddia değildir. Mâruzât ımızda ispat iddiası
nın kabulü için mevcut olan hükümlerden 481 inci madde hakkında iza
hat arz ettim. Bundan başka bir de sıfatı resmiyeyi haiz olanlar, ta jan
da rma neferinden Meclis Reisine kadar hepsi dâhildir. Bunlar a leyhinde 
huzuren vâki olan hakaretlerde gerek vazifesini ifa sırasında gerek ifa et
tiği vazifeden dolayı olsun huzuran vâki olan hakaret lerde ispat iddiası
nın kat iyen kelimesiyle kabul edilmeyeceği kanunun 270 inci maddes in
de musarrıhtır. 481 inci maddede katiyen kelimesi yoktur. Yalnızca iddia 
kabul edi lmez der, fakat burada (katiyen) kelimesiyle yani bir nehyi katî 
ile kabul edilmez deniyor. Bu doğrudan doğruya Devlet otoritesi a leyhine 
vâki o lmuş bir hareket olduğu içindir. 

Tevhidi içtihat kararının müstenidatını arz ettim. Kararın ittihazı se
bebi, bakanlar hakkında birbirine zıt iki kararın bulunması ve bunların 
birleştiri lmesi mecburiyeti idi, Memurlar ın ifa ettikleri vazifeden dolayı 
haklar ında ispat iddiası kabul olunur. Bakanlara gelince, bu hususta üç 
ay medit , yorucu münakaşalardan sonra ittihaz edilmiş kararda açıkça 
görüleceği veçhile, ancak istisnai muhakeme usulüne tâbi olan hal lerde 
ispat iddiası kabul edilmez, dendi. 

Hususi ve istisnai tahkik veya muhakeme denmiyor. Dikkat buyurun, 
tahkik ve muhakeme ikisi birden zikrediliyor. Tevhidi içtihadın mevzuu 
t amamen bakanlara mütealliktir. Bunun içerisinde biraz evvel konuştuk
ları gibi memurlar da dâhildir, dediler. Niçin memurlar istisnai usulü 
muhakemeye mi tâbidir? Hayır, memurlar istisnai usulü m u h a k e m e y e 
tâbi değildir. Yalnız ilk tahkikatın açılmasına taallûk eden kısmı hakkın
da bir istisnaiyete maliktir. Ondan sonra usulü muhakeme , u m u m i usu
lü muhakemedir . Binaenaleyh tahkik ve muhakeme ikisi beraber. 

Bu sebepledir ki, tevhidi içtihat kararının mevzuuna gi rmez. Ve gire
mez. A m a dikkat olunmaz veya bililtizam söylenmek istenirse söylenir. 
Dilin kemiği yoktur. 

Bu hususta zaten evvel âhir vâki olan izahlar meseleyi tenvir etmiş 
vaziyette bulunuyor. Daha fazla izah ederek başınızı ağrı tmak is temiyo
rum. Yalnız bir muhterem arkadaş Adliye Encümeni raporunu utanıla-
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cak bir vesika saymıştır. Bidayeti maruzat ımda da arz ett im. Kendisi bu 
tarzda beyanda bulunmaya asla salahiyetli değildir. Fikir olarak her şey 
tenkid edilebilir, tabiî görüşler arasında ayrılıklar bulunabilir. Fakat ra
poru tehzil ve tezyife kimsenin hakkı yoktur. Bu raporun bir kısmını hu-
kukan tanımadığını söyliyen arkadaşın bu sözünü nezaket ve nezahet 
icapları ile ve kendisinin de dâhil bulunduğu B. M . Meclisine ibrazına 
mecbur olduğu hürmet hisleriyle kabili telif görmediğimi bi lhassa kay
detmek isterim, (Soldan, bravo sesleri). 

Burada üzerinde durulacak bir nokta daha var; bir va tandaş mutla
ka tabiî mahkemesinde muhakeme olunmalıdır. İspat vesilesiyle bu tabiî 
merc iden ayırıyoruz. Bununla beraber tevhidi içtihat kararı bir kanun 
değildir. Kazai bir tefsirdir. Temyiz Umumi Heyeti bugünkü hükümler 
karşısında bu kararı yeniden tetkik edebilir. Bunu menedecek mevzuat ı 
mızda bir hüküm yoktur. İspat iddiası, 481 inci maddenin açık mânası
na ve medlulüne göre hakikati maddenin ispatını ihtiva ediyor. Bir hâdi
senin sübutu ve ademisi ibutu - hükmü hâkime - muhtaçtır. Bunu söyli-
yecek olan hâkimdir. Ceza tâyin edilip edi lmemesi bundan sonra ele alı
nacak bir keyfiyet olabilir. Meselenin mebnaaleyhi vakıanın hükmen sü
butu keyfiyetidir. Burada ancak müdafaa bahis mevzuu olabilir. H ü k ü m 
yoktur, diyorlar. İddiaların birisi de budur. Yani bu suretle hüküm olma
dığına göre; tabiî mahkemesinden ayrı lmamış bulunuyor, diyorlar. Kanu
nun beyanı sarihtir. Sübut hükmü olmadan isnatta bulunan kimse ce
zadan kurtulamaz. 

Bu hükümle bilâhara Meclisin vereceği ademitakip veya Yüce Divana 
sevk için verilecek karar veyahut aksi beraet kararı nasıl telif olunacak
tır? Bir bakan tecavüze mâruz kaldı, hakarete uğradı. Bundan dolayı 
mahkemeye müracaat etti, tahkir eden adam ispat edeceğim, dedi, ispat 
iddiasında bulundu, ispat iddiasını tetkik ederken bakanı da çağıracak
tır. Çünkü onun hakkına taallûk ediyor. İspat edecek k imse delillerini 
gösterecektir. Bu delillere itiraz, taın hakkı yok mudur? Elbette vardır, 
her hangi bir dâva gibi bu mesele de mahkeme huzurunda, usulün mu
ayyen kaideleri dairesinde ispat edilecek, tetkik edilecektir. Nihayet neti
cede hâkim ne yapacaktır? Dinledim, delillerini, isnadedilen fiil sabittir 
derse bu, sübut hükümdür. Sübuta hüküm verdim, diyor, alt tarafı tah
didi cezadır, tahdidi ceza bana lâzım değil. Cezayı tâyin eder, tecil eder, 
tahrif eder. Mesele onda değildir, mesele sübuttadır. Yani hakikati mad
denin, ispatı iddiasının kabulündedir. Sabit oldu dedi mi t amam, mese
le bitmiştir. Sonra ne oluyor? Vekilin aleyhinde isnadedilip şübutu kabul 
olunan, meselâ, irtişa, irtikâp, şu, bu her ne ise. M a h k e m e cürüm sabit-
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tir diyor. Bu durumda ne olacak? Tabiî Meclis duracak değildir. Mecl is 
tahkikat açacak, Divanı Âli kurulacak. Divanı Âli 15 kişilik bir heyettir 
ve Mahkemei Temyizle Devlet Şûrasından terekkübeder. Divanı Â iL ie tk i -
kata başlayınca delâil, heyete arz edilecek. Heyet tetkikatında delâili kâ
fi görmedi , beraet kararı verdi. Yani asliye veya ağır ceza mahkemeler in in 
sabittir diye verdiği kararla Divanı Âlinin kararını nasıl telif edeceksiniz? 
İadei muhakeme yolu var denemez. Zira iadei muhakeme yoluna g i tmek 
için birbirine uymıyan ve mütenakız bulunan kararların umumi mahke
melerde görülmesi lâzımdır. Halbuki burada istisnai bir m a h k e m e vardır, 
bunun için iadei muhakeme yoluna gitmenin imkânı yoktur. 

Aziz arkadaşlarım; yalnız bir noktayı tevhidi içtihat kararını bağla
mak suretiyle onun hükmünü, kuvvetini tenkis ve mânevi kıymetini is-
kat için böyle uluorta mütalâada bulunmanın ne kadar sakat neticeler 
doğurabi leceğini bu suretle belirtmek istedim. Binaenaleyh ceza hukuku 
yalnız nazariye meselesi değil, arz ettiğim gibi hukukun gayesi , cemiye
tin umumi nizamını temin olduğuna göre mevzuat ın kıymeti tatbikatta 
vereceği müspet neticelerle ölçülür. Yoksa nazariye ile tatbikat birbiriyle 
telif edi lmezse o hukuk sakattır ve şüphesiz herkes kendi sanatını bilir. 
Bu itibarla bir kimsenin sözünü, fikir ve mütalâasını mut laka doğrudur 
diye kabul edebi lmek de kolay bir iş değildir. Bir profesör, böyle söyledi 
diye hemen ele alıp dâvaya mesnet ittihaz etmek te sakat bir usuldür. 

Dünyada yaşamış olan ve yaşamakta bulunan hukuk ulemasının ay
nı meselelerde birbiriyle bağdaşması , birleşmesi m ü m k ü n o lmıyan mü
talâalarından herkes kendi kanaatine uygun olanını tercih edebilir. Fa
kat ötekilerini hatalı olarak tavsif e tmeye hakkı yoktur. 

Tevhidi içtihat kararı eğer bugünkü ihtiyaçlara uymuyorsa arz etti
ğim gibi bu kararı Temyiz Umumi Heyeti değiştirebilir. Kaldı ki 1949 dan 
bugüne kadar birçok değişiklik meydana gelmiştir. Bu kararın değ işme
si mahiyet indeki kararları da elbette salahiyetli olan Temyiz u m u m i He
yeti ele alabilir. 

Çok gariptir, 1949 senesinde bu karar ittihaz edildiği zaman o günkü 
mahfil lerde memnuniye t hisleri yaratmıştı . Şimdi t amamen bunun sakat 
bir karar olduğunu iddia etmektedirler. 

Aziz arkadaşlarım, bugün müzakere mevzuu olan lâyiha ispat için 
h ü k ü m sevketmemiştir . Adliye Encümeni ispat hakkında lâyihaya yeni 
bir hüküm koyamazdı . Benim şahsi fikrim ve Adl iye Encümenin in izhar 
ettiği kanaatle, lâyihanın ihtiva ettiği hükümler değiştirilir ama Ceza Ka
nununun 481 inci maddesine el atılamaz. Çünkü ispat müeyyides i yal-
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nız 481 inci maddesine münhasır değildir. Ceza Kanununun 70 inci 
maddes inde de ispat iddiası asla kabul edilmemiştir. 

Şimdi birinci maddeye ilâvesi istenen fıkra ile kimler tehdit edi lmek
tedir. Suç teşkil eden ve re'sen takibolunması icabeden fiiller dolayısiyle 
481 inci madde hükümleri dairesinde ispat iddiasının kabul edilmesi is
tenmektedir. Bu fıkra kabul edildiği takdirde şahıslara tevcih olunan ve 
haddi zat ında suç teşkil eden bir fiilden dolayı da ispat iddiası kabul olu
nabilecek demektir. Halbuki 481 inci madde bunu katiyen kabul e tme
mektedir. Nasıl telif edeceğiz bunu?. . Türk Ceza Kanununda ispat niçin 
kabul olunuyordu? Bir müdafaanın temini maksadiyle . Bir arkadaş tev
hidi içtihat kararının sakat olduğunu söylüyor. Demek ki bu karar hata
lıdır. Tevhidi içtihat kararı haddi zatında arz ettiğim gibi, memurlar ın 
suçlarından dolayı yapılacak ispat iddiasının bakanlara şümulü olup ol
madığı meselesinde bir hakem rolünü ifa etmekle tecellit etmektedir . 
Şimdi fikirleri belki teşviş eden bir meseledir. 

Bakanlar hakkında ispat iddiası katiyen kabul edi lmiyecek midir? 
Buna hiç kimse evet diyemez. Tevhidi içtihat kararı burada. 

Arz ett iğim gibi Meclise müracaat etmek suretiyle memurlar hakkın
da bir tahkikat açılması ve sabit olduğu takdirde Yüce Divan kurulması
na karar ve rmek mümkündür . 

Teşhir meselesi de arz ettiğim ispat iddiasının esasını teşkil eder. Bi
naenaleyh bunun kabulüne cevaz olursa vatandaşlar arasında bir husu
met havası yaratacaktır ve mahkemeler i içinden çıkılmaz hale koymak
tan başka bir şeye yaramıyacaktır . İsnat suç ise, müdde iumumi derhal 
takibata geçer. Binaenaleyh teklif edilen fıkrada olduğu gibi suç teşkil et
tiği hallerde re'sen takibata geçilmişse ispat iddiasının kabulüne cevaz 
ve rmek Ceza Kanununun umumi prensiplerini hiçe saymak ve bununla 
aralarında gayrikabili telif tezatlar yaratmak demektir. 

Muhte rem arkadaşlar, tevhidi içtihat kararı haddi zat ında sakat ola
bilir, her karar gibi bu da tenkid olunabilir. A m a tenkidde da ima lisan ne-
zahet ine riayet etmek lâzımgelir. Çünkü kararı ittihaz eden hâkimlerin 
şahsiyetini; haysiyetlerini ve mânevi değerlerini tezlil e tmiye, tenkis et
meye kimsenin hakkı yoktur. Arz ettiğim gibi ilâve edilen fıkranın Ceza 
Kanununda takibedilen umumi prensiplerle ispat kaziyesine taallûk 
eden hükümler in telifi, kabil olamıyacağından bunun kabulüne imkân 
olamıyacaktır . 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan alkışlar). 

REİS - Komisyon Sözcüsü Müfit Erkuyumcu. 
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RİFAT A L A B A Y (Konya) - Komisyon reisi konuştu, her şeyi izah etti, 
dinledik. 

A D A L E T E N C Ü M E N İ N A M I N A MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Ben
deniz, konuşulmıyan noktalar hakkında kısaca arzı cevap edeceğim. 

Muhte rem arkadaşlar, ispat hakkı meselesi hakkında komisyonumu
zun Sayın Başkanı Halil Özyörük uzun boylu tafsilât verdiler, bu itibar
la ben tekrar e tmiyeceğim. 

Şimdi, arkadaşların umumi mahiyette madde üzerinde yaptıkları ten
kidlere kısaca cevap vermek isterim. 

İki günden beri cereyan eden müzakerelerde konuşan muhalefete 
mensup arkadaşlar o kadar feryadettiler, öyle bir hava yara tmak istedi
ler ki, âdeta memleket te bu kanun çıkarılır çıkarılmaz matbuat hürriye
ti diye bir şey kalmıyacaktır, fikir hürriyeti diye bir şey kalmıyacaktır , ka
tiyen tenkid yapılamayacaktır . Halbuki yüksek huzurunuza getirilen ka
nun önünüzdedir . 

REİS - Rica ederim, birinci madde üzerinde konuşun. 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Devamla) - Bu kanunun birinci maddes inde 
şu suçlar mevcuttur. "Matbuat vasıtasiyle, her ne suretle olursa olsun 
namus, şeref ve haysiyete tecavüz edilmesi veya hakarette bulunulması ." 
Bu suç olarak tecziye edilmiyecek de namus, şeref ve haysiyete tecavü
ze müsaade mi edeceğiz? 

İkincisi; "İtibar kıracak veya şöhret ve şerefe zarar verecek bir suçun 
isnadedilmesi ." Bu suç olmazsa şöhret ve şerefe tecavüze müsaade mi 
edeceğiz. 

Üçüncüsü: "Rıza hilâfına hususi veya ailevi ahvalin teşhir olunması" 
bir va tandaş her hangi bir gazete tarafından ele alınacak hususi ve aile
vi hayatı teşhir edilecek; savcılık da buna karşı seyirci kalacak. Böyle şey 
olur mu? Buna hiçbir gazetenin hakkı yoktur. Esasen bir vatandaşın hu
susi ve ailevi ahvalinin teşhirinde cemiyet için de bir fayda mülâhaza edi
lemez. Bir misal vereceğim; bir İstanbul gazetesinde bir milletvekili arka
daşımızın boşanma dâvası birinci sahifede ve büyük puntolu harflerle 
neşredilmektedir . Sormak lâzımdır gazeteye; acaba gazetede o gün birin
ci sahifede bundan başka neşredilecek bir havadis yok mudur, bu hava
disin efkârı umumiyeye bildirilmesinde cemiyet için ne fayda vardır? 

Görülüyor ki, burada o vatandaşın şeref ve haysiyetiyle oynanmakta
dır, tahkir ve tezyif etmek kasdı güdülmektedir, bu kasıt aşikârdır. İşte 
yüksek huzurunuza gelen kanun bu gibi suiniyetle vatandaşın ailevi ve 
şahsi durumunu teşhirde mâni olmak için getirilmiştir. 
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Bu suretle hareket edenlerin cezalandırı lmaları tenkid hürriyetine 
katiyen bir tecavüz teşkil etmez, tenkid hürriyetiyle hiçbir ilgisi yoktur. 

Arkadaşlar , tenkid hürriyeti demek vatandaşın şeref ve haysiyetine 
tecavüz hürriyeti demek değildir. Tenkid başkadır, tahkir başkadır. Ma
alesef muhalefet hatipleri tenkidle tahkiri birbirine karıştırmışlardır. 
Uluorta kanuna hücumlarda bulunmuşlardır . Bu, katiyen doğru bir ha
reket değildir. 

Arkadaşlar, biz bu kanunu çıkarmakta geç bile kaldık. Bütün mede
ni memleket ler bu kanunları çoktan çıkarmışlardır. Gerekçede işaret et
tik, kısaca tekrar edeyim : Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya ve İsveç gibi 
en medeni memleketler bu kanuna benzer kanunları çok eski tarihlerde 
çıkarmışlardır . Biz yalnız İsveç Kanununun gerekçesinden gerekçede 
bahsettik. Bu kanun gerekçesi bizim gerekçemizde aynen iktibas edil
miştir. Görülüyor ki, diğer medeni memleketler, vatandaş şeref ve haysi
yet ine taallûk eden bu gibi hususları bizden daha evvel düşünmüşler ve 
lâzımgelen kanuni tedbirleri almışlardır. 

Bu kanunun yersiz çıkarıldığı, matbuat hürriyetini önliyeceği yolun
daki mütalâalar katiyen maddenin metnine ve ruhuna uymaz . Bu hü
cumlar daha ziyade siyasi gayretlerle yapılmıştır; seçim arifesinde efkârı 
umumiyede kendi lehlerine bir temayül husule get i rmek için söylenmiş 
indî sözlerdir, yapılmış uluorta isnatlardır. 

Muhalefete mensup bir kısım matbuat dahi bu kanunu tasvibetmiş-
tir. Müsaade ederseniz 18 Şubat tarihli Dünya Gazetesinin başmakale
sinden küçük bir fıkra okuyacağım : Falih Rıfkı Atay maddenin birinci 
fıkrası hakkında aynen şöyle diyor. "Biz ne gazetelerin, ne de gazetecile
rin namus , şeref ve haysiyete tecavüz etmelerini veya hakaret te bulun
malarını hak ve hürriyet gereği saymıyoruz. Böyleleri, her memleke t te ol
duğu gibi ceza görmelidirler." Keza diğer bir fıkrasında : "Prensiplerde ka
nun teklifçileriyle oydaşız. Hele radyo yayınlarında aynı kovuş turmanın 
yapılacağı hakkındaki haberi sevinçle karşılarız." deniliyor. 

Görülüyor ki, burada muhalif hatipler tarafından ileri sürülen fikirle
re, kendiler ine mensup gazeteler dahi iştirak etmemektedir . Son olarak 
kısa bir şey daha arz edeyim. Konuşan muhalefete mensup arkadaşlar, 
ecnebi memleket lerde bu gibi suçlara ait kanun hükümler inin daha ha
fif olduğu şeklinde beyanda bulundular. Bir defa ecnebi bir memleket te 
şu kadar ceza veriliyor, biz de bu kadar verel im, şeklindeki müta lâa esas 
itibarıyla kabule şayan bir mütalâa değildir. Kaldı ki, ecnebi memleket 
lerde işlenen matbuat suçlariyle bizdeki suçlar arasında çok azîm mik-
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tarda farklar vardır. Birkaç misal veriyorum: 

İtalya'da senede 9 572 hakaret cürmü işlenmektedir. Fransa 'da bu 
miktar senede 12 bindir. Bu miktar diğer memleket lerde aşağı yukar ı ay
nıdır. İngiltere'de daha azdır. Bize gelince; miktar evvelce senede 12-13 
bin idi. 1953 senesinde bu miktar 30 bine çıkmıştır. 30 bin rakamı az îm 
bir rakamdır ve bu kanunun ne kadar acil bir ihtiyaç olarak çıkarı lması 
icabettiğinin en bariz bir delilidir. Sırası geldikçe diğer itirazları cevaplan
dıracağım. 

Maruzat ım bundan ibarettir. 

REİS - Adalet Vekili . 

A D L İ Y E VEKİLİ O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Kırşehir) - Muhte rem ar
kadaşlarım, yüksek huzurunuza sunmuş o lduğumuz lâyiha hakkında 
dünden beri hararetli ve bazan da ileri giden münakaşalar ı d inlemiş bu
lunuyorsunuz. Dün Yüksek Huzurunuzda arzı izahına çalışt ığım gibi bu 
kanun lâyihasını getirmekteki maksadımız gayet açık olarak izah edil
mişti. Birinci madde üzerinde konuşuyorum. Bilhassa bu madde üzerin
de durduğumuz bir keyfiyet, bir hakikati kanunlaşt ı rmak ve vatandaşla
rı her türlü taaddiden, tecavüzden masun bulundurmak ve dördüncü 
kuvvet olarak bildiğimiz matbuatımızı; hürriyeti; hak, fazilet ve tenkidin 
bir mihrabı halinde görmek için bu tasarıyı yüksek huzurunuza takdim 
etmiş bulunuyoruz. Biz matbuatımızın tenkid hürriyetini her şeyin üs
tünde tutarız. Fakat arkadaşların şeref, haysiyet ve namusiyle de oynan
masını caiz görmemekteyiz . İşte bunun içindir ki, bu tasarıyı yüksek hu
zurunuza getirmiş bulunuyoruz. Yine vatandaşlarımıza maddei mahsu
sa isnadı ile hakarette bulunulmasını önlemek için bu tasarıyı huzurla
rınıza get i rmiş bulunuyoruz. Bu tasarıyı yüksek huzurunuza, birinci 
maddeden açıkça anlaşıldığı üzere vatandaşın şahsi, ailevi, hususi ahva
lini her türlü teşhirden ve tahditten masun bu lundurmak için get i rmiş 
bulunuyoruz. Tezyif, tahkir, şeref ve haysiyete taarruz, dolayısiyle tehdit 
yo luna giderek gitmek suretiyle vâki olacak tehditten vatandaşlar ı kur
tarmak içindir ki bu tasarıyı yüksek huzurlarınıza get i rmiş bulunuyoruz . 
İşte ne kadar halis, ne kadar hasbi, ne kadar yürekten, ne kadar sami
mî bir dilekle bu tasarıyı huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Muhalefet i 
temsil eden arkadaşlarımız, bizim gerekçede belirttiğimiz bütün hakikat
lere ve samimiyet imize rağmen, bu tasarıyı bilhassa seçim arifesinde 
matbuat ı dize get i rmek ve tenkid hürriyetini boğmak, zincire vu rmak gi
bi bir maksat la getirdiğimizi ifade ettiler. Ben bu ifadenin hakikaten sa
mimî o lduğuna ve yürekten bulunduğuna inanmamaktay ım. 
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Eğer hakikaten inanmış olsalardı, bu mevzuda samimî bulunsalardı , 
bu hususta gazeteleri cezai müeyyide altına aldığımızı takdir etmeleri ve 
selâmlamaları lâzımgelirdi. Biz bunu, sırf bu veya şu gazete için müeyyi
de olarak almıyoruz, bu çerçeveyi aşan bütün gazetelere bu hükmü tat
bik ve teşmil etmek istiyoruz. 

Evet, şu gazete muhalefete mensup falan vatandaşın haysiyet ve şe
refi ile oynamışsa elbette o zaman o gazete hangi tarafa mensup olursa 
olsun onun yakasına yapışacak ve bu vatandaşın haysiyet ve şerefinin 
paymal edilmesine müsaade edilmiyeceği keyfiyet ve hakikati ortaya çı
kacaktır. Bizim bu kadar samimî ve yürekten bir gaye ile ortaya koydu
ğumuz bu hakikati sadece tenkid olsun diye, sadece iktidarın haysiyet ve 
şerefini korumak için bu tasarıyı getiriyorlar diye onu örse lemeye kimse
nin hakkı o lmamak lâzımgelir. 

Sonra, diyorlar ki, gayet ağır hüküm konmuştur. Hangi ağır hüküm?. 
Muhte rem arkadaşlar, Türk Ceza Kanununun 480 inci maddes in i müsa
adenizle okuyayım : "Toplu veya dağınık birkaç kişi ile ihtilât ederek di
ğer bir şahıs hakkında maddei mahsusa tâyin ve isnadı ile halkın haka
ret ve husumet ine mâruz kılacak yahut namus ve haysiyete dokunacak 
bir fiil isnadederse 3 aydan 30 aya kadar hapis 150 lira para cezasına 
m a h k û m olur." Sonradan bu ceza teşdit dahi edilmiştir. 

"Eğer bu cürüm neşir vasıtasiyle neşir o lunmak suretiyle irtikâp 
o lunmuşsa cezası 6 aydan 3 seneye kadar" çıkarılmaktadır. Bizim getir
diğimiz hüküm aynendir. Aynı hükümleri getiriyoruz, arkadaşlar ım. 

Şu halde, bunu şu seçim arifesinde get irmek demek, hürriyeti tahdit, 
tenkidi susturmak ve Demokrat Partiye seçimi kazandırmak gibi bir is
nat yoluna nasıl girebilirler?. Demokrat Parti 4 sene içinde millete elin
den gelen hizmeti aşk ile, şevk ile yapmıştır. Millet kendisi bunu takdir 
ederek reyini D. P. lehine ya kullanır, ya kullanmaz. Fakat biz asla onun 
reyi üzerinde baskı yapmak için böyle bir teklif getirecek teşekkül deği
liz. Onun iradesini daima hürmetle, minnetle karşılıyacağız arkadaşlar. 
Yoksa sadece bu kadar hizmetlerimizi, bu kadar aşk ile, şevk ile yapt ığı
mız işleri, çalışmalarımızı bir tarafa bırakarak, sanki zaif bir ikt idarmışız 
gibi, yalnız şu kanunun şu maddesinin şu fıkrasına dayanarak, seçimi 
kazanmak gibi bir küçük hesabın peşinde değiliz, olmıyacağız ve bütün 
arkadaşlar da, kâinat da şahit olsun ki, katiyen böyle bir şey akl ımızdan 
ve hayal imizden geçmemiştir , geçmiyecektir, böyle bir düşünceyi zul ad
dederiz. 
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Biz 1946 seçimi faciasını bu memlekette bir daha d ö n m e m e k üzere 
tarihin k a r ı n a gömmüş bulunmaktayız. Binaenaleyh arkadaşlar ımızın 
böyle dar düşünce ile şu kanunun değerini ve kıymetini tahfif e tmek için, 
küçül tmek için ortaya attıkları tez elbette şayanı kabul olamaz. 

Arkadaşlar , ağır bir hüküm diyorlar ve sonra muassır medeni millet
lerin mevzuat ından dem vuruyorlar. Nerede o arkadaşlar? İşte İtalyan 
Ceza Kanunu. İtalyan Ceza Kanununu biz aynen, adapte etmişiz, aynen 
almışız. 480, 481 inci maddeler aynen oradan alınmıştır. Bakınız İtalyan
lar, 1948 senesinde tadil ettikleri madde ile şu hükmü tesis e tmiş bulu
nuyorlar. Biz altı ay koymuş bulunuyoruz. İtalyanların 1948 tarihli Mat
buat Kanununun 13 üncü maddesini okuyorum arkadaşlar : 

"Matbuat yoliyle maksadı mahsus ile hakaret, bir seneden altı sene
ye kadar hapis, bin liradan aşağı o lmamak üzere ağır para cezasına.." Bi
zim Ceza Kanunumuz İtalyan Ceza Kanunundan al ınmış ve İtalyan Ceza 
Kanunu bizim Ceza Kanunumuza mehaz olduğuna göre, İ talyanlarda da
ha ileri gidilmiştir. Yeni ve ağır cezai hüküm tesis edilmiş deniliyor, eğer 
böyle o lmuş olsaydı bizim bu hükmü ağırlaştırmamız lâzımgelirdi . Böyle 
bir şeye teveccüh etmedik. Sadece eski cezayı olduğu gibi ipka ve tesis 
eyledik. 

Muhte rem arkadaşlarım, şu zaruretlerle bu tasarıyı, bu maddeyi hu
zurunuza getirdiğimize göre, bunun bir ihtiyaç ve zaruret o lduğunu ka
bul e tmeniz lâzımgelir. 

Evet, hakikaten son zamanlarda vatandaşlarımızın haysiyet, şeref ve 
namusuna taaddiler oldu, maddei mahsuslar isnadedildi ve tehditlere gi
dildi, şahsın ailevi ve hususi ahvali teşhir edildi. İşte buna mâni o lmak 
üzere bu hükmü yüksek huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Bir kanun 
ihtiyaç ve zaruret üzerine tedvin olunur. Biz de Hükümet olarak bu ihti
yacı ve zarureti realitelerden mülhem olarak tesbit ettik ve yüksek takdi
rinize ve tasvibinize arz eyledik. Bunda, demin işaret ettiğim gibi, en ufak 
bir his, en ufak bir hususi endişe ve mülâhaza hâkim değildir. Sade âm
m e menfaati , âmmenin huzur ve sükûnu maddenin tesbitinde, tedvinin
de âmil ve saik olmuştur. 

Şimdi bu münasebet le arkadaşlarımız ispat hakkı üzerinde durdular. 

İspat hakkı üzerinde Halil Özyörük arkadaşımız beyanda bulundular. 

Türk Ceza Kanununun 481 inci maddesi, ispat hakkı hakkında tah
didi mânada olmak üzere bir hüküm tesbit etmiş bulunmaktadır . Bir de 
tevhidi içtihat kararı mevcuttur. Bu tevhidi içtihat kararı doğrudan doğ
ruya 481 inci maddenin birinci bendine matuf bulunmaktadır ve bu da 
t amamen yerindedir. 
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Şimdi böylece ihtiyaç ve zarurete binaen mevcut kanunun ruhuna ve 
esaslarına göre tesbit edilmiş olan, tesis edilmiş bulunan bir tevhidi içti
hat kararı vardır. Bu tevhidi içtihat kararını, y ine mevcut kanunun arz 
ettiği zaruretle elde tutmak lâzımgelir. 481 inci madde mevcut bulunduk
ça ve Türk Ceza Kanununun 10 uncu maddesi mevcut bulundukça, tev
hidi içtihat kararını, onunla ahenkli ve müterafik olarak kabul e tmek ye
rinde olacaktır. Bunun hilafını iddia ettiğimiz takdirde, bizim Ceza Kanu-
numuzdaki manzumeyi ihlâl etmiş oluruz. 481 inci madde de ispat hak
kına taallûk eden kısımla matbuat yoliyle ve âdiyen işlenen maddei mal ı -
susaya müstenit hakaretlere matuftur. Şimdi bunu buraya ak tarmak de
mek, 481 inci maddeyi diğer tedbirler için işlemez bir halde telâkki e tmek 
demektir . Bu da elbette ki cayi kabul bulamaz. Binaenaleyh 481 inci 
madde t amamen mahfuzdur. 10 uncu madde bunu mahfuz bulundur
maktadır. Bu itibarla bu maddenin tamamen büyük bir ihtiyacın ve za
ruretin saikı ile yüksek huzurunuza getirilmiş olduğunu arz ed iyorum. 
Biz matbuat ımızı her türlü mülâhazanın dışında tenkidin, murakabenin 
muhte rem bir müessesesi olarak kabul ediyoruz, onu dizginlemek, ona 
zincir vu rmak gibi en ufak bir tedbir bizim akl ımızdan geçmemiş bulun
maktadır . Bu itibarla maddeyi yüksek tasdikınıza arz ediyorum. 

Y U S U F K A R S L I O Ğ L U (Yozgad) - Bir sual. 

REİS - Suallere konuşmalar bittikten sonra cevap veri lecek. 

Bahadır Dülger. (Vazgeçti sesleri) 

(Reye, reye sesleri). 

Kifayet takrirleri var efendim. Bir milletvekiline söz ver iyorum. Buyu
run Balladır Bey. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Erzurum) - Muhterem arkadaşlar, neşir yol iyle 
yapı lan suçlar ve radyoda işlenen bâzı cürümler hakkında Hükümet in 
sevk etmiş olduğu tasarı iki günden beri burada şiddetli münakaşa lara 
sebep oluyor. Bu sebepler arasında bilhassa muhalefetin ileri sürdüğü 
başlıca nokta, bu kanunda matbuat hürriyetinin çok ciddî bir takım tah
ditlere tâbi tutulmakta olduğudur. 

Bir gazeteci olarak bu hükümlerle meslek tatbikatı arasındaki müna
sebetleri, bu kürsüden tahlil etmek mecburiyetini hissediyorum. 

Etrafında bu kadar çok gürültü yapı lmış , hürriyet ilâhileri, demokra
si methiyeleri söylenmiş ve bunun taraftarlığı için birçok mücadeleler ya
pılmış, böyle bir kanun etrafındaki bu mücadele havasını, bu siyaset ha
vasını ve bu, seçime hazırlık havasını bertaraf ederek, onun içindeki ha
kiki hükmü çıkarmak bir parça müşküldür. Çünkü muhal i f arkadaşları-
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mız bu mesele etrafında, hakikaten çok gürültü yapmaya müsai t olabile
cek bir hava yaratmışlardır. 

REİS - Bahadır Bey, lütfen birinci madde hakkında konuşun. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Devamla) - Tasarının esasını zaten birinci mad
de teşkil ediyor. Birinci madde, namus, şeref ve haysiyete tecavüz edil
memesi , itibarın kırı lmaması, rıza hilâfına hususi ve ailevi hayatın teşhir 
edi lmemesi esaslarını derpiş etmektedir. Bu maddenin bu şekilde sevk 
edi lmesine muarız olan arkadaşlarımız bilhassa kanunun vakitsiz olarak 
sevk edi lmiş olduğunu, böyle bir mecburiyet olmadığını , efkârı umumi-
yenin bu şekildeki tecavüzlerden dilhun olmadığını ifade e tmek gibi ga
rip bir fikir ileri sürmüşlerdir. Efkârı umumiye bugünkü sistem içinde bu 
gibi hallere karşı konmuş olan müeyyidelerin zayıflığı karşısında hakika
ten dilhun olmuştur. Ben hiçbir şey söylemiyeceğim; yalnız muh te rem 
arkadaş ıma iki büyük gazete arasında bundan üç dört ay evvel cereyan 
etmiş olan bir hâdiseyi hatırlamalarını teklif edeceğim. İki gazetenin, iki
sinin başında bulunan, mesleğin ağır başlı kimseleri ağızlarını açtılar, 
birbirlerine karşı şahsiyetlerinin en ince teferruatına kadar teşhir ettiler. 
Evler imize soktuğumuz gazetelerde çocuklarımıza karşı bizi utandıracak 
şekilde küfürler ettiler. İki gazetenin tenkid anlayışı budur. İşi sirayet et
t i rmiyorum, siyasi sahada birisi falan tarafı tuttuğu için, diğeri öbür ta
rafı tuttuğu için çocukluklarında cereyan etmiş hâdiselere kadar şahsi
yetlerinin en mahrem kalması icabeden hususlara kadar hepsini neşret
tiler. Demokrasi , hürriyet bu mu? Bizim istediğimiz matbuat hürriyeti bu 
mudur? Gazetenin demokratik bir rejimde sade tenkid edici, bir rolü yok 
m u ? Onun yanında bir de terbiye edici, yol gösterici rolü o lması ve yol 
gös termesi lâzım gelmez mi? Tahkir, tezyif edici yazılarla namusundan , 
şahsiyetinden, şerefinden şüphe edilecek hale get i rmekle gazetecil ik olur 
m u ? Ben de gazetecilik yaptım, hem de muhalif gazeteci olarak. 1881 sa
yılı Matbuat Kanununun 30 uncu maddesi hükmünün bütün ağırlığı 
mevcutken muhalif gazeteci olarak yazı yazdım. Yazı lmış olan en ağır ya
zılarda hiçbir zaman şahsa karşı tahkirde, tezyifte bu lunmadım. Hiçbir 
zaman bu yüzden dolayı mahkemeye sevk edi lmedim. Bizim yazdığımız 
yazılar ın efkârı umumiye üzerinde tesiri olmuyor mu idi? Elbette oluyor
du. Demek ki, tahkir, tezyif yapmadan, karşıdaki muhatabın haysiyet ve 
şerefini rencide etmeden, yalnız fikirleri ele alarak tenkid y a p m a k imkâ
nı vardır ve bu kanundaki maddelerin hiçbirisi bu nevi tenkidleri berta
raf eder mahiyet te değildir. 

Gazeteci olarak yine söylüyorum : Arkadaşlar, buradaki hükümler in 
çok ağır olduğunu, hattâ 30 uncu maddedeki ahkâm gibi yuvar lak birta-
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kim esasları ihtiva ettiğini ve dolayısiyle siyasi tenkidler yapabi lecek ka
lemlerin kırıldığını ifade ettiler. Değildir. Bakın arkadaşlar, 30 uncu mad
denin hükümler i neydi? Onu hatırlayalım. 

30 uncu madde diyor ki; Büyük Millet Meclisi âzasından. İcra Vekil
leri Heyet inden, resmî heyetlerle Devlet memurlar ının biri veya birkaçı 
hakkında isim ve madde göstermiyerek müphem ve suizannı davet eder 
neşriyat.. . Bununla, şeref ve haysiyete tecavüz eden, itibarı kıracak, şöh
reti ve serveti kıracak ve zarar verebilecek gibi birtakım belirli hususlar 
arasında büyük fark mevcuttur. 

Arkadaşlar ımız dediler ki; bâzı memleket lerde tahkir ve tezyif cezala
rı çok hafiftir. Bunun için birtakım misaller zikrettiler. El imde U N E S C O 
tarafından neşredilmiş ve bütün dünya mevzuat ında matbuat hürriyeti
nin esaslarını ihtiva eden bir kitap var. Bu kitap, tahkir ve tezyif mevzu
unda İngiliz mevzuatının ihtiva ettiği esasları zikrediyor. Bunlar arasın
da dikkate şayan olan bir husus daha vardır ki, o da, değil söz, yazı , ha-
karetamiz jes te bile İngiliz mevzuatı ceza vermektedir . Hem de ağır para 
cezası. 

SIRRI A T A L A Y (Kars) - Bizim Ceza Kanunumuzda da vardır. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Erzurum) - O halde bu kanunun hedefi, matbu
at sütunlarını hakaretlerden, tezyiflerden temizlemek olabilir. Bu kanun 
olduğu zaman dahi fikir bakımından, icraatı tenkid bakımından gazeteci 
kalemini istediği gibi kullanabilir. Biz daha ağır şartlar içinde kalemimi
zi istediğimiz gibi kullanmışızdır ve sırtımızda bir sıklet hissetmemiştik ve
yahut böyle bir siklet mevcut idi de müdafaa ettiğimiz fikrin kazanması 
pahasına bu sikletin bize getireceği zorlukları, ağırlıkları göze almışızdır. 

Şimdi, bu maddenin içinde bir de ispat meselesi vardır. Buna dokun
mak ist iyorum. Beynelmilel mevzuata bakacak olursak bu mevzuat ın ek
seriyetinde ispatı kabul eden hükümler vardır. Bunu teker teker söyle
meye hacet yoktur. Belçika kanununda vardır, Fransız kanununda var
dır. İngiliz kanununda vardır. Fakat bu ispat hakkındaki hükümler in , 
mücerret bir matbuat kanununun içine alınması maksadın husulüne 
kâfi değildir. Bu esprinin diğer mevzuat ta da yer bulması iktiza eder. Dik
kat edilecek olursa ispat mevzuatı olan memleketler in hepsinde tek yeri
ne iki meclis vardır. Birçok yerlerde icrai organı teşkil vazifesi yalnız mec
lislere münhasır değildir. Meclisin dışındaki kimselerden de icra organı
na üye al ınması mümkündür. Bütün otorite bir tek meclisin el inde top
lanmış değildir. Bizim Anayasa mevzuat ımızla bu mevzuat arasında esas
lı farklar vardır. 
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Bizim Anayasa mevzuat ı bir tek Meclisin otoritesini muhafaza ediyor 
ve bunun içinden ayrılan icra organında yer almış olan kimseler in ne su
retle muhakeme edileceklerine dair hem Anayasamız ın 61 inci maddes in
de, hem de İçtüzüğün Meclis tahkikatına mütedair olan 169 uncu ve onu 
takibeden maddeler inde ahkâm vaz'ediyor. Eğer İçtüzüğün bu hükümle
rine dikkat edecek olursak, görürüz ki, bir vekile kendisini töhmet altın
da tutmakta olan bir mesele hakkında bir sual tevcih edilmesi ve vekil
den cevap alınması dahi Mecliste, Meclis tahkikatı müessesesinin işletil
mesine vabestedir. Bir vekile, falan meseleden dolayı siz mesu lmuşsu-
nuz, geliniz müdafaanızı söyleyiniz, şu vesika karşısında kendinizi mü
dafaa ediniz denmesi Meclis tahkikatı müessesesinin usulü dairesinde 
işleti lmesine vabestedir, hattâ Meclisin kararına vabestedir. Mecl is karar 
verecek, tahkikat müessesesi işliyecek, ondan sonra vekile sual tevcih 
edilecek. İçtüzük, anayasanın hükmüne dayanarak böyle bir mekaniz
mayı ortaya koyar. Biz bu kanunla ispat hakkını, vekil lere mütedair is
pat hakkını ilâve edecek olursak nasıl netice alabiliriz? 

Katî surette İçtüzük değiştiri lmedikçe, Anayasa hükmü değişt ir i lme
dikçe, vekil lere mütedair olan ispat hakkının buraya konulması hiçbir 
hüküm ifade etmez. Mesele ispat hakkına taraftar olup o lmamak mese
lesi değildir. İspat hakkına taraftar o lmamak için hiçbir sebep yok, fakat 
kanunda mevcut olsa da Anayasa hükmü ile ispat müessesesini telif et
mek imkânsızdır. İşin esası bu imkânsızlıkta toplanıyor. İspat hakkına 
mütedair hükümleri koyduğumuz takdirde, İçtüzük hükümleri . Anayasa 
hükümler i karşısında ispat müessesesi ne suretle işliyecektir? İş lemiye-
cektir arkadaşlar. 

Anayasada değişiklik mevzuubahis olduğu zaman İcra Vekilleri Heye
ti azalarını, hakkındaki isnatların ispatı meselesi kanunun hükümler i 
arasına girebilecektir. Binaenaleyh bu imkânsızlığa işaret e tmek yer inde 
olur. Kaldı ki, ispat hakkının burada kullanılması o derece de m ü h i m de
ğildir. Çünkü bir vekil hakkında, hakikatların ifadesi olan bir takım vesi
kaları neşretmek suretiyle yapılabilecek olan neşriyat bugünkü sistem
de, efkârı umumiyede ve Meclis içinde derhal aksini bulur. O kadar ufak 
meseleler. 

Şimdi hatır l ıyorum. Sırrı Atalay Bey, bundan bir zaman evvel bir hu
dut köyündeki bir köy kooperatifinin idare heyeti seçimine müteall ik ola
rak buraya bir sual getirdi. Bir vekil büyük bir suiistimal yapacak da, 
buna mütedair olarak birtakım vesikalar neşredilecek ve bunun muraka
besi yalnız gazetelerin sütunlarında kalacak. Meclis harekete geçmiye-
cek, muhalefet harekete geçmiyecek, efkârı umumiye harekete geçmiye-
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cek. Bu hareketler karşısında muhatap olan, müt tehem sayılan vekil , 
mevki inde durabilecek ve hakkında tahkikat açı lmıyacak. Böyle bir şeyi 
bu sistem içinde tasavvur etmek muhaldir. Muhale karşı kılıç çekmek bu 
masum kanunu.. . 

SIRRI A T A L A Y (Kars) - Doğrusu, çok masum. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Devamla) - Masumdur, Sırrı Bey ciddî söylüyo
rum ki masumdur. Gazete sütunlarında bu nevi yazıların neslini temiz-
liyeceği için... 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Sizin Zafer'de yazdığınız yazı 
ları da... 

REİS - Rica ederim, hatibin sözlerini kesmeyiniz, bunu itiyat haline 
getir meyiniz . 

B A H A D I R D Ü L G E R (Devamla) - Eğer varsa hepsini içine alıyor. Bu 
kanun tek taraflı olarak kullanılacak bir kanun değildir, iki tarafa da kul
lanılacaktır. 

Binaenaleyh meselesinin esaslı noktaları bu şekilde izah edi lmiş olu
yor, maddenin aynen kabulü yerinde olur arkadaşlar. (Alkışlar) 

REİS - Madde hakkındaki kifayeti müzakere takrirlerini okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 

Madde üzerinde müzakere kâfidir. Reye vazTnı rica eder im. 

Rize 

Osman Kavrakoğlu 

Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir. Maddenin reye konulmasını arz ve teklif eder im. 

Tokad 

Ahmet Gürkan 

Başkanlığa 

Birinci madde üzerindeki konuşmalar kâfidir. Reye konulmasını tek
lif eder im. 

Giresun 

Doğan Köy men 

REİS - Mahiyetleri itibariyle aynı olan yeterlik takrirlerini reyinize arz 
ed iyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Madde ile alâkalı takrirleri okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1. fıkrasına ( tecavüz) ke l ime
sinden önce (haksız yere) kelimelerinin ilâvesini; 

2. fıkraya da (zarar) kel imesinden önce (haksız yere) kel imeler inin ilâ
vesini; 

12. satır başındaki (Hallerinde fail) kel imesinden sonra da: (İ thamını 
delâil ve vesaiki ile ispat edemediği takdirde) kelimelerinin ilâvesini arz ve 
teklif eyleriz. 

Türkiye Köylü Partisi 

Meclis Grubu Sözcüsü 

Seyhan Mebusu 

Cezmi Türk 

Y. Başkanlığa 

1. maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
r im : 

İsnadedilen fiil, takibi şikâyete bağlı olmıyan bir suç teşkil ettiği tak
dirde Türk Ceza Kanununun 481 inci maddesi gereğince ispat caizdir. 

Muğla 

Nadir Nadi 

Yüksek Başkanlığa 

Halen yaşamakta olan tevhidi içtihat kararı gereğince ispat hakkı m e 
murun tâbi olduğu mahkemede dermeyan edilmesi şarttır. 

Basın mensuplarını fiilen bu haktan mahrum e tmemek için birinci 
maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim : 

(Ceza Kanununun 481 inci maddesinde derpiş edilen ispat hakkı ca
ridir ve aynı mahkemece kabul ve tetkik olunur.) 

Sinob Mebusu 

Server Somuncuoğlu 

REİS - Komisyon takrirlere iştirak ediyor mu? 

A D A L E T E N C Ü M E N İ N A M I N A M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Hiç
birisine iştirak etmiyoruz. 

REİS - Üç takrire de komisyon iştirak etmemektedir . 

Cezmi Türk 'ün bâzı kelimelerin değiştirilmesi hususundaki takriririn 
dikkate alınıp al ınmamasını oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. . Et
miyenler. . . Takrir reddedilmiştir. 
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İspat hakkına taallûk eden Nadir Nadi 'nin okunan takririne komis
yon iştirak etmemektedir . Dikkate alınıp a l ınmaması hususunu oyunu
za arz ed iyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. . Takrir reddedilmiştir . 

Server Somuncuoğlu 'nun şimdi okunan takririne de komisyon iştirak 
etmemektedir . Dikkate alınıp al ınmaması hususunu oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. - Birinci maddede yazılı cürümlerden dolayı takibat icra
sı şikâyete bağlı değildir. 

Ancak Cumhuriyet müddeiumumis i tahkikata baş lamazdan evvel 
mağdurun yazılı muvafakatini alır. 

H ü k ü m katileşinceye kadar bu muvafakatin geri al ınması hal inde 
hukuku â m m e dâvası sükût eder. 

Re'sen takibi müstelzim olan veya takibi, izin, muvafakat, talep veya 
müracaata tâbi bulunan hakaret, sövme, tezlil, tezyif veya edep ve hür
mete münafi hareket suçları hakkında bu maddenin ikinci ve üçüncü 
fıkraları tatbik edilmez. 

REİS - İkinci madde üzerinde söz istiyenler : Osman Bölükbaşı , Y u 
suf Karsl ıoğlu, Sırrı Atalay. 

O s m a n Bölükbaşı. (Yok sesleri). 

Sırrı Atalay. 

SIRRI A T A L A Y (Kars) - Aziz arkadaşlarım, ceza hukuku ve ceza ilmi 
fertlerin ve ailelerin hususi hayatlarına müdahaleden da ima çekinir ve 
müdahale e tmemek hukukun esaslı prensiplerinden biridir. Ceza Kanu
nunun 273 üncü maddesinin son fıkrasında yapılan bir değişiklikle, ilk 
defa ceza hukukumuza şahsın, yani bakanların haklarında yapı lan is
natlar, takibatı şikâyete bağlı olan suçlar meyanından çıkarı lmış, re 'sen 
takibata bağlı suçlar arasına sokmuş bulunuyorsunuz. 

Şimdi de ilk defa umumi prensipleri ihlâl ederek, bu hattı hareketi , 
bütün hakarete ait suçlara teşmil etmek hususunda kararlı bulunuyor
sunuz. Ne konuşursak konuşal ım bu madde çıkacaktır. Bunu bi lmemi
ze rağmen hukukun umumi esaslarını müdafaa etmek mecbur iyet inde 
o lduğumuz için noktai nazarımızı izah edeceğiz. 

Takibat ı şikâyete bağlı olan suçlar bütün Ceza Muhakemeler i Usulü 
kanunlar ında yer almış bir müessesedir. Bu müessesenin ilk istisnasını, 
demin arz ettiğim gibi, 373 üncü maddenin son fıkrası ile ihdas etmiş bu-
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lunuyorsunuz. Esasen Ceza Muhakemeler i Usulü Kanununun 346 ncı 
maddesi , şikâyete bağlı olan suçların re'sen takibi hakkında Cumhur iye t 
savcılarına yetki vermektedir. Cumhuriyet savcıları, â m m e menfaati mü-
lâhazasiyle, Ceza Usulü Muhakemeler i Kanununun 344 üncü maddes in
deki, takibatı şikâyete bağlı suçlar hakkında re'sen â m m e dâvası açabi
lirler. O halde Ceza Usulü Muhakemeler i Kanununun muayyen madde
leri Cumhur iye t savcılarına âmme menfaati mülâhazasiyle bâzı suçlar 
hakkında re'sen takibata geçme salâhiyeti vermiş iken neden Cumhur i 
yet savcılarını re'sen dâva açma mecburiyetinde bırakacağız? Neden, ce
za i lminin, bir âbide olarak yıllardan beri, ceza hukukunda müesses kıl
dığı bu esaslı prensibi kökünden yıkmak ist iyorsunuz? Bunun hukuki 
mahiyet i nedir? Hangi sebeplerden dolayı, hangi suçlardan dolayı ve kaç 
tane suçtan dolayı ihtiyaç duyulmuştur? Adalet Bakanlığının Merkez Bü
rosunun istatistiklerini buraya getirip birer birer izah etmeleri lâzımgelir. 
Hukukun en esaslı müesseselerinden birini bir çırpıda yıkarken, bir ta
rafa atarken, bunun hukuki mahiyet ve mesnedinin istatistiklerle ve il
mî esaslarla izah edilmesi lâzımgelir. Hukukan izah ve ispat edi lmeden 
bir kenara atılması ve çiğnenmesi , hukuk namına terviç edilecek bir ha
reket değildir ve olmamalıdır. 

REİS - Bağlıyorsunuz değil, "bağlıyor". İtina edin. 

SIRRI A T A L A Y (Devamla) - Komisyonun mazbatası üzerinde konuşu
yorum. Komisyon mazbatası bu şekilde bağlamış bulunuyor, bağlanmış 
diye ifade edebilirim. Son fıkrada da, Ceza Kanununun 159 ve bâzı mad
deleri mucibince takip hususu izne bağlı suçlar tekrar izne bırakı lmak
tadır. Böylelikle istisnalar içinde istisnalar birbirini kovalamaktadır . Bu 
vaziyet kanun tekniğine de uygun değildir. Dünya mevzuat ın ı tetkik 
edersek görürüz ki, modern demokratik dünyanın bütün devlet ler inde 
takibatı şikâyete bağlı olan suçlar için hiçbir memleket te dâva açılması 
yetkisi Cumhuriyet savcılarına verilmemiştir. İngiltere'de dahi davacı sa
nığa 30 şilin vererek mahkemeye davet etmektedir. İsviçre 'de ve dünya
nın her yer inde takibi şikâyete bağlıdır. Bu tasarıda bu suçlardan dolayı 
Cumhur iye t savcılarına dâva açmak mecburiyeti tahmil edilmektedir . O 
Cumhur iye t savcıları ki, kaderleri, antidemokratik olan Yargıçlar Kanu
nunun ahkâmına göre, politik vasfı birinci plânda olan Adale t Bakanının 
iki dudağı arasındadır. Cumhuriyet savcıları bu teminatsızl ığa rağmen 
şerefli vazifelerini yapacaklardır. Teminat tan niçin mahrum ediyoruz? 

REİS - Mevzu içerisinde kalınız. Şahsiyata geçmeyiniz . 

SIRRI A T A L A Y (Devamla) - Mevzu içerisindeyim. Zira takibatı ş ikâye
te bağlı suçlar hakkında Cumhuriyet savcılarına doğrudan doğruya dâva 
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açmak salâhiyeti veriliyor. O halde Cumhuriyet savcısının hukuk statü
sünün teminat bahsini de nasıl olur da burada mevzuubahse tmem. 

Cumhur iye t savcılarının hususi ve ailevi hayata ait olan hususlarda 
doğrudan doğruya dâva açmak veyahut dâvayı açarken izin istihsalinin 
hukuki mahiyet ve mesnedini izah müşküldür. Hukukun esaslı bir pren
sibini y ıkmak yoluna gitmek doğru değildir. Şimdilik mâruzât ım bu ka
dardır. 

REİS - Yusuf Karslıoğlu (Vazgeçti, sesleri). 

Komisyon Sözcüsü. . (Vazgeçti, sesleri). 

A D L İ Y E E N C Ü M E N İ A D I N A M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Arka
daşlar, gayet kısa arzedeceğim, arkadaşımız bunun mevzuat ta yeri olma
dığından bahsettiler. Halbuki, geçen sene yapılan tadilâtla bu hüküm ka
nuna ilâve edilmiştir. Maddenin bu şekilde sevkedilmesinin sebebine ge
lince; bâzı ahval vardır ki, takibi şahsi şikâyete bağlı olduğu halde suç
ludan cemiyet de mağdur kadar zarar görmektedir . İşte bu gibi ahvalde 
mağdurun muvafakatini almak şartiyle savcılara re'sen takip imkânının 
veri lmesi vatandaşa kolaylık olması bakımından gayet isabetlidir. Bunun 
ceza prensipleriyle alâkası yoktur. Esasen Ceza Muhakemeler i Usulü Ka
nununun 344 üncü maddesinde evvelce dahi savcıya icabında şahsi dâ
valara iştirak hakkı tanınmıştır. Bu bakımdan madde prensibe uygun
dur. Arkadaş ımızın talebinin reddini rica ediyorum. 

REİS - İkinci madde üzerinde başka söz istiyen yok. Maddey i reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. - Devletin siyasi veya malî itibarını sarsacak veya â m m e 
nin telâş ve heyecanını mucip olacak mahiyette yalan haber veya hava
disleri veya bu mahiyetteki vesikaları neşredenler 1 seneden 3 seneye ka
dar hapis ve 2 500 liradan aşağı o lmamak üzere ağır para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

REİS - Söz Arif Nihat Asya'nındır, buradalar mı? (Yok sesleri). 

O s m a n Bölükbaşı. . . (Vazgeçti, vazgeçti, sesleri). 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Vazgeçt im. 

REİS - Suat Başol, çok rica ederim, Riyasetin vazifesine müdahale 
ediyorsunuz. 

Buyurun Sırrı Atalay. . . (Vazgeçti, sesleri). 

O S M A N K A V R A K O Ğ L U (Rize) - Vazgeçmez, tarihe hitabedecek. . . 

SIRRI A T A L A Y (Kars) - Aziz arkadaşlarım, maddede yeni suçlar ve ye 

ni ibareler ihdas edilmektedir. Devletin siyasi ve malî itibarı... 
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Aziz arkadaşlarım, Devletin elbette itibarı vardır ve Ceza K a n u n u m u 
zun müteaddi t maddelerinde, Askerî Ceza Kanununun müteaddi t mad
delerinde Devletin itibarı yer almış bulunmaktadır. A m a Devlet in siyasi 
itibarı tâbiri işte ilk defa Ceza hukukumuzda ve hususi bir kanunda yer 
almaktadır. Bu türlü itibar kanunda yer almaktadır. Siyasi itibar geniş ve 
afaki bir mefum tâbiridir. 

Aziz arkadaşlar, Devletin siyasi itibarından bahsederken Devlet in hu
kuki mahiyet ve mesnedini ele almak lâzımdır. Devlet karışık bir mef
humdur. Çeşitli tâbirleri vardır. Bizde Devletin lügat mânası , zengin ol
mak, iktidarda bulunmak, iktidar sahibi bulunmaktır . Devlet aynı za
manda bu mânayı ifade etmektedir. Devletin hukuki ifadesi; (Muayyen 
bir ülke üzerinde ve Hükümet le temsil olunan üstün, merkezî bir otori
tenin hükmü ve gözcülüğü altında muayyen hukuki, o tonom n izama 
bağlı olarak yaşıyan insanlardan mürekkep en geniş bir birliktir. (Devle
tin siyasi itibarı) denince, iktidarın siyasi itibarı da kendil iğinden bu tâ
bire g i rmekte midir? Girmemesi lâzımdır. Eğer iktidar mefhumu girerse, 
iktidarın siyasi itibarına dokunulacak olursa, bu hareket suç sayı lacak 
mıdır? Eğer iktidarın siyasi itibarı da Devletin siyasi itibarı mefhumu içi
ne girecek olursa iktidarın, siyasi itibarı da bir suç teşkil e tmektedir ki, 
bu geniş ve elâstikî bir mahiyette olan bu suçtan dolayı en samimî ve en 
m a s u m tenkidlerin suç sayılması icabeder ki, vatandaş hak ve hürriyeti
ni murakabe hakkını kökünden ve esaslı olarak tehdit eder. Buna de
mokrat ik bir rejimde cevaz ve imkân yoktur. 

Buna muvazi olarak bir de malî itibar gelmektedir. Siyasi itibar, mal î 
itibar... Tenkid hürriyetiyle 3 üncü maddenin bu mefhumları arasında 
vatandaş hak ve hürriyetini nasıl telif edebileceğiz? (Bütçe denk değildir) 
dediğimiz zaman, Devletin malî itibarı, dolayısiyle Hükümet in de malî iti
barıdır. Suç olacak mı? 30 milyon lira resmî ilânlar parasını A d n a n Men
deres dilediği gibi tevzi etmektedir. (Soldan gürültüler.) Devletin siyasi iti
barı, Hükümet in siyasi itibarı değil mi? Buna nasıl imkân veri lecek? Hu
kuk telâkkilerini nasıl teyidedebilir? 

REİS - Madde üzerinde konuşun efendim. 

SIRRI A T A L A Y (Devamla) - Bütçe denk değildir d iyorum, misal de v e 
r iyorum. Siz bütçe denk diyorsunuz. Ben misal vereceğim. (Soldan gürül
tüler.) Müsaade buyurun izah ediyorum. 

O S M A N K A V R A K O Ğ L U (Rize) - Ferid Melen de böyle diyordu. 

REİS - Sırrı Bey üçüncü madde üzerinde konuşuyoruz. 
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SIRRI A T A L A Y (Devamla) - Devletin malî i t ibarından bahsediliyor. 
Üçüncü maddede yok mu Sayın Başkanım? Galiba iki maddeyi siz karış
tırdınız. 

Meselâ bütçe denk değildir dediğimiz zaman, Devletin malî itibarı 
mevzuubahis olduğu için, bu samimî ve rakamlara dayanan tenkid kar
şısında vatandaş veya muhalefet grupları ceza tehdidi al t ında kalacak 
mıdır? Kalmıyacak mıdır? Sözcünün sarih surette bunları izah etmesi lâ
zımdır. Zira bu hususun suç sayılmasına imkân, hatta ihtimal dahi yok
tur. (Soldan gürültüler). 

REİS - Müsaade buyurun, sözcüden soruyorlar. 

SIRRI A T A L A Y (Devamla) - Belçika'da basın suçlarından dolayı tevkif 
dahi yoktur. Bunun dışında, Devlet itibarını sarsacak mahiyet teki müta
lâa ve haberler neşrinin cezalandırı lmasına ait 22 T e m m u z 1926 tarihli 
Belçika 'daki Kral Kararnamesi , hürriyeti tahdit eden hükümler meyanın-
da görülerek tayyedilmiştir. 

Sayın Menderes 1946 da Basın Kanunu görüşüldüğü zaman şöyle 
demişt i : (Vatandaş hak ve hürriyetlerini ortadan kaldıranlar, va tandaş 
hak ve hürriyetlerini sağlamak istediklerini ileri sürmüşlerdir) . 

Şimdi bu tasarıda, vatandaş hak ve hürriyetlerinin koruyucusu ola
rak karşımızdadır. Fakat onun hakiki mahiyeti vatandaş hak ve hürriyet
lerinin tahdididir, ortadan kaldırmak içindir. 

Adnan Menderes yine 1946'da Basın Kanunu görüşüldüğü zaman 
şöyle diyordu : Devlet nüfuz ve kudretini yeniden şiddetli ceza müeyyide
leri ile desteklemeye niçin ihtiyaç hâsıl olmuştur? 

Ben de şimdi soruyorum, Devletin nüfuz ve kudretini takviye edici 
hükümlere neden lüzum görülmüştür? Bir az evvel kabul edilen ikinci 
madde hakkında görüşülürken arz etmiştim, ceza hukukunun bâzı pren
siplerini değiştirirken riyazi delillerinin, hukuki esaslarının istatistiklere 
ve hâdiselere dayanılarak izah edilmesi lâzımdır. Adalet Bakanı gelip izah 
etsinler. Devlet nüfuzunu takviyeye neden lüzum görmüşlerdir? Hangi 
suçlar işlenmiştir ki, bunlar tecziye edilememiştir? 

Adnan Menderes bundan beş altı ay önce, bir İstanbul gazetesinde 
kendisini tenkid eden bir gazeteciye, muhalefete mensup bir zata ceza ve 
ri ldiğinden müştekiydi. Nasıl olur da buna üç ay ceza verirsiniz. Diyor ve 
ıstırabını ifade ediyordu. 

Bu kanunun mahiyeti ve mesnedi hukuki esaslar değil, şalisi endişe
ler ve seçim endişesidir. 
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A B D U L L A H D E M İ R T A Ş (Elâzığ) - Gazeteci her şeyi yazs ın biz de ba
kal ım? Öyle mi? 

REİS - Sırrı Bey, sözünüzü kesmek mecburiyet inde kalacağım. 

SIRRI A T A L A Y (Devamla) - Aziz arkadaşlarım, yalan haber veya hava
dis eski Matbuat Kanununun 34 üncü maddesinde şu şekilde yer a lmak
ta idi : 

(Türk Ceza Kanununun hükümleri dışında, uydurulmuş veya tahrif 
edi lmiş veya mahiyeti esaslı surette değiştirilmiş haber ve belgeleri veren
lerin bu fiil ve hareketleri halkın huzurunu bozacak, heyecana verecek 
mahiyet te ise üç aydan bir seneye kadar ceza görür) mahiyet inde idi ve 
hukuk telâkkisine ve kanun tekniğine de uygundu. Basın Kanununun 
34 ncü maddesi kanun tekniğine uygun ve cezası da mülay im idi. Ş imdi 
mutlak ve seyyal hükümlerle ağır cezaların getiri lmesinin hakiki maksat 
ve mahiyet ini öğrenmek elbette ki hakkımızdır. 

Az iz arkadaşlarım; Türk Ceza Kanununun 161 inci maddes inde ya
lan haber yer almaktadır. Türk Ceza Kanununun 548 inci maddes inde 
yalan haber yer almaktadır. Bu suretle yalan haber üç yerde yer a lmak
tadır. Bu kanun Basın Kanununu değiştirmiyor. Bu kanun Ceza Kanu
nunu değiştirmiyor. Bu kanun hususi bir kanun olarak huzurunuza ge
liyor. Mecl is imizde evvelce, hususi kanun getir i lmemesi hususunda bir 
hava esiyordu. Meclisin tatiline ve seçimlere pek az müdde t kalması sı
rasında, hususi kanun getirilmesinin sebep ve hikmetini takdir güçtür. 
Bu kanun umumi hukuk telâkkilerini zedeliyor. Bu, hakikaten hukuk 
adına üzülecek bir hâdisedir. Üzülecek bir sahnedir. 

Aziz arkadaşlarım; haber alma, vatandaşın, cemiyetin, efkârı umumi-
yenin en tabiî hakkıdır. (Soldan, ama doğru haber, sesleri) Müsaade buyu
run. Doğru ve yalan haberi anında takdir güçtür. Gazetecinin süratle ha
ber vermes i meslekinin icabı ve şartıdır. Sonra bu haberin yalan olup ol
madığını takdir çok zaman, müşküldür. (Gürültüler). 

REİS - Müsaade buyurun. Sırrı Bey devam edin. 

SIRRI A T A L A Y (Devamla) - Üçüncü madde Meclisin teşrii devresinin 
başında gelen Matbuat Kanununun bünyesinde yer almıştı . Onu reddet
tiniz. Aradan dört sene geçtikten sonra yine huzurunuza gelmiş bulunu
yor. Ayn ı heyecan ve aynı azimle bunu da reddedin. (Gürültüler). 1954'te 
görüşürüz. 

REİS - Müsaade buyurun. (Gülüşmeler). 

Server Somuncuoğlu buyurun. Sözcü olarak mı, şahsınız adına mı? 
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S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Sözcü olarak. 

C U M H U R İ Y E T H A L K P A R T İ S İ A D I N A S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Si
nob) - Muhterem arkadaşlar, bu madde üzerindeki görüşümüzü kanun 
tasarısının heyeti umumiyes i üzerinde mütalâada bulunurken tafsilen 
Yüksek Mecl ise arz etmiştik. Şimdi sadece, metnin anlaşı lması ve bizim 
görüşümüze göre de tashih edilmesi gereken noktalarına işaret edece
ğim. Sayın Adalet Vekilinin verdiği izahattan anlıyoruz ki, 161 inci mad
deye mütenazıran basın yoliyle işlenmiş suçları bir hususi kanunda top
larken, o maddeyi , bu maddeye aktarmak suretiyle bâzı basının hususi
yet ine göre ilâveler yapılmıştır. Hususi kanunun tesiri terhipkâranesini 
reddetmek gibi nazari bir münakaşaya taraftar değil im. Sadece çal ışma
larımızla bu kanunun az kusurlu çıkmasına çalışacağız. "Devletin siyasi 
ve malî itibarını sarsacak veya âmmenin telâş ve heyecanını mucip ola
cak mahiyet te yalan haber veya havadisleri veya bu mahiyet teki vesika
ları neşredenler" deniyor. Yani bu haberlerin neşri yasak ediliyor. 

161. Madde ile olan farkı, beyyine külfetini müdde iumumiden kaldı
rıp maznun sandalyesine oturacak basın mensubuna yüklemektedir . Ya
ni bu havadisin, yalan haberin kötü niyetle neşredilmiş olup olmadığının 
ispatını müdde iumumi evvelden düşünüp tesbit ettikten sonra m a h k e m e 
huzuruna getireceği yerde, müdde iumumi böyle bir haber gördüğü za
man, â m m e dâvasını o tomat ikman açacak ve maznun da bunun karşı
sında haberi kötü niyetle yaymadığını ispat e tmek mecbur iyet inde kala
caktır. 

M U R A D Â L İ Ü L G E N (Konya) - Gayet tabiî. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Devamla) - Sayın Murad Âl i Beyin gayet 
tabiî dediği bu hüküm, başka hiçbir memleket te yoktur. Ve bu da Türki
ye mevzuat ına ilk defa olarak bu tasarı ile girecektir. Ayr ıca ceza kanun
larının, bi lhassa usul kanunlarının esası olan ispat külfetinin lüzumsuz 
yere değiştiri lmesini icabettirecek ortada bir sebep mevcut değildir. Bu 
bak ımdan bu maddedeki "vesikaları" kel imesinden sonra "kötü niyetle" 
tâbirinin ilâvesini teklif ediyorum. Bunun için de bir önerge takdim edi
yorum. 

Arkadaşlar , malî itibar, siyasi itibar diye tavsif edilen mefhumlardan 
Hükümet gerekçesinde, nelerin anlaşılması icabettiği açıklanmaktadır . 
Diyorlar ki: Tahsisen; (Devletin siyasi itibarı) ndan maksat , memleke t in 
iç ve dış siyaseti itibariyle prestijini kıracak şekilde.. 

Malî itibar ise; bütçe, vergiler, Devlet borçları, para kıymet i hulâsa, 
b i lcümle malî mevzulara teşmil edilmektedir ki burada ya cezanın ağırlı-
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ğı karşısında kötü niyetle hareket etmiş olanları dahi hâkim cezasız bı
rakacak, Fransa'da olduğu gibi, yahut da hakikaten kötü niyeti mevcu t 
o lmıyan bir başkası, diğer bir anlayıştaki, hâkim tarafından m a h k û m 
edilecektir. Evvelden bilinmesi, şümulü evvelden çizilmesi kabil o lmıyan 
bu kadar geniş mefhumları ceza kanunları içine alıp ve Ceza Kanununu 
b i lmemek mazeret değildir, diyerek basın mensubunu m a h k û m etmekte 
hakikaten adalet yoktur. 

Başka bir misal : Meselâ Türk parasının kıymeti düşüyor. Bir hava
dis. Türk parasının kıymeti düşüyor, deyince, bunu ne ile ispat edecek
siniz? Muhtel if iktisadi yolları vardır. Geçim endeksleri vardır, toptan eş
ya endeksleri vardır, onlara bakacaksınız. Bunlarda bir tahavvul yoksa 
kıymette değişiklik yoktur diyeceksiniz. Diğer ecnebi dövizlerle olan pal-
sitesi t amamen tediye muvazenesinin durumuna ve hususiyet ler ine göre 
değişir. Meselâ 283 kuruş olan bir dolar 560 kuruş olabilir. 

Şimdi, Türk parasının kıymeti düşmüştür diye yazan bir basın men
subu, yalan haber neşretmemiş olduğunu nasıl ispat edecektir?. Bunu 
yapabi lmek için arkadaşlarım, Devletin elindeki bütün vasıta ve imkân
ların teknik ve malî teşkilâtın yanı lmaz malûmat ve rme vazifesini yer ine 
get i rmesi lâzımdır. Devlet borçları, dış ticaret, şu ve bu gibi işler her za
man takibedi lemiyen iktisadi mefhumlardır. Üzerinde çok söz söylenme
si m ü m k ü n olan işlerdir. Evvelâ Hükümet bunları tanzim eder, vatanda
şın gözü önüne koyar, sonra bunların yalanlariyle uğraşır, aksi halde, 
üzer inde yazı yazılır, konuşulur. Bunları menedecek hükümler le karşımı
za ç ıkmak doğru olmaz. Evvelâ bunu temin etmeli ondan sonra basın 
mensubunu tecziye etmelidir. Bu bakımdan bu madde yer inde değildir. 
Şayet komisyon sözcüsü veya Hükümet adına Adl iye Vekili bütün bu 
medlullerin şümulünü, mahiyetini misallerle arz ederse ve bizi ikna eder
lerse ve bir de kötü niyet kelimesini ilâve ederse o takdirde bu maddeye 
reyimiz müspet olacaktır. 

REİS - Bahadır Dülger. (Yok sesleri) 

Ferid Melen . 

F E R İ D M E L E N (Van) - Muhterem arkadaşlar; t amamen ihtisasım ha
ricinde olan bir mevzu olduğu için şimdiye kadar sadece bu kanunun 
müzakeres ini takibettim. Yalnız malî itibar mevzuunda Server Somuncu
oğlu arkadaşımın ileri sürdüğü birçok noktalar hakikaten ben im de zih
n ime takılmıştır. Eğer bu kadar geniş mâna taşıyorsa bu hüküm, artık 
bu memleket te maliyeden, paradan, bütçeden, al t ından bir tek kel ime 
bahse tmeye imkân bırakmıyacaktır. 
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M U R A D Â L İ Ü L G E N (Konya) - Vaktiyle 900 milyon açıktan.. . 

FERİD M E L E N (Devamla) - Murad Âli Bey beni söyletme, mecbur edi
yorsun. Bir defa daha söyledin, bu meselede Hükümetiniz le mutabıktık, 
tekrar söyletme beni. 

REİS - Çok rica ederim müdahale etmeyin efendim. Devam, devam 
efendim. 

FERİD M E L E N (Devamla) - Şimdi arz edeceğim misalleri tetkik ile bir 
hükme varmak lâzımdır. 

Yarın bütçe açıktır denecektir. Şu veya bu mülâhaza ile Hüküme t 
Bütçede açık yoktur diyecek. Şu veya bu masraflar nazara alınmamıştır , 
bunlar hesaba alınmış olsa idi bütçe de açık olacaktır. Buna karşılık Hü
kümet esasen bu masraflar bütçeye girmez, binaenaleyh bütçe açık de
ğildir, denktir diyecekler. 

Bütçe açıktır, başlığı altında çıkacak haber, bu anlayışa göre yalan 
olacaktır ve suç olacaktır. Suç olmıyacaksa tavzih etsinler, zapta geçme
sinde fayda vardır. Murad Âli Bey. Konuşmam boşuna değil. 

Yarın, para değeri düşmüştür diye ortaya bir haber çıkacak, Maliye 
Vekâlet inin aksi kanaati üzerine, para değeri düşmüştür iddiası suç ola
caktır. 

Yazan zat bir suçlu olarak hapishaneye girecektir. Hükümet in 4 se
neden beri iddiası; hayat pahalı değildir. Birçok yazarların iddiası ise ha
yat pahalılaşmıştır. Hükümet eşya fiyatlarında düşüklük yoktur; çünkü 
endeksler aksini gösteriyor diyecek. Yazarlar, senin endekslerin yanlıştır, 
hayat pahalıdır, vatandaş hayatında bunu hissetmektedir, senin endek
sin ne derse desin diyecek. Bu vaziyetleri açıklamak lâzımdır; bunlar suç 
mu? 

Hükümet iddia etmektedir. Altınlar Merkez Bankasmdadır , gelin sa
yın. . . 

REİS - Ferid Bey, misal mi veriyorsunuz, bir meseleyi mi ispat ediyor
sunuz? 

F E R İ D M E L E N (Devamla) - Misal ver iyorum. Hükümet iddia e tmek
tedir. Altınlar memleket içindedir, diyor. Başkaları iddia ediyor, Hüküme
tin 129 milyon dolar Tediye Birliğine borcu vardır. İstatistik U m u m M ü 
dür lüğünün bülteni bunu gösteriyor. Bu iddia suç olacak mı? 

Bu madde böyle mi anlaşılacaktır, kasıt bu değil mi? İzah etsinler. Be
nim temennim bu.. 

REİS - Buyurun Adalet Vekili. 
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A D L İ Y E VEKİLİ O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Ankara) - Efendim, getir
diğimiz maddeyi müsaadenizle bir kere daha okuyayım. Arkadaşlar ımız , 
niçin maddeyi getirdiğimizin hakiki sebebi ve illeti üzerinde durmuyorlar . 
Biz yazarız, yazdıktan sonra bunu ispat etmek isteriz, binaenaleyh ispat 
e tmemize imkân verilmesi lâzımdır, kabul edilmezse m a h k û m oluruz, gi
bi bir endişe mütemadiyen varlıklarını kaplamaktadır. 

Arkadaşlar , bizim burada tecrim ve tenkil etmek istediğimiz keyfiyet 
şudur ve evvelâ bu nokta üzerinde durmak lâzımdır. 

Devletin siyasî ve malî itibarını sarsacak veya âmmenin telâş ve he
yecanını mucip olacak yalan haber veya havadisleri yayanlar veya bu 
mahiyet teki havadisleri neşredenler. Yani Devletin siyasî veya malî itiba
rını sarsacak mahiyette yalan haber. İşte bizim burada tecrim e tmek is
tediğimiz budur. 

Eğer arkadaşım bütçenin denk olduğunu bilerek aksini yayacak olur
sa elbette adalet onun yakasından yapışacaktır. Burada kasıt ve niyet 
bahis mevzuudur. Eğer ben hakikati olduğu gibi söyledim derse, demek 
ki, başka bir kasıt ve niyeti yoktur. Çünkü hâkim kasdı cürmiyi taharri 
edecektir. Hakikaten bile bile, yalan söylediğini tespit edecek olursa el
bette hükmü adalet lâhik olacaktır. Bizim burada tecrim etmek istediği
miz işte budur. Yoksa her hangi bir vakayı ifade etmek, her hangi bir va
kıayı yazı mevzuu yapmak keyfiyeti asla bir cürme mevzu kıl ınmamıştır . 
Burada yalan haber ve havadis, âmmeyi telâş ve heyecana veren bir ha
vadis veya vesikayı neşretmenin cezası, getirdiğimiz bu tasarı ile müeyyi
de altına al ınmış bulunmaktadır . Âmmenin telâş ve heyecanını mucip 
olacak yalan bir haberi veya vesikayı neşredecek olursa elbette bu gaze
tenin adalet önünde hesap vermesi gerekir. Bunun matbuat hürriyetiyle 
alâkası yoktur. Devletin malî veya siyasî itibarını sarsacak, âmmen in hu
zurunu bozacak yalan haber burada müeyyide altına al ınmış bulunmak
tadır. 

Arkadaş ım, 161 inci madde mucibince C. müddeiumumis i , delilleri 
toplayacak, dâvasını ispat edecek, burada da gazeteci, bizzat kendi delil
lerini, müdafaa vasıtalarını hazırlamak mecburiyetindedir, dedi. 

163 ve 3 üncü maddelerdeki tahkikat ve takibat usulü aynıdır; aynı 
sistemdir. Orada da âmmenin telâş ve heyecanını mucip olacak şekilde 
asılsız, mübalâğal ı veya maksadı mahsusa müstenit haber ve havadis 
mevzuubahis t i , burada da Devletin mâli ve siyasî itibarını sarsacak veya 
âmmen in telaş ve heyecanını mucip olacak şekilde yalan haber mevzu-
ubahistir. Her ikisi de aynı takibata bağlı bulunmaktadır . 
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Sırrı Atalay, hangi kitaptan okumuşsa, Devleti zenginliğe göre tarif et
ti. Halbuki Devlet , hukuku esasiye kitaplarında tarif edilmiştir. Bir ülke
yi, onun üzerindeki milleti ve onun istiklâlini, varlığını göz önünde tuta
rak bunları , Devletin lâzımı gayrimüfarikı birer unsuru o lduğunu göz 
önünde tutarak Devleti tarif etmek lâzımdır. Yoksa hayal inde yaşatt ığı gi
bi olursa, bu Devlet Hükümet olmaz, iktidarda da olamaz. Devlet , Türk 
Devletidir. Bu Devletin siyasî ve malî itibarı üzerinde yalan haber neşre
den insanları tecrim etmek istemekteyiz ve bunu kabul e tmeyecek hiçbir 
va tandaş farz ve tahmin olunamaz. Bu maddeyi bu maksatla, bu sebep
le get i rmiş bulunuyoruz. 

Arkadaş ımız , (kötü niyeti) tâbirini maddeye koyalım, dedi. Bu da 
mevzuubah is değildir. Türk Ceza Kanununun 45 inci maddesi kötü niye
ti zaten sübjektif unsur olarak almıştır, tespit etmiştir. Türk hâkiminin 
takdiri, bu hususta en müessir bir hükümdür. Zaten muhakeme ederken 
onun kasdı cürmisini hâkim aramakla mükelleftir ve arar. Buraya (kötü 
niyet) i bu itibarla koymaya lüzum yoktur. Tekrardan ibaret olur. Bu iti
barla maddeyi tekrar tasvibinize arz ediyoruz. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Sayın arkadaşlarım; Server 
Somuncuoğlu arkadaşım grup adına bu madde üzerindeki görüşler imizi 
çok etraflı surette izah etti. Ben, Sayın Bakanın burada verdikleri izahat 
üzerine zihnimin takıldığı bir noktaya il işeceğim. Tavzih etmelerini rica 
eder im. 

Sayın Bakan "161 - 163 üncü maddelerle bu madde arasında huku-
kan, hukuk bünyesi itibariyle bir fark yoktur", dediler. 

Halbukî bu maddede "maksadı mahsus" değil, sadece "yalan" vardır; 
bu bir. 

İkincisi; komisyondan bu nokta üzerinde cevap vermesini bi lhassa ri
ca eder im. Üçüncü madde şöyle diyor; "Devletin siyasî ve malî itibarını 
sarsacak veya âmmenin telaş ve heyecanını mucip olacak mahiyet te ya
lan haber veya havadisleri veya bu mahiyetteki vesikaları neşredenler bir 
seneden üç seneye kadar ilh...". Havadisi, vesikaları neşreden; yazan de
ğil, neşreden. . . Müteakip maddede, Reisin affını rica ederim, alâkası do
layisiyle beşinci maddeden bahsetmeye mecburum; beşinci madde ne di
yor: "Bu kanunda yazılı cürümlerden dolayı suçlular hakkında tayin 
olunacak ağır para cezasının beş mislinin, ister hakiki, ister hükmî şa
hıs olsun mevkute sahibinden veya cezaen mesul edi lemeyen hallerde 
neşirden tahsiline de mahkemece hükmolunur" diyor. Neşredenle neşir 
arasında öyle zannediyorum ki, bir fark olmaması icabeder, acaba bura-
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daki (neşreden) den maksat nedir? 

H Â M İ D Ş E V K E T İNCE (Ankara) - Yayınlayan. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Devamla) - Üstadım takdir buyu
rursunuz ki, bu kelimeler büyük bir iltibase müsaittir. O itibarla komis
yonun dikkat nazarını celbetmek için işaret ettim. 

Bir gazetenin Ankara 'da veya her hangi bir yerdeki muhabir i kendisi
ne bir haber gönderiyor. Bu haberi gönderen şahıs bu haberin ya lan ol
duğunu da biliyor. Gazeteci bunu neşrediyor. Neşreden mesul . Neşreden 
zat kendi muhabirinin takdirine bağlı olarak bunu neşrediyor ki suçla 
hiçbir alâkası yoktur. Bundan kasıt aranacak dediler. Bu madde kasıt 
aranacak bir madde değildir. (Hangi madde sesleri) Bu misale göre ko
misyon sözcüleri izahat versinler. Ben misalini huzurunuza get irdim. 
Bundan üç sene evvel pamuk fiyatları hakkında yayınlanan bir haber gü
rültülere sebep olmuştu. Bu haber yalanmış, veya doğruymuş; böyle bir 
haber bu maddeye girer mi? Gazete idaresinde yazı işleri müdürü, mese
lâ, "Yabancı memleketlerdeki Türk altınları üzerine falan veya filan dev
let haciz koymuştur" diye muhabir inden aldığı bir haberi neşretmiş. Ş im
di bu haberi Ankara 'dan vermiş olan muhabir mesul değildir. K im me
sul? Bunu neşreden. Yani İstanbul'daki gazete mesul müdür? Tasavvur 
buyurunuz, gece yarısı Ankara 'dan bu haber gelmiştir. Gazetedeki yazı 
işleri müdürü bu haberi gece nasıl tevsik edecek? Kime soracak? Resmî 
makamata mı? A m a vakit gece yarısı, nasıl sorabilir? Yani arkadaşlar bu 
3 üncü madde ile o kadar ileri gidilmiştir ki, memleket imizde taze haber 
a lma imkânı da kalmayacaktır. Çünkü böyle, biraz şüphe yaratacak bir 
haberi , gazeteciler bir tarafta tutacaklar ve tahkik ettikten sonra neşret
mek imkânını bulacaklardır. Bu bir. 

Diğer bir misal arz edeyim. Bu da, ilmî yazıların dahi neşrinin mâruz 
kalacakları güçlüklere bir misal olacaktır. 

Bir gazetede öteden beri ilmî yazılar yazan bir zat, bir makale gönde
riyor : "Hayat pahalılığı hakkında, yahut dış meseleler hakkında" bir ya
zı. Demin Ferid Melen arkadaşımın da bir yabancı kaynaktan get i rmiş ol
duğu misalde olduğu gibi, "önümüzdeki beş altı ay zarfında şu, şu mad
delerin fiyatlarında muazzam yükselmeler olacaktır" diye bir tahmin yü
rütülmektedir. Gazete idarehanesi bu haberi k ıymet lendirmek için bü
yük manşetlerle neşrediyor. Bunu kim kontrol edecek? Bu ilmî yazının 
içindeki rakam ve haberlerin sıhhatini kim tetkik ve tâyin edecek? 

Bu misalden daha ağır, daha vahim misallerim de var, onları da arz 
edeceğim. Bir gazete idarehanesinde bu işlerle inisye olmayan, hiç ihti-
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sası o lmayan bir zat bunu tetkik ve tahkik edecektir. "Bu haber Devletin 
itibarına müessir midir? Malî itibarına müessir midir?" Bunu nasıl tak
dir edecek, bu haberin sıhhatini nasıl tahkik edecektir? Bu olamaz. Bu 
gazete idarehaneleri tam teşekküllü bir üniversite midir? Gazete idareha
nelerini böyle teşkilât ve bilgiye sahip birer müessese olarak mütalâa 
edemem ve hiçbir aklıselim de bunu kabul etmez. Gazetelerde gazete ih
tisası ve umumî malûmat aranır. Gazete idarehanelerinde, ilmî yazıyı 
tahlil edip bunun içinde yalan haberi, doğru haberi tefrik edebilecek mü
tehassıslar yoktur, olması için de sebep yoktur zannediyorum. 

Bu vermiş o lduğum misal günlük gazeteler için. Bunun bir de diğer 
misali var. Bir kitap yazıyorsunuz, Türk ziraî ekonomisi hakkında. Bu ki
taplar mütemadiyen neşredilmektedir, el imde bunlardan bir tanesi de 
var. Bu çok güzel bir kitap, fakat çok tenkidkâr. Bu kitabı bir "yayın evi
ne" ç ıkar tmak istiyorsunuz; adam kitabı bastıracak; fakat "dur bakayım 
diyecek, bu kitap ziraatten bahsediyor; bunu bir kere Ziraat Fakültesine 
göndereceğim". Bu bir. "İçinde iktisadî meseleler de var, bir de İktisat Fa
kültesine göndereceğim." Etti İki. Yine içinde malî kısım da var, bu cihet
ten bir mal iye profesörüne tetkik ettireceğim. Bütün bu tetkikler yapıl
dıktan sonra anlayacağım ki bu haberler doğrudur ve Devletin malî iti
barını kırıcı değildir." 

Sayın arkadaşlar, kabul buyurmakta olduğunuz madde, tatbikatta 
bu kadar büyük endişe verecek mahiyettedir. Grup adına Server Somun
cuoğlu arkadaşımızın yapmış olduğu tadil teklifi kabul edilirse bu endi
şeler önlenebilir. Her şeyden evvel (kötü niyet) aramak esastır. Kötü niye
ti o lmayan, hulûsu kalble, samimiyetle bir eser meydana get i rmek iste
yen bir insanın maruz kalabileceği bu nevi müşkülâtı kanun vazıı olarak 
önlemekl iğimiz icabeder. 

Muhte rem arkadaşlar, tatbikattan bir misal verilsin. Bütün naşirleri 
bu üçüncü madde ürkütebilir, bir panik havası meydana getirebilir. 

İstanbul ile Ankara arasında yılda bir tane de olsa, bir soygunculuk 
olsa, bu hadise Ankara ile İstanbul arasında tren ile seyahat i t imadını 
sarsar. Hâkimlerimizin bu işte büyük hassasiyet gösterecekleri gayet ta
biîdir. Fakat âmir bir hüküm tesis edilmiştir. Bir tek mahkûmiye t hâdi
sesi, hatta sadece adlî takibat karşısında artık ondan sonra naşirler için 
kitap neşretmek kolay işlerden olamaz. Politik veçhesi olan her eseri neş
redecek olan müesseseler mütehassıslara bu eseri gönderip, tetkik mi et
t ireceklerdir? Bu noktalar üzerinde, bilhassa haberin, havadisin veya ve 
sikaların sahibi ile bunları neşredenin mesuliyetleri üzerinde misalleriy
le izahat verilmelidir. 
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REİS - Komisyon Sözcüsü. 

E N C Ü M E N A D I N A M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Muhte rem arka
daşlar, evvelâ Sırrı Atalay arkadaşımızın sualine cevap vereceğim. 

Dediler ki, Devletin malî itibarı içinde Hükümet in malî itibarı dahil 
mi, değil mi? Komisyon cevap versin dediler. 

Arkadaşlar , Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, Devlet A n a y a s a hü
kümler ine göre manevî bir mefhumdur. Ve bu da teşriî, ve icraî ve kazaî 
o lmak üzere 3 kuvvetten teşekkül eder ve bütün faaliyetleri içine alır. Hü
kümet, Devletin kuvvetlerinden birisidir, icra vasıtasıdır. Madde ise gayet 
sarihtir. Devletin malî ve siyasî itibarlarını sarsacak mahiyet te yalan ha
ber ve havadisi yaymaktan bahsetmektedir. Bu bakımdan maddenin sa
rahati karşısında burada ayrıca bir bir tarif yapı lmasına lüzum yoktur. 
Zaten bunlar. Anayasa hükümlerine göre tarifi yapı lmış şeylerdir. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımızın noktai nazarına cevap vereyim. 

Dediler ki, bu üçüncü madde; Devletin siyasî ve malî ve siyasî itiba
rını sarsacak, âmmenin telaş ve heyecanını mucip olacak yalan haber ve 
havadis neşri suçunun mahiyeti açık değildir, b inaenaleyh bu mefhuma 
tekabül eden cezaların sarahaten tarifi yapılmalıdır. 

Arkadaşlar, ne gibi yalan haber ve havadisler Devletin malî ve siyasî 
itibarını sarsacaktır, bunların maddede tarifi suretiyle zikrine imkân yok
tur. Malûmu âliniz mahkemeler tatbikatta kanun hükümlerini ve gerek
çeleri tetkik ederler. İhtilâf halinde içtihatlar çıkarılması suretiyle bunlar 
hal edilir. Burada şu bu misali vermeyi mahzurlu görüyoruz. Çünkü böy
le bir misal verdiğimiz takdirde mahkemeler in ilerde içtihatlarını bağla
mış oluruz. Esasen madde gayet sarihtir. Bir defa Devletin malî ve siya
sî itibarını sarsacak. 

İkincisi; âmmenin telaş ve heyecanını mucip olacak mahiyet , yalan 
haber, havadis veya bu mahiyetteki vesikaları neşredenlere o maddedeki 
cezalar verilecektir. Tatbikat mahkemelere ait o lduğundan burada misal 
ve rmemiz doğru olmasa gerektir. 

Cemal Reşit Eyüboğlu üçüncü maddedeki neşredenler tabiri ile be
şinci maddedeki neşir tabiri arasında fark olup olmadığını sordular. Fark 
vardır. Üçüncü maddede neşretmek suretiyle yalan havadisi yaymak 
mevzuudur . 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Ne ile?. 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Devamla) - Tabiatiyle matbuat vasıtasiyle. 

Beşinci madde ile doğrudan doğruya neşir yani doğrudan doğruya sa-
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hip, gazeteyi çıkaran adam kastedilmiştir. Para cezaları beş misli olarak 
kendis inden alınacaktır. 

Bu da tatbikatta hallolunacak bir mesele olduğu için bu noktayı kı

saca izah etmekle sözlerime son veriyorum. 

REİS - Grup adına Server Somuncuoğlu . 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Muhterem arkadaşlar, Hükümet 
kanunu yüksek heyetinize arz ederken birtakım zaruret ve ihtiyaçların 
karşısında bu maddeleri tedvin etmek zorunda kaldığını bir sebep olarak 
ileri sürdü. 

Şimdi hem Sayın Adliye Vekilini, hem de komisyonu dinledim, her iki
sinin de konuşmalar ında Hükümeti bu noktaya sevk edecek her hangi 
bir hadisenin tatbikatta mevcudiyetini belirten ifadeye rasge lmedim, 
hangi zaruretlerdir ki, kendilerini bu nevi yalan haberi, yani Devlet in ma
lî ve siyasî itibarını sarsan cinsten bir haberi tecrime sevk etmiştir. Ve 
bugünkü mevzuat ta tecziye edilmediği için böyle hususî bir maddeyi hu
zurunuza get i rmeye sebep olmuştur? Bunu anlamadım. 

İkincisi, Adl iye Vekili ile mutabıkız; bu Devletin malî ve siyasî emni
yetini sarsacak yalan haber neşredeni tecziye etmek lâzımdır. Buna hiç 
şüphe yoktur. Yalnız hangi nevi haberler Devletin siyasî ve malî itibarını 
sarsıyor? Kendilerini bu kanunu yapmaya sevk eden zaruret bu sahada 
nedir, hangi hâdiseler olmuştur, misal olarak söylemezler mi? . . Bu kanu
nu tedvin e tmeye sevkeden zaruretlerden misaller vermek lâzımdır. Tat
bikattaki hâdiseler bu kanunu yapmayı zarurî kılmış ise bunlar ın ne de
rece Devletin malî ve siyasî itibarını sarstığını anlamak için misaller zik
retmek lâzımdır. 

Nerede kaldı ki arkadaşlarım. Sayın Bakanın verdiği bir misal bende
nizi hiç de tatmin etmedi. Dediler ki, eğer Devletin bütçesi denkse , buna 
rağmen denk değildir, bütçe açıktır diye yazılırsa elbet adalet onun yaka
sına yapışacaktır . 

Şimdi, farz buyurun ki, bütçe denktir ve birtakım ilmî mülâhazalar la 
şu veya bu sebep ileri sürülerek bütçenin açık olduğu bir gazetede neş
redilmiştir, bu metne göre Hükümet tarafından, Meclis tarafından çıka
rılmış olan denk bir bütçe için muayyen mülâhazalarla açıktır demek ya
lan bir haber neşretmek demektir. (Öyle değil sesleri) 

Beyanat mütalâa diye ayı rmaya imkân yoktur. Eğer imkân varsa Sa
yın Hükümet bu noktayı tavzih buyursun. 

Denk bir bütçenin açık bir bütçe olarak hilafı hakikat neşredi lmiş ol
ması Devletin emniyetine tesir ediyor mânasına alınmaktadır. Hükümet 
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derhal yakas ına yapışacaktır, deniyor. Böyle olsa idi Türkiye Devletinin 
yı l lardan beri malî itibarı kalmazdı. Adliye Vekilinin üzerinde durduğu bu 
misal ile hakikaten kanunun sevk gaye ve maksadı arasında bir müna
sebet görüyorum. Misal vermek bakımından hakikaten zorluk çekiyorlar. 
Misal verirken sarih ve şümulleri iyice tartılmış fikirler z ikredi lmezse bu 
kanun tasarısına nasıl oy istenebilir? Komisyon misal vermiyor . Komis 
yon sözcüsü, ş imdiden tatbikatın seyrine göre veremeyiz diyor. Vâzı ı ka
nun kendisinin kasdetmediği manada hâkimin bir şahsı m a h k û m etme
sini ister mi? Hâkimin önüne bir hâdise geldiği zaman vâzıı kanunun ne 
kasdettiğini anlaması için bilhassa komisyon sözcüsünün bu noktadan 
ne düşündüğünü , ne mana çıkardığını anlaması lâzımdır. Hâk ime yol 
gösterecek hukukî mesnetler bunlardır. Komisyon sözcüsü olarak kapa
lı geçerseniz kaza kuvvetini müşkülât içinde bırakacaksınız demektir . 
Sonra sözcü hem misal vermemekte , hem de madde sarih demektedirler . 
Bu tezadın içinden lütfen komisyon çıksın. 

REİS - Ferid Melen. 

FERİD M E L E N (Van) - Efendim, sayın, bakanın burada benim misal
ler imden bir tanesine verdiği cevap ürkütücü mahiyettedir. Sizi temin 
eder im ki, dünyanın hiçbir yerinde bütçe denkliği telâkkisi üzerinde itti
fak edi lmiş değildir. Bizim memleket imizde de aynı. Bütçe Komisyonun
da Başbakan iddia etmiştir ve demiştir ki, fevkalâde yardımlar bir bütçe 
varidatıdır. Bununla kapanan bütçe denktir. Bazı yerlerde istikraz dahi 
bir varidat telâkki edilmiştir ve istikrazla kapanan bütçe denk sayılmış
tır. Bazı yerlerde ise bunlar bütçe açığıdır. 

Adale t Bakanı beni bir kalemde tecrim etti. Eğer ben bütçe denk de
ğildir dersem ve bunu bir muhabir almış ve yazmışsa zavallı muhabir de 
ben de hapse gideriz. Bizim Adalet Bakanı bal gibi ve gözünü kırpmadan, 
Devlet in itibarını sarstın, haydi bakalım sen de git diyecek. Bu bir telâk
ki meselesidir. 

Ben esasen Hükümet in bu telâkkisini, daha evvelden bi l iyordum, bu 
tasarının gelmesine saik olan sebeplerden birincisi budur. Diğerlerini de 
arz edeyim : Birçok yerlerde bütçe hakkında, dış borçlar hakkında, ben 
de yapt ım, başkaları birçok tenkidlerde bulundular. Yazılar da yazı lmış
tır. Bütçeye açık diyenler, Hükümetin ve Başbakanın cevabı (yalandır) ol
muştur. 

Binaenaleyh bu nevi tenkidler ve yazılar şimdiden tecrim edilmiştir. 
Devlet borçları 3 milyon iddiasında bulunulmuştur. Bu iddiayı yapanla
rın başında benim. Buna mukabil , Başbakan (yalandır, Devlet borçları 
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ar tmamışt ı r ) demiştir. Toprak Mahsulleri Ofisine ait borçlar, şunu bunu 
çıkarırsan artmamıştır gibi bütün bu mevzular gayet naziktir ve tehlike
lidir. Buna ne komisyon, ne de Adalet Vekili suçtur veya değildir, demek 
cesaretini gösteremediler. 

R E F E T A K S O Y (Ordu) - Muhterem arkadaşlar, 3 üncü madde üzerin
de tereddüt ve endişede bulunan muhalefete mensup sözcü arkadaşlar ın 
noktaî nazarı dört esas üzerinde temerküz ve tekasüf ediyor. Diyorlar ki, 
bütçe açıktır, tenkit yaptık, hayat pahalıdır, tenkit yaptık, paranın kıy
meti düşmüştür, tenkit yaptık. Hâkim bizim yakamızdan tutacak, huzu
runa celbedecek ve hapishaneye koyacak. 

Arkadaşlar , bu memleket te fikir ve kalem hürriyeti vardır. Bu memle 
kette yok olmasını istediğimiz yalan ve iftiradır. Bu memleket te ilmî mü
talâa ve tenkit hiçbir zaman hâkimin huzuruna çıkarılacak değildir. 

Şimdi Ferid Melen arkadaşımız mesleği dolayısiyle bütçeyi misal aldı. 
Diyor ki, ben her hangi bir yılın bütçesini tenkit ederken bütçe açıktır 
dersem, hâkim benim yakamdan tutacaktır. Hayır arkadaş, sen bütün 
samimiyet inle , bütün hüsnü niyetinle, ilmî bir şekilde bütçenin açıklığı
nı tenkit edeceksin. Bu senin tabiî hakkmdır. Buna hürmet edilir. A m a 
sen, gayet açık, gayet vazıh bir şekilde bütçe açıktır, Devlet borç içinde
dir. Borcunu ödeyemiyor, iflâs etmiştir, der efkârı umumiyeyi teşviş ve 
heyecana ve yanlış yola sevketmeye kalkarsan elbette o zaman bu mad
de ile hâkim yakana yapışacaktır. 

Diğer taraftan Türk parası kıymetini kaybetmiştir. Ecnebi hükümet
ler bankalar ına emir vermiş , Türk parasını kabul etmiyorlar dersen, ef
kârı umumiyey i heyecana sevkedersen aynı takibe maruz kalacaksın. Bu 
haberi kötü niyetle neşreden gazete sahibi de, muharriri de elbetteki ce
za görecektir arkadaşlar. 

Yoksa hayat pahalılığı artmıştır, diyeceksin. Tenkit edeceksin. Fakat 
bunu bir politika mevzuu yaparak, polemik yaparak efkârı umumiyey i 
Hükümet aleyhine tahrik için mütemadiyen söylersen ve Hükümet in iti
barını zedelemeye çalışırsan elbette yakandan yapışacaktır Ferid Bey, bu 
muhakkaktır . 

Şimdi size canlı bir misal vereyim. Henüz bu gazetede neşredi lmemiş-
tir, taze bir havadis. . Belki gazeteye de intikal edecektir. 

Seç im dairemin bir kazasında, Ziraat Bankası , bir takım murabahacı 
lara borçlu olan köylünün borcunu ödemek için ikrazatta bulunuyor. Bu, 
halk efkârında gayet müspet karşılandı ve memnuniye t uyandırdı . Hal
kın bu memnuniyet i ve hoşnudiyetini gören muhalefet ne yaptı biliyor 
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musunuz? Sabahleyin güzel bir tâbir kullandı, çok sevdiğim Server So-
muncuoğlu arkadışm, fısıltı gazetesi. . . Fısıltı gazetesiyle havadis neşrolu-
yor vatandaşlara. Deniyor ki: Orada, plasman azalmış, banka muamele 
yi durdurmuş , Ankara 'da para kalmamış; fısıltı gazetesi yazıyor bunu, 
tapularınız Ankara 'ya gönderilmiş, oradan Amerika 'ya g idecekmiş , A m e 
rika'dan para gelecek, sizlere veri lecekmiş. Bu, nedir arkadaşlar? Bu bir 
hiyanet değil midir, bunu yazan bir haini vatan değil midir? Devlet in iti
barını, siyasî ve malî itibarını sarsmaz mı arkadaşlar, halkın heyecanını 
uyandı rmaz mı arkadaşlar? Bunu yazan ellerini, kollarını sallaya sallaya 
gezsin mi arkadaşlar, sizler buna nasıl müsaade edersiniz? Elbette mü
saade etmeyeceksiniz. 

Sizleri ben çok temiz insanlar olarak bilirim, buna vicdanlarınız razı 
olur mu? Bunun â m m e ruhunda oynayacağı rolü çok iyi bi l iyorsunuz. 

Alt ın meselesi , bu meselede de yayılan havadisi çok iyi bilirsiniz. A l 
tın meselesinde nihayet Hükümet titizlikle hareket ettiğini ve israf edil
mediğini tahakkuk ettirdikten sonra ve yine çok sevdiğim Server Somun-
cuoğlu arkadaşımız bütçe müzakereleri sırasında dedi ki, beyhude yere 
korkaklık gösterdiniz, altını elbette harcayacaktınız. A f buyursunlar, tâ
bir im kibarca olacak. Çevir kaz yanmasın . Zehir attım, efkârı umumiye -
yi tesmim ettim. (Af buyurun şahsınıza söylemiyorum.) 

Binaenaleyh arkadaşlar, bu madde ve bu müeyyide üzerinde bir mil
letvekili olarak düşüncemi ifade ediyorum. Komisyon da belki ben im dü
şüncemi tekrar edecektir. Kastı mahsusla yalan söyleyen, Hükümet in iti
barını polemik cepheden düşürmeye kalkışan, milletin haysiyetini kır
mak isteyen insanlara karşı böyle bir cezaî müeyyide yer inde olur arka
daşlar. 

REİS - Komisyon sözcüsü. 

A D A L E T K O M İ S Y O N U N A M I N A MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) -
Muhte rem arkadaşlar, evvelce de arz ettiğim gibi hükmü misallerle tak-
yide tmek doğru değildir. Fakat muhalefete mensup arkadaşlar m a d e m ki 
ısrar ediyorlar, komisyon namına bir iki misal vereyim. 

Meselâ, yalan yere bir haber yayılıyor, Devlet mora toryum ilân ede
cek, uzun müddet le Devlet borçlarını ödemeyecek, deniliyor ve bu hava
dis Devletin malî itibarını kıracak bir kasdı mahsusla çıkarılıyor. Bu, 
Devlet in malî itibarını kıracak haber bir kasdı mahsusla çıkarıldığı için 
elbette cezalandırılacaktır. 

İkinci bir misal arz edeyim : Para mevcudunda fazlalık yoktur. Hükü
met enflasyon yapıyor, karşılıksız mütemadiyen para çıkarıyor, şeklinde 
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veri len bir haber, Devletin malî itibarını kıracak mahiyet te kasdı mah
susla verilirse bu madde hükmüne göre elbette ceza görecektir. 

Madde sarihtir, tatbikatta hâkimler maddeyi okuyunca elbetteki ona 
göre hükümlerini vereceklerdir. (Reye, reye sesleri). 

REİS - Yeterlik önergesi vardır, Hükümet in bir mütalâası var mı? 

A D L İ Y E VEKİLİ O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Ankara) - Sözcü arkada
şım gereken cevabı verdi. 

REİS - Buyurun. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Sayın arkadaşlarım; huzuru
nu uzun boylu tutacak değil im. Refet Aksoy arkadaşımızın verdiği misal
leri ben, pek de örnek hâdise olarak gösterilecek mahiyette gö rmüyorum. 
Verdikleri misalde, bir tarafta Devlet; bütün kudret ve kuvvet iyle Devlet; 
öte yanda bir gazete idarehanesi. Bu gazete bir haber çıkartıyor; Matbu
at Kanunu şu imkânı vermiş : Her an tekzibedilebilir. Mesele şuradadır; 
öyle manialar koyalım ki bunlar bizim ileriye doğru olan hamleler imizi 
kösteklemesin; ama aynı zamanda suiistimallere de meydan vermesin ; 
suiistimalleri önlesin; fakat cemiyetin inkişafını durdurmasın . Müşabe
het tesis etmiş olmak için arz etmiyorum; totaliter rejimlerde Devlet in iti
barına teveccüh edebilecek her türlü tehlikeyi bertaraf e tmek için o ka
dar dahiyane metotlar bulunmuştur ki, o kadar ince usuller tesis edil
miştir ki hakikaten o memleket te Devlet itibarı her türlü tecavüzden ma
sundur; masundur ama, söz ve tefekkür hürriyeti de ayaklar altına düş
müştür. 

Bu itibarla öyle kriteryumlar bulmalıyız ki, bunlar Devlet in itibarını 
sarsıcı hareketlere mâni olsun; fakat fikir hürriyetini önlemesin . 

Sayın arkadaşım misal verdi. Şurada otururken bir arkadaşım, "dur
ma! dedi, misaller üzerinde; gider ayak birtakım yanlış şeyler söylenir, 
kaza kuvvetinin yarın içtihatlarında bu gelişi güzel veri lmiş misaller mi
henk taşı olur dedi, bırak" dedi. 

Hakikaten huzurunuza çıkacak bütün kudret ve kuvvetiyle Devlet; 
deği ldim. Eğer bu misaller, af buyurun bu çok perişan misaller ver i lme
miş olsaydı huzurunuza çıkmak niyetinde değildim. 

Bir memleket te tatili düyun, borçların ödenmesinin tecili mevzuuba
his. Sayın arkadaşlarım piyasaların tanziminde bu haberler da ima yapı
lır, fakat bazan doğru olur, bazan yanlış olur. Hatta birçok defalar kasdı 
mahsus la meydana getirilir. Bunların panzehiri , doğru haberlerin aynı 
kolaylıkla gazetelerde çıkmasıdır. Bir haber; Nevyork piyasasında tesir ic
ra eder. Edebilir. 
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R E F E T A K S O Y (Ordu) - Meselâ Hükümet mevduata el koyuyor. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Devamla) - Matbuattaki bu haberler tek-
zibedilir, zararları bertaraf edilir. 

Sayın arkadaşlarım; bütün mesele, bir ceza maddesi tespit ediyoruz. 
Cezada kıyas caiz değildir. Bunlar bedihiyattandır, herkesçe malûmdur . 
Kıyas tarikiyle ceza veri lmez bir vatandaşa. Binaenaleyh ne gibi hallerde 
ceza verilecektir. O fiil ve hareketin unsurlarını tespit ederken çok dik
katli o lmak lâzımdır. Umumî temayülâttan ve tezahürattan anl ıyorum ki, 
bu kanun çıkacaktır. Bu maddeyi her hangi bir hadiseye tatbik mevki in
de bulunacak olan hâkim, elini vicdanına koyup, başını ellerinin içine al
dığı zaman, vicdanı ile şuuru arasında, bu maddenin cemiyet in bünye
sinde yapacağı tesirleri de derpiş ederek, öyle zannediyorum ki, bunu 
hiçbir hadisede tatbik etmeyecektir. Bu itibarla, bendeniz şahsen müste
rihim. Fakat sayın arkadaşlar, şimdi huzurunuzda gayet samimî ve safi
yetle arz edeyim ki, bu kanunun bu maddesinin böyle olduğu tatbikatta 
anlaşı l ıncaya kadar bazı tahribatı olacaktır. Eğer bu kanun her hangi bir 
devrenin başında çıkmış olsa idi üzerinde bir milletvekili olarak bu kadar 
hassasiyetle durmak lüzumunu hissetmeyebil irdim. Ö n ü m ü z d e seçimler 
var ve bu kanun öyle bir zamanda çıkmıştır ki, bir tarafta altıncı mad
desinde radyoyu alâkadar eden hükümler.. . 

REİS - Cemal Beyefendi üçüncü madde üzerinde konuşuyoruz . 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Devamla) - Mecburum, biraz sağa, sola 
kaçmaya. 

Altıncı maddesinde radyoyu alâkadar eden hükümlerle , beşinci mad
desinde neşiri alâkadar eder hükümlerle, birinci maddede kabul edilen 
hükümler le mutabık değil im. 

Bu hükümler seçim faaliyetlerini istihdaf eder mahiyettedir . Bu hü
kümler seçim faaliyetlerini sektedar edebilir. Seçimlere az bir z aman kal
dı. Karşılıklı münakaşalar, mücadeleler, sözle, yazı ile olacaktır. Böyle bir 
yazı yazdın mı, savcılar Adalet Bakanının emri altındadır; velevki Adale t 
Bakanının suç telâkki etmiş olduğu fiiller haddizat ında suç olmasın; bu 
madde dolayısiyle Adale t Bakanı "dava aç" dediği zaman, "falan risale şu 
kanunun 3 üncü maddesine giriyor, toplat" dediği zaman; toplattırılacak -
tır. Seçimler arifesinde her hangi bir partinin broşürleri toplattırılacaktır. 
(Öyle şey olmaz sesleri) Sayın arkadaşlarım bu maddenin içine "kötü mak
sat" tabiri konmadıkça, bu madde bu haliyle tehlikelidir. Huzurunuzu 
fazla işgalden çekiniyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Reye sesleri) 

REİS - Adale t Vekili. 
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A D L İ Y E VEKİLİ O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Ankara) - Muhte rem ar
kadaşlarım, arkadaşlarımız aynen ve mütemadiyen tenkid, tefekkür, ha
ber hürriyeti gibi cazip ve calibi nazarı dikkat mevzular üzerinde durmak 
suretiyle yarın çıkacak gazetelerde kendilerine takdir sütunları hazırla
mak gayretindedirler. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Siz de Zafer'de yer hazırl ıyor
sunuz. 

A D L İ Y E VEKİLİ O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Devamla) - Diyorlar ki, 
yalan haberin panzehiri tekziptir. Bizim getirdiğimiz maddede sadece ya
lan haber neşri keyfiyeti, tecrim edilecek cezaî bir müeyyide altına alın
mış değildir. Öyle bir yalan haber olacaktır ki; öyle yalan bir ves ika ola
caktır ki, o, evvelâ âmmenin telâş ve heyecanını uyandırmış veya oraya 
sevk etmiş olsun. İşte o zaman suç tekevvün etmiş olacaktır. Sadece ya
lan haber, fakat âmmenin heyecanını mucip bir haber değilse elbette tec
rim edilecek değildir. O yalan haber ki, Devletin siyasî ve malî itibarını 
sarsacak mahiyette değilse, C. Müddeiumumis i harekete geçecek değil
dir. Evvelâ bu unsurları göz önünde ehemmiyet le tutmak lâzımdır. Mad
denin ruh ve mânası budur. Bu haberin yalan olduğu anlaşıldığı takdir
de huzuru hâkime çıkarılacaktır. 

Sonra yine muhalefet arkadaşlarımızın ortaya attıkları politik bir şey 
vardır ki; efendim, Cumhuriyet Müddeiumumiler i , politik bir şahsiyet 
olan Adale t Vekilinin emri altındadır. Adalet Vekili onu tahrik eder, o da 
mahkemele re sevk eder ve mutlaka mahkemeler de vatandaşı m a h k û m 
eder gibi bir telâkki ikide bir burada bahis mevzuu edilmektedir . Bütün 
vatandaşlar ın müdafii olan Cumhuriyet Müddeiumumiler in i burada kü
çük düşürecek ve endişeye sevkedecek şekilde bir telâkkinin arkadaşla
rımızın zihninde yer bulmamasını bilhassa rica ederim. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Savcılar emrinizdedir . 

A D A L E T VEKİLİ O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Devamla) - Dün sizin za
manınızda adaletin en kıymetli unsuru olan müddeiumumiler , hâkimler 
bugün de aynı yolda ve aynı hizmettedir. İktidarlar değişt ikten sonra 
müddeiumumiler i , hâkimleri töhmet altında bu lundurmaya kimsenin 
hakkı yoktur ve olmaması lâzımgelir. 

Ş imdi bu tâbir yeni bir tâbir değildir. 140 ıncı maddeyi lütfen dinleyi
niz. 140 ıncı madde 1946 senesinde ve kendi iktidarları zamanında tadil 
edilmiştir. "Devletin hariçteki itibar ve nüfuzunu kırıcı şekilde devletin 
dahilî vaziyeti hakkında yabancı bir memleket te asılsız veya mübalâğal ı 
veya maksadı mahsusa müsteniden havadis ve haberler neşreden ve mil
lî menfaatlere zarar veren her hangi bir vatandaşa 5 yı ldan aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezası verilir. 
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161 inci madde ise memleket dâhilinde matuftur. 

Devlet itibarını zedeleyici yalan haberleri dahilde neşredenler için de 
bu lâyihayı huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Türk Ceza Kanununda 
bunlar ele alınmış, hükümlendir i lmiş, kıymetlendiri lmiş olan ifadelerdir. 
Binaenaleyh bu mevzu üzerinde daha fazla durmaya lüzum olmadığı ka
naat indeyim. (Kâfi, kâfi sesleri). 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Efendim, kararlısınız, titizsiniz, kanunu ça

buk çıkartmak istiyorsunuz ama af buyurun, Adalet Bakanınız pot kırı

yor. Bakan çıkıp burada, diyor ki; yalan olması, halkı, âmmeyi telâşa dü

şürmeden suç olmaz diyor ve bu hükmün mer'i Ceza Kanununda da 

mevcut olduğunu söylüyor ve siz de eski müdde iumumi olarak tasdik 

ediyorsunuz. 

Adale t Bakanı kendi gerekçesini dahi okumamıştır , kasdı cürmi ge

rekçede yazıl ı . . Gerekçeyi lütfen bir de benim ağzımdan dinlesinler. 

Madden in tatbiki için âmmenin telâş ve heyecana düşmesi şart olma
yıp, ya lan neşir, bu mahiyeti haiz olması kâfidir, ya beyefendi. Gerekçe
niz böyle söylüyor, siz başka türlü söylüyorsunuz. 

REİS - Kifayet takriri vardır okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 

Madde üzerinde müzakereler kâfidir. Reye vaz'ını rica eder im. 

Rize 

Osman Kavrakoğla 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir, maddenin reye vaz'edilmesini arz ve teklif eder im. 

Tokad 

Sıtkı Atanç 
8.3.1954 

Başkanlığa 

Üçüncü maddenin müzakeresi kâfidir, maddenin reye konulmasın ı 

teklif ederim. 

Erzurum 

Enver Karan 

REİS - Takrirler aynı mahiyettedirler. Yeterlik teklifini oyunuza arz 

ed iyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. . Yeterlik kabul edilmiştir. 

Başka bir takrir vardır, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Sözlü olarak arz eylediğim sebeplerden dolayı üçüncü maddede yazı
lı (vesikaları) kelimesinden sonra (Kötü niyetle) kaydının ilâvesini arz ve 
teklif eder im. 

Sinob 

S. Somuncuoğlu 
REİS - Şimdi okunan Server Somuncuoğlu arkadaşımızın takrirleri

ne komisyon iştirak etmemektedir . 

Dikkate alınıp al ınmamasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. . 
Kabul etmeyenler. . . Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler. . . 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

M A D D E 4. - Bu kanunun birinci ve üçüncü maddeler inde yazılı cü
rümlerin tekerrürü halinde cezalar bir misli artırılarak hükmolunur . 

REİS - Osman Bölükbaşı . (Yok, sesleri) 

Sırrı Atalay. 

SIRRI A T A L A Y (Kars) - Tekerrür ceza hukukumuzda bir müessese 
olarak yer a lmış ve Ceza Kanunumuzun 81 ve müteakip maddeler inde de 
hükme bağlanmış bulunmaktadır . Tekerrürün şartları ve unsurları üze
rinde durmayacağım. Yalnız 4 üncü maddedeki tekerrürün izahı icabe
der. Bu husustaki suçlardan dolayı bir katlı tekerrür hükmü v a z e d i l m i ş 
tir, suçların ikinci defa işlenmesi halinde cezalar bir katlı olarak verilir, 
hükmü bulunmaktadır. 81 inci maddede, tekerrür halinde, yani infaza 
başlandıktan veya infazdan sonra muayyen bir müddet içerisinde aynı 
mahiyet te veya başka bir suç işlenirse altıda bire kadar, yahut altıda bir
den üçte bire kadar cezalandırılır. Kanunun esas hükmü ve prensibi al
tıda bire, yahut üçte bire kadar artırılır, kaydı bulunmaktadır . Burada ise 
üçte iki bir nispette artırılmaktadır. Yani umumî hükümler in esas pren
sibinden büyük bir farkla ayrılmaktadırlar. Bu, istisna değildir. Muhtel i f 
kanunlar ımızda tertibedilen cezalarda art ırma vardır. Bunu kabul etmek 
lâzımdır. Meselâ 5617 sayılı Hayvan Hırsızlığına mütedair bulunan Ka
nunun 11, 12, 13 üncü maddeleri tekerrür halinde cezaları muayyen bir 
nispette artırılmaktadır, hattâ bir misli artırılmaktadır. A m a , hayvan hır
sızlığı gibi yüz kızartıcı bir suçla matbuat suçunu, yani fikir hürriyeti ile 
alâkalı oları bu maddeleri bir hizaya get i rmek ve bir misli ar t ı rmak ceza 
umumî prensiplerine ve Matbuat Kanununun umumî anlayışına uygun 
değildir. 
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Öyle medeni memleketler, demokratik memleketler vardır ki, basınla 
işlenen suçlar için tekerrür hükmü dahi kabul etmezler. Öyle memleket 
ler vardır ki, oralarda basın yoluyla işlenen suçlar fikirlerin hürriyetini, 
va tandaş hak ve hürriyetini teminat altına aldıkları için tekerrür hüküm
leri tatbik edilmez. Biz buraya geliyoruz, basın yoluyla işlenen suçlardan 
dolayı bir misli tekerrür hükümlerini tatbik etmek istiyoruz. Bu, hukukun 
umumî prensiplerine ve kanun tekniğine uygun değildir. Bunu, 81 inci 
maddeye , yani Ceza Kanunundaki umumî hükme muvazi olarak üçte bir 
veya altıda bir olarak umumî tekerrür hükümlerine göre ayarlayalım. 

REİS - Komisyon. (Vazgeçti, vazgeçti, sesleri) 

Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Arz ettiğim sebeplerden dolayı dördüncü maddenin tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif eder im. 

Sinob Mebusu 

Server Somuncuoğlu 

REİS - Dördüncü maddenin tasarıdan çıkarılması hakkındaki bu 
takriri oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Takrir red
dedilmiştir. 

Dördüncü maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. . E tmeyen
ler... aynen kabul edilmiştir. 

M A D D E 5. - Bu kanunda yazılı cürümlerden dolayı suçlular hakkın
da tâyin olunacak ağır para cezasının beş mislinin, ister hakiki, ister 
hükmî şahıs olsun mevkute sahibinden veya cezaen mesul edi lemeyen 
hallerde naşirden tahsiline de mahkemece hükmolunur. 

Bu para cezası, Â m m e Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 6183 
sayılı Kanun hükümlerine tevfikan tahsil ve infaz edilir ve tekerrüre de 
esas olamaz. 

SIRRI A T A L A Y (Kars) - Sık sık huzurunuzu işgal ett iğim için özür di
lerim. 

Beşinci madde, ceza hukukumuzun ve Ceza Kanunumuzun muhtel i f 
u m u m î prensipleri ile alâkalıdır. Aziz arkadaşlarım, Basın Kanununun 
16 nci maddesine göre yazı yazan yani muharrir mesuldür. Yazı yazan 
kadar mesul müdür, yazı işleri müdürü de mesuldür. Bir suçtan dolayı 
iki şahıs mesul tutulmaktadır. Ceza Kanununun iştirak müesseses ine ait 
hükümler inde ise bir suçtan dolayı bir şahsı mesul e tmek lâzımgelir . Zi
ra ceza ve suçlarda kanunilik, müsavat ve şahsilik esasları, birinci plan
da nazarı itibara alınması lâzımgelen hususlardır. 
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Basın Kanununun 16 ncı maddesinde, bir suçtan dolayı iki şahsın 
mesuliyeti , basını kâfi derecede tahdit eden hükümlerdendir . İsviçre'de 
bir Basın Kanunu mevcut değildir. Ceza Kanununun 27 ve müteakip 
maddeler inde yazı yazan mesuldür. Ancak vatana ihanet ve Devlet aley
hine işlenmiş olan suçlardan dolayı, yani pek istisnai hal lerden dolayı 
mesul müdür, yazı yazanla beraber mesuldür. Bunun dışında kalan di
ğer suçlardan dolayı tek başına yazı yazan mesuldür. Bizde ise yazı ya
zan mesuldür. Onunla hiçbir farkı olmaksızın aynen mesul müdür de 
mesuldür. Şimdi üçüncü bir şahsı daha meydana getiriyoruz. Mevkute 
sahibini de mesul tutuyoruz. Bu suçtan dolayı üç kişinin mesuliyet i . Bu
nun hukukî mahiyeti ve mesnedi nedir? Bir suçun iştirak halindeki ka
nunî unsurları ya o suçun işlenmesinden veya iş lenmesinden sonra te
kevvün eder. Meselâ bir hırsızlık suçuna muayyen şekilde iştirak e tme
yen bir şalisi, onu gören ve haber vermeyen bir şahsı o suçun işlenmesi
ne mâni olmadı yahut haber vermedi diye mesul tutamayız. Bunun gibi 
yazıyı yazan mesul oluyor. Onu bi lmeden yahut mâni o lmadan gazetede 
neşreden mesul müdür de mesul oluyor. Bu yazının gazetesinde neşrine 
mâni olmadığı için mevkute sahibi de mesul oluyor. Peki bunun dışında, 
mevkutenin sahibi bulunan şalısın mesuliyetinin hukukî mahiyet i nasıl 
izah edilecektir? Bir suçtan dolayı üç kişinin mesuliyeti doğru mudur? 
A y n ı suçtan dolayı üç kişiyi mesul etmek, basın hürriyetini kökünden ve 
esasından tahdit değil de ne olabilir? Elbetteki basın hürriyetini, tenkid 
imkânını böylelikle asgari hadde indirmek gayesi kendisini burada açık
ça gös termiş bulunmaktadır. 

Hükümet in esbabı mucibe lâyihasında (gazete sahibinin mesuliyet i
nin inzibati mahiyette olduğu) ibaresi görülmektedir. Böylelikle Ceza Ka
nunumuzda suç mahiyetinde olarak bir de inzibati tedbir gibi yeni bir 
müessese ortaya çıkmıştır. Dikkat buyurunuz, Ceza H u k u k u m u z a yeni 
bir mefhum da getirmek istenmiş, fakat komisyon esbabı mucibes inde 
bazı mülâhazalar la "inzibatî mahiyet" tâbirini ç ıkarmış ama, gazete sahi
binin mesuliyetini esas tutmuştur. Dünyanın hiçbir yer inde ve hiçbir 
memleket in Basın veya Ceza Kanununda, bir suçtan dolayı üç kişinin 
mesuliyeti bahis mevzuu değildir. Demokrat ik bir memleket te bu hatıra 
bile gelmez. İngiltere'de gazete sahibi mesuldür, bu mesuliyet malî mesu
liyettir. Tazminattır . Cezaî mesuliyet değildir. Eğer yazıyı yazanın malî 
mesuliyeti cihetine gidilmez, yahut mesul müdürün malî tazminat ından 
dolayı şahsın açmış olduğu dava ile maddî yahut manevî tazminat cihe
tine gidi lmezse, mevkute sahibinin malî mesuliyetine gidilir. Üç kişinin 
birden mesuliyeti demokratik dünyanın hiçbir yerinde yoktur. İki kişinin 
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mesul iyet ine nadir tesadüf edilir. Bu madde basın hürriyeti için sansür
den ve gazete kapatmadan daha ağır ve daha vahimdir. 

REİS - Server Somuncuoğlu . 

C U M H U R İ Y E T H A L K PARTİSİ G R U B U A D I N A S E R V E R S O M U N C U 
O Ğ L U (Sinob) - Bu maddenin koyduğu müeyyidenin hangi is t ikamete 
mütevecc ih olduğunu umumî konuşmaların arasında arz etmişt im. Ş im
di tahmin ediyorum ki, Hükümet le komisyon aynı fikirde değildir. Çün
kü Hükümet bu hükmü bir inzibati ceza olarak ileri sürmektedir . Komis 
yon ise buna, bir suç ve müeyyidesine de, ceza demektedir . 

Şimdi evvelâ Hükümet in görüşü üzerinde dural ım. Tedvin ettiğiniz 
bir Ceza Kanunudur, Basın Kanunu değildir. Binaenaleyh bir inzibatî 
müeyyide koymak istiyorsanız bunun yeri Basın Kanunu olması lâz ımge
lir. Bunun Ceza Kanununda yeri yoktur. Basın Kanununun u m u m î 
prensipleri mahfuz tutulmak suretiyle, onu bir tarafa bırakıp ç ıkarmak 
istediğiniz hususî bir Ceza Kanununda bir hüküm koymak, tasarının 
prensibiyle uyuşmaz. O itibarla yerinde değildir, bu maddenin çıkarı lma
sı lâzımdır. 

Komisyon teklifine gelince; komisyon Ceza Kanununun u m u m î esas
larına göre suçu işleyenler mevkute sahibi veya naşiri işlenen suçtan ma
lûmat sahibi iseler müştereken, esasında hiç de böyle bir maddeye hacet 
bulunmaksız ın cezalandırılabileceğini kabul eder. O halde, bu takdirde 
maddeye ihtiyaç yoktur. Böyle bir suç işlendiği zaman mevkute sahibi ve 
ya naşiri bunu bi lmeyecek veya memleket dışında bulunacak. Halbuki 
gazete burada neşriyat yapmaktadır . Basın Kanununun verdiği salâhi
yetlerle bir takım insanlar bu gazeteyi idare etmektedirler. 

Madde bu arada işlenecek bir suçtan dolayı haberi olmadığı halde na
şiri ve mevkute sahibini, kasıt unsurunu bir tarafa atarak, tecziye et
mektedir. Nereye kadar? 25 bin liradan 100 bin liraya kadar ağır para ce
zası. Bu tazminat mıdır? Hani keçi midir, koyun mudur, belli o lmayan bir 
meblağı ödemeye mecbur edilecektir. Yani arkadaşlar, mevkute sahiple
riyle naşirlerin kafalarının üstünde Demoklesin kılıcı da ima asılı buluna
caktır. Hükümet in elinde mevcut olmayan bir sansürü bu defa mevkute 
sahibine veya naşire vereceksiniz. Eğer bu memleket te haber leşme ve ha
vadis y a y m a hürriyetinin mevcut olacağına inanıyorsanız bu kanundan 
bu maddenin çıkarı lmasına muvafakat edersiniz. Çünkü bu şartlar altın
da bu hürriyetin korunması mümkün değildir. Bu sebeple bir takrir tak
dim ediyorum. Ağlebi ihtimal reddedilecektir ama kabulünü ve maddenin 
tasarıdan çıkarılmasını rica ederim. 
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H İ D A Y E T A Y D I N E R (Konya) - Muhterem arkadaşlarım, dikkat buyu-
rulursa Hükümet teklifiyle encümen maddesi arasında bir tehalüf vardır. 
Bu tehalüf neden olmuştur? Bunu izah edeyim. 

Hükümet teklifinde bu şekilde inzibatî mahiyette nakit ile tecziye edi
leceklerin mahkemeye davet edilip edi lmeyeceği hakkında sarahat olma
dığı için bendeniz, şu şahsın mahkemeye davet olunarak kanunî yol lara 
müracaat edip etmeyeceğinin tespiti noktasından maddeye bir i lave arz 
etmişt im. Adale t Vekili o vakit bu teklifimin kabulüne yanaşmadığ ı için 
komisyon maddeye bambaşka bir şekil verdi ve arz ettiğim gibi, bu ceza-
yi nakdî, mesul edilmesi istenen şahsı mahkemeye davet ve kanunî yol
lardan müracaat etmek işini sağladı. A m a benim noktaî nazar ıma, ki, 
Adl iye Vekili de mutabakat halindedir, Adalet Komisyonunun tedvin etti
ği metin maksadın haricine çıkmıştır. Niçin çıkmıştır? Çünkü, dikkat bu-
yurulursa görülür ki, gazete sahibi iştirak etmediği bir neşr inden dolayı 
esasen mesul değildir ve bunu Basın Kanunu halletmiştir. Amer ika 'da 
seyahatte olan bir gazetecinin Türkiye'deki gazetesinin yazı işlerini fiilen 
idare eden adamı var. Şu vaziyete göre yazı işleri müdürü cezaen mesul
dür, fakat, Amerika 'da bulunan gazete sahibi cezaen mesul değildir. 

Şimdi Adalet Komisyonunun metninde, bu metin kabul edilirse, bun
dan bihaber olan gazete sahibinin cezaen mesul olması gibi ciddî bir ne
tice doğuracaktır , bu da, netice itibariyle, Basın Kanununun koyduğu 
esas hükmü olan neşre iştirak etmeyen ve suçlu olmayan gazete sahibi
ni suçlu mevkie düşürüyor ki, bu doğru değildir. Adalet Komisyonu ek
seriyeti bunun mahzurunu önlemek için bunun tekerrüre esas o lmaya
cağını maddeye ilâve etti, fakat bu kâfi değildir, çünkü bir suçun teker
rüre esas olmaması , suç olmak vasfını izale etmez. Suçun birçok huku
kî tesirleri vardır. Tekerrür esas kabul edilmese de ortada suç yine neti
celeriyle baki kalır. Onun içindir ki, bu kanunun heyeti umumiyes i hak
kında Adl iye Vekilimiz noktaî nazarını beyan ederken, biz Hükümet ola
rak yapt ığımız teklifte ısrar ediyoruz. Şu şartla ki bu ceza ile mesul edil
mek istenilen şahıs mahkemeye gelebilsin ve hüküm aleyhine kanun yol
larına müracaat edebilsin, dedi. Yani bidayette benim komisyonda teklif 
ett iğim bu noktaî nazarı kabul etmiş bulunmaktadır . 

Şimdi Heyeti Muhteremeye teklifimi takdim ediyorum. Hükümet tek
lifine ilâve ettiğim kısım şudur : 

Sahip veya naşir bu nevi davaların duruşmasında hazır bulunabil ir 
veya kanunî vekilleri ile kendisini temsil ettirebilir. Verilecek hükümler 
aleyhine kanun yoluna müracaat hakları vardır. 
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Binaenaleyh teklifime bilâhara Hükümet iltihak etmiştir. Bu fıkranın 
ilavesiyle, Hükümet in teklifi ve kabulü veçhile kabulünü rica ed iyorum. 

REİS - Hayri Tosunoğlu . 

H A Y R İ T O S U N O Ğ L U (Kastamonu) - Muhterem arkadaşlar, Hidayet 
Aydıner arkadaşım fikirlerini izah ettiler. Ben de aynı fikre iştirak ediyo
r u m ve onun için fazla söz söylemek istemiyorum. Ancak Adl iye Encüme
ninin kabul etmiş olduğu metin kabul buyurulacak olursa ileride iltiba
sı mucip olacağını bir cümle ile izah etmek isterim. 

Bu kanunda yazılı cürümlerden dolayı suçlu hakkında tayin oluna
cak ağır para cezasının beş mislinin naşirden de tahsiline hükmolunur . 
İkinci fıkradaki bu para cezası tâbiri ile ileride tatbikatta, naşirden alın
ması gereken para cezasının da ağır para cezası olarak vasıflandırı lması 
gibi bir iltibasın doğması mümkündür . Bu bakımdan Hükümet in teklifi
nin, Hidayet Aydıner arkadaşımızın ilavesini istediği fıkralarla birlikte 
kabulü yer inde olur. Ve bu da iltibası da ortadan kaldırır. 

İkinci nokta da, para cezasının tahsiline hüküm ve rmede m a hke m e 
nin ne nam ile bu paranın tahsiline karar vermesini açıklayacak bir du
rum, encümenin kabul ettiği maddede mevcut bulunmaktadır . Halbuki 
Hükümet in teklifinde doğrudan doğruya bu para cezasının inzibatî ma
hiyette bu lunmuş olması açıklanmış bulunmaktadır ki, tekerrüre esas 
o lmayacağından Hükümet in teklifinin Hidayet Aydıner arkadaşımızın ta-
diliyle kabulü yerinde olur. Bunu rica ediyorum. 

REİS - 15 dakika celseye ara veriyorum. 

REİS - Celseyi açıyorum. 

Komisyon Başkanı Halil Özyörük 

A D L İ Y E E N C Ü M E N İ REİSİ HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (İzmir) - Muhte rem ar
kadaşlar ım, 5 inci maddede : 

"Bu Kanunda yazılı cürümlerden dolayı tayin olunacak ağır para ce
zasının beş mislinin ister hakiki, ister hükmî şahıs olsun mevkute sahi
binden veya cezaen mesul edi lemeyen hallerde neşirden tahsiline de 
mahkemece hükmolunur" denilmektedir. 

Bu hükmün sebebi sevkı şudur : Gazete sahibi perde arkasından ha
reket etmektedir; ortada bir müdiri mesul vardır, baldırı çıplak bir adam
dır. Evet, mahkeme hükmünü verir, cezaen mesuldür der, fakat bunun 
malî mesul iyete hiçbir zaman muhatap olmasına imkân yoktur. Neyini 
a lacaksın o adamın? Ortada bu suçu sevk ve idare eden gazete sahibi du
rup dururken ve bu vaziyet meydanda iken onu cezadan tamamen vares-
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te tutup müdir i mesule yüklenmek keyfiyeti, Hükümet in esbabı mucibe 
lâyihasında, kezalik komisyonun esbabı mucibe mazbatas ında bunlar 
izah edilmiştir. 

Şimdi teklif ediyorlar, diyorlar ki; mahkemeye davet edilsin, kanun 
yollarına müracaata cevaz verilsin. Bunlar zait şeylerdir. Sebebi şu : Ağır 
para cezasiyle mahkûm ediyorsun bunu. Öyle para cezasiyle m a h k û m 
ettiğin bir adamı nasıl mahkemeye sevk etmezsin? Nasıl kanunî yola mü
racaat edemez olur? Onun için tabiî bir haktır. İster konulsun, ister ko
nulmasın, mahkemeye daveti gayet tabiîdir. 

Sonra, Hükümet le anlaşamadığımız nokta; inzibatî para cezası mese
lesidir. Teklifte (inzibatî para cezası olarak) hükmolunacağı yazılı idi. Ce
za mevzuat ımız içerisinde inzibatî ceza diye birşey yoktur. İnzibatî ceza, 
meslekî faaliyetlerde bulunan memurlar, avukatlar için sırf meslekî olan 
fiil ve hareketlerine karşı tatbik olunacak, ihtardı, tevbihti, maaş katT idi, 
bu kabîl t amamen mahiyeti cezaiyesi bulunmayan, â m m e bakımından 
hiçbir alâkası o lmayan fiillere münhasırdı . 

Şimdi, burada gazetenin sahibinin mesuliyeti , bu mesul müdür veya
hut yazı işleri müdürü, gazetenin başmakalesini yazan kimselerin, hüvi
yetleri ma lûm olsun veya olmasın, mesele orada değil, mesele bu şahsın 
gazeteyi perde arkasından idare etmesidir, işte kendisine bundan dolayı 
ceza tayin edilmektedir. 

Veri lecek ağır para cezası için usuli hükümlere ihtiyaç yoktur. Oraya 
avdet e tmek zaittir. Binaenaleyh bendeniz takririn reddini is t iyorum. 

REİS - Köylü Partisi adına Cezmi Türk. 

T Ü R K İ Y E K Ö Y L Ü PARTİSİ A D I N A C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Efendim, 
Sayın Adale t Komisyonu Başkanı burada şimdi beyanda bulunurken ga
zete mesul müdürler inden bahsiyle "Baldırı çıplaklar" tabirini kullandı
lar. 

HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (İzmir) - Parası o lmayan bir adam diye izah ett im. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Parası o lmayan bir adam için Türkçemizde 
pek munis , pek müşfik tabirler vardır. Sayın Adalet Komisyonu Başkanı , 
anadan öğrenme Türkçemizle (Bir şeyi olmayan bir adamdır, varlığı ol
mayan bir adamdır) diyebilirdiniz. 

HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (İzmir) - Öyle tebdil ettim. 

REİS - Mesele kalmamıştır, tebdil ettiler. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Bu tarzda böyle i thamlara giderseniz biz de 
i thamlara gideriz. Beyni kefenliler vardır, cinci hocalar vardır. 
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REİS - Hâmid Şevket İnce. 

H Â M İ D Ş E V K E T İNCE (Ankara) - Efendim, Adalet Encümeninde ol
m a m a rağmen imzamın üstüne söz hakkım mahfuzdur, kaydını koydum. 
Bu münasebet le bir iki noktanın aydınlatılması lâzımgelmektedir . Beşin
ci maddede ağır para cezası olduğuna göre, bunun vasfı hapse muadi l 
cezaî bir mahiyet taşır. Bu itibarla gazete sahibi maznun oluyor. Tazmi 
natının mahiyeti tedibî ve cezaî mahiyette oluyor. Bu itibarla m a h k e m e 
ye çağrı lması lâzımgeliyor. Gazetecinin maznun o lma sebebini anlayama
dım. Bu hususta Encümen Başkanı veya mazbata muharrir i tarafından 
izahat verilmesini rica ediyorum. 

Gazete sahibi bir patrondur. Bütün müstahdemin onun emrindedir . 
İstediği gibi yazı yazdırır, çünkü emrindeki, maişetini temin ettiği m e m u 
ra istediği yazıyı yazdırabilir. Şu halde bugünkü Matbuat Kanununa gö
re mevkute sahibinin mesuliyeti cezaiyesi olmadığına göre gazete sahibi
ni maznun mevkiine sokmaya doğru gidiyoruz ki, bunun ıslahı lâz ımge
lir kanaat indeyim. 

İkincisi; Atalay Bey'e cevap arz edeyim; arkadaşım dediler ki, dünya
nın hiçbir yerinde gazete sahipleri mesuliyet almazlar. 

Bundan evvelki Matbuat Kanununun 27 nci maddesindeki hükmü 
okusalardı , hafızaları canlanırdı. Her gazete veya mecmuanın neşriyatın
dan doğan mesuliyet, yazı işlerini fiilen idare eden zat ile bu gazete veya 
m e c m u a sahibine aittir. 

Halbuki biz bu hükmü tadil etmekle, tam bir hürriyetle, diledikleri gi
bi demokrasi âdap ve erkânına uygun bir şekilde çalışmaları imkânları
nı hazır lamış bulunduk. Bundan gazete sahiplerini beri kıldık. Topun ağ
zına, yazı yazanla, neşriyatı fiilen idare edeni koyduk. 

Bundan evvelki 27 nci maddede bu sarahat mevcuttu, biz onu ilga et
tik. Şu hale nazaran perde arkasında durup da mamelekin sahibi olan ve 
gazetenin hâkimi mutlakı bulunan, vârise intikal edecek kadar mevrus 
inallar meyanında bulunan bir gazete sahibini hiç değilse mesulünbi lmal 
vaziyet inde bulundurmak, şu tarihten sonra yazılarını, neşriyatını fiilen 
idare eden adamları daima kanunu bilen kimselerden seçmesini temin 
etmektir. Bir gazeteci bilecek ki, bir mesul müdür tâyin edeceğim, mu
kadderat ım ona bağlıdır. Kendisi 25 000 lira cezaya m a h k û m olursa, ay
nı zamanda hapishaneye giderse ben 12 500 lira vereceğim ve suç teker
rür ettiği takdirde ortada mamelek kalmayacak diye mesul müdürü ge
len yazıları itina ile takibetmesi için gayet sıkı bir surette memleke t hiz
met ine davet edecektir. Bu itibarla bugün yürürlükte bulunan Matbuat 
Kanunu cephesinden mesuliyetini kabul e tmediğimize göre mesulünbi l -
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mal vaziyet ine sokmayı ben daha muvafık görmekteyim. Bendeniz encü
mende maruzat ta bulundum. Fakat olmadı. Heyeti Celi lenize arz e tmeyi 
bir vazife telâkki ediyorum. Takdir sizindir, bunu düşünmeliyiz . Matbu
at Kanununda yoktur. Burada bir mesuliyeti cezaiye ihdas ediyoruz, ama 
nakdîdir. 

Bendeniz malî mesuliyeti kabul ederim, fakat cezai mesul iyet husu
suna iştirak edenlerden değil im. 

A D A L E T E N C Ü M E N İ A D I N A MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Muh
terem arkadaşlar, bu madde komisyonda müzekere edildiği zaman uzun 
tartışmalar yapıldı. Bazı arkadaşlar bu maddenin tayyını teklif ettiler, ba
zı arkadaşlar da maddeye, kabili temyiz olduğu yolunda bir fıkra eklen
mesini teklif ettiler. Yapılan uzun konuşmalardan ve tar t ışmalardan son
ra komisyon ekseriyeti şu kanaate vardı, buradaki gazete sahibinin fiili 
ihmalidir, ihmalden mütevellit bir suçtur, yani neşriyatı murakabe etme
mekten mütevell i t bir ihmali hareketinden dolayı naşir de müşterek suç
lu durumundadır . 

İkinci bir sebep de şudur : Hükümetten geldiği şekilde inzibatî mahi
yette olarak para cezasını kabul etmiş olsaydık kanun yoluna müracaat 
yolu kalmayacaktı . Çünkü kendisi dâvanın taraflarından olmayacaktır . 

Halbuki bu karar aleyhine temyiz yoluna müracaat imkânının sağ
lanması icabeder. 

Eğer inzibatî mahiyette kalsa idi. Hükümet ten geldiği gibi kalsa idi 
davanın taraflarından olmadığı için suçlu vaziyette bulunan gazete sahi
bi karar aleyhine yazıyı yazan aleyhine verilen hükümden dolayı 2 500 li
ra gibi ağır para cezasını, kabili temyiz o lmamasından dolayı ödemek 
mecbur iyet inde kalacaktı. Komisyon ekseriyeti bu iki noktayı düşünerek 
maddeyi ağır para cezası şeklinde değişt irmek suretiyle kabili temyiz ol
mak vasfını maddeye ilave etmiştir. Hem de gazete sahibine hüküm lehi
ne kanun yoluna gitmek imkânı sağlanmıştır. 

Bendeniz komisyon noktai nazarını arz ediyorum. Bunun takdiri 
Yüksek Heyetinize aittir. 

F E R İ D U N FİKRİ D Ü Ş Ü N S E L (Bingöl) - Mahkemeye celp olunacak mı? 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Devamla) - Efendim, ağır para cezası olarak 
h ü k ü m sevkettiğimize göre, bu yönden savcılıkça â m m e davası açılacak, 
gazete sahibi karar aleyhine kanun yollarına, temyiz yoluna başvurmak 
imkânını bulacaktır. 

Maruzat ım bundan ibarettir. 

REİS - Adale t Vekili. 
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A D L İ Y E VEKİLİ O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Ankara) - Muhte rem ar
kadaşlar; dün de arz ve izah ettiğim üzere, inzibatî mahiyet teki hükmü 
şu sebeple getirmiştik : 

Bazı gazetelerin sahibi Basın Kanununun 16 nci maddesi mucib ince 
da ima mesuliyetten beri idi. 1950 tarihinde demokrat ik bir zihniyet ve 
ruhla, basına verdiğimiz büyük değerle gazete sahibinin mesuliyeti ceza-
iyesi or tadan kalkmış bulunuyor. 

Demin arkadaşını söyledi, belki arkadaşıma da bir cevap teşkil eder. 

27 nci madde mevkute sahibinin mesuliyeti cezaiyesini tespit e tmiş
ti, fakat biz kabul buyurduğunuz Basın Kanunu ile bunu t amamen or
tadan kaldırdık. Şimdi, biz Hükümet olarak bu sisteme sadık ka lmakta 
devam etmek istiyoruz. 

Eğer arkadaşlarımızın dediği gibi, ağır para cezasının beş misli mik
tarında bir ceza hükmedilecek olursa bu ceza, â m m e cezası karakterin
de bir ceza olacaktır. Yani sahip maznun durumuna girecektir. Netice iti
bariyle ilga ettiğimiz, ortadan kaldırdığımız bir sisteme avdet etmiş ola
cağız. Halbuki biz bu sisteme tekrar dönmek istemiyoruz. A m a sahip de 
keyfi olarak, dediği gibi hareket edemeyecektir . Çünkü bütün emrü ida
re sahipte tecelli etmektedir, sahip gazetenin arkasındadır ve orada bir 
yazı işleri mesul müdürü ve muharrir vardır. Muharrir yazacak, yazı iş
leri müdürü mevkuteye koyacak. Yazı işleri müdürü küçük bir ücret kar
şılığı oraya yer leşmiş bulunmaktadır . O da bunu neşredecektir . Mesul i
yet yazı işleri müdürüyle eğer belli ise muharrire ait olacaktır. Halbuki 
bütün kudret ve kuvvet, emir ve irade sahiptedir, sahip ise her türlü ce
zadan masun bulunmaktadır. Kabul ettiğimiz sistem budur. Fakat bakı
yorsunuz ki, sahibin bir mesuliyete mâruz kalması, önleyici bir tedbir ol
mak bakımından, çok yerinde olacaktır. Tenkili mahiyet te değil , cezaî 
mahiyet te değil, t amamen önleyici mahiyette olmak üzere biz bu hükmü 
get i rmiş bulunuyoruz. O müdebbir bir sahip olarak gerekli tedbirleri ala
cak, gazeteye yazı yazacak kimsenin, bu gazeteyi sevku idare eden şah
sın hakikaten kanun hükmüne, hukuk prensiplerine uygun hareket et
meler ini ve onun bunun şeref ve haysiyetiyle oynamaya müsaade e tme
mesini temin için gerekli tedbirleri alması lüzumunu, bu inzibatî cezanın 
müeyyides i altına alınmış bulunuyor. Bu itibarla inzibatî mahiyet teki ce
za, â m m e karakterinde bir ceza olmayacaktır. T a m a m e n inzibatî mahi
yet te olacaktır. Tekerrüre esas olmayacaktır. Bu suretle nevi şahsına 
münhasır , t amamen önleyici mahiyette bir tedbir olacaktır. Biz bunun 
lüzum ve vücubuna tamamen kani bulunmaktayız. 

A D L İ Y E E N C Ü M E N İ REİSİ HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (İzmir) - Efendim, biraz 
evvelki mâruzât ım arasında nasılsa bir sürcü lisan olarak gazete mesul 
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müdürü için (Baldırı çıplak) demişt im. Bundan kasdım parasız ve züğürt 
olduğunu belirtmektir, tashih ediyorum. İtizar ederim. 

Beşinci maddede, sözcü arkadaşıma ilâveten söylemek isterim ki, K o 
misyonda bu maddeyi konuştuğumuz zaman şu nokta üzer inde mutaba
kat hâsıl olmuştu. Bir tertip mahsulü ve gazetenin hususiyet inin icabı, 
sahibi ile mesul müdürü beraber hareket etmişlerdir. 

Verilen direktif dairesinde gazete siyasetinde devam edecektir. Mesuli
yet hem müdiri mesule hem sahibine racidir. Bu noktadan hareket ede
rek bu hükmü koymuş bulunuyoruz. Meseleyi bunun için izah ediyorum. 

REİS - Server Somuncuoğlu . 

C U M H U R İ Y E T H A L K PARTİSİ MECLİS G R U B U A D I N A S E R V E R SO
M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Efendim, bendeniz hukukî mütalâaya bir şey ilâ
ve edecek değil im. Yalnız anladığıma göre hareket noktası şudur : Müdi
ri mesuller servet sahibi insanlar değildir. Gazete sahiplerini mesulünbi l -
mal olarak bu işe soktuğumuz takdirde onlar da gereken tedbirleri ala
caktır. Ne yapacaklardır? Yani inandıkları insanları koyacaklardır . 

Bu insanın ilerde nasıl bir hareket hattı takibedeceğini evvelden gör
mesine imkân yoktur. Bu bakımdan hakiki fikir ve kanaatini değiş t i rmek 
için de sebep yoktur. 

Tatbikat böyle olmayacaktır . Gazetelere sahip olan şahıslar ve şirket
ler, matbaaları müdiri mesullere devredecekler ve yine siz büyük bir taz
minat korkusu altında yaşayan mal sahipleri bulunduramayacaksınız ve 
bu suretle de haşiv ile uğraşacaksınız. 

REİS - Hidayet Aydıner (Kâfi, kâfi sesleri, reye, reye sesleri) 

H İ D A Y E T A Y D I N E R (Konya) - Müsaade buyurun efendim. Bu kadar 
aceleye lüzum yok. Ne telâş ediyorsunuz? 

Size şimdi bir misal arz edeyim. Efendim; Nadir Nadi arkadaşımız 
Cumhur iye t Gazetesini çıkarıyor. İşi çıktı, faraza Amer ika 'ya gitti. 

Gazetede bir yazı çıktı. Bu yazıdan dolayı yazıyı yazan ve mesul mü
dür m a h k û m oldular. Bu, kabili tasavvurdur. Böyle bir kaza Nadir Nadi 
arkadaşımızın başına geldi faraza. Eğer komisyonun teklifi kabul edile
cek olursa, Nadir Nadi Bey sicili adlîde suçlular meyanına dahil olacak. 
Bu olamaz arkadaşlar. Doğru değildir. Çünkü bizim Matbuat Kanunu
muz neşriyattan haberdâr olmayan gazete sahiplerini cezaen mesul tut
mamıştır . 

Arkadaşlar , Müfit Bey arkadaşımız, bu bir ihmal suçudur, ihmal ola
rak cezalandırılacaktır, buyurdular. Komisyon reisi kendilerini bu nokta-
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da teyidetmedi. Bilâkis tahtie etti. İhmal suçlarında kasıt yoktur. A m a 
kasdolunan ihmaldir, misal imizde Nadir Nadi Bey Amer ika 'ya giderken 
neşriyat müdürüne elinden geldiği kadar talimat verdi. Buna rağmen 
maddeye uyan hâdise cereyan etti. O halde bu bir inzibatî cezadır. Gaze
teciler, avukatlar gibi baroya tâbi olsaydı Baro 100 liraya kadar cezayi 
nakdî veriyor. Gazetecilerin avukatlar gibi bağlanmaları mecbur i bir mes
lek teşekkülü olsaydı gazetecilere de Baro mensupları gibi o teşekkül ce
za verecektir. Aradaki fark burada bir meslek teşekkülü olmadığı için in
zibatî cezanın mahkemece tâyininden ibarettir. Hükümet in teklifi de, be
nim arzım veçhile, bunu inzibatî olarak kabul etmiştir. Eğer ben im ve 
Hükümet in teklifi veçhile bunu inzibatî bir ceza olarak kabul e tmezsek, 
bizzat Basın Kanunu ile suç addetmediğimiz bir hale gazete sahibini it
hal edip memleket te suçluların adedini çoğaltmaktan başka bir şey yap
mayız. Halil Bey üstadımız gazeteciler perde arkasında oynuyor buyur
dular. Gazetecinin suça iştiraki mevzuubahis ise bizzat mesul olur. A v 
rupa 'da da, Amerika 'da gezen gazete sahibinin neşriyattan haberi yoktur. 
Gazetesinin başına bıraktığı adamın o suçu işlemesine asla razı değildir. 
Fakat ne yapsın, mecburen onu iş başına koymuştur. Onun yapt ığı suç
tan dolayı gazete sahibini de suçlular meyanına ithal e tmemiz doğru de
ğildir. Aradaki fark çok mühimdir. Ben bunun ehemmiyet in i dikkat na
zarınıza arz ediyorum. Binaenaleyh Matbuat Kanununda part imize ve 
kendi umdemize göre neşriyata iştiraki olmayan gazete sahibinin suçlu 
o lmamas ı hususunda koyduğumuz prensibi burada ihlâl e tmeyel im. A d 
liye Vekâletinin teklifi ve yine Vekâletin benim teklifime iltihak etmiş ol
duğu veçhile inzibatî ceza için mesul edilmek istenilen şahsın kanunî 
yol lara müracaat hakkının kabulünün tasrihi suretiyle yapt ığım tadille 
ikmal edilecek metnin kabulünü rica ediyorum. Aksi halde kendi prensi
bimizi kendimiz y ıkmış oluruz. Bu itibarla bu inzibatî ceza mahiyet inde 
kalmalıdır. Teklifimin kabulünü rica ederim. 

REİS - Takrirler vardır, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 

Gazete sahibinin veya naşirinin suç hakkında malûmatı ve muvafa
kati varsa zaten Ceza Kanununun 64 ve 65 inci maddeler inin hükmü ik-
tizasınca iştirakten dolayı mesuldür. 

Malûmat ı ve muvafakati yoksa suçu olmamak lazımdır. Her iki halde 
de madde bir haşivdir. 5 inci maddenin tasarıdan çıkarı lmasını arz ve 
teklif ederim. 

Sinob Mebusu 
Server Somuncuoğlu 
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Yüksek Reisliğe 

Müzakeres i yapılan bu kanunun 5 inci maddes inde Hükümet tekli
findeki vuzuh bakımından encümenin değil, Hükümet teklifinin reye ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
H. Tosunoğlu 

Reisliğe 

5 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Ay diner 

Madde 5. - Bu kanunda yazılı cürümlerden dolayı mahkûmiye t ha
linde tayin olunacak ağır para cezasının beş misli, inzibatî mahiyet te ol
mak üzere, ister hakiki, ister hükmî şahıs olsun mevkute sahibinden ve
ya cezaen mesul edi lemeyen hallerden naşirden de mahkemece tahsiline 
hükmolunur . 

Sahip veya naşir bu nevi davaların duruşmasında hazır bulunabile
ceği gibi kanunî vekilleriyle de kendilerini temsil ettirebilirler ve veri lecek 
hüküm aleyhine kanun yollarına müracaat hakları vardır. 

Bu para cezası, â m m e alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 6183 
sayılı Kanun hükümlerine tevfikan tahsilen infaz olunur. 

Reisliğe 

5 inci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini rica ederim : 

Madde 5. - Bu kanunda yazılı cürümlerden dolayı suçlular hakkında 
tayin olunacak ağır para cezasının beş mislinin ister hakiki, ister hükmî 
şahıs olsun mevkute sahibinden veya cezaen mesul edi lmeyen hallerde 
naşirin tazmini mahiyette olmak üzere 6183 numaralı Kanun mucibince 
tahsil olunur. 

Ankara Mebusu 
Hâmid Şevket İnce 

REİS - Efendim, Somuncuoğlu 'nun teklifine komisyon iştirak etmi
yor. Takrir i oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Takrir 
reddolunmuştur . 

İkinci takrir, Hükümetin 5 inci maddesinin oya arzını teklif e tmekte
dir. Buna da komisyon iştirak etmemektedir . 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Reis Bey, salonda kaç kişi 
var? Bu vaziyette böyle müh im teklifleri nasıl reye koyuyorsunuz? 
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REİS - Takririn dikkate alınıp al ınmamasını oyunuza arz ed iyorum. 
Kabul edenler.. . Etmeyenler. . . Takrir reddolunmuştur. 

Hidayet Aydıner ' in şu okunan takririne komisyon iştirak ediyor m u ? 
Müsaadeniz le bir kere daha okuyal ım. 

(Konya Mebusu Hidayet Aydıner ' in takriri tekrar okundu. ) 

REİS - Komisyon iştirak etmemektedir . 

Takrir in nazarı itibara alınıp al ınmamasını reyinize arz ed iyorum. Ka
bul edenler.. . Etmeyenler. . . reddedilmiştir. 

(Ankara Mebusu Hâmid Şevket İnce'nin takriri tekrar okundu . ) 

REİS - Encümen iştirak ediyor mu? 

A D L İ Y E E N C Ü M E N İ M A Z B A T A M U H A R R İ R İ M Ü F İ T E R K U Y U M C U 
(Balıkesir) - İştirak etmiyoruz. 

REİS - Komisyon iştirak etmemektedir . 

Nazarı dikkate alınıp al ınmamasını oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. . Etmeyenler. . . Tereddüt hâsıl olmuştur. 

Hâmid Şevket İnce'nin takriri tazmin mahiyetindedir. Komisyon işti
rak etmemiştir . Dikkate alanlar lütfen ayağa kalksınlar... Kabul e tmeyen
ler ayağa kalksınlar... Reddedilmiştir. 

Beşinci maddeyi aynen oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. . E tme
yenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 6. - Birinci ve üçüncü maddelerde yazılı cürümlerin radyo ile 
iş lenmesi veya nakledilmesi hallerinde bu kanun hükümler i tatbik edilir. 

Mesuliyet , faille birlikte vazifeli memura terettübeder. 

Bu maddenin tatbikatında Memurin Muhakemat ı hakkındaki Kanu

nu muvakka t ek ve tadilleri hükümleri cereyan etmez. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Ekseriyet yoktur, yok l ama yapı lma
sını istiyoruz, Tüzük gereğince beş arkadaş talebediyoruz, yok lama yapıl
sın. 

REİS - Efendim, burada müteaddit tatbikat yapıldı, O s m a n Bey bil
hassa siz hatırlayacaksınız, Meclis ' in açıldığı zaman İçtüzük hükümler i 
gereğince ekseriyet olup olmadığı hususunda tereddüt varsa beş kişi 
ayağı ka lkmak suretiyle veya yazı ile müracaat suretiyle yok lama yapı l
ması talebedilir ve yoklama yapılır. Rica ederim, müzakereye devam edi
yoruz. 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Usul hakkında. 

REİS - Buyurun. 
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C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) - Muhterem arkadaşlar, ben 
burada mevcut olan arkadaşları saydım, iki arkadaşımdan da rica ettim, 
onlar da saydılar. (Dışardakiler sesleri) Dışarda üç, dört kişi var. (Nereden bi
liyorsunuz, kontrol memuru musunuz? sesleri).. 

Sayın arkadaşlar, matbuat hürriyeti gibi müh im bir kanunun müza
keresi ile meşgul olmaktayız. Milletvekilleri arkadaşlarımız devre sonu ol
ması münasebetiyle. . . 

B A K İ Ö K D E M (Aydın) - Sizden kaç kişi var? 

C E M A L REŞİT E Y Ü B O Ğ L U (Devamla) - Sizden bizden diye bahsetmi

yorum. Şimdi salonda 88 kişi var. İçtima salonu dışındaki arkadaşlar ımı

zın adedi de beş onu geçmiyor. 

Binaenaleyh Tüzüğümüzün emretmiş olduğu çoğunluk yoktur, bu 

bir. 

İkincisi; sayın Başkana hatırlatırım. Teamülün tatbikatını yanl ış ha
tırlıyorlar. Düne kadar müteaddit hâdiselerle teessüs e tmiş taamüller 
vardır. Hangi hal ve zamanda olursa olsun oylama sırası hariç, beş mil
letvekili ayağa kalkar yok lama yapılmasını isterse yok lama yapılır. 

Sayın Başkanın, Riyasette bulunduğu zamanlarda müteaddi t tatbi
katı vardır. Artık bu bedahat karşısında hiç olmazsa biraz hürmet etsin
ler. Yar ına kadar müsaade ederlerse kendilerine en az beş altı misalini 
getir ir im. Teamül teessüs etmiştir, çok rica ederim yoklama yapsınlar. 

REİS - Füruzan Tekil , usul hakkında. 

F Ü R U Z A N TEKİL (İstanbul) - Tatbikatta yer bulan bir keyfiyettir. 
Mecl is açıldığı vakit ekseriyete bakılır. Müzakereler esnasında 5 kişinin 
ayağa kalkıp, ekseriyet yok, demesi uygun değildir. Ancak oy lama sıra
sında böyle bir talep vâki olabilir. Şu anda oylama sırasında değiliz. Mü
zakereye devamedilebilir . (Sağdan gürültüler) 

REİS - Müsaade buyurun. 

O s m a n Bölükbaşı. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Muhterem arkadaşlar. 6 ncı madde 
büyük bir tehlike arz etmektedir. Radyoda çalışan memurlar için de, rad
yoda konuşacak olan için de büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu mad
deden ne anlaşıldığını Hükümetin ve Komisyonun açıklaması lâzımdır. 
Maddede deniliyor ki, bu nevi suçları işleyenlerle, birlikte m e m u r da me
suldür. 

Tasavvur buyurunuz, seçim zamanı konuşmak için radyoya gidiyor
sunuz, memur karşınıza çıktı, ne söyleyeceksiniz dedi, sizin işleyeceğiniz 
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suçtan ben de mesulüm, kendimi kurtarmak isterim. Mesuliyet kendisi
ne de terettübedeceği için bunu istemek memurun hakkıdır. Yazdınız 
verdiniz, memur okudu, kendi görüşüne göre bu metinde bir suç unsu
ru gördüğünü kabul ediniz, bu ihtilafı kim halledecek, nasıl radyoda ko
nuşabi lecek? Bu vaziyette radyoda seçim esnasında konuşmak imkânsız 
bir hale gelebilir. Eğer radyoda konuşmayı imkânsız hale get i rmek kasdı 
takibedi lmiyorsa bu maddeye başka bir şekil verilmelidir. Biraz evvel de
diler ki; perde arkasından yazı işleri müdürünü idare eden gazetenin sa
hibidir. İstediğini yazdırıyor, dediler. Bundan dolayıdır ki, yazı işleri mü
dürünün mahkûm olduğu para cezasının beş mislini gazete sahibinden 
almak lâzımdır, dediler. Memur da Hükümetin emrindedir. Ekmeğine 
Hükümet hakimdir. Memur bakanın, başvekilin nutkunu sansür ede
mez . H e m radyoda konuşmak bakımından seçim zamanında mahzur lu
dur ve memurun, Devlet karşısındaki durumu bakımından mahzur lu
dur. Buna bir hal çaresi bulmalıdır. Hiç olmazsa demeli ki; seçim zama
nında yapılan konuşmalarda memur mesul değildir, demeli . Radyoda ko
nuşan kimse kendisi mesul olsun. Aksi takdirde konuşmak imkânı kal
maz. Basın Kanununda bir cevap hakkı vardır. Bu cevap hakkını kulla
narak bir kimsenin gönderdiği metinde suç unsuru olduğunu gazete id
dia ederse onu halledecek hâkim vardır, böyle bir yol gösterilmiştir. Bu
rada böyle bir yol göster i lmeden âdeta bir sansür ihdas edilmiş, m e m u 
ru kendi keyfî anlayışına göre konuşmada suç unsuru vardır, diyerek va
tandaşı seçimlerde konuşturmazsa serbest seçimlerin manâsı kalır mı? 
Anayasamız ın bir maddesi vardır: Basın yayımdan evvel kontrole tâbi de
ğildir der. Sansüre tâbi değildir, der. Bu madde ise sansürün daniskası
nı ihdas etmektedir. 

A D A L E T K O M İ S Y O N U M . M . MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Muh
terem arkadaşlar, görüyoruz ki, muhalefete mensup arkadaşlar ımız da
ha z iyade memurun mesuliyeti bahsinde durmaktadırlar. Komisyon ola
rak görüştük. Hükümet le de mutabık kaldık ve "Mesuliyet, faille birlikte 
vazifeli memura terettübeder" fıkrasının tayyını muvafık gördük. (Soldan 
bravo sesleri) Bu suretle maddenin diğer kısımlarının müzakeres in i teklif 
ediyoruz. (Anlaşılmadı sesleri) 

Müsaade buyurun, tekrar edeyim : 

6 nci madde şudur : Birinci ve üçüncü maddelerde yazılı cürümler in 
radyo ile işlenmesi veya nakledilmesi hallerinde bu kanun hükümler i tat
bik edilir. 

(Mesuliyet , faille birlikte vazifeli memura terettübeder.) İşte bu ikinci 
fıkrayı tayyediyoruz. Eğer bu fıkranın tayyı kabul edilirse; "Bu maddenin 
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tatbikatında Memurin Muhakemat ı Hakkındaki Kanunun muvakka t ek 
ve tadilleri hükümleri cereyan etmez" fıkrasına da lüzum kalmıyor. Onun 
da maddeden çıkarılması lâzımdır. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Arkadaşlar; Adalet Komisyonu bu hükmü 
geri a lmakla dahi mesuliyeti vicdaniyesini ve tarihîyesini ifna edemez . 

Dünyanın en medeni, en yeni hükmü diye bir ucubei hilkat olarak da 
orijinal, orijinal kelimesi de uygun değil, bir hükmünü Hükümet getir
miş, Adale t Komisyonu da bunu teşdidetmiştir. 

Bu hüküm Anayasaya aykırıdır. Fakat bugünkü zihniyetle Hüküme t 
ve Adale t Komisyonu çıkıp diyebilir ki, Türkiye 'de Anayasa tedvin edildi
ği zaman radyo yoktu, binaenaleyh radyo ile yapılacak yayın ve söz hür
riyeti, b iz im Anayasamızda yoktur, ondan dolayı bu Anayasaya aykırı 
o lamaz diyebilirdi ve böyle diyebileceklerini de tahmin ett iğimiz için biz, 
bu, Anayasaya aykırıdır diye ayrıca takrir vermedik. 

Bu, radyonun dünya tekniğine girip t aammümünden sonra çıkmış 
bütün anayasaların saygı gösterdikleri İnsan Hakları Beyannames in in 
ruhunu teşkil eden esaslardan biri olan hakkın kıs ı t lanmaması ve taz
yik, tehdit altına alınmasıdır. İcra organı tarafından getirilen bu hükmü 
de teşriî bir Meclis olarak Hükümet in eline vermek doğru değildir. Biz 
maruzat ta bulunacağız. "Vur fakat dinle" dedikleri gibi dinleyin, fakat 
sonra vurun. Maruzatta bulunmaya daima mecburuz. Bir yandan sıra 
geliyor, Anglo-Sakson demokrasi lerinden bahsediyorsunuz, onu örnek 
alalım diyorsunuz. Hangi Anglo-Sakson demokrasis inde böyle bir radyo 
sansürü, örneği vardır? Hükümet gerekçesi bütün Avrupa muteberat ve 
müktesebat ından bahis olarak geliyor. Radyonun gerekçesine geldi mi bu 
esaslı beyanda bulunmuyor. Çünkü haksız şeyi müdafaa e tmek çok güç
tür. Bu maddede : 

"Birinci ve üçüncü maddelerde yazılı cürümlerin radyo ile iş lenmesi 
veya nakledilmesi hallerinde bu kanun hükümleri tatbik edilir." denil
mektedir. Buna Birleşmiş Milletler hukukundan veya Garpli demokras i 
ler hukukundan bir mesnet getiremiyorlar. Bunda Adalet Komisyonu 
kraldan ziyade kral taraftarı oluyor ve Hükümet tasarısından daha ileri 
giderek radyoyu sansüre tabi tutmak için bazı beyanları, indî beyanları 
ele alıyor. 

Yeni anayasalar, hususî kanunların hiçbiri, Batılı demokrasi ler le tak
viye ed i lmemiş beyanla.. . Buna da bazı arkadaşlar itiraz etmişler, fakat 
onlar da d in lememiş ve Bay Halil Özyörük, Bay Müfit Erkuyumcu, Bay 
Vacid Asena , Bay Osman Talât İltekin, Bay Nail Geveci , Bay Enver Ka
ran... 
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REİS - Cezmi Bey bunlar mazbatada vardır, yazılıdır. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Bay H. Tokdemir, Bay Ahi lya Moshos , Bay 
Turgut , Bay Özsoy, Bay Ökeren, Bay Önal ve Bay Ecevit muvafık iki ta
ne söz hakkı mahfuz, iki tane de sarih muhalif var, bu tasarı mazbatas ı -
dır. 

Demek ki, Adalet Komisyonunun 13 üyesi, dünya hukuk nizamı kar
şısında ç ıkmış yeni Anayasa hükmü tedvin etmek iddiasında ve Mecl is i 
niz şu anda Türk Anayasasının ana ruhunda mevcut oları bir hükmü de
ğiştiren yeni bir hüküm getirmek vaziyetindedir. Yahut millî Anayasamız 
da mevcut o lmayan bir hükmü yeniden tesis e tmek iddiasındadır. Ve bu
nu Sayın Başkanın yoklamaya dahi lüzum görmediği bir ekseriyetle bu 
A n a y a s a hükmünü yeniden tesis veya bir Anayasa hükmüne karşı hü
küm çıkarmakla meşgulsünüz. Durumunuz şu anda serahatle ve kati
yetle bundan ibarettir. Bu kanunla, buraya kadar olan hükümlerde , y i 
ne hukuk tekniğine, hukuk esaslarına uydurmaya çalıştığınız yeni hü
kümler getirdiniz ama burada da cezaları çok şiddetli, çok ağır koydu
nuz. Fakat yine Adalet vasıtasiyle yaptınız ama burada iş idareye intikal 
etmektedir. Bundan evvelki maddeler hakkında iyi kötü hâkimler in vic
danı ve takdir hakkı bir teminat olarak mevcuttur. Bu maddede. . . 

REİS - 6 nci madde üzerinde olduğunuzu unutmayınız . 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Mukayese için efendim, burada adlî temi
nat, hâkimin vicdan ve takdir teminatı yoktur. Doğrudan doğruya ücret
li, nasıl ücretli? Muvakkat ücretli veya daimî ücretli veya m e m u r statü
süne dahil bir vatandaş tarafından... (Geri alındı sesleri), (O kalktı sesleri). 

REİS - Cezmi Bey 6 nci maddenin 2 nci, 3 üncü fıkralarını komisyon 
geri almış, kaldırmıştır. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Efendim, o halde siz benim söyledikler imi 
an lam ıyor s u n u z. Bakın okuyayım : "Birinci ve üçüncü maddelerde yazı
lı cürümlerin radyo ile işlenmesi veya nakledilmesi hallerinde bu kanun 
hükümler i tatbik edilir." Nasıl tatbik edilir?.. Müdde iumumi çağırır, din
leyiciler haber verirler, ihbar ederler. O zaman bu kanun hükümler i tat
bik edilir. 

(İyi ya mahkemede sesleri). 

Efendim, idarî sansürü kaldırdınız, memur sansürünü kaldırdınız, 
fakat yeni bir anayasa hükmü tedvin etmektesiniz; radyo ile yapı lan neş
riyatı, siyasî partilerin neşriyatını hükümetin memuru olan savcıların 
adlî kontrolü altına koymaktasınız. (Gürültüler) Yukar ıda basında bir şey 
söyleyebilirsiniz, cevap hakkınız, müdafaa hakkınız, mukabele hakkınız 
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var. A m a radyo böyle değil. Radyoda tek taraflı söyleyeceksiniz. Hükümet 
tarafından yapılan propagandalar var, burada söylendi. Hükümet radyo
yu hüsnü istimal etmemektedir . Senelerdir bütçe kanunları geçerken 
söyleniyor, senelerce sözlü sorularla söyleniyor. Radyoyu hüsnü istimal 
e tmeyen bir Hükümet in eline yeniden bir de bu hakkı ver iyorsunuz. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Erzurum) - Hangi hakkı veriyoruz? 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Anlayış ımızda fark var. Siz matbuat ile rad
yoyu aynı görüyorsunuz. Bendeniz matbuat ile radyoyu aynı gö rmüyo
rum. Ben radyoyu matbuattan daha hususî bir yayın vasıtası olarak gö
rüyorum. Radyo Kanununun tahdidini, takyidini, tazyikini, Matbuat Ka
nunundan daha üstün görüyorum, matbuattan ziyade Hükümet in suiis
timali radyoda daha çok olur. 

Radyoda Hükümetin suiistimaline karşı kontrolü yoktur. Diğerlerin
de daha fazladır. 

RİFAT Ö Z D E Ş (Kırşehir) - Anlıyamıyoruz efendim. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Anlayamıyorsanız ben ne yapay ım? Siz tak
dir edemiyorsanız . Ben ne yapayım? 

Radyo yeni, teknik bir vasıtadır, büyük ehemmiyet i vardır, kıymeti , 
teknik tesiri özelliği matbuatınkinden daha çok üstün ve tesirli bir vası
tadır. Bunu siz anlamıyorsanız, takdir edemiyorsanız, Hükümet in iz çok 
iyi anlıyor, takdir ediyor, Hükümetiniz onun içindir ki, bu tesirli silahı 
Millet Meclisi aleyhine, partiler aleyhine kullanıyor. 

REİS - Altıncı madde üzerinde konuşun. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Radyo neşriyatı üzerinde konuşuyorum Be
yefendi. 

Matbuat ı otomatik olarak müddeiumumiler tarafından takibet t i rmek 
başka şeydir. Radyoyu otomatik olarak neşriyatı, hem de 4 senede bir de
fa partilere pek mahdut dakika ve saatlere münhasır olan neşriyatı sav
cılara takibett irmek başka şeydir. Seçim propagandasının nispeten ser
best olduğu bu memlekette bu şekilde otomatik olarak müdde iumumi le 
re takibett i rmek başka bir mâna ifade etmektedir. O başkalık öteki mad
delere nazaran daha ağırdır, cemiyet hayatımız için ağırdır, millet haya
tımız için ağırdır, partilerin hayatı için ağırdır. İktidarda kim olursa olsun 
iktidar lâyemut değildir, iktidar lâyetegayyer değildir. Yarın 10 sene, 15 
sene, 6 sene sonra, belki 2 ay sonra iktidar değişir. O da, Büyük Millet 
Mecl is inde çıkmış bir kanundur der, tatbik eder ve ben korkuyorum bir 
hamle daha geri gideriz. 
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Siz bunu yeniden tesis ediyorsunuz, ilk temel taşını siz at ıyorsunuz. 
Görüyorum ki, eskiden çıkmış birçok kanunlardan şikâyetçisiniz, şikâ
yetçiyiz, onların tadil edilmesini istiyorsunuz, istiyoruz, fakat kökleri çok 
derinlere gittiği için, çok kötü teamüller haline geldiği için ve tatbikatı ge
nişlediği için bugün söküp atamıyorsunuz, tadil edemiyorsunuz. Fakat 
ikide bir bu kanunların tatbikatından şikâyet ediyoruz. 

Arkadaşlar, şimdi siz aynı hatayı işlemeyiniz. Türk içtimai hayatına, 
Türk hukuk tarihine yeni bir tesis getiriyorsunuz. Bu Anayasamızda ol
mayan; yeni, memleket imiz için yeni bir hükmü tesis ederken Garp dev
letlerinin hiçbirisi ile mukayese edemezsiniz. Bunu, ancak ve ancak, 
bendeniz in tetkik edebildiğim Arnavut luk Cumhuriyet in in koyduğu ka
yıt larla mukayese edebilirsiniz. Tiran Radyosu böyle çalışmaktadır. Siz 
1954'te Ankara Radyosunu da böyle çalıştıracaksınız. Biz bunun ehem
miyetini büyük görüyoruz. Sizin için vebalini büyük görüyoruz. Tar ihe 
karşı manen mesul olacaksınız. Bu yeni tesisi getirirken biz bugün çıkıp 
nasıl diyorsak bu Anayasa tedvin edildiği tarihteki muasır anayasalar la 
müşterek hukuk prensiplerini ihtiva etmiyor diyorsak, bu kanuna daha 
ağır söylenecektir. (Konuşmalar üzerine) 

Efendim; saatle mukayyetsiniz. Hayatlar da günler ve saatlerle mu
kayyettir. Meclislerin hayatı öyle olduğu gibi insanların da öyle. Cemiye t 
ler bakidir. Meclislerin kubbesinde hoş bir ses b ı rakmak lâzım olduğu gi
bi , vatandaşların semasında da hoş bir sayha bı rakmak lâzımdır. Niha
yet gök kubbe altından giderken de hoş bir hatıra ve iz b ı rakmak lâzım
dır. Ahire te inananlar müminler için bu şarttır. Cemiyet in bekas ına 
inanan vatandaşlar için bu esastır. Meclislerin dışında da hayat olduğu
nu unutmayal ım. 

REİS - Cezmi Bey, her suale cevap vermek lâz ımgelmez. Mevzu üze
rinde konuşunuz. 

C E Z M İ T Ü R K (Devamla) - Türk Milletinin o lgunluğuna inandığını id
dia eden bir parti iktidarının böyle bir tasarı get irmesi ve onu Ekseriyet 
Grubu adına tedvin etmesi ve bunu da haklı göstermesi imkânsızdır . Ev
velâ Türk Milletinin olgunluğuna inanmak lâzımdır. Türk Milletini her 
hangi bir partinin ıdlâl edemiyeceğini , radyo ile a lda tamayacağmı , ya lan 
söylense de Türk Milletinin yalanla hakikati, kâziple hakikiyi, şibih raün-
herifle müstatil şekillerini fark edecek kadar farik ve mümeyyiz o lduğu
na i t imadediniz. Seçmenlerinizin ve sizi buraya gönderenler in hiç değilse 
sizin kadar kötü ile iyiyi, yalanla doğruyu fark edeceğinden emin olarak 
radyolardan korkmaymız . Sözleri, fikirleri, tenkidleri reddetmeye kalkış
mayınız . 
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Allah cümlenizi ıslah etsin. Memleket imizi de iflah etsin. (Soldan seni 
de etsin sesleri). (Sağdan alkışlar, soldan gürültüler). 

REİS - Müsaade buyurun Cezmi Bey. (Sözünü geri alsın sesleri) 

Riyaset tedbirini alacaktır. Cezmi Bey, yanımda Divanda bulunan ar
kadaşlardan öğrendiğime göre -iyi işi tmedim- Allah hepinizi ıslah etsin 
demek suretiyle Meclise nevama hakareti tazammun eden söz söylemiş 
bulunuyorsunuz. (Soldan, gürültüler) 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - İzah edeyim, müsaade buyurun. 

REİS - Müsaade buyurun. Daha söz ve rmed im ki. 

Bunu geriye almanız lâzım. Bu sözü hakareti t azammun eder mahi
yette buluyoruz. Bunun hakkında bir şey söyleyecekseniz buyurun. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Efendim, belki çoğunuz gençtir, b i lemez, (sa
lâh) ve (felah) kelimeleri vardır, (ıslah) ve (iflah) kelimeleri vardır. 

N A M I K G E D İ K (Aydın) - Bırak bu ağızları. 

REİS - Müsaade buyurun efendim. 

N A M I K G E D İ K (Aydın) - Genciz ama ne demek istediğini anlıyoruz. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Bunun hakaret neresinde efendim? (Soldan 
şiddetli gürültüler, sağdan alkışlar). 

M U H İ T T İ N Ö Z K E F E L İ (Samsun) - Eyüboğlu neyi alkışl ıyorsun?. 

REİS - Muhitt in Bey müsaade buyurun. Riyaset vazifesini elbette ya
pacaktır. 

Cezmi Türk, Meclis 'in Heyeti Umumiyes ine karşı hakareti t azammun 
eden sözler söyledi. Bunun İçtüzükte yeri şudur : Yüksek Meclis karar 
verdiği takdirde kendisi bir bir leşimden üç birleşime kadar Meclis ' ten çı
karılır. (Üç birleşim sesleri) 

M U H İ T T İ N Ö Z K E F E L İ (Samsun) - Usul hakkında söz rica ed iyorum. 

REİS - Müsaade buyurun. Bu sözler Meclis ' in Heyeti Umumiyes ine 
tevcih edi lmiş bulunduğu cihetle. Riyaset bu hali şiddet sebebi telakki et
tiği için üç birleşim Meclis ' ten uzaklaşması hususunu oylarınıza arz et
mektedir. Üç birleşim Meclis ' ten uzaklaştırı lmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Yarın sabah saat 10'da toplanmak üzere Birleşimi kapat ıyorum. 

Neşir yoluyla veya radyo ile işlenecek bazı cürümler hakkında kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS - Görüşmelere devam ediyoruz, altıncı maddede idik. Söz ko
misyon sözcüsü Müfit Erkuyumcu'nundur. 
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A D L İ Y E E N C Ü M E N İ A D I N A MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Dün 
konuşan Cezmi Türk, M e c l i s e ve Komisyona tecavüz etti. 

Evvelâ Adalet Komisyonu Raporuna hücum etti. Raporu imza eden 
arkadaşları hürriyetleri boğmaya vasıta olmakla ve geriye doğru gi tmek
le i tham ettikten sonra, rapordaki mütalâaların ilmî olmadığını , kullanı
lan tabirlerin de gayrihukukî olduğunu söyledi. Fakat bu gayr ihukukî tâ
birlerin neler olduğunu ve komisyon raporunun neden ilmî o lmadığını 
söylemeye lüzum görmedi . 

Muhte rem arkadaşlar, bir iddiayı yapmak kolaydır, fakat ispat e tmek 
zordur. Adale t Komisyonu Raporunda 18 hukukçu arkadaşın imzası var
dır. Büyük Millet Meclisi namına çalışan ve vazifesini yapan 18 arkadaş
tan müteşekkil bir komisyon üyelerini gerilikle, hürriyetleri b o ğ m a y a va
sıta o lmakla i tham etmeye Cezmi Türk'ün asla hakkı yoktur. Al t ında 18 
hukukçu arkadaşın imzası bulunan bir komisyon raporundaki mütalâ
aların gayri lmi ve kullanılan tabirlerin de gayrihukukî o lduğunu iddia et
mek ise hukukçu olmayan Dr. Cezmi T ü r k ü n hakkı ve haddi değildir. 
Raporu imza eden Adalet Komisyonu üyelerinin hukukî tâbirleri Dr. Cez
mi Türk ' ten öğrenmeye ihtiyaçları olmasa gerektir. Hiçbir şeyi beğenme
mek i t iyadında olan ve bu itiyadı dolayısiyle iktidarımızın ilk seneler inde 
Demokra t Partiyi de beğenmeyerek aramızdan ayrılan Cezmi Türk iyice 
bilmelidir ki, bu mukaddes sakafın altında yer alan her arkadaşın kana
ati en az kendi kanaati kadar samimidir. Biz hepimiz hürriyet aşığı ve 
hürriyet davasına bağlı insanlarız. Hürriyeti boğmak fikri de bizim aklı
mızdan ve hayal imizden geçmez. Cezmi Türk'ten hukuk ilmini öğrenme
ye de asla ihtiyacımız yoktur. 

Durumu, mesnetsiz konuşan muhteris bir poli t ikacının du rumundan 
başka bir şey olmayan Cezmi Türk'ün Adalet Komisyonu üyelerine karşı 
yaptığı haksız tarizleri komisyon namına kendisine ret ve iade eder im. 

REİS - Server Somuncuoğlu . 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Sayın arkadaşlar; altıncı madde
den ikinci ve üçüncü fıkraların çıkarılmasına komisyonun muvafakat et
mesi suretiyle, seçim zamanında siyasî partilerin sözcülerinin yapacağı 
konuşmalar , bizim anladığımıza göre, evvelden sansür edi lmek duru
mundan çıkryor. 

Burada iki nokta var. 6 nci maddenin birinci fıkrasında (Birinci ve 
üçüncü maddelerdeki yazılı cürümlerin radyo ile işlenmesi veya nakledil
mesi hallerinde bu kanun hükümleri tatbik olunur.) denilmektedir . Biz im 
bu birinci fıkradaki hükümden anladığımıza göre, radyo da gazete gibi 
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bir neşir vasıtasıdır. Binaenaleyh radyoda konuşanlar olduğu gibi başka 
yerde yapı lmış bir konuşmayı bu vasıta ile nakletmek veya gazetede ya
zılanı radyo ile nakletmek imkânı da vardır. Bu vasıta ile nakledi len ma
kaleler veyahut konuşmalar suç teşkil ediyorsa bunun konuşana veya
hut yazıl ı konuşması nakledilene ait olması gerekir. Bu demektir ki, rad
yo idaresinin bir mesuliyeti yoktur. Eğer radyo idaresine mesul iyet tevcih 
edilmiyorsa, bizim anladığımız mânada ise o takdirde radyo idaresindeki 
memurlar ın şu veya bu sebeple konuşmalar üzerinde bir murakabe kur
malar ına sebep kalmayacaktır. O halde verdiğimiz tadil teklifini, madde 
kendi anlayışımıza göre, tadil edeceğinden, geri alacağız. Fakat geri al
madan evvel Sayın Komisyon Sözcüsünün 6 ncı maddenin birinci fıkra
sının yalnız konuşana veya konuşması nakledilene mesuliyet tevcih etti
ğini, radyo idaresine bir mesuliyet teveccüh etmediğini kürsüden tavzih 
etmelerini rica edeceğim. 

REİS - Encümen Reisi Halil Özyörük. 

A D L İ Y E E N C Ü M E N İ REİSİ HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (İzmir) - Muh te rem ar
kadaşlar, radyo, dedikleri gibi bir neşir vasıtasıdır. Nasıl gazetede bir ha
ber ve yazılan bir makale neşredilmekte ise. bugün radyo da bir fikir ve 
makalenin neşir vasıtasıdır. 

Bu itibarla yazıyla söz arasında neşir bakımından hiçbir fark yoktur. 
Onun içindir ki, radyo vasıtasiyle vâki olan neşriyatla ika edilen suçlar 
da matbuat vasıtasiyle yapı lmış suçlar gibi telâkki edilerek aynı hükme 
tâbi tutulacaktır. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımızın sordukları hususa gelince; radyo 
memurlar ı , bu neşriyatın yapılmasiyle bu suretle alâkadar olabilirler? 
Radyonun, talimatnamesi, n izamnamesi ve kanunu bunların radyo faali
yet ler inde ne suretle iş yapacaklarını gösteren hükümler i ihtiva etmekte
dir. Radyoda bir haber veya fikir intişar e tmeden evvel, radyonun tâbi bu
lunduğu Basm-Yaym U m u m Müdür lüğünde bu iş için ayrı lmış büroda 
tetkikat icra edilmesi kendi mevzuatiyle tespit edilmiştir. Radyo , hiçbir 
zaman her hangi bir kimsenin sel lemehüsselam, bir gazete sütunlarında 
olduğu gibi, istediği şekilde ilan yaptırması veyahut bir yazı yazmas ı şek
linde serbest değildir. Elbette bunun bir usulü ve bir kaidesi vardır. Rad
yo memuru bu neşirle ne suretle alâkadar olabilir? Evvelâ tetkikat icra 
etmek e tmemek, sansüre tâbi olup o lmamak meselesi radyo mevzuat ı ile 
muayyendir . Bunlar hakkında mütalâamız olamaz, çünkü radyo mevzu
atı ile tâyin ve tespit edilmiş hükümler vardır. Burada radyo memuru 
söylenecek sözlerin bir suç mahiyet inde o lmamasına elbette dikkat ede
cektir. Çünkü radyoda konuşan adamın yanında memur da ima hazır bu-
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lunur ve bir suç iş lenmemesini temin eder. Önünde düğmes i vardır, eğer 
konuşan zat suç mahiyetinde bir kelime kullanacak, telâffuz edecek 
olursa derhal radyo neşriyatını kesebilir. Eğer bunu yapmaz veyahut ih-
malkârane hareketleriyle bir suçun işlenmesine sebebiyet verecek olursa 
tabiîdir ki, radyo memuru bu hareketinden mesul o lmak lâzımgelir . Çün
kü o suçun işlenmesine mâni olmak elindedir. Serbestçe, her istenilen 
sözü telâffuz etmek ve suç işlemeye radyoyu bir vası ta olarak bulundur
mak asla mevzuat ile kabili telif değildir. Radyo memuru , neşre tmek ve 
ya söylemek suretiyle radyoda konuşan kimsenin fiil ve hareket ine işti
rak etmişse suçu işlemekte hemfiil olmak suretiyle alâka ve irtibatı mev
cut demektir . O suretle suç işleyen kimse gibi tecziye edilmesi gerekir. 
Radyo memurunun vaziyeti ve vazifesi itibariyle suç işlemek imkânına 
mahal vermeyecek takayyudatta bulunması icabeder. Ama , bu takayyu-
datta herhangi bir ihmalkârane hareketi mevcut ise bundan elbette m e 
sul olması lâzımdır. İştirak halinde suç işleyen k imse ile beraber aynı ce
zayı görmesi gayet tabiîdir. Esasen komisyonun, ikinci ve üçüncü fıkra
ların maddeden çıkarılmasına muvafakat etmesinin sebebi de bundan
dır. Yoksa radyo memuru her hangi bir mesuliyetten vareste değildir. 
Radyo herkesin istediği gibi kullanabileceği bir vasıta da olamaz, böyle 
müta lâa etmeye de imkân yoktur. 

Zannediyorum ki, bu izahatım ile arkadaşımıza lâzımgelen cevabı ver
miş bulunuyorum. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Buyurduklarınız doğrudur. Se
ç im zamanında siyasî partilerin sözcüleri konuşmalarını yaparken daha 
evvel radyo mevzuat ına ve dediğiniz gibi ta l imatnameye göre konuşmala
rını oradaki heyetten geçirecekler mi, geçirmeyecekler mi? Komisyon 
başkanı olarak ne anlıyorsunuz. 

A D L İ Y E E N C Ü M E N İ REİSİ HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (Devamla) - Komisyon 
olarak bu hususta mütalâa beyan edemeyiz. 

REİS - Komisyon sözcüsü. 

A D L İ Y E E N C Ü M E N İ A D İ N A MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Efen
dim, maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarını geri aldığımıza göre birinci fıkra
da ufak bir tadil yapmak icabediyor. Komisyon namına arz ed iyorum ve 
şu şekilde kabul ediyoruz : 

1 inci ve 3 üncü maddelerde yazılı cürümlerin radyo ile iş lenmesi ve 
ya nakledi lmesi hallerinde failler hakkında bu kanun hükümler i tatbik 
edilir. Yani "failler hakkında" kelimesini ilâve ediyoruz. Bu tashihi yap
mak için söz almış bulunuyorum. 
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REİS - Server Somuncuoğlu . 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Muhterem arkadaşlar, Sayın Ha
lil Özyörük 'ün verdiği izahattan anlaşılıyor ki, ikinci ve üçüncü fıkraları
nı maddenin bünyesinden çıkarmak, parti sözcülerinin konuşmalar ını 
daha evvelden tetkik etmek, neve m a bir sansür yapmaktan kurtaramı
yor. 

Bunu kanunun anlayışına değil, radyo idaresinin tal imatına terk et
mektedir. Yani Hükümet Devlet elinde bulunan ve idaresini kendi anla
yışına göre tanzim ettiği bir neşir vasıtası ile, yine kendi anlayışına göre 
tespit ettiği tal imatnamelerle orada yapılacak konuşmalar ı muayyen bir 
süzgeçten geçirecektir. 

Radyonun şeref ve haysiyetlere tecavüz için bir vasıta olarak kullanıl
maması , gazeteler gibi radyoda da suç iş lenmemesi hususundaki noktai 
nazara kemali samimiyetle iştirak ediyorum ve bütün dünyada radyo 
hatta basından, gazetelerden daha ehemmiyetl i telâkki edilerek, değil, 
Türkiye gibi Devlet elinde kullanılan radyolarda, hatta hususî teşebbüse 
bırakılmış radyolar bile şeref ve haysiyete tecavüz edi lmemesini sağlayan 
bir n izam tesis edilmiştir. Çünkü, âmmenin menfaati buradadır. Çünkü, 
radyonun gazeteye nazaran tesiri çok daha büyüktür. 

N U S R E T KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) - Öyle ise Cezmi Türk'ü alkışla
m a y a c a ğ ı n ı z . 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Devamla) - Benim yapmadığ ım hareketle
ri bana izafe edemezsiniz. Bunu, arkadaşlarımı kabahatli bu lduğum için 
ifade e tmiyorum, hakikati arz ediyorum. 

Arkadaşlar , mesuliyeti tevcih etmek başka bir şeydir, mesuliyet in 
doğmamas ı için idarî tedbirler almak başka şeydir, vatandaşın suç işle
memesin i temin için hürriyeti tahdit yine başka şeydir, hürriyeti verip o 
hürriyetin içinde suç işledikten sonra adaletle karşı karşıya b ı rakmak ise 
büsbütün başka şeydir. Binaenaleyh biz radyo vasıtasiyle iş lenmiş suç
ların takibine sureti katiyede taraftarız. Siyasî parti adına konuşacak in
sanların da ne vatandaşın şahıs ve hürriyetine tecavüz için kendisini 
haklı görmes ine ne de Devletin malî ve siyasî emniyetini sarsacak yahut 
âmmen in telâşını mucip olacak mahiyette bilerek, kötü niyetle bir suç iş
lemesine taraftar değiliz. Buna Devlet olarak müsaade edi lmemesini hak
lı bulmaktayız . Fakat bu güzel esbabı mucibe ile siyasî parti sözcüsünün 
kendi siyasî, malî ve iktisadî görüşlerini radyodan neşrederken bilhassa 
seçim zamanında kendisine Seçim Kanunu ile veri lmiş olan bir hakkı 
kullanırken bu görüşünü daha evvelden bir komisyondan geç i rmek mec-
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buriyetini koymak düpedüz bir sansürdür. "Maddede bu yoktur" denili
yor, fakat Sayın Halil Ö z y ö r ü k ü n izahatından anlıyoruz ki, o idare husu
sî bir idaredir; kendi memurunun çalışmasını ve neşriyatını kendisi tan
z im eder ve gerekli tedbirleri alır. Halbuki tahsisan bu mevzuda böyle bir 
tedbir almasını idareye katiyen tanımamalıdır. Eğer bir arkadaş suç işli
yorsa, işleyecekse bu arkadaş adalete sevkedilir ve cezasını görür. 

O itibarla bu maddenin birinci fıkrası kalmak, ikinci ve üçüncü fık
rasını ç ıkarmak arz ettiğim anlayışa müsait ise -ki Başkan öyle o lmadı
ğını tebarüz ettiler ve maddede tasrih etmenin de müh im olmadığını ila
ve buyurdular- o halde bir tereddüt vardır, demektir. Bu tereddüdü iza
le e tmek vazifemizdir. 

Kaç gündür devam eden münakaşalarda, heyecanlı konuşmalarda , 
itiraf etmeli ki, fikirlerden ziyade hissiyattan i lham alındı. İtiraf etmelidir 
ki burada da bir sansür kokusu ve korkusu vardır. Söyleyen tecziye edi
lecektir. Suç, söyleyene aittir, öyle kalmak icabeder. Bendeniz ısrarla arz 
ediyorum, rica ediyorum; Komisyon sarih olarak beyan etsin. Siyasî par
ti sözcülerinin konuşmaları sansür edi lmeyecekse yahut ihtilâf çıktığın
da ihtilâfı halledecek bir merci gösterilecekse mutabıkız. Tadi l teklifini 
geri alacağız. Yok idare mesuldür sansür seçim zamanlar ında siyasî par
ti sözcülerinin yapacağı konuşmalar vardır denilirse teklifte ısrar edece
ğiz. 

A D L İ Y E VEKİLİ O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Ankara) - Muhte rem ar
kadaşlar; ne hazin tecellidir ki, biz bu maddeyi gayet halisane ve samimî 
bir maksat la yüksek huzurunuza getirmiş bu lunduğumuz halde, madde
nin üzerinde gayet sert bazı konuşmalar oldu. 

Bir defa radyo, kanunu mahsusu mucibince Hükümet in inhisarı al
tındadır. Biz bu madde ile, hangi partiye mensup olursa olsun, birinci ve 
üçüncü maddenin ihlalinde kendisini kanunun tâyin ettiği cezaya çarp
tıracağız. Yüksek Meclisiniz de bunu kabul etmiş bulunmaktadır . 

Şimdi arkadaşımız bir sansürden bahsediyor. Efendim, radyo idare
sinin tâbi olduğu bir nizamı, bir ahkâmı vardır. Onu burada münakaşa 
e tmek elbette yerinde olmaz ve bilhassa burada bundan böyle vazife ala
cak ve bu mevzuda hassas olacak ve mütemadiyen radyo neşriyatını ta-
kibedecek olan Cumhuriyet müddeiumumisi elbetteki bu neşriyatı has
sasiyetle takibedecektir. Bu itibarla arkadaşımızın endişe e tmemes i lâ
zımgelir . Biz burada halis bir niyet ve maksatla bu maddeyi get i rmiş bu
lunuyoruz. Elbette göz göre göre suç işlemeyi mucip olacak şekilde mü
samahakâr olmak da mümkün değildir. 
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Arkadaşlar arz edeyim : Fransa gibi medeni ve demokrat ik bir mem
lekette dahi radyoda her hangi bir partiye mensup bir insan objektif ol
mak mecburiyetindedir, tefevvühatta bulunamaz; halkı Hükümete ve 
Devlete isyana kışkırtamaz; eşhasa tecavüzde bulunamaz. Konuşan bu 
neviden birçok kayıtlara mukayyet bulunmaktadır . Bu anlayışı burada 
hakim kılmak gerekecektir. (Reye sesleri) 

REİS - Sual varmış beyefendi kürsüye buyurun. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Bir sual soracağım; efendim, bir 
noktanın sarahatle bil inmesi lâzımdır. Suçlu hangi part iden gelirse gel
sin tecziye edilmelidir, bunda sizinle mutabıkız. Dahilî iş telâkki ettiğimiz 
radyonun neşriyatının n izamlanmasında seçim zamanında konuşurken 
bu konuşma tetkik edilecek midir, edi lmeyecek midir? Çünkü siz de mu
halefette iken konuşmalarınız tetkik edilmemiştir. Bugün aynı şekilde 
devam edecek midir?. Müdde iumumi dinleyip ondan sonra mı takibat ci
hetine girecektir?. . 

A D L İ Y E VEKİLİ O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Devamla) - Eski tatbikat 
aynen devam edecektir. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Teşekkür ederim, o takdirde me
sele yok. 

REİS - Madde hakkında takrirler vardır, okutuyorum. 

Riyasete 

6 ncı maddenin 2 nci fıkrasının tâyyını teklif ederim. 

Ankara 
Hâmid Şevket İnce 

Yüksek Reisliğe 

6 ncı maddenin 2 nci fıkrasının maddeden çıkarılmasını arz ve teklif 
eder im. 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

Reisliğe 

6 ncı maddenin "mesuliyet, faille birlikte vazifeli memura terettübe-
der" hükmünün metinden çıkarılmasının oya konulmasını arz ve teklif 
eder im. 

Kocaeli Mebusu 
Ekrem Alican 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahi olarak arz ettiğim sebeplere binaen maddeye (seçim zamanın
da siyasî partilerin sözcüleri tarafından yapılacak konuşmalarda vazifeli 
memur la r hakkında tatbik edilmez) fıkrasının ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Sinob 

S. Somuncuoğlu 

REİS - İkinci fıkranın kaldırı lmasına ait aynı mahiyet te olan takrirle
re komisyon da iştirak etmektedir. Teklifi reyinize arz ed iyorum. Kabul 
edenler.. . Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Şimdi Server Somuncuoğlu 'nun takririni okuyacağız. Buyurun Server 
Bey. 

S E R V E R S O M U N C U O Ğ L U (Sinob) - Efendim, siyasî parti sözcüleri
nin seçim zamanlar ında konuşmalarının, bugüne kadar yapıldığı gibi ay
nı tatbikat içinde yapılacağını beyan eden Hükümet görüşü bunun nasıl 
tatbik edileceğini göstermektedir. Bizim endişelerimiz bu suretle or tadan 
kalkmaktadır . Bu itibarla tadil teklifimi geri al ıyorum. (Bravo sesleri) 

REİS - İkinci fıkranın kaldırılması dikkat nazarına alınmıştır. İkinci 
fıkra kalkınca, üçüncü fıkranın da kalkması icabetmektedir . Komisyon 
bu hali filhal kabul ediyor. Ayr ıca komisyonun failler hakkındaki teklifi 
de vardır. Maddeyi bu şekilde tashihli olarak okutuyorum. 

M A D D E 6. - Birinci ve üçüncü maddelerde yazılı cürümler in radyo ile 
iş lenmesi veya nakledilmesi hallerinde failler hakkında bu kanun hü
kümleri tatbik edilir. 

REİS - Maddeyi bu şekliyle reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 7. - Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. 

Ş E V K E T M O C A N (Tekirdağ) - Söz istiyorum, tadil teklifim var. 

REİS - Şevket Mocan, buyurun. 

C E L Â L T Ü R K G E L D İ (İstanbul) - Orman yok ki, niçin söz istiyor? 

Ş E V K E T M O C A N (Tekirdağ) - Vicdanın s ızlamadan, yüzün kızarma
dan o rman kelimesini hâlâ ağzına alabiliyor musun? 

Arkadaşlar , bu kanun hakkında birçok arkadaşlar endişelerini izhar 
ettiler. Bütün tereddütler; seçimlere girerken, büyük hakemin h ü k m ü n e 
mesnet olacak şikâyet ve müdafaalar yani tenkidler ağır hapis cezaları
nın tehdidi altında bulundurulacağı korkusudur. Seçimler, millet huzu-
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runa çıkılan muhasebe günleridir. Alnı ak, vicdanı pak hükümet ler in en 
büyük bayram günleridir. Böyle büyük bayramlar arifesinde en ufak te
reddüdü mucip olacak kanunlar kaldırılır, getiri lmez. İspat hakkı redde
dilen bu kanunla vekiller etrafı demir parmaklıklar la çevri lmiş mabutlar. 
Hükümete söz söylenmez. Önümüzdeki seçimler için, gerek dünya efkâ
rında, gerek memleket , efkârında en ufak şüphe ve isnattan vikaye için, 
hiç o lmazsa bu kanunun meriyetini, neşri tarihi yerine (15.V. 1954) ola
rak kabul edel im. 

Hükümet niçin güle oynaya bayram yerine gelmesin de böyle kanun 
zırhlarına burunsun? Ümideder im ki, komisyon ve Hükümet memur iye 
ti seç imden sonraya alan tadil teklifimi benimseyerek asîl bir jes t yapar 
ve hiçbir endişeye mahal bırakmaz. Filhakika şeref ve namusa çok hü
cum edilmiştir. Çok hücum edildiği 1951 -1952 seneleridir. Küçük çapta
ki mesleki şantaj olan insanlar vardır, ellerine bir varakpare alıp ilan pa
ralarından hisse almak veya banka idare heyetlerinden öte beri kopar
mak için şantajı sanat ittihaz etmişler ve iktidarı kraldan ziyade kral ola
rak methederek kendilerine siperisaika yapmışlardı . 

REİS - Şevket Bey, maddenin üzerinde lütfen. 

Ş E V K E T M O C A N (Devamla) - Son senede bunların hepsi nihayet bul
muştur. Kanuna sebep kalmamıştır. Şu günlerde seçimin büyük hakem 
huzurunda düğün bayram olarak hesabını verecek olanlar korkmamal ı 
dır. Eğer Hükümet de korkmuyor ve samimî ise, bir endişesi yoksa bu 
maddenin , (15.V. 1954 tarihinde meriyete girer.) şeklinde tadili teklifimi 
kabul eder. Vebal taşıyanlar vazifeli olanların hesap vermeler i kadar 
zevkli bir şey tasavvur edilebilir mi? (Gürültüler) Bil iyorum, reddedeceksi
niz, gürül tüye lüzum yok. A m a ben tarihî vazifemi yap ıyorum ve ben 
meydanla rda konuşacağımı konuşacağım. Beni susturamazsınız. Teklifi
mi kendim için değil, kanunu teklif edenlerin selâmeti için get i rdim. 

REİS - Başka söz isteyen yok. Takriri okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 

Yedinci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiri lmesini arz ve teklif ede
rim : 

M A D D E 7. - Bu kanun 15.V. 1954 tarihinde meriyete girer. 

Tekirdağ Mebusu 
Şevket Mocan 

REİS - Takrir i nazarı itibara alanlar... Almayanlar . . . Takrir reddolun-
muştur. 
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Van Kars 
F. Melen E. Oktay 

Trabzon Mardin 
C. R. Eyüboğlu M. K. Boran 

Kırşehir Kars 
H. S. Erkut F. Aktaş 

Ordu Tuncel i 
H. Akyol H. Aydın 

Siııob Ordu 
M. Acar N. Fırat 

Malatya Trabzon 
M. Kartal H. Orhon 

(Okunamadı ) Malatya 
A. Özbay 

Malatya Sinob 
M. Kulu N. Sertoğlu 

Malatya Bingöl 
E. Doğan M. N. Okcuoğh 

REİS - Efendim, hangi seçim çevresinden reylerin toplanacağını tes
pit e tmek için kur'a çekiyorum : Elazığ.. . 

Elazığ 'dan başlıyoruz. Yalnız arkadaşlardan r icam, reylerini veren ar
kadaşlar ımızın salondan ayrılmamalarıdır. Diğer kanunlar ın görüşü lme
sine devam edilecektir. 

(Elazığ intihap dairesi mebuslarından başlanarak reyler toplandı) . 
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Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

M A D D E 8. - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur . 

REİS - Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

T ü m ü üzerinde söz Osman Bölükbaşı imidir . Buradalar mı efendim? 
(Yok sesleri). 

Bir takrir var okuyoruz : 

Başkanlığa 

Neşir yoluyla işlenen suçlara ait tasarının açık oya sunulmasını arz 
ve teklif ederiz. 
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REİS - Reylerini kul lanmayanlar varsa lütfen kullansınlar.. . 

REİS - Neşir yolu ile veya radyo ile işlenecek suçlara dair kanun ta
sarısına (333) rey verilmiştir. (300) kabul. (33) ret vardır. Muame le ta
mamdır . Tasarı kanunlaşmıştır. (3) 

K E S İ N L E Ş E N M E T İ N (4) 

Neşir Yoluyla veya Radyo ile İş lenecek Bazı C ü r ü m l e r 

Hakkında K a n u n (4) 

No. Kabul tarihi 
6334 9.III. 1954 

M A D D E 1. - Matbuat vasıtasiyle her ne suretle olursa olsun: 

1. Namus , şeref veya haysiyete tecavüz edilmesi veya hakaret te bu
lunulması; 

2. İtibar kıracak veya şöhret veya servete zarar verebilecek bir husu
sun isnadedilmesi; 

3. Rıza hilâfına hususî veya ailevî ahvalin teşhir olunması; 

4. Yukar ıdaki hal ve suretlerle tecavüz, hakaret, isnat veya teşhire 
mâruz bırakılacağından bahisle tehditte bulunulması . 

Haller inde fail (6) aydan (3) seneye kadar hapis ve (1 000) l iradan 
(10 000) l iraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Yukar ıda yazılı cürümler resmî sıfatı haiz olanlar aleyhinde sıfat veya 
hizmetler inden dolayı işlendiğinde cürme müret tep olan ceza üçte birden 
yar ıya kadar artırılarak hükmolunur. 

M A D D E 2 . - 1 inci maddede yazılı cürümlerden dolayı takibat icrası 
şikâyete bağlı değildir. 

Ancak Cumhuriyet müddeiumumis i tahkikata baş lamazdan evvel 
mağdurun yazılı muvafakatini alır. 

H ü k ü m katileşinceye kadar bu muvafakatin geri al ınması halinde 
hukuku â m m e davası sukut eder. 

Re'sen takibi müstelzim olan veya takibi, izin, muvafakat , talep veya 
müracaa ta tâbi olunan hakaret, sövme, tezlil, tezyif veya edep ve hürme
te münafi hareket suçları hakkında bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra
ları tatbik edilmez. 

(3) Reye katılanların listesi için Tutanak Dergisinin 569-571 sayfalarına bkz. 
(4) Resmi Gdzete : 17.3.1954 - 8660 

Kavanin Mecmuası: C. 36, s.924-925 
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M A D D E 3. - Devletin siyasî veya mali itibarını sarsacak veya â m m e 
nin telâş ve heyecanını mucip olacak mahiyette yalan haber veya hava
disleri veya bu mahiyetteki vesikaları neşredenler 1 seneden 3 seneye ka
dar hapis ve (2 500) liradan aşağı o lmamak üzere ağır para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

M A D D E 4. - Bu kanunun birinci ve üçüncü maddeler inde yazıl ı cü
rümlerin tekerrürü halinde cezalar bir misli artırılarak hükmolunur . 

M A D D E 5. - Bu kanunda yazılı cürümlerden dolayı suçlular hakkın
da tâyin olunacak ağır para cezasının beş mislinin, ister hakiki, ister 
hükmî şahıs olsun mevkute sahibinden veya cezaen mesul ed i lemeyen 
hallerde naşirden tahsiline de mahkemece hükmolunur. 

Bu para cezası, Â m m e Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında 6183 sa
yılı Kanun hükümler ine tevfikan tahsil ve infaz edilir ve tekerrüre de esas 
olamaz. 

M A D D E 6. - Birinci ve üçüncü maddelerde yazılı cürümlerin radyo ile 
iş lenmesi veya nakledilmesi hallerinde failler hakkında bu kanun hü
kümler i tatbik edilir. 

M A D D E 7. - Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. 

M A D D E 8. - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyet i 
memurdur . 

9 Mart 1954 

5339 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

KARARLAR 
1. ORDUYA SELAM 
Cumhuriyeti kuran önde parlamento, hükümet ve ordu. Kurtuluş 

Savaşı boyunca bu üç kurum iç içe, el ele, milletvekili aynı zamanda 
komutan, kimi zaman cephede, kimi zaman Meclis'te. Teker teker 
Meclis'ce seçilen bakanların oluşturduğu Bakanlar Kurulunda rütbe 
sahipleri var. 

Vatan kurtulmuş, cumhuriyet kurulmuş, barış ortamında, asker ulu
sun, sivilleşme sorunu var. 

Meclis orduya karşı duyarlı ve saygılı bir davranış izler. Atatürk'le 
kurulan bu gelenek her fırsatta vurgulanır. Özellikle millî savunma 
bütçelerinin kabulünden sonra birbirlerine yakın söylemlerin yer aldı
ğı iktidar ağırlıklı üyelerce verilen önergelerin kısa görüşmeleri so
nunda Meclis'in orduya güven, şükran, sevgi ve saygılarını kapsayan 
kararlar alınarak orduya ve kamuoyuna duyuruldu. 

Bu kararlar, kimi dönemler, bir karar numarası altında Resmî Gaze
tede yayımlanarak, kimi dönemlerde de sadece Silâhlı Kuvvetlere ile
tilerek gerçekleşti. 

IX. Dönemdeki Meclis'in aldığı orduya selam, sevgi ve güven ka
rarları yanında Silâhlı Kuvvetlerin çok partili yönetimin kurumlaşması
na olan katkısı dikkate alınarak, Cumhuriyet tarihinde alman tüm se
lam kararları not edildi. 

IX. DÖNEMDE ALINAN SELAM KARARLARI 

Orduya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Takdir, Güven ve 

Sevgilerinin Bildirilmesine Dair 

(Resmi Gazete ile ilânı: 18.11.1950 - Sayı: 7436) 

No. 
1688 

Aziz vatanımızın savunması uğrunda vatan bütünlüğünü ve millî şe
ref ve istiklâli teminat altında tutan ve her an, her fedakârlığı y a p m a y a 
hazır o lduğuna ve hattâ bu uğurda hayatlarını dahi fedadan çek inmeye
ceklerine emin bulunduğumuz Türk Milletinin özü olan değerli ve kud
retli Cumhur iye t ordumuz mensuplar ına Türkiye Büyük Millet Mecl i -
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si'nin takdir, güven ve sevgilerinin bildirilmesine karar verilmiştir. (Cilt: 
24 - Sayfa : 648). 

15 Şubat 1950 
Kavanin : 32 

Orduya Türkiye B ü y ü k Millet Meclisi 'nin G ü v e n ve Sevgi lerinin 
İblâğına Dair 

(Resmî Gazete ile ilâm : 27.11.1951 - Sayı : 7745) 

No. 
1712 

Her devirde tarihimize şeref destanları yazmış olan kahraman ordu
muza Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin sarsılmaz güven ve sevgilerinin 
iblâğına oybirliğiyle karar verilmiştir. (Cilt: 5 - Sayfa 579:580). 

23 Şubat 1951 
Kavanin : 33 

O r d u y a Türkiye B ü y ü k Millet Meclisi'nin Sevgi ve Se lamlar ın ın 
İblâğına Dair 

(Resmî Gazete ile ilâm : 25.11.1953 - Sayı: 8344) 

No. 
1829 

Kahraman Ordumuza Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin sevgi ve se
lamlarının iblâğına ve Kore 'de savaşan asil ve kahraman yavrular ımıza 
Meclis ' in her an kalben kendileriyle beraber o lduğunun bi ldir i lmesine 
müttefikan karar verilmiştir. (Cilt: 20 - Sayfa : 776). 

23 Şubat 1953 
Kavanin : 35 

Ordular ımıza Türkiye B ü y ü k Millet Meclisi 'nin Takdir ve İ t imadiyle 
Se lam ve Muhabbet ler inin Bildiri lmesine Dair 
(Resmî Gazete ile ilânı : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) 

No. 
1837 

Türk yurdunun tamamiyetinin ve Türk Milletinin istiklâlinin yegâne 
teminatı olan Kara, Hava ve Deniz ordularımıza Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 'nin takdir ve itimadiyle selam ve muhabbet ler inin bi ldir i lmesine 
müttefikan karar verilmiştir. (Cilt : 28 - Sayfa : 742) 

23 Şubat 1954 
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K o r e ' d e Şehit Olan Kahramanlar ımız ın Ailelerine Türkiye B ü y ü k 
M i l l e t Meclis i 'nin Sevgi ve Selamlarının Bildiri lmesine Dair 

(Resmi Gazete ile ilânı : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) 

No. 
1838 

Kore 'de medeniyet ve insanlık ideali uğrunda dövüşerek şehit olan 
kahramanlar ımızın ailelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin sevgi ve 
selamlarının bildirilmesine müttefikan karar verilmiştir. (Cilt: 28 - Sayfa: 
742) 

23 Şubat 1954 
Kavanin : 36 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ ' N İ N A Ç I L I Ş I N D A N 
G Ü N Ü M Ü Z E K A D A R C U M H U R İ Y E T T A R İ H İ N D E A L I N A N 

O R D U Y A S E L A M K A R A R L A R I 

O R D U Y A İ B L A Ğ I S E L A M V E H Ü R M E T E D İ L M E S İ 

No. 
244 

İnönü Muharebesinin senei devriyesi münasebet iyle kahraman ordu
muza Meclis ' in selam ve hürmetlerinin iblâğına karar verildi. (Cilt : 18 -
Sayfa 426) 

30 Mart 1338 
Kavanin Cilt : 1 

Millî Mücaheden in mesut bir neticeye isalinde en m ü h i m âmil o lan 
o r d u m u z a Meclisi Mill înin şükran ve ihtiramatının îsâli hakk ında 

No. 
2 

Millî mücadelenin şu mesut neticeye îsâlinde en mühim âmil ve mü
essir olup (Sevr) sahifei siyahını (Lozan) Muahedei garrasına tahvil eden 
kahraman orduya Meclisi Millîinin şükran ve ihtiramatının isal edilmesi
ni mu tazammın olup Muş mebusu İlyas Sami Bey ve rüfekası tarafından 
muta takrir üçüncü içtimain ikinci celsesinde bilkırae o suretle kahra
man orduya Meclisi Millinin şükran ve ihtiramatının îsâli karar gir oldu. 
(Cilt: 1 - Sayfa : 43). 

13 Ağus tos 1339 
Kavanin : 2 
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Berrî ve Bahrî Cumhuriyet Ordularına Meclisi Âlinin Se lamlar ın ın 
İblâğı Hakkında 

(Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 25.V.1926 - Sayı : 381) 

No. 
249 

Vatan ve Cumhuriyet in muhafız ve nigehbanı olan berrî ve bahrî 
Cumhur iye t ordularına intizam ve mükemmeliyet ler inden dolayı Meclisi 
Âl inin selâmlarının iblâğı, Heyeti umumiyenin 18.V. 1926 tarihinde mü-
nakit yüz ikinci içtimainin birinci celsesinde takarrür etmiştir. (Cilt: 25 -
Sayfa : 308:309,744) 

Kavanin : 4 

Şarktaki İsyan Harekât ını İmha Eden O r d u m u z a Teşekkür Edi lmes i 
Hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 24.IX.1930 - Sayı : 1604) 

No. 
582 

Şark havalisinde hariçten müsellehan hudutlarımızı geçerek halkı kı
y a m a teşvik eden âsilerin sü ra t ve ka f iyede tedip ve imhaları hususun
da büyük muvaffakiyetleri görülen kıymetli kumandanlar el indeki ordu 
ve j a n d a r m a kuvvetlerimizle memurlar ımıza ve bunların harekât ve icra
atını teshil ve yanyana Cumhuriyet ve vatanı müdafaa eden yerli halkın 
kahramanl ık fedakârlıklarına karşı beyanı teşekkür olunması , U m u m î 
Heyet in 81 inci in'ikadının birinci celsesinde takarrür etmiştir. (Cilt: 21 -
Sayfa : 5:6) 

22 Eylül 1930 
Kavanin : 8 

O r d u m u z a Büyük Millet Meclisi 'nin Takdir ve Teşekkürünün Tebli
ğine Dair 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 7.VII. 1934 - Sayı : 2745) 

No. 
828 

İran Şahinşahı Âlâ Hazreti Humayunu 'nun Türkiye 'yi teşrifleri müna-
sebetile de muhtelif yerlerde Büyük Gazinin ve Başvekil Pş. Hazretlerinin 
huzurlari le kara, deniz ve hava kıtaat ve müessesat ınca yapı lan tatbikat
ta ve geçit resimlerinde ordumuzun bakımı ve talim ve terbiyesi için y e 
rinde sarfedilen emeklerin muvaffak olduğu Muhte rem Başveki l imizin 
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muhtel i f vesilelerle ve sitayişle vaki beyanat ından da anlaşı lmış olduğun
dan, Millî Müdafaa vekâletine, Büyük Meclis ' in takdir ve teşekkürünün 
tebliğine karar verilmiştir. (Cilt: 23 - Sayfa : 415:416) 

4 T e m m u z 1934 
Kavanin : 13 

B ü y ü k Millet Meclisi 'nin K a h r a m a n Orduya Saygı ve Se lamlarının 
Bildirilmesi Hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 4.VIIL1936 - Sayı: 3373) 

N o . 
956 

Boğazlar mukavelenamesinin tasdiki münasebeti le Türk yurdunun 
ve onun bütün varlığının ve yurd kapılarının ebedî ve asîl koruyucusu 
olan kahraman Türk ordusuna Büyük Millet Meclisi 'nin derin saygı ve 
selamlarının bildirilmesine karar verilmiştir. (Cilt: 12 - Sayfa : 330) 

31 T e m m u z 1936 
Kavanin : 16 

B ü y ü k Millet Meclisi 'nin K a h r a m a n Orduya Se lam ve Takdir ler inin 
Sunulmasına Dair 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 2.M. 1937 - Sayı : 3620) 

No. 
994 

Büyük Millet Meclisi 'nin kahraman orduya selam ve takdirlerinin su
nulmasına karar verilmiştir. (Cilt: 18 - Sayfa : 408) 

29 Mayıs 1937 
Kavanin : 17 

B ü y ü k Millet Meclis i 'nin Orduya Se lam ve İ t imadının 
Ulaştırı lmasına Dair 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28.V. 1938 - Sayı : 3919) 

N o . 
1051 

Büyük Millet Meclisi 'nin orduya selam ve i t imadının ulaştır ı lmasına 
karar verilmiştir. (Cilt: 25 - Sayfa : 214) 

26 Mayıs 1938 
Kavanin : 18 
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B ü y ü k Millet Meclisi 'nin Orduya Se lam ve Saygı larının 
İblağına Dair 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 31.V. 1939 - Sayı : 4220) 

N o . 
1098 

Memleket imiz in müdafaasını ve dünya sulhunu temin edecek olan 
yüksek şerefli o rdumuza ve bu ordunun yüksek liyakatlerile sevk ve ida
resini deruhde etmiş olanlara Büyük Millet Meclisi nin selam ve saygıla
rının iblâğına karar verilmiştir. (Cilt: 2 - Sayfa : 374:375) 

29 Mayıs 1939 
Kavanin : 20. S. 80 

B ü y ü k Millet Meclisi 'nin Orduya Selam ve Muhabbet ler in in İblâğı 
Hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 31.V.1940 - Sayı: 4523) 

No. 
1180 

Kahraman ordumuza Büyük Millet Meclisi 'nin selam ve muhabbet le 
rinin iblâğına karar verilmiştir. (Cilt: 11 - Sayfa : 342) 

28 Mayıs 1940 
Kavanin : 2 1 . S. 186 

B ü y ü k Millet Meclisi 'nin Orduya İt imadının, Se lam ve 
Muhabbet in in İblâğı Hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 31.V.1941 - Sayı : 4822) 

No. 
1243 

Türk istiklâlinin ve Türk vatanının muhafaza ve müdafaası emr inde 
Cumhur iye t ordusunun salâbet ve metanetine, kudret ve kuvvet ine Bü
yük Millet Meclisi 'nin emniyet ve itimadının, selam ve muhabbet in in ib
lâğına karar verilmiştir. (Cilt: 18 - Sayfa : 275) 

29 Mayıs 1941 
Kavanin : 22, S. 961 
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Türkiye B ü y ü k Millet Meclisi 'nin Güveninin ve Selam ve Sevgisinin 
Orduya Ulaştırı lması Hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 30.V.1942 - Sayı : 5119) 

No. 

1291 

Dünyanın bu ölüm ve kalım mücadelesinde kudret ve kuvvetiyle Hü

kümetin açık ve dürüst siyasetinin muvaffakiyetine yard ım ederek mem

lekette sulhu idame eden Türk istiklâlinin muhafızı ve Türk vatanının 

müdafii Cumhuriyet ordusuna Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin güveni

nin ve selam ve sevgisinin ulaştırılmasına karar verilmiştir (Cilt: 25 - Say
fa : 367:368) 

27 Mayıs 1942 

Kavanin : 23 

B ü y ü k Orduya B ü y ü k Millet Meclisi 'nin İtimat ve M u h a b b e t 

Duygularının Bildirilmesi Hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 29.V.1943 - Sayı : 5416) 

No. 
1341 

Büyük orduya Büyük Millet Meclisi 'nin itimat ve muhabbet duygula
rının bildiri lmesine karar verilmiştir. (Cilt: 2 - Sayfa : 304:305) 

27 Mayıs 1943 
Kavanin : 25 

K a h r a m a n Ordumuza Türkiye Büyük Millet Meclis i 'nin Se lam, 

Sevgi ve Güveninin Bildiri lmesi Hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 2.VI.1944 - Sayı : 5720) 

No. 
1402 

Türk inkılâp ve istiklâlinin koruyucusu ve kollayıcısı olan kahraman 
ordumuza Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin selam, sevgi ve güveninin bil
dir i lmesine karar verilmiştir. (Cilt: 10 - Sayfa : 412) 

29 Mayıs 1944 
Kavanin : 26 
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Orduya Büyük Millet Meclisi*nin Şükran ve Selamlarının 
Bildirilmesi Hakkında 

(Resmî Gazete ile ilânı : 24.V.1945 - Sayı : 6013) 
No. 

1466 

Görevinde iht imam ve gayret göstermekte olan Cumhur iye t Ordusu
na Büyük Millet Meclisi 'nin şükran ve selamlarının bi ldir i lmesine karar 
verilmiştir. (Cilt: 17 - Sayfa : 282-283) 

22 Mayıs 1945 
Kavanin : 27 

Orduya B ü y ü k Millet Meclisi 'nin Se lam ve Güvenin in 

Bildirilmesi Hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm : 22.XII.1945 - Sayı : 6187) 
N o . 

1481 

İkinci Cihan Harbini vatan sınırlarında Türk milletine lâyık vakar la 
geçiren ve bu suretle Türk vatanını esenlik ve güvenlik alcında tutan bü
yük ve kahraman Türk ordusunun, bundan sonra dahi Türk milletinin 
bağımsızl ığını ve Türk vatanının güvenliğini ve mahfuziyetini ko ruma y o 
lunda, Büyük Millet Meclis ' in tevdî edeceği her vazifeyi ecdadına ve tari
hine yaraşır bir kahramanlık ve şerefle yapacağına Büyük Millet Mecl i 
si 'nin kesin güven ve inancının, selam ve sevgisi ile birlikte yüce ordu
muza bildiri lmesine karar verilmiştir. (Cilt: 20 - Sayfa : 242) 

20 Aralık 1945 
Kavanin : 28 

Orduya Büyük Millet Meclisi 'nin Güven, Se lam ve Sevgis inin 
Bildirilmesine Dair 

(Resmî Gazete ile ilânı: 21.XII.1946 - Sayı : 6486) 
No. 

1513 

Türkiye Cumhuriyet inin kurucusu ve Türk bağımsızl ığının bekçisi 
olan kara, deniz ve hava ordularımıza Büyük Millet Meclisi 'nin güven, se
lam ve sevgisinin bildirilmesine karar verilmiştir. (Cilt: 3 - Sayfa : 314) 

19 Aral ık 1946 
Kavanin : 29 
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Orduya B ü y ü k Millet Meclisi 'nin Selam, Güven ve Sevgis inin 
Bildiri lmesine Dair 

(Resmî Gazete ile ilâm : 30.XII.1948 - Sayı : 6793) 

N o . 
1572 

Aziz vatanımızı her yerde ve her vakit canını feda e tmekten çek inme-
yerek savunmaya hazır ve kaadir olan kahraman Kara, Deniz ve Hava 
Ordumuzun en büyük komutanından en küçük erine kadar hepsine Bü
yük Millet Meclisi 'nin candan selam, güven ve sevgisinin bildir i lmesine 
karar verilmiştir. (Cilt : 8 - Sayfa : 488,489) 

28 Aralık 1947 
Kavanin : 30 

1. - Hatay Milletvekili General Eyüp Durukan'la iki arkadaşının ordu
muza Büyük Millet Meclisi'nin candan selam ve güveninin bildirilmesine 
dair önergesi, 

2. - Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüney'le iki arkadaşının 
Ordumuza Büyük Millet Meclisi'nin candan sevgi ve selamlarının bildiril
mesine dair önergesi 

B A Ş K A N - İki önerge vardır, okutuyorum. (*) 

Yüksek Başkanlığa 

Aziz vatanımızı her yerde ve her vakit canını da feda e tmekten çekin-
meyerek savunmaya hazır ve kaadir olan kahraman kara, deniz ve hava 
o rdumuzun en büyük komutanından en küçük erine kadar hepsine Bü
yük Millet Meclisi 'nin candan selam ve güveninin bildiri lmesini arz ve 
teklif eyleriz. 

Hatay Milletvekili Gazianteb Milletvekil i 
Eyüp Durukan Gl. Aşir Atlı 

Van Milletvekili 

Rüştü Oktar 

Yüksek Başkanlığa 

Milli Savunma Bakanlığının Bütçesinin kabulü dolayısiyle Yüksek 
Meclis ' in kahraman ordumuzun kara, hava ve deniz bütün kuvvet ler ine 
candan sevgi ve selamlarımızın bildirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Milletvekili Kütahya Milletvekili 
G. Vehbi Kocagüney Orgl. Asım Gündüz 

(*) Tutanak Dergisi: C.8, B.25, s.488. Tarih : 28.12.1947 
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Ankara Milletvekili 
Korgl. Naci Tınaz 

Kayseri Milletvekili 
S. Avgın 

B A Ş K A N - Arkadaşlar; önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmeyenler.. . Önergeler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

(Sağdan ve soldan sürekli alkışlar). 

B A Ş K A N - Vatan ve milletin ve Türk inkılâbının şerefli, gayretli ve 

azimli koruyucusu, kollayıcısı olan ordumuza Büyük Kamutay ' ın bu ye 

rinde güven ve içten tezahürünü Başkanlık, yüksek iradelerine uyarak 

iblâğ edecektir. 

O r d u m u z a Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin İyi Dilekleriyle Se lâm, 

Güven ve İnanının Bildiri lmesine Dair 

(Resmî Gazete ile ilânı : 26.11.1949 - Sayı : 7142) 

Canımızdan fazla sevdiğimiz vatanımızı her yerde ve her vakit hayatı
nı da feda etmekten çekinmiyerek savunmaya hazır ve kaadir olan C u m 
huriyet Ordumuzun en Büyük Komutanından en genç erine kadar bütün 
mensuplar ına Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük hizmetler inde mu
vaffak olmaları hakkındaki iyi dilekleriyle selâm, güven ve inanının bildi
r i lmesine karar verilmiştir. (Cilt: 16 - Sayfa : 539-540) (*) 

24 Şubat 1949 
Kavanin : 31 

O r d u m u z a Türkiye B ü y ü k Millet Meclis i 'nin Se lam ve 
Muhabbet ler inin Tebliğine Dair 

(Resmî Gazete ile ilânı : 25.11.1955 - Sayı : 8940) 

Tarihimizi zaferle dolduran ve milletimizin en geniş i t imadını sinesin
de toplayan kahraman ordumuza Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin se lam 
ve muhabbet ler inin tebliğine müttefikan karar verilmiştir. (Cilt : 5 - Say

fa : 539) 

(*) IX. Dönemde alınan 1688, 1712, 1829, 1837 ve 1838 numaralı kararlar için 
5340,5341 ve 5342. sayfalara bkz.) 

No. 
1639 

No . 
1937 

22 Şubat 1955 
Kavanin : 37 
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5350 

Şanlı O r d u m u z a Türkiye Büyük Millet Meclis i 'nin Se lam ve 
Sevgilerinin Bildiri lmesine Dair 

(Resmî Gazete ile ilânı : 29.11.1956 - Sayı : 9246) 
No. 

1959 

Şanlı ordumuza Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin selam ve sevgilerinin 
bildiri lmesine müttefikan karar verilmiştir. (Cilt : 10 - Sayfa : 680-681) 

24 Şubat 1956 
Kavanin : 3 8 / 2 

Şanlı ve K a h r a m a n Ordumuza Türkiye B ü y ü k Millet Mecl is i 'nin 
Selam ve Sevgilerinin Bildiri lmesine Dair 

(Resmî Gazete ile ilânı : 27.11.1957 - Sayı : 9546) 
No. 

2066 

Şanlı ve kahraman ordumuza Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin selam 
ve sevgilerinin bildirilmesine müttefikan karar verilmiştir. (Cilt: 17 - Say
fa : 763:764) 

25 Şubat 1957 
Kavanin : 39 

Şanlı ve K a h r a m a n Ordumuza Türkiye B ü y ü k Millet Mecl is i 'nin 
Güven, Se lam ve Muhabbet ler inin İblâğına Dair 

(Resmî Gazete ile ilânı: 27.11.1958 - Sayı: 9845) 
No. 

2099 

Yurdumuzun ve istiklâlimizin koruyucusu şanlı ve kahraman ordu
muza Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin güven, selam ve muhabbet ler inin 
iblâğına müttefikan karar verilmiştir. (Cilt: 2 - Sayfa : 548:549) 

24 Şubat 1958 
Kavanin : 40 

Şanlı ve K a h r a m a n Ordumuza Türkiye B ü y ü k Millet Meclis i 'nin 
Güven, Se lam ve Muhabbet ler inin İblâğına Dair 

(Resmî Gazete ile ilânı: 26.11.1959 - Sayı: 10145) 
No. 

2119 

Yurdumuzun ve istiklâlimizin koruyucusu şanlı ve kahraman Ordu
muza Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin güven, selam ve muhabbet ler inin 
iblâğına müttefikan karar verilmiştir (Cilt: 7 - Sayfa : 734:735) 

25 Şubat 1959 
Kavanin : 41 
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Şanlı ve K a h r a m a n Ordumuza Türkiye B ü y ü k Millet Mecl is i 'nin 
Güven, Se lam ve Muhabbet ler inin İblâğına Dair 

(Resmî Gazete ile ilânı : 27.11.1960 - Sayı : 10443) 
No. 

2243 

Yurdumuzun ve istiklâlimizin koruyucusu şanlı ve kahraman ordu
m u z a Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin güven, selam ve muhabbet ler in in 
iblağına müttefikan karar verilmiştir. (Cilt: 12 - Sayfa : 420,421) 

24 Şubat 1960 
Kavanin : 42 

Kahraman ve şanlı ordumuza Kurucu Meclisin şükran, sevgi ve saygı
larının ulaştırılması hakkındaki önergeler (*) 

B A Ş K A N - Bazı takrirler var, yüksek bilgilerinize sunuyorum. 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Millî Savunma Bütçesinin kabulü münasebet iyle öteden beri usul ol
duğu veçhile o rdumuza sadece bir selam ve sevgi gönder i lmemesin i ve fa
kat son ihtilali bütün dünyanın takdirini kazanacak tarzda başarmış 
olan Türk Silâhlı Kuvvetlerine Türk milletinin ve Meclis ' imizin şükran 
hislerinin bildiri lmesinin karar altına alınmasını arz ve teklif eder im. 

Derviş Sami Taşman 

Yüksek Başkanlığa 

Şerefi tarihi boyunca şan ve hamaset destanları yara tmış ve 27 Ma
yıs İnkılâbını büyük bir asalet ve adalet duygusu içinde başarmış bulu
nan, Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine yüksek Meclis ' in şükran, sevgi 
ve saygılarının ulaştırılmasına yüksek delâletlerinizi arz ve teklif ederiz. 

Zaimoğlu Galip Kenan Güley Ferda Gürman A. Nafiz 

Yüksek Başkanlığa 

1961 Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin Kurucu Meclis tarafından 

kabulü vesilesi ile : 

Bütün Silâhlı Kuvvetler imize : 

Memleket in kaderi için gösterilen eşsiz ve asîl davranışla millî bütün
lük ve birl iğimizi kurtarmadaki hizmetlerinden; ve yurdun savunmasın
daki şerefli ve vakur vazifelerinden dolayı, minnet ve şükranlar ımızın, 

(*) Tutanak Dergisi: B.2, Tarih : 21.2.1961 
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daha nice nice başarılar ve zaferlere kavuşma dileklerimizin ulaştırılma
sına delâletlerinizi saygı ile arz ve talebederiz. 

Sırrı Atalay Emin Soysal 

Babür Ardahan Nüvit Yetkin 

Kurucu Meclis Yüksek Başkanlığına 

Büyük milletimizin iftiharı, millî hakimiyetin ve insan haklarının ko
ruyucusu ve teminatı olan ordumuza; Kurucu Meclis ' in şükran duygula
rının ileti lmesinin karar altına alınmasını saygılarla arz ve teklif ederiz. 

Sahir Kurutluoğlu Halil Sezai Erkut 

İbrahim Saffet Omay Zeki Kumrulu 

Ahmet Akar Şinasi Özdencğlu 

İhsan Kabadayı Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Kurucu Meclis Yüksek Başkanlığına 

Kahraman ordumuza Kurucu Meclis üyelerinin güven ve şükran duy

gularının ulaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Asbuzoğlu Şevket Isıtan Rıza 

Engin Yaşar 

B A Ş K A N - Kurucu Meclis*in şanlı ve kahraman ordumuza sıcak duy
gularının bildirilmesi hakkında sunulan önergeleri yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
(Sürekti alkışlar) 

Millî Savunma Bütçesinin kabulü münasebetiyle kahraman Türk Silâh
lı Kuvvetlerine ve onun fedakâr mensuplarına Millet Meclisi'nin selam, 
şükran, güven ve sevgilerinin iletilmesine dair önergeler (4/49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55) (*) 

B A Ş K A N - Millî Savunma Bütçesinin kabulü münasebet iyle gelmiş 
önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin konuşulup kabul edildiği şu sı
rada bağımsızl ığımızın ve geleceğimizin azimli koruyucusu, tarihi şeref ve 
şanla dolu Türk Silâhlı Kuvvetlerine, Millet Meclisi nin şükran ve sevgi 
duygularının Başkanlığınızca iletilmesinin kararlaştırı lmasını saygıları
mızla arz ve teklif ederiz. 

(*) Tutanak Dergisi: C.3, B.52, s. 107-108, Tarih : 21.2.1962 
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C.H.P. 
Bursa 

C .K.M.P . 
Bolu 

Sadrettin Çanga Kâmil İnal 

A.P. 
Bursa 

Y.T.P . 

Ziya Uğur 
Kırklareli 

Alâattin Eriş 

Meclis Başkanlığına 
Millî varl ığımızın ve bütünlüğümüzün koruyucusu, 27 Mayıs İhtilâli

nin yaratıcısı, Atatürk ilkelerinin zinde ve azimli bekçisi şanlı o rdumuza 
Meclis ' imizin şükran ve güvenlerinin bildirilmesini teklif ederiz. 

Millî Savunma 1962 Bütçesinin kabulü münasebetiyle; 

Millî varl ığımızın teminatı, yurdun, Atatürk inkılâplarının ve onun ta
biî neticesi olan demokratik rejimin bekçisi ve millî birlik ve beraberl iği
mizin sembolü kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize Meclis imizin güven , sev
gi ve selamlarının iletilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Türk tarihinin ezeli ve ebedî şan ve şeref timsali olan; a tom devr inde 
de bu eşsiz niteliğini koruyup N A T O , C E N T O paktları içinde ve bütün kö
tü niyet besleyecek devletlerin karşısında Türkiye Cumhuriyet i nin va
kur, kahraman nöbetçisi Mehmetçiği , er, assubay, subay ve Yüksek Ku
mandan Mehmetçikler imizden kurulan Türk Silâhlı Kuvvetlerini , en de
rin güven ve gurur duygularımızla, ebedî zafer temenniler imizle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak selamlar ve önünde her kötü niyetin yıkıla
cağına inancımızı da arz ve teyidederiz. 

İzmir 
Lebit Yurdoğlu 

İzmir 
Arif Ertunga 

İstanbul 
Oğuz Oran 

İzmir 
Mustafa Uyar 

İzmir 
Necip Mirkelâmoğlu 

Yozgat 
Celâl Sungur 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

İzmir 
Şeref Bakşık 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Ankara 
İbrahim İmirzalıoğlu 

A m a s y a 

Reşat Arpacıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

Niğde 
Asım Eren 
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Sayın Başkanlığa 

Vatanımızın ve Cumhuriyet imizin koruyucusu; Şanlı Türk ordusuna, 
Büyük Millet Meclisi 'nin; sevgi, şükran ve güveninin, Meclis Riyaseti ka
nalı ile iletilmesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Yüksek Başkanlığa 

1962 yılı Millî Savunma Bütçesinin kabulü münasebet iyle millî varlı
ğımızın temeli ve timsali olan kahraman ve fedakâr Silâhlı Kuvvet ler imi
ze Millet Meclisi 'nin sevgi, saygı ve güven duygularının iblâğını arz ve tek
lif ederiz. 

Kayseri Ordu Zonguldak 
Bahri Yazır Ferda Güley Kenan Esengin 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Mukaddes vatanımızın, Cumhuriyet ve demokras imizin koruyucusu 
kahraman Türk ordusuna ve şerefli mensuplar ına Millet Meclisi 'nin gü
ven ve sevgilerinin bildirilmesini arz ederiz. 

21.2 .1962 

Sivas Kırşehir 
Cevad Odyakmaz Halil Özmen 

B A Ş K A N - Efendim, okutulan önergelerin hepsi; Mecl is imizce bütçe
lerin kabulü dolayısiyle şanlı ordumuza olan güven, saygı ve selamları
mızı ulaşt ırmak hakkındadır. Önergelerin hepsini oylarınıza sunuyorum. 
(Alkışlar) Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. Arkadaşlar itti
fakla kabul edilmiştir. (Sürekli alkışlar) Başkanlıkça Meclis ' in kararı şanlı 
o rdumuza bildirilecektir. 

Tarihî Varlığımızın Sembolü ve Geleceğimizin Teminat ı Olan 

K a h r a m a n Silâhlı Kuvvetlerimize, Yüce Meclis' in Engin G ü v e n ve 

Sevgilerini Teyidettiğine Dair. (Karar No. : 159) (*) 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabul edildiği şu anda, Yüce 
Meclis ' in, tarihî varlığımızın sembolü ve geleceğimizin teminatı olan kah
raman Silahlı Kuvvetlerimize, engin güven ve sevgilerini teyit ettiğine mü
tedair kararı muhterem U m u m î Heyetin takdirine arz ederiz. 

(*) Tutanak Dergisi: C.13, B.51, s.48-49. Tarih : 16.2.1963 
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C.H.P. Grubu adına 
Dr. İbrahim Öktem 

Y.T.P . Grubu adına 
Sadık Perinçek 

A.P. Grubu adına 
Cihat Bilgehan 

C.K.M.P. Grubu adına 
Mustafa Kepir 

M.P. Grubu adına 
Zekâi Dorman 

B A Ş K A N - Sayın arkadaşlar, müsaade ederseniz son, beş Grup Baş
kanı tarafından imzalanmış bulunan takriri tekrar okutup oyunuza su
nacağım. 

(5 Grup Başkanı tarafından verilmiş bulunan önerge tekrar okundu . ) 

B A Ş K A N - Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul e tme
yenler. . . Oybirliğiyle kabul edilmiştir. (Aikışiar) 

Riyaset Divanı yüce varlığımız, şanlı ordumuza Mecl is imizin gereken 
şükran ve selamlarını bildirecektir. (Alkışlar) 

Anayasanın ve Atatürk devrimlerinin savunucusu kahraman Türk Si
lâhlı Kuvvetlerimize Yüce Meclis'in güven, saygı ve sevgilerinin iletilmesine 
dair önergeler. (*) 

B A Ş K A N - Bu münasebet le verilmiş iki önerge vardır, okutuyorum. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münasebet iyle 27 Mayı s 
1960 Devr iminden doğan Türkiye Cumhuriyet i Anayasas ı içerisinde Ata 
türk Devrimlerinin ve demokrat ik rejimin, Yüce Meclis ' in güvenine daya
nan Hükümet in emrindeki sadık savunucusu kahraman Türk Silâhlı 
Kuvvet ler ine Millet Meclisi Yüksek itimat duygularının ve içten gelen se
lamlarının bildiri lmesine karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

C.H.P. Grubu adına Y.T.P. Grubu adına 
C.H.P. Grup Başkanvekil i Y.T.P. Grup Başkanveki l i 

Yüksek Başkanlığa 

Burdur 
Prof. Fethi Çelikbaş 

C.K.M.P . Grubu adına 
Erzurum 

Şerafettin Konuray 

Tokat 
Ali Dizman 

M.P. Grubu adına 
Başkanvekil i 

İstanbul 
Ö. Zekâi Dorman 

Çorum 
Necmi Ökten 

(*) Tutanak Dergisi: C.27, B.59, s.478-479, Tarih : 22.2.1964 
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A.P. Grubu adına 
Başkanvekili 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

(Alkışlar) Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin kahraman ve fedakâr Silâhlı Kuvvet ler imize karşı 
duyduğu saygı, sevgi ve güven duygusunun, Millî Savunma Bakanlığı 
1964 bütçesinin kabul edildiği bugün, Yüksek Başkanlığınızca. Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Komutanı Sayın Genelkurmay Başkanımız nezdinde bir 
defa daha tekrar ve teyit buyurulmasını arz ve teklif eyler im. 

Ordu 
Ferda Güley 

(Alkışlar) 

B A Ş K A N - Verilen önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. . 
Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Gereği Riyasetçe yerine getirilecektir. 

Bu arada verilmiş iki önerge vardır, okutuyorum : (*) 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığının 1965 yılı Bütçesinin görüşülmesi müna
sebetiyle aziz vatanımızın bekçisi, sulhun koruyucusu, fedakâr ve kahra
man Silâhlı Kuvvetler imize Yüce Meclisin güven ve en iyi duygular ının 
iletilmesi hususunun karara bağlanmasını arz ve teklif eder im. 

A.P. Grubu adına 
Grup Başkanı 

İbrahim Etem Kılıçoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

En büyük ulusal varlığımız oları şerefli Türk Silâhlı Kuvvetleri men
suplarına Yüce Meclisimizin başarı dilekleriyle selam ve muhabbet ler inin 
ulaştır ı lmasını dileriz. 

İstanbul Giresun 
Reşit Ülker M. Kemal Çilesiz 

B A Ş K A N - Önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. . Etme
yenler. . . Kabul edilmiştir. 

Gereği Riyasetçe yer ine getirilecektir. 

Muhte rem arkadaşlarım. Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin sona 
ermesi dolayısiyle Millet Meclisi 'nin Türk Silâhlı Kuvvetler ine güven, bağ-

(*) Tutanak Dergisi: C.40, B.lll, Tarih : 21.5.1965 
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lılık ve selamının bildirilmesini teklif eden ayrı ayrı önergeler gelmiştir, 
okutuyorum.!*) 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi dolayısiyle yurdun , 
C u m h u r i y e t i n ve Anayasamız ın bekçisi Türk Silâhlı Kuvvet ler ine Millet 
Meclisi 'nin tam ve sarsılmaz güveninin ve selamlarının i let i lmesinin ka
rara bağlanmasını teklif ederiz. 

Kocaeli Kayseri 
Nihat Erim Turhan Feyzioğlu 

(Alkışlar) 

Sayın Meclis Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığına ait Bütçesinin görüşmesi münasebet iy le 
bu bütçenin kabulünü mütaakıp Büyük Türk milletinin hür ve demok
ratik rejimin teminatı ve bekçisi kahraman ve şanlı Türk ordular ına Y ü 
ce Meclis ' in güven ve takdir hislerinin bir kere daha izhar ve ifade edil
mesini arz ederiz. 

Ankara Tunceli 
Mustafa Kemal Yılmaz Kenan Aral 

(Alkışlar) 

Sayın Meclis Başkanlığına 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Bütçesi görüşülürken millî bir iman içeri
sinde Türkiye'nin ve Türk milletinin bekçiliğini yapan, üç kıtada at koştu
ran, Meteler ' in, Oğuzlar'ın, Alpaslanlar in, Fatihlerin, Atatürk 'ün torunla
rı bulunan asîl ve kahraman Türk ordusuna bağlılıklarımızı, güvenimizin, 
sevgilerimizin ve hürmetlerimizin sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Kayseri İzmir 
Mehmet Ateşoğlu Osman Zeki Efeoğlu 

(Alkışlar) 

Sayın Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabul edildiği şu anda, tarihi bo
yunca büyük milletimizin istiklâlini kahramanlıkla, şan ve şereflerle ko
rumuş olan Türk Silâhlı Kuvvetlerine Millet Meclisimizin derin güven ve 
bağlılık hislerinin duyurulmasına delâletinizi saygı ile arz ve teklif eder im. 

Adalet Partisi Grup Başkanveki l i 
İstanbul 

Muhiddin Güven 

(Alkışlar) 

(*) Tutanak Dergisi: C.4, s. 499-500, Tarih : 24.2.1966 
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B A Ş K A N - Son olarak bir önerge daha geldi efendim, onu da okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

1966 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü ile Millet Mecli
si olarak Silâhlı Kuvvetlerimize ayırabildiğimiz ödeneğin en vatansever 
duygular la ve en faydalı bir şekilde yerine sarf edileceğinden ve şanlı or
dumuzun icabı halinde görevini millî mefahirimize yaraşır şekilde yer ine 
get i receğinden emin olarak, Yüksek Mec l i s in hissiyatına da tercüman ol
mak üzere, derin itimat duygularımızla takdir hislerimizin Silâhlı Kuvvet
lerimize Yüce Meclis adına duyurulmasını arz ederiz. 

Uşak Artvin 
Mehmet Fahri Uğrasızoğlu Mustafa Rona 

Maraş 
Veysi Kadıoğlu 

(Alkışlar) 

B A Ş K A N - Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisi 'nin Türk Silâhlı Kuv
vetlerine güven, bağlılık ve selamlarının bildirilmesi hakkındaki önerge
leri oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler. . . İttifakla kabul 
edilmiştir. Gereği Başkanlıkça yapılacaktır. (Alkışlar) 

Türk Silâhlı Kuvvetlerine güven, şükran, sevgi ve selamlarının ulaştı
rılması için üç tane önerge vardır. Bu önergeleri, Başkanlığa veriliş sıra
sına göre, okutuyorum :(*) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Atatürk devrimlerine, 27 Mayıs 1960 Devrimine ve insan haklarına 
dayanan millî demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti nitelikleri ile ebe
dî Türkiye Cumhur iye t in in ve Türk Devletinin ülke ve millet olarak bö
lünmezliğinin bekçiliği görevini Anayasa, kanun ve nizamlar içinde tam 
bir vatanseverl ikle yerine getiren kahraman Türk Silâhlı Kuvvet ler ine 
Millet Meclisi 'nin takdir ve şükran duygularının duyurulmasına Genel 
Kurulca karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

C.H.P. Grubu adına 
Balıkesir 

Süreyya Koç 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bütçesinin kabul edildiği şu anda Büyük Mil let imizin 
ve vatanımızın istiklâl ve tamamiyetinin teminatı olan şanlı Silâhlı Kuv-

(*) Tutanak Dergisi: C.13, B.57, s.417-418, Tarih : 18.2.1967 
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vetler imize Meclisimizin güven ve takdir hislerinin duyurulmasına delâ
letinizi arz ederiz. 

A.P. Grubu Başkanvekil i 
Aydın Erzincan 

Nahit Menteşe Hüsamettin Atabeyli 

Sayın Başkanlığa 

Millî egemenliğimizin temeli, millî siyasetimizin dayanağı , Y ü c e Mil le
t imizin göz bebeği Silâhlı Kuvvetlerimize ve yüksek mertebedeki kuman
danlar ımızdan Mehmetçikler imize kadar heyeti umumîyes ine Mecl is imi
zin selamlarının ve sevgilerinin bildirilmesini oya koymanız ı teklif ve rica 
eder im. Saygılarımla. 

Çorum 
Nejdet Yücer 

B A Ş K A N - Bu suretle Millî Savunma Bakanlığı Bütçesini kabul etmiş 
bulunuyorsunuz. Bütçenin, Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve onun değerl i ko
mutanlar ına hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

Efendim, Millet Meclisi 'nin Türk Silâhlı Kuvvetleri 'ne takdir, şükran, 
güven, sevgi ve selamlarının bildirilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler. . . İttifakla kabul edilmiştir. 

Bu karar, Başkanlıkça yerine getirilecektir. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi ve kabu
lü dolayisiyle A.P. Grubu ile C.H.P. Grubu tarafından veri lmiş iki önerge 
vardır; okutuyorum.(*) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin görüşüldüğü şu anda tarih bo
yunca müstakil yaşamış , hak ve hürriyetleri için savaşmış Büyük Türk 
milletinin istiklâl ve tamamiyetinin teminatı olan kahraman Türk Silâhlı 
Kuvvet ler ine, Millet Meclisimizin takdir, güven ve şükran duygular ının 
duyurulmasına delâletlerinizi arz ve teklif ederim. 

A.P . Millet Meclisi Grubu adına 
Aydın 

Nahit Menteşe 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı 1968 yılı Bütçesinin kabul edildiği şu anda 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kahraman subay, astsubay ve erlerine Büyük 
Millet Meclisi 'nin güven ve sevgilerinin bildirilmesini teklif eder im. 
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C.H.P. Millet Meclisi Grup Başkanvekilleri 

Elazığ Kocaeli 
Kemal Satır Nihat Erim 

B A Ş K A N - Efendim Millet Meclisi 'nin Türk Silâhlı Kuvvet ler ine takdir, 
güven, sevgi ve şükran duygularının bildirilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler. . . İttifakla kabul edilmiştir. 
Muktezası Başkanlıkça yerine getirilecektir. 

BAŞKANLıK DIVANıNıN GENEL KURULA S U N U Ş L A R ı 

Parti temsilcilerinin, şanlı ve kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine Millet 
Meclisi'nin güven ve başarı dileklerinin iletilmesine dair önergesi.(*) 

B A Ş K A N - Muhterem arkadaşlarım; Başkanlığa bir önerge verilmiştir. 
Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin müzakere ve Y ü c e Mecl isçe ka
bul buyurulduğu yüksek malûmlarıdır. Bu vesile ile şanlı ve kahraman 
Türk Silâhlı Kuvvetlerimize parti meclis gruplarımızın güvenini ve mevdu 
vazifeleri en başarılı bir şekilde ifa edeceği inancımızı, bütçelerinin hayır
lı ve uğurlu olması temennilerimizle duyurulmasına delâlet buyurulma-
sını arz ve teklif ederiz. 

A.P . Grubu adına C.H.P. Grubu adına 
Başkanvekil i Başkanvekil i 

Efem Kılıçoğlu Nihat Erim 
Giresun Kocaeli 

G.P. Grubu adına M.P. Grubu adına 
Başkanvekil i Hüseyin A taman 

Hilmi İncesulu İstanbul 
Çorum 

Y.T.P . Grubu adına 
Başkanvekil i 

Nihat Diler 
Erzurum 

(Alkışlar) 

B A Ş K A N - Bütçesi Meclisimizce kabul edilmiş bulunan Millî Savun
ma Bakanlığının ve şerefli Türk ordusunun vatan sınırlarında şu anda 
nöbet bekleyen erinden, orgeneraline kadar bütün efradına Millet Mecl i-

(*) Tutanak Dergisi: C.33, B.54, s.432. Tarih : 17.2.1969 
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si'nin şükranlarının bildirilmesini tememnni eden işbu önerge Başkan
lıkça muameleye konacaktır. 

T A R I K ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) - Sayın Başkan, bizim Grubumuzun 
da temennilerinin ilâve edilmesini rica edeceğiz. 

B A Ş K A N - Peki efendim, onu da ilhak ederiz. 

B A Ş K A N - Bir takrir vardır, okutuyorum.(*) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Y ü c e Meclis imizde yapılan müzakereler neticesinde Millî S a v u n m a 
Bütçesi kabul edilmiş bulunmaktadır. Memleket imizin bü tünlüğünün 
korunmasında vazifelerini şerefle yapmış olan, bundan böyle de yapaca
ğından asla şüphemiz bulunmayan; tarihi şan ve şereflerle dolu Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin şu anda sınır boylarında nöbet bekleyen er inden Ge
ne lkurmay Başkanına kadar bütün mensuplarına Millet Meclisi 'nin 
inanç ve şükranlarının teyidini temenni eder, bütçenin Millî S a v u n m a ca
miası ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 

Adalet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına Grubu adına 
Orhan Eren Necdet Uğur 

Güven Partisi Grubu adına 
Mehmet Nebil Oktay 

("Bravo" sesleri, alkışlar) 

B A Ş K A N - Siyasî parti grup başkan vekilleri tarafından ver i lmiş bulu
nan takririn gereği Başkanlıkça yerine getirilecektir. 

B A Ş K A N L I K DİVANININ G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R I (Devam) 

Gruplar temsilcilerinin, Türkiye'mizin ve demokratik rejimimizin şanlı 
bekçisi kahraman ordumuza Millet Meclisi'nin sevgi ve şükranlarının iletil
mesine dair önergesi (**) 

B A Ş K A N - Bir önerge vardır, arz ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Türkiye 'mizin ve demokratik rejimimizin şanlı bekçisi kahraman or
dumuza Millet Meclisi 'nin sevgi ve şükranlarının iletilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

A.P . Grup Başkanvekili C.H.P Grup Başkanveki l i 
İbrahim Aytaç Necdet Uğur 

(*) Tutanak Dergisi : C.5, B.87, Tarih : 24.5.1970 
(**) Tutanak Dergisi: C.ll, B.53, Tarih : 19.2.1971 

5361 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Demokrat ik Parti Grup M.G.P. Grup 
Başkanvekil i Başkanvekil i Y . 
Vedat Önsal Hasan Tosyalı 

B A Ş K A N - Başkanlıkça gereği yerine getirilecektir efendim. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin saygı ve 
güven duygularının ulaştırılmasına dair Grup Başkan ve Başkanveki l le-
ri tarafından verilen önerge.(*) 

B A Ş K A N - Bir önerge gelmiştir, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî varlığımızın ve bütünlüğümüzün ebedî Türkiye Cumhur iye t imi
zin şerefli savunucusu Türk Silâhlı Kuvvetlerine, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 'nin sevgi, saygı ve güven duygularının ulaştırılması hususunun 
karara bağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

A.P. Grup Başkanvekili C.H.P. Grup Başkanveki l i 
İzmir Bolu 

Ali Naili Erdem Kemal Demir 

M.G.P. Grup D.P. Grubu 
Başkanvekil i Yönet im Kurulu Üyesi 

Konya Kocaeli 
Vefa Tanır Vehbi Engiz 

A H M E T B U L D A N L I (Muğla) - Bu önergemi geri a l ıyorum. 

B A Ş K A N - Sayın Buldanlı önergesini geri almışlardır. 

Okunan bu önergenin gereği Başkanlıkça yapılacak, yer ine getirile
cektir. 

B A Ş K A N - Bu arada bir önerge gelmiştir, bu önergeyi takdim ediyo
rum, efendim. (**) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü vesilesiyle, Mecl is imizin 
aziz vatanımızın ve büyük milletimizin vefakâr ve sadık bekçisi , fazilet ve 
feragatin temsilcisi, ulusun kayıtsız ve şartsız egemenliğine inanan ve 
her türlü dış tecavüze karşı uyanık ve onu bertarafa güçlü, kahraman Si
lâhlı Kuvvetler imize güven ve sevgi duygularının bildiri lmesine karar ve 
rilmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 

C.H.P. Grup Başkanvekil i A.P . Grup Başkanvekil i 
Selçuk Erverdi Cihat Bilgehan 

(*) Tutanak Dergisi: C.21, B.44, s.439. Tarih : 20.2.1972 
1923'te karar yoktur. (Tutanak Dergisi: C.34, B.63. s.470, Tarih : 20.2.1973) 

(**) Tutanak Dergisi: C.4, B.81, s.560-561. Tarih : 21.5.1974 
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M.S.P. Grup Başkanvekil i 
Hüseyin Abbas 

D.P. Grup Başkanveki l i 
Hasan Korkmazcan 

C.G.P. Grup Başkanvekil i 

Vefa Tanır 

B A Ş K A N - Değerli arkadaşlarım, Başkanlık Divanımızın da içtenlikle 
katıldığı bu önergenin gereği Başkanlığınızca yapılacaktır efendim. (Al
kışlar) 

B A Ş K A N - Grup başkanvekil i arkadaşlarımızın vermiş olduğu bir 
önerge var, okutuyorum.(*) 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi vesilesi ile, vatan ve mil let imizin 
azimli bekçisi , demokrat ik rejimin ve millî iradenin inançlı savunucusu, 
güçlü şanlı ve kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplar ına, Mil 
let Meclisi 'nin sevgi, saygı ve güven duygularının iletilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

C.H.P. Grup Başkanvekil i A.P. Grup Başkanveki l i 

(Alkışlar) 

B A Ş K A N - Önergenin gereği Başkanlıkça yapılacaktır efendim. 

B A Ş K A N - Bir önerge vardır, okutuyorum: (**) 

(*) Tutanak Dergisi: C.9, B.43, s.379, Tarih : 20.2.1975 
(**) Tutanak Dergisi : C.15, B.61. s.728, Tarih : 20.2.1976 

- 1977'de karar goktur. (Tutanak Dergisi: C.24, B.50, s.457, Tarih : 20.2.1977) 
- 1978'de karar goktur. (Tutanak Dergisi: C.3. B.112, s.366, Tarih : 21.2.1978) 
- 1979'da karar goktur. (Tutanak Dergisi: C.ll, B.62, s.244, Tarih : 24.2.1979) 
- 1980'de karar goktur. (Tutanak Dergisi: C.15, B.54, s.307. Tarih : 26.2.1980) 
- 1981'de karar goktur. (Millî Güvenlik Konsegi, Tutanak Dergisi : C.2, B.39, 

s.292. Tarih : 23.2.1981) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul 
Necdet Uğur 

M.S.P. Grup Başkanvekil i 
İstanbul 

Süleyman Arif Emre 

Edirne 
İlhami Ertem 

D.P. Grup Başkanvekil i yer ine 
Kars 

Yasin Bozkurt 

C.G.P. Grup Başkanvekil i 

Kayseri 

Mehmet Altmışyedioğlu 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1976 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münase
betiyle yüce milletimizin medarı iftiharı olan kahraman Silâhlı Kuvvet le
rimize Meclis imizin sonsuz güven ve başarılarının devamına dair temen
nilerinin iblâğını arz ve teklif ederiz. 

B A Ş K A N - Gereği yapılacaktır efendim. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münasebetiyle kahraman 
Türk ordusuna ve O'nun değerli komutanlarına Danışma Meclisi'nin şük
ran, takdir ve güven duygularının iletilmesine dair önergeleri*) 

B A Ş K A N - Sayın üyeler; Danışma Meclisi üyelerinin Türk Silâhlı Kuv
vetlerine karşı duyduğu sonsuz sevgi, saygı ve takdir hislerini ifade eden 
aynı içerikli önergeler vardır. Takdir buyurursunuz ki, bu önergeler yal
nız imza sahibi arkadaşlarımızın değil, tüm Danışma Meclisinin en derin 
ve en samimî hislerinin bir ifadesidir. 

Önergeleri okutuyorum efendim : 

Millî Savunma Bütçesi dolayısıyla Türk yurdunun savunmasında 
Türkiye Cumhur iye t in in korunmasında ve yücel t i lmesinde büyük ve şe
refli hizmetler gören ordu -millet birliğinin temsilcisi Türk Silâhlı Kuvvet
lerine Danışma Meclisinin şükranlarının duyurulmasını arz ve rica ederiz 

Y ü c e milletimizin bağrından çıkan, yurdumuzu sürüklendiği iç savaş 
eşiğinden kurtaran, konumu itibariyle ateş çemberi içinde bulunan ülke
mizin korunmasında güvence kaynağımız olan hiyerarşik emir ve komu
ta zinciri içinde, komutanlarına, milletine ve Yüce Ata 'mızın ilkelerine 
bağlı olan ordumuza. Bütçesinin kabulü dolayısıyla Danışma Mecl is imi
zin takdir ve minnetlerinin iletilmesini arz ve teklif ederiz. 

A.P. Grup Başkanvekil i 
Ankara 

Dr. Oğuz Ay gün 

Sayın Başkanlığa 

Hamza Er oğlu 
Zeki Yıldırım 

Eroğlu Adnan Ersöz 
Idırım Mahir Canova 

Güngör Çakmakçı 

Danışma Meclisi Yüce Başkanlığına 

ihsan Göksel Halil Gelendost 

(*) Danışma Meclisi Tutanak Dergisi: C.ll, B.61, s.557, Tarih : 16.11.1982 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyet i 'nin ebedî koruyucu ve kollayıcısı, Ata türk ilke 

ve inkılâplarının yı lmaz savunucusu, şanlı Türk ordusu mensuplar ına 
1983 yılı Millî Savunma Bakanlığının Bütçesinin kabulü münasebet iy le 
Dan ı şma Meclisinin şükran ve bağlılık duygularının ileti lmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ali Dikmen Fikri Devrimsel 
Mustafa Alpdündar Mehmet Velid Koran 

M. Utkan Kocatürk Vahap Güvenç 
Nihat Kubilay Hayri Seçkin 
Ahmet Sarp İsmail Hakkı Demirel 

Paşa Sarloğlu EthemAyan 
Mehmet Aydar Bekir Sami Daçe 
Zeki Çakmakçı Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

S. Feridun Güray E. Yıldırım Avcı 
Aydemir Aşkın Ali Nejat Alpat 

Sayın Başkanlığa 

Milletin sinesinden çıkan ve onun ayrılmaz bir parçası olan Silâhlı 
Kuvvet ler imize bütün tarih boyunca kazandığı zaferler ve son yı l larda ül
kesinin istikrar ve huzura kavuşmasında gösterdiği büyük başarı sebe
biyle yüce bir bilgi birikimi ortaya koyan ve büyük cesaret örneği veren 
K o m u t a Heyeti ile yiğit erlerine ve diğer mensuplarına, Danışma Meclis i
mizin Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabul edildiği şu anda takdir, 
duygu ve teşekkürlerinin iletilmesinin karar altına al ınmasını saygı ile 
öneririz. 

Alâeddin Aksoy Süleyman Sırrı Kırcalı 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizi dış ve iç düşmanlardan kurtaran, karanlık, tehlikeli ve 
anarşik or tamdan demokrasi düzeyine milletimizi getiren kahraman 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine, başta Mümtaz Kumandanlar ı olarak bütün Si
lâhlı Kuvvet ler imize, Danışma Meclisimizin sevgi, saygı ve şükranlarının 
ileti lmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Muhsin Zekâi Bayer Sadi Erdem 

Rıfat Bayazıt 

B A Ş K A N - Sayın üyeler; önergelerin tümünün kabulü hususunu 
yüksek oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler.. . Etmeyenler. . . 
Oybirl iği ile kabul edilmiştir efendim. (Alkışlar) 
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Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münasebetiyle kahraman 
Türk ordusuna ve O'nun değerli komutanlarına Danışma Meclisinin şük
ran, takdir ve güven duygularının iletilmesine dair önergeler (*) 

B A Ş K A N - Sayın üyeler; Danışma Meclisi üyelerinin Türk Silâhlı Kuv
vetlerine karşı duyduğu sevgi, saygı ve sonsuz takdir hislerini ifade eden, 
aynı mealde önergeler vardır. 

Takdir edersiniz ki, bu önergeler yalnız imza sahibi arkadaşlar ımızın 
değil, Danışma Meclisinin tüm üyelerinin en derin ve en samimi hisleri
ni ifade etmektedir. 

Önergeleri okutuyorum efendim. 

Aşağ ıda sunduğumuz, Türk ordusuna şükranlarımızı ifade eden 
önergemizin dikkate alınmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Önerge metni : 

"Türk milletinin birliğini ve bütünlüğünü temsil eden, millet-ordu bir
liğini her fırsatta ispatlayan, Türk milletinin gözbebeği , fedakâr ve kah
raman, çok sevgili ordumuza. Millî Savunma Bütçesinin görüşülmesi do
layısıyla Danışma Meclisinin şükran ve minnetlerini arz ederiz." 

(*) Danışma Meclisi Tutanak Dergisi: C.23, B.175, s. 145, Tarih : 11.10.1983 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 

Hamza Eroğlu 
Muhsin Zekai Bayer 

Erdoğan Bayık 
Yavuz Altop 
Kemal Dal 
Necip Bilge 
Şener Akyol 

Alâeddin Aksoy 
Mahmut Nedim Bilgiç 

Rafet İbrahimoğlu 
Zeki Özkaya 
Nuri Özgöker 

M. Fevzi Uyguner 
Mehmet Pamak 

M.R. Karahasanoğlu 
Nermin Öztuş 

Fuat Azgur 
M. Ali Öztürk Tekeli 

Namık Kemal Yolga 
Halil Ertem 

Remzi Banaz 
Akif Erginay 
Sadi Ertem 

Ahmet Senvar Doğu 
Fikri Devrimsel 
Mahir Canova 

Salih İnal 
Salih Necdet Özdoğan 

Abdullah Asım İğneciler 
Bekir Tünay 

Osman Yavuz 
İ. Doğan Gürbüz 

Halil İbrahim Karal 
Muammer Yazar 

Türe Tunçbay 
Aydın Tuğ 
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Turgut Tan 
İbrahim Şenocak 
S. Feridun Güray 

İsmail Hakkı Demirel 
Abdullah Pulat Gözübüyük 

Adnan Orel 
A. Güngör Çakmakçı 

Ragıp Tartan 
A. Fehmi Kuzuoğlu 
Nurettin Âyanoğlu 

Zeki Çakmakçı 
A. Lâmi Süngü 
Recai Baturalp 

Hamdi Özer 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü dolayısıyla Dan ı şma 
Meclisinin; milletimizi iç savaş eşiğinden kurtaran, Or ta-Doğu 'nun ateş 
çember i içinde güç ve kudreti itibariyle yurdumuzu sulh ve sükûn için
de yaşatan ve ebediyete kadar yaşatacağına inancımız tam olan, milleti
mizin yegâne güven ve inanç dayanağı olan, şanlı ordumuza, saygı ve 
bağlılık duygularının ulaştırılmasına Yüce Başkanlığın delâlet buyurma
sını saygı ile arz ederiz. 

B A Ş K A N - Sayın üyeler; değerli arkadaşlarımızın vermiş olduğu her 
iki önergeyi de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. . Kabul e tmeyen
ler... Önergeler oybirliği ile kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü dolayısıyla Silâhlı Kuvvet
lerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güven, takdir ve şükranlarının ile
tilmesine dair siyasî parti grup başkanvekilleri ve bağımsız milletvekilleri
nin müşterek önergesi (*) 

B A Ş K A N - Sayın milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
görüşülmesi ve kabulü münasebetiyle Meclis ' imizin Türk Silâhlı Kuvvet 
lerine olan güven, takdir ve şükran duygularını belirten siyasî parti grup
larının ve bağımsız üyelerin müşterek bir tezkereleri vardır, okutuyorum: 

12 Eylül 1980 harekâtıyla vatan ve milletimizi parça lanma ve bölün
me tehlikesinden kurtararak, millî birlik ve beraberliğimizi , huzur ve gü-

(*) TBMM Tutanak Dergisi : CIO, s.252. Tarih : 14.2.1984 

Halil Gelendost 
Nihat Kubilay 

Erdoğan Bayık 
Utkan Kocatürk 

Hayri Seçkin 

Mahmut Akkılıç 
Necmettin Narlıoğlu 
Mehmet Velid Koran 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

Ali Mazhar Haznedar 

A. Güngör Çakmakçı 

14 Aralık 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanl ığına 
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ven ortamını yeniden tesis eden Silâhlı Kuvvetlerimiz, dünya ve Türk ka
muoyuna sunduğu demokrat ik düzene geçiş vaad ve programını harfiyen 
uygulamış ve bugünkü demokrat ik parlamenter rejimin kurulması için 
gerekli siyasî ve hukukî şartları gerçekleştirmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin, millî iradenin tecelligâhı olan 

Yüce Meclis ' imizde müzakeresi ve kabulü vesilesiyle millet imizin ayrıl

maz parçası , Devletimizin bekasının, bağımsızl ığımızın ve millî güvenliği

mizin teminatı olan Silâhlı Kuvvetlerimize güvenimizi teyit eder ve bu dü

şünceler içinde takdir ve şükranlarımızı belirtiriz. 

B A Ş K A N - Meclis ' imizin duygu ve düşüncelerini belirten ve bilgileri

nize sunulmuş bulunan tezkerelerinin gereği Başkanl ığımızca yer ine ge

tirilecek, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin değerli mensuplar ına duyurulacaktır . 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü dolayısıyla Silâhlı Kuvvet
lerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güven, inanç ve takdir duyguları
nın iletilmesine dair siyasî parti grup başkanvekilleri ile bağımsız milletve
killerinin müşterek önergesi (*) 

B A Ş K A N - Sayın milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığının Bütçesi
nin kabulü vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin takdir ve güven 
hislerini belirtmesi bakımından, parti grup başkanvekil ler inin imzasını 
ve bağımsızlar adına bir milletvekili arkadaşımızın imzasını havi tezkere 
vardır. 

Tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî birlik ve bü tünlüğümüzün korun

masında, huzur ve güven ortamının sağlanmasında ve demokrat ik par

lamenter düzenin yeniden kurulmasında milletimizin ayrı lmaz bir parça

sı olan Silâhlı Kuvvetlerimizin gösterdiği üstün gayret ve başarıyı takdir 

ve övgüyle karşılar; Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin yüce Mec-

(*) Tutanak Dergisi: C.22, B.46, s.658, Tarih : 16.12.1985 

Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekil i 

Recep Ercüment Konukman 
İstanbul 

Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grup Başkanvekil i 

Ali Bozer 
Ankara 

Halkçı Parti 

Grup Başkanvekil i 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Bağımsızlar adına 
Bülend Ulusu 

İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
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lis ' imizde müzakere ve kabulü vesilesiyle milletimizin bağımsızl ığının, ül
kenin bölünmezl iğinin ve millî güvenliğimizin teminatı olan Silâhlı Kuv
vet ler imize duyduğumuz güveni ve inancı bir kez daha teyit eder, takdir 
duygular ımızı belirtiriz. (Alkışlar) 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekil i 
Haydar Özalp 

Niğde 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekil i 
Cahit Tutum 

Balıkesir 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grup Başkanvekil i 
Ali Bozer 
Ankara 

Bağımsızlar adına 
Bülend Ulusu 

İstanbul 

B A Ş K A N - Gereği Başkanlıkça yerine getirilecek ve Türk Silâhlı Kuv

vetlerinin değerli mensuplarına duyurulacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü dolayısıyla Silâhlı Kuvvet
lerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güven, takdir ve şükranlarının ile
tilmesine dair siyasî parti grup başkanvekilleri ve bağımsız milletvekilleri
nin müşterek önergeleri (*) 

B A Ş K A N - Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü vesi lesiyle 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin takdir ve gü
ven hislerini belirtmesi bakımından, parti grup başkanvekil leri ve bağ ım
sızlar adına bir milletvekili arkadaşımızın imzalarını havi bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin yüce Meclis ' imizde görüşülmesi 

ve kabulü vesilesiyle, vatan ve milletimizin azimli bekçisi ve millî güven

liğimizin teminatı, güçlü, şanlı ve kahraman Silâhlı Kuvvet ler imizin tüm 

mensuplar ına Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin sevgi, saygı ve güven 

duygularının iletilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Seyfi Oktay 
Anava tan Partisi Grup Sosyaldemokrat Halkçı 

Başkanvekil i Parti Grup Başkanveki l i 

(*) Tutanak D. : C.34, B.43, S.412, Tarih : 16.12.1986 
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Ahmet Sarp Bülend Ulusu 
Doğru Yol Partisi Bağımsızlar adına 

Grup Başkanvekil i 

(Alkışlar) 

B A Ş K A N - Gereği Başkanlıkça yerine getirilecek ve Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin değerli mensuplarına duyurulacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü nedeniyle Silâhlı Kuvvet
lerimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin sevgi, saygı ve güven duygula
rının ileti lmesine ilişkin siyasî parti grup başkanvekil lerinin müşterek 
önergesi.!*) 

B A Ş K A N - Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin Yüce Meclis ' imizde görüşülmesi 
ve kabulü vesilesiyle vatan ve milletimizin azimli bekçisi ve millî güvenli
ğimizin teminatı, güçlü, şanlı ve kahraman Silâhlı Kuvvet ler imizin tüm 
mensuplar ına, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin sevgi, saygı ve güven 
duygularının iletilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Aksu 
A N A P Grup Başkanvekil i 

Hikmet Çetin 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanvekili 

Koksal Toptan 
Doğru Yol Partisi 

Grup Başkanvekil i 

(Alkışlar) 

B A Ş K A N - Gereği Başkanlıkça yerine getirilecek ve Silâhlı Kuvvetler i
mizin değerli mensuplar ına duyurulacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü nedeniyle Silâhlı Kuvvetle
rimize Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sevgi saygı ve güven duygularının 
iletilmesine ilişkin siyasi parti grup başkanvekillerinin müşterek önerge
si^*) 

(*) Tutanak Dergisi : C.8, B.52, s.354, Tarih : 11.4.1987 
(**) Tutanak Dergisi : C.21, B.47. s.200. Tarih : 19.12.1988 

- 1989'da Karar yoktur. (Tutanak Dergisi : C.37. B.52. s.260, Tarih : 20.12.1989) 
- 1990'da Karar yoktur. (Tutanak Dergisi : C.53, B.51, s.672. Tarih : 17.12.1990) 
- 1991 'de Karar yoktur. (Tutanak Dergisi: C.8. B.58, s. 189, Tarih : 22.3.1992) 
- 1992'de Karar yoktur. (Tutanak Dergisi : C.25. B.45, s.245. Tarih : l 7.12.1992) 
- 1993'de Karar yoktur. (Tutanak Dergisi : C.48, B.49. s.611. Tarih : 19.12.1993) 
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B A Ş K A N - Sayın milletvekilleri, Meclis 'te grubu bulunan üç siyasî 
parti grup başkan vekilinin, Başkanlığımıza hitaben veri lmiş bir tezkere
si vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı 1989 Bütçesinin Yüce Mecl is ' imizce görü
şülmesi ve kabulü vesilesiyle, vatan ve milletimizin azimli bekçisi ve mil
lî güvenl iğimizin teminatı, güçlü, şanlı ve kahraman Silâhlı Kuvvet ler imi
zin tüm mensuplarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin sevgi, saygı ve 
güven duygularının iletilmesini arz ve teklif ederiz. 

B A Ş K A N - Gereği, Başkanlıkça yerine getirilecek ve Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin değerli mensuplarına duyurulacaktır. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Değerli milletvekilleri, grupların, Millî Savunma Bakanl ığı
mıza yönel ik müşterek bir temennisi vardır; okutuyorum : (*) 

Millî Savunma Bakanlığı 1995 Bütçesinin Yüce Mecl is ' imizde görü
şülmesi ve kabulü vesilesiyle, vatan ve milletimizin azimli bekçisi ve mil
lî güvenl iğimizin, ülkemizin bölünmezliği ve millî bü tün lüğümüzün temi
natı güçlü, şanlı ve kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplar ına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sevgi, saygı ve güven duygular ının iletil
mesini arz ve teklif ederiz. 

(*) Tutanak Dergisi : C.76, B.59, S.551, Tarih : 21.12.1994 
- 1996'da Karar yoktur. (Tutanak Dergisi: C.3, B.40, s.885, Tarih : 19.4.1996) 
- 1997'de Karar yoktur. (Tutanak Dergisi. : C.16, B.32, s.616. Tarih : 13.12.1997) 
- 1998'de Karar yoktur. (Tutanak Dergisi. : C.41, B.35, s.310, Tarih : 23.12.1997) 

(1924.1925,1927,1928,1929. 1931, 1932, 1933, 1935, 1948, 1952 ve 1995 yılların 
da konu edilmemiştir.) 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekil i 

Onur Kumbaracıbaşı 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 

Başkanvekili 

Vefa Tanır 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekil i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ihsan Saraçlar 
Samsun 

D Y P Grubu Başkanvekili 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

DYP Grubu Başkanveki l i 
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Turhan Tayan 
Bursa 

D Y P Grubu Başkanvekil i 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

S H P Grubu Başkanvekil i 

Mustafa Dağcı 
Kayseri 

M H P Temsilcisi 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

A N A P Grubu Başkanveki l i 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

RP Grubu Başkanveki l i 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

C H P Temsilcis i 

A L G A N H A C A L O Ğ L U (İstanbul) - Sayın Başkan, C H P milletvekilleri 
olarak biz de katılıyoruz. 

B A Ş K A N - Evet, C H P milletvekilleri katıldılar. 

SEYİT O S M A N S E V İ M L İ (Karaman) - M H P olarak biz de katı l ıyoruz. 

R E C E P KIRIŞ (Kahramanmaraş) - BBP olarak biz de katı l ıyoruz. 

B A Ş K A N - MHP ve BBP partilerinin temsilcileri de katıldılar. 

Efendim, tüm Parlamento katılıyor, öyle anl ıyorum. 

P L A N V E B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U A D I N A N E C M İ H O Ş V E R (Bolu) - Büt
çe Komisyonu olarak da katılıyoruz Sayın Başkanım. 

B A Ş K A N - Bütçe Komisyonu da katılıyor. Efendim, katıldığınız anla
şıldı zaten oylamada. 

Değerli milletvekilleri, gelen tezkerenin gereği, Başkanl ıkça yer ine ge
tirilecek ve Silâhlı Kuvvetlerimizin güzide mensuplarına, mesaj duyuru
lacaktır. 

Teşekkür ediyorum. 

Tar ihimize verdiği şan ve şerefle gurur duyduğumuz, Türk milletinin 
teminatı kahraman Türk ordusuna, Cumhuriyet Senatosunun selam, 
sevgi ve saygılarının iblâğına karar ittihaz buyurulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

CUMHURIYET SENATOSUNUN 
SELAM KARARLARı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Manisa Senatörü ve 
A.P . Grubu Başkanı 

Ferit Alpiskender 

Ankara Senatörü ve 
C.H.P. Grubu 
Başkanvekil i 

Hıfzı Oğuz Bekata 
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Afyon Senatörü ve 
C.K.M.P . Grubu 

Başkanvekil i 
Celâl Tevfİk Karasapan 

Tabiî üyeler adına 
Fahri Özdilek 

Cumhurre is i kontenjanından 
MSP Genel Sekreteri 

Esat Çağa 

Tarafsız Senatörler adına 

Giresun Senatörü ve 

Tarafsız Senatörler 
Adına 

Âmil Artus 

Mehmet İzmen 

Kâzım Orbay 

Y.T.P. Grubu 
Başkanı 

(Ayakta sürekli alkışlar) 

B A Ş K A N - Sayın üyeler, yüksek tensip ve takdirlerinizle kabul buyur
duğunuz bu önergenin ışığında, büyük Türk milletinin en aziz varl ığı , 
Türkiye Cumhuriyet i 'nin koruyucusu muhteşem ve kahraman Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine, Yüksek Meclisimizin en samimî ve en ulvî hissiyatını 
arz ve tebliğ etmek üzere, Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanının bu va
zifeyi yapmas ı için Başkanlık Divanı sizlere keyfiyeti arz ve teklif eder. 
Kabul buyurursanız Sayın Başkan bu vazifeyi şimdi ifa edecekler. (Kabul 
kabul, muvafık sesleri) 

Kabul buyurulmuştur.(*) 

1963 yılı Millî Savunma Bütçesinin müzakere ve kabulü münasebe
tiyle kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize olan güven ve başarı di lekler imizin 
i leti lmesini arz ve teklif ederiz. 

(*) Cumhuriyet Senatosu, Tutanak Dergisi: C.2, B.31, s.113. Tarih : 5.2.1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

C.H.P. Grubu adına 
Kars 

Mehmet Hazer 

A.P. Grubu adına 
İzmir 

Cahit Okurer 

C.K.M.P . Grubu adına 
Kütahya 

Osman Cevdet Erkut 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Sadi Koçaş 

Y.T.P. Grubu adına 
Erzurum 

Rahmi Sanalan 

Tabiî Üyeler adına 
Fahri Özdilek 

M.P. Grubu adına 
Ankara 

Mansur Ulusoy 
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B A Ş K A N - Efendim, bütün sayın arkadaşların ve partili, partisiz bü
tün toplulukların hissiyatını ifade eden bu önergedeki dilekler dairesin
de Başkanlık bunu vazife bilip, şanlı ordumuza, Senatonun güven ve ba
şarı dileklerini iletecektir.!*) 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münasebetiyle, kendisine 
teveccüh eden mukaddes vazifelerini şan ve şerefle ifa etmiş ve gerektiğin
de yine de yapacak olan kahraman ordumuza Cumhuriyet Senatosunun 
saygı, sevgi ve güven duygularının Başkanlıkça duyurulmasına dair Cum
huriyet Senatosu'nda temsil edilen partiler, siyasî gruplar, bağımsızlar adı
na imzalı önerge (**) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

1964 malî yılı bütçesinin Millî Savunma Bakanlığına ait k ısmın kabul 
olunduğu şu anda, görevlerini daima şan ve şereflerle yapmış bulunan 
kahraman ordumuza Cumhuriyet Senatosunun beslemekte bulunduğu 
saygı, sevgi ve güven duygularını teyidettiğinin ve gerektiğinde bundan 
sonra da görevlerini yine şan ve şereflerle yapacağından emin o lmanın fe
rahlığı içinde bulunduğunun duyurulmasına Yüce Başkanl ığımızın delâ
let e tmesini arz ve teklif ediyoruz. 

4.2.1964 

Cumhuriyet Senatosu 

Y.T.P . Başkanvekili Millî Birlik Grubu Başkanı 

Sabri Topçuoğlu Fahri Özdilek 

C.H.P Grubu Başkanvekil i A.P . Grubu Başkanı 
Zihni Betil İhsan Sabri Çağlayangil 

Türkiye İşçi Partisi Tabiî Senatör 
Niyazi Ağırnaslı Refet Aksoyoğlu 

Kontenjan Grubu adına C . K . M . P . İ i 

Genel Sekreter Senatörler adına 

Sadi Koçaş Sadık Artukmaç 

M.P.' l i Senatörler adına Bağımsızlar adına 

RifatEtker Akif Eyidoğan 

Tabiî Üye 

Osman Koksal 

(*) Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi: C.3, B.36, s.588. Tarih : 1.2.1963 
(**) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi : C.18, B.37, s.437. Tarih : 4.2.1964 
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B A Ş K A N - Bu önerge umumun tasvibine mutlak surette mazhar ola
cağı cihetle, Başkanlık önergeyi oylarınıza arz e tmeyecek, gereğini şeref
le ve zevkle yerine getirecektir. (Sürekli alkışlar) 

B A Ş K A N - Şimdi bir takrir vardır, onu ıttılaınıza arz ediyorum.(*) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

En büyük millî varlığımız olan şerefli Türk Silâhlı Kuvvetleri mensup
larına yüksek Senatomuzun başarı dilekleri ile selam ve muhabbet ler in 
ulaştırı lmasını dileriz. 

Millî Birlik Grubu C.H.P. adına 
adına Tabiî Üye Kars 

Fahri Özdilek Mehmet Hazer 

A.P. adına Y.T.P. adına 
Adana Sivas 

M. Nuri Âdemoğlu Hulusi Söylemezoğlu 

Sosyal D.P. adına Millet Partisi adına 
Tabiî Üye Ankara 
Sıtkı Ulay Mansur Ulusoy 

C.K.M.P. adına 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. Kayseri 

Enver Kök Suad Hayri Ürgüplü 

Kontenjan Grup Başkanı 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

Sadi Koçaş 

B A Ş K A N - Takrir gereği Başkanlık Divanınca yer ine getirilecektir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet Senatosunun sarsılmaz güven ve 
sevgilerinin iletilmesine dair önerge (**) 

B A Ş K A N - Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin müzakeresinin bittiği şu sırada, 
Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize Cumhuriyet Senatosunun sarsı lmaz 
güven ve sevgi duygularının iletilmesini arz ve teklif ederiz. 

7.5.1965 

C.H.P. Grubu adına A.P. Grubu adına 
Mehmet Hazer O. Saim Sarıgöllü 

(*) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi: C.24, B.32. s.394, Tarih : 28.1.1965 
(**) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi : C.27, B.78, s.213. Tarih : 7.5.1965 
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Millî Birlik Grubu adına 
Fahri Özdilek 

Y.T.P . Grubu adına 
Hulusi Söylemezoğlu 

Kontenjan Grubu adına 

Âmil Artus 

C.K.M.P . Topluluğu adına 

Rasim Hancıoğlu 

M.P. Topluluğu adına 

Ali Rıza Ulusman 

B A Ş K A N - Cumhuriyet Senatosunca yapılan teklif Türk milletinin 
bağr ından taşan bir teklif olup ittifakla kabulü katî o lduğundan oylarını
za sunmayacağım. Başkanlık Divanı bu hususta gerekeni yapacaktır . 

B A Ş K A N - İki önerge vardır, okutuyorum. (*) 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle, büyük Türk milleti
nin ve vatanımızın varlığının şerefli gücü ve teminatı olan kahraman 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine, Cumhuriyet Senatosunun sarsı lmaz güven 
duygularının ulaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

C.H.P. Cumhuriyet Senatosu 

Grup Başkanvekilleri 

Millî Savunma Bakanlığı 1966 malî yılı Bütçesi üzerindeki müzakere
lerinin tamamlandığı şu anda kahraman Silâhlı Kuvvetler imize Cumhu
riyet Senatosunun sarsılmaz güven ve derin sevgi duygularının i leti lme
sini arz ve teklif ederiz. 

B A Ş K A N - Şüphe yok ki, bütün gruplar, bütün Cumhuriyet Senato
su üyeleri bu temennilere yürekten iştirak etmektedirler. Ve reylerinizi al
madan Başkanlık gereğini büyük bir sevinç ve şerefle yerine getirecektir. 
(Alkışlar) 

Van 
Ferid Melen 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Yüksek Başkanlığa 

A.P . Grup Başkanı 
Samsun 

Dr. Fethi Tevetoğlu 

Cumhurbaşkanl ığı Kontenjan 
Grubu adına 

Muzaffer Alankuş 

Millî Birlik Grubu Başkanı 

Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 

(*) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi: C.32. B.40, s.340. Tarih : 3.2.1966 
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B A Ş K A N - Millî Savunma Bakanlığı 1967 yılı Bütçesi üzerinde görüş
meler bitmiştir. Siyasî partiler ve gruplar adına veri lmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum.(*) 

Yüksek Başkanlığa 

1967 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münase
betiyle büyük Türk milletinin ve aziz vatanımızın sarsılmaz gücü ve temi
natı olan kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhur iye t Senatosu 'nun 
güven ve takdirlerini teyiden ulaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

A.P . Grubu adına C.H.P. Grubu adına 
Cahit Okurer A. Şakir Ağanoğlu 

Millî Birlik Grubu adına M.P. Grubu adına 
Fahri Özdilek Mansur Ulusoy 

Y.T.P. Grubu adına C.K.M.P. Grubu adına 

Azmi Erdoğan Kudret Bayhan 

Kontenjan Grubu adına 

Zerrin Tüzün 

B A Ş K A N - Başkanlık Divanınca, işbu önergenin gereği kıvançla yeri
ne getirilecektir. 

B A Ş K A N - Şimdi bir önerge var, okutuyorum.!**) 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı 1968 malî yılı Bütçesinin kabulü münase
betiyle; büyük Türk milletinin ve aziz vatanımızın sarsılmaz gücü ve te
minatı olan kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhur iye t Senato
sunun güven ve takdirlerinin teyiden ulaştırılmasını, arz ve teklif ederiz. 

4.2.1968 

A.P . Grubu Başkanvekil i C.H.P. Grup Başkanı 

Adana İstanbul 
M . Nuri Âdemoğlu Fikret Gündoğan 

G.P. Grup Başkanı Kon. Grubu Başkanı 
Artvin Âmil Ar tu s 

Fehmi Alpaslan 

Millî Birlik Grubu Başkanı 

Fahri Özdilek 

(*) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi: C.38, B.28. s.602. Tarih : 3.2.1967 
(**) Cumhuriyet S. Tutanak D. C.45. B.27, s.495. Tarih : 4.2.1968 
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B A Ş K A N - Bilgilerinize sunuldu. Divanın da zevkle katıldığı bu tekli
fin gereği ifa edilecektir. 

Parti Grup Başkanlarının, Büyük Türk Milletinin ve aziz vatanımızın 
sarsılmaz gücü ve teminatı olan kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cum
huriyet Senatosunun güven ve takdirlerinin teyiden ulaştırılmasına dair 
önergeleri 

B A Ş K A N - Bir önerge var, okutuyorum : (*) 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı 1969 yılı Bütçesinin kabulü münasebet iyle ; 
büyük Türk milletinin ve aziz vatanımızın sarsılmaz gücü ve teminatı 
olan kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet Senatosunun gü
ven ve takdirlerinin teyiden ulaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

31 Ocak 1969 

Adale t Partisi Grup Başkanı C.H.P Grup Başkanvekil i 
Bursa Ankara 

Şeref Kayalar Hıfzı Oğuz Bekata 

G. P. Grup M . B. Grup 

Başkanvekili Başkanı 

Artvin Tabiî Üye 

Fehmi Alpaslan Fahri Özdilek 

Kontenjan Grubu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Cemal Madanoğlu 

B A Ş K A N - Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. . Etmiyen

ler... İttifakla kabul edilmiştir, gereği yapılacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığı 1970 yılı Bütçesinin kabulü münasebetiyle, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin güven ve takdirlerinin teyiden ulaştırılmasına 
dair önerge 

B A Ş K A N - Bir önerge var, okutuyorum : (**) 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı 1970 yılı Bütçesinin kabulü münasebet iy le 
Büyük Türk Milletinin ve aziz vatanımızın sarsılmaz gücü ve teminatı 
olan Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine, Cumhuriyet Senatosunun gü
ven ve takdirlerinin teyiden ulaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

(*) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi: C.50, B.28, S.551, Tarih 31.1.1969 
(**) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi: C.56, B. 34, s.549, Tarih 31.1.1970 
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A . P. Grup Başkanı 
Bursa 

Şeref Kayalar 

Güven Partisi Grup 

Başkanvekil i yerine 

C. H. P. Grup 
Başkanvekil i 

İstanbul 

Ekrem Özden 

Millî Birlik Grubu 

Başkanı 

İ. Etem Karakapıcı 
Kontenjan Grubu 

Cumhurbaşkanınca 

S. Ü. 

Fahri Korutürk 

Urfa Tabiî Üye 
Fahri özdilek 

Cumhurbaşkanınca 

S. Ü. 

Mehmet Izmen 

B A Ş K A N - Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen

ler... Takrir ittifakla kabul edilmiştir. 

B A Ş K A N - Muhterem senatörler, bir önerge var okutuyorum, efen

dimi*) 

Millî Savunma Bakanlığı 1970 malî yılı bütçesinin kabulü münasebe

tiyle Y ü c e Türk milletinin ve aziz vatanımızın sarsılmaz gücü ve güvenl i

ğinin teminatı olan Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine, Cumhur iye t Se

natosunun güven ve takdirlerinin teyiden ulaştırılmasını arz ve teklif 

ederiz. 

Kontenjan Grubu Başkanı adına 

Hayri Dener 

B A Ş K A N - Muhterem senatörler, önergeyi oylarınıza arz ed iyorum : 

Kabul edenler.. . Kabul etmiyenler.. . Önerge ittifakla kabul edilmiştir. 

Riyaset bu şerefli ödevi derhal icra edecektir. Bilgilerinize sunar ım. 

C. Senatosu Başkanlığına 

Güven Parti Grup 

Başkan V. 

Mehmet Pırıltı 

A. P. Grup 
Başkan V. 

İlyas Karaöz 

C. H. P. Grup 
Başkan V. 

Hıfzı Oğuz Bekata 

Millî Birlik Grubu 
Başkanı 

Fahri Özdilek 

{*) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi: C. 58, B. 68, s.181. Tarih 10.5.1970 
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(*) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi: C. 63, B. 31, s.399, Tarih 29.1.1971 
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Millî Savunma Bakanlığının 1971 yılı Bütçesinin kabulü münasebetiy

le, Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet Senatosunun güven ve takdirleri

nin teyiden ulaştırılmasına dair gruplar Başkan ve Başkanvekilleri öner

gesi 

B A Ş K A N - Bir önerge var okutuyorum efendim. (*) 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı 1971 yılı Bütçesinin kabulü münasebet iy le 

Büyük Türk Milletinin ve aziz vatanımızın sarsılmaz gücü ve teminatı 

olan Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhur iyet Senatosunun gü

ven ve takdirlerinin teyiden ulaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

A . P. Grup Başkanı C. H. P. Grup 

Kastamonu Başkanvekil i Sözcü 

A. Nusret Tuna Adana 
M. Yılmaz Mete 

G. P. Grup Millî Birlik 

Başkanı adına Grubu Başkanı 

Kayseri Tabiî Üye 

Sami Turan Fahri Özdilek 

Kontenjan Grubu Başkanı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Cemal Madanoğlu 

B A Ş K A N - Sayın Sırrı Turanlı (Adıyaman) , Sayın Orhan Kor (İzmir) , 
Sayın Yiğit Köker (Ankara) , Sayın Yusuf Ziya Ayr ım (Kars) , imzalı aynı ni
telikte önergeler mevcuttur. 

Bütçenin tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler.. . Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

Oku t tuğum önergeleri oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler.. . Ka

bul etmiyenler. . . Kabul edilmiştir, efendim. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi ve okunan önergeler kabul edi lmiş

tir. Y ü c e Milletimize ve onun ayrılmaz bir cüz'ü olan Şanlı Ordumuza , 

Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 

Kabul edilen önergeyi Riyaset büyük bir şeref ve gurur içinde yer ine ge

tirecektir efendim. (Alkışlar) 



ORDUYA SELAM 

Grup Başkanlıkları ile Cumhuriyet Senatosu iki üyesinin. Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet 
Senatosunun takdir ve güven hislerinin iletilmesine dair önergeleri 

B A Ş K A N - Bir önerge var okutuyorum efendim (*) 

.Sayın Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı 1972 yılı bütçesinin kabulü münasebet iy le , 
millî varl ığımızın teminatı ve rejimimizin dayanağı aziz Türk Silâhlı Kuv
vetlerine, Cumhuriyet Senatosunun sevgi ve takdir hislerinin bütçenin 
hayırlı ve uğurlu olması dileğimizle birlikte iletilmesini saygı ile arz ve 
teklif ederiz. 

A . P. Grup Başkanı C. H. P. Grup Başkanveki l i 
Kastamonu Kars 

Ahmet Nıısret Tuna Mehmet Hazer 

Cumhurbaşkanl ığı Millî Güven Partisi 
Kontenjan Grubu Grup Başkanvekil i 

Başkanı Urfa 
Fahri Korutürk İbrahim Etem Karakapıcı 

Millî Birlik Grubu Başkanı 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 

B A Ş K A N - Cumhuriyet Senatosunun, Millî Savunma Bakanl ığı büt
çesi münasebet iyle grup başkanları ve diğer üye arkadaşlar ımızın dü
şünce ve hissiyatlarını ortaya koyan önergeleri oku tmuş bu lunuyorum. 
Bu düşünce ve hissiyatı tamamen Senatomuz paylaşmaktadır , gereği ya
pılacaktır. 

Grup başkanlarının Millî Savunma Bakanlığı 1973 yılı Bütçesinin ka
bulü münasebetiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet Senatosunun 
sevgi ve takdir hislerinin iletilmesine dair önergesi 

B A Ş K A N - Bir önerge var, okutuyorum : (**) 

Sayın Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı 1973 yılı Bütçesinin kabulü münasebet iy le , 
millî varl ığımızın teminatı ve rejimimizin dayanağı aziz Türk Silâhlı Kuv
vetlerine, Cumhur iyet Senatosunun sevgi ve takdir hislerinin, Bütçenin 
hayırlı ve uğurlu olması dileğimizle birlikte iletilmesini saygı ile arz ede
riz. 

(*) Cumhuriget S. Tutanak Dergisi: C. 2, B. 27, s.345. Tarih 3.2.1972 
(*'*) Cumhuriget S. Tutanak Dergisi: C. 8, B. 23, s.366. Tarih 1.2.1973 
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A. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkanı Başkanvekil i 

Ahmet Nıısret Tuna Hıfzı Oğuz Bekata 

Kontenjan Grubu Millî Güven Partisi 
Başkanı Grup Başkanı 

Fahri Korutürk Sami Turan 
Millî Birlik Grup Başkanı 

Fahri Özdilek 

B A Ş K A N - Gereği yapı lmak üzere Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. 

- A.P. , C.H.P., M.B. ve Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu Baş
kanlıklarının, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulü sebebiyle Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet Senatosunun saygı ve takdirlerinin iletil
mesine dair önergeleri 

B A Ş K A N - Sayın üyeler, iki önerge var, okutuyorum (*) 

Cumhur iyet Senatosu Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı 1974 malî yılı bütçesinin kabulü münasebe
tiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet Senatosunun saygı ve takdir
lerinin iletilmesine delâletlerinizi rica eder, bütçenin hayırlı o lmasını di
leriz. 

C. H. P. Grubu Başkanvekilleri 

Gaziantep İstanbul 
Salih Tanyeri Fikret Gündoğan 

Millî Birlik Grubu Kontenjan Grubu 
Başkan Yardımcısı Başkanvekil i 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Mucip Ataklı Cihat Alpan 

B A Ş K A N - Diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı 1974 yılı Bütçesinin kabulü münasebet iy le 
millî varl ığımızın teminatı ve rejimimizin dayanağı aziz Türk Silâhlı Kuv
vetlerine Cumhur iyet Senatosunun sevgi ve takdir hislerinin, bütçenin 
hayırlı ve uğurlu olması dileğimizle birlikte iletilmesini saygıyla arz ede
riz. 

(*) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi: C. 15, B. 55, s.404. Tarih 5.5.1974 
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A. P. Grup Millî Birlik Grubu 
Başkanvekil i Başkan Yardımcıs ı 

Eskişehir Tabiî Üye 
Ömer Ucuzal Mucip Ataklı 

Kontenjan Grubu Başkanvekil i 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Cihat Alpan 

B A Ş K A N - Sayın senatörler, önergeler bilgilerinize sunulmuştur . Baş
kanl ıkça gereği yapılacaktır. 

A.P., C.H.P., M.B.G. ve Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Gruplarının, 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulü münasebetiyle Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine Cumhuriyet Senatosunun saygı ve takdirlerinin iletilmesine 
dair önergeleri 

B A Ş K A N - Sayın üyeler, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde ve 

riliş sırasına göre iki önerge gelmiştir, önergeleri okutup bilgilerinize su

nuyorum. ( ) Yüksek Başkanlığa 

Şanlı tarihimize ve millî mefahirimize son Kıbrıs Barış Harekât ıyla ye 
ni ve mümtaz bir sayfa ekleyen, millî gururumuz Kahraman Türk Silâh
lı Kuvvet ler ine Yüce Senatonun tebrik, teşekkür ve başarı dileklerinin ib
lâğı hususunu arz ve teklif ederiz. 

Adale t Partisi Grub Adalet Partisi Grub 
Başkanvekil i Başkanvekil i 

Manisa Eskişehir 
Oral Karaosmanoğlu Ömer Ucuzal 

B A Ş K A N - Aynı mahiyette bir önerge daha var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1975 malî yılı Millî Savunma Bakanlığının bütçesinin kabulü müna
sebetiyle aldığı bütün görevleri büyük bir cesaret, feragat ve fedakârlık 
içinde yerine getiren ve getirecek olan Silâhlı Kuvvet ler imize sonsuz gü
venimiz in yürekten sevgi ve saygılarımızla, başarı di leklerimizin i leti lme
sini rica ederiz. 

C. H. P. Grubu 
Başkanvekil i Millî Birlik Grubu adına 

İmadettin Elmas Muzaffer Yurdakuler 
Kontenjan Grubu 

Başkanvekil i C. G. P. Senatörleri adına 
Cihat Alpan Hilmi Soydan 

A. P. Grup Başkanvekili 

Oral Karaosmanoğlu 

(*) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi: C. 19. B. 29, s.439. Tarih 8.2.1975 
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B A Ş K A N - Birbirinin aynı mahiyette olan iki öneriyi de oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . İttifakla kabul edilmiştir, gereği 
yapılacaktır . 

A.P., C.H.P., M.B.G. ve Cumhurbaşkanınca seçilen Üyeler grupları baş
kanlıklarının, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulü münasebetiyle 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet Senatosunun saygı ve takdirlerinin 
iletilmesine dair önergeleri 

B A Ş K A N - Sayın üyeler; Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde ve 
rilmiş bir önerge vardır, şimdi bu önerge okunacaktır. (*) 

HİLMİ N A L B A N T O G L U (Erzurum) - Tümünü oya koymadınız sayın 
Başkan. 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millî bü tünlüğümüzün ve şanlı tarihimizin büyük gururu, Kahraman 
Silâhlı Kuvvetler imizin mümtaz mensuplar ına Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesinin kabulü dolayısiyle Cumhuriyet senatosunun tebrik ve başarı 
dileklerinin iletilmesini arz ve teklif ederiz. 

C.H.P. Grupu Başkanvekil i A . P. Grupu Başkanı 
Fikret Gündoğan İskender Cenap Ege 

Millî Birlik Grubu Kontenjan Grubu 
Başkan Yardımcısı Başkanvekil i 

Mucip Ataklı Cihat Alpan 

B A Ş K A N - Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. . Kabul et
meyenler. . . Oy birliğiyle kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Gereği yapılacaktır. 

A . P. C. H. P. Millî Birlik ve Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupları 
Başkanlıklarının, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münasebe
tiyle Türk Silâhlı Kuvveterine saygı ve takdirlerinin iletilmesine dair öner
geleri 

B A Ş K A N - İki önerge var, takdim ediyorum : (**) 

Cumhur iyet Senatosu Başkanlığına 

Millî bü tünlüğümüzün ve şanlı tarihimizin büyük gururu, Kahraman 
Silâhlı Kuvvetlerimizin mümtaz mensuplar ına Millî Savunma Bakanlığı 

(*) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi: C. 25, B. 33. s.596. Tarih 5.2.1976 
(*•) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi: C. 16. B. 31. s.567. Tarih 6.2.1977 
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Bütçesinin kabulü dolayisiyle Cumhuriyet senatosunun tebrik ve başarı 
dileklerinin iletilmesini arz ve teklif ederiz. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi ve onaylanmasın
dan ötürü, Büyük Atatürk' ten bu yana devam edegelen Ordumuza se lâm 
telgraf metninin 1923-1938 arasında Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi bulunduğu dönemdeki metnin değişt ir i lmeden aynen kale
m e al ınmasının nazara alınmasını teklif ederim. 

Arz eder im. 

B A Ş K A N - Birnici önerge gruplar tarafından verilmiştir. İkinci önerge 
tetkike muhtaçtır. Bu itibarla ikinci önergeyi Başkanlık Divanın tetkiki
ne a l ıyorum. 

Birinci önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. . E tmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

AP, CHP, Millî Birlik ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupları başkanlıkla
rının, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münasebetiyle Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine güven, saygı ve takdirlerinin iletilmesine dair önergeleri 

B A Ş K A N - Aynı mahiyette iki önerge vardır. Her ikisini de okutup, iki
sini aynı anda oylayacağım efendim (*) 

Devlet imizin banisi Büyük Atatürk'ün çizdiği yolda Cumhur iye t imi
zin, Devlet imizin ve Türklüğün bekasının yegâne teminatı Kahraman 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine Yüce Senatomuz takdir, şükran ve sonsuz gü
veni ile başarı dilekleri ve saygılarının iblağına karar ittihazını arz ve tek
lif ederiz. 

A . P. Grupu Başkanı 
Aydın 

İskender Cenap Ege 
Millî Birlik Grubu 

Başkanı 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 

C. H. P. Grup Başkanvekil i 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 
Kontenjan Grubu 

Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü . 

Nihat Erim 

Sayın Başkanlığa 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

Yüksek Başkanlığa 

(*) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi: C. 35, B. 27, S. 395, Tarih 9.2.1978 

5385 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Cumhuriyet Senatosu 
A P Grubu Başkanı 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Cumhuriyet Senatosu 
A P Grubu Bakanvekil i 

Elazığ 
Cahit Dalokay 

Sayın Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığının 1978 malî yılı bütçe tasarısının kabulü 
dolayısıyla, şan ve şeref dolu tarihimizin her sayfasını eşsiz zaferleriyle 
süsleyen Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize, Cumhur iyet Senatosunun 
sonsuz güven ve engin başarı dileklerinin bir kez daha iletilmesini arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 9.2.1978 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Millî Birlik Grubu 

B A Ş K A N - Her iki önerge aynı mahiyette olduğu için yüksek oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler. . . ittifakla kabul edil
miştir: gereği yapılacaktır efendim. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve arkadaşlarının, Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesinin kabulü münasebetiyle Cumhuriyet Senatosunun Türk Silâh
lı Kuvvetlerine güven, saygı ve takdirlerinin iletilmesine dair önergeleri 

B A Ş K A N - Bir önerge var bu hususta takdim ediyorum. (*) 

Büyük Atatürk'ün çizdiği Misakı Millî hudutlarımızın, Devlet imizin iç 
ve dış düşmanlar ına karşı yegâne teminatımız, mazisi şan ve şereflerle 
dolu kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin güzide mensuplar ına, asil 
görevlerinde başarılarının devamı temennisiyle, Yüce Senatonun takdir 
ve teşekkürlerinin iblağına karar ittihazını arz ve teklif ederiz. 

Grubu Başkanı Y. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü 

Şerif Tüten 

Y. Başkanvekil i 
ı S. Ü. Tabiî Üye 

Mucip Ataklı 

Konya 
Erdoğan Bakkalbaşı 

CHP Senato Grubu Başkanvekilleri 

a. Sakarya 
ı Hasan Fehmi Güneş 

Başkanlığa 

Ankara 
Yiğit Köker 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 
Kastamonu 

Münif İslâmoğlu 

(*) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi : C. 41, B. 36, s. 500, Tarih 6.2.1979 
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İstanbul 
Tekin Arıburun 

Balıkesir 
Sıtkı Yırcalı 

İzmir 
Süleyman Tuncel 

Ankara 
Âtıf Benderlioğlu 

Giresun 

Hayrettin Erkmen 

B A Ş K A N - Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. . Kabul 
etmeyenler. . . Önerge ittifakla kabul edilmiştir, gereği yapılacaktır . 

AP, CHP, Cumhurbaşkanınca S. Ü., Millî Birlik Grubu Başkanlıklarının, 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münasebetiyle Cumhuriyet Se
natosunun Türk Silâhlı Kuvvetlerine takdir ve teşekkürlerinin iletilmesine 
dair önergeleri. (*) 

B A Ş K A N - Sayın üyeler; 

Bir önerge var, okutuyorum efendim. Bu, dört Grup Başkanı tarafın
dan verilen bir önergedir efendim. 

Büyük Atatürk 'ün çizdiği Misakı millî hudutlarımızın, Devlet imizin iç 
ve dış düşmanlar ına karşı yegâne teminatımız, mazisi şan ve şereflerle 
dolu kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin güzide mensuplar ına asil 
görevler inde başarılarının devamı temennisiyle, Yüce Senatonun takdir 
ve teşekkürlerinin iblağına karar ittihazını arz ve teklif ederiz. 

A P Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekil i 

Zaten başta da dört grup başkanının imzaladıklarını bel ir tmişt im. 

Kabul edenler... 

A L İ O Ğ U Z (İstanbul) - Biz yok muyuz efendim, biz yok muyuz? . . 

B A Ş K A N - Efendim, teklif eden isimleri okudum Sayın Oğuz. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. . Önerge oybirliğiyle kabul edil
miştir. Gereği yapılacaktır. 

Bütçe hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

(*) Cumhuriyet S. Tutanak Dergisi: C. 45, B. 32, s.413, Tarih 7.2.1980 

Yüksek Başkanlığa 

Orhan Çalış 
Cumhurbaşkanınca S. Ü 

Grup Başkanı 
Zeyyat Bay kara 

Erdoğan Bakkalbaşı 

MB Grubu Başkanı 
Fahri Özdilek 
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2 - REDDEDİLEN SEÇÎM TUTANAKLARI 
Çok partili parlamentonun oluşumunda önde gelen sorun, hilesiz 

doğru bir seçimin gerçekleştirilmesi ve seçmenin özgür iradesi ile ve
rilen oyların vatandaşın tercihi doğrultusunda değerlendirilmesidir. 

Genel seçimlerde gösterilen özen ve duyarlılık, bu seçimlerin do
ğasında saklı yanlış uygulama, hile ve hata savlarını tümü ile yok ede
memiştir. 

Bu dönemde seçim tutanaklarına 23 itiraz gelmiş, bunlardan 21'i 
kabul edilmeyerek üyelerin tutanakları onaylanmıştır. İki üye hakkın
daki itirazlar yerinde görülerek, bu üyelerin tutanakları iptal edilmiş
tir. 

Bunlar Zonguldak Milletvekilliğine seçilen Sebati ATAMAN ve Kas
tamonu Milletvekilliğine seçilen Tahsin COŞKAN'dır. Alman iptal ka
rarlarından birincisinde milletvekilliği sıfatının kazanıldığı anın sap
tanması, adayın üye ile kesiştiği noktanın belirlenmesi tartışılmış ve bu 
konuya ışık tutan değerli bilimsel hukuki görüşler sergilenmiştir. 

İkinci kararla 1950 seçimlerindeki seçmen iradesini saptıran seçim 
yolsuzluklarının çeşitleri ve uygulama biçimleri yer almıştır. 

Zonguldak Milletvekili Sebati ATAMAN'ın seçim tutanağı üzerinde 
düzenlenen raporlar ve bu raporların Genel Kuruldaki görüşülmesi 
her zaman meydana gelebilecek bir sorunu irdelemektedir. 

Üyelik sıfatı kazandıran işlevler ve kazanma anı daha önceki dö
nemlerde tartışılıp görüşülmüş ve TBMM'ce kesin karara bağlanmış
tır. (*) 

Mebus luğun Mebde i ve Ona Mut e f en i Meseleler H a k k ı n d a 

No. 

306 

1 - İntihab bitip de reylerin en çoğunun bir zat uhdesinde taayyün 
yal ı ı ıd müsavi reylerde çekilecek kanunî kuranın bir zat uhdesinde ta
karrür ettiği an, o zatin mebusluğunun mebdeini teşkil eder. 

2 - Bir memuriyet te iken mebus olanlar hakkında teşkilâtı esasiye 
kanununun yirmi üçüncü ve yirmi sekizinci maddeleri ahkâmı lâzimüt-
tatbik olabi lmek yani memuriyet kabulü vesilesile mebus luğun sukutu
na hükmolunabi lmek için mebus olan bu memurun kendi int ihabına 

(*) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 Şubat 1927 tarihli ve 306 sayılı kararı. 
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(1) Tutanak Dergisi: C. 1, B. 18'e bağlı 28 sıra sayısı s.1-7. 
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resmen ıttıla hâsıl ettikten sonra memuriyet te devam etmek istediğine 
dair merci ine sarihan malûmat arzetmiş olması lâzımdır. 

3 - Mebus intihab edilen bir zatin mebusluk tahsisatına ist ihkakı 
Meclise iltihakı ile meşruttur. Yalnız Meclisin kararile müeyyed mazere te 
müsteniden ge lememek fi'len iltihak addolunur. Mebus intihab edildiği
ne resmen ıttıla hâsıl eden memur vazifede bulunsun, mezun olsun bu 
tarihten sonraki müddete aid memuriyet maaş ve tahsisatı fevkalâdesini 
a lamaz ve işten el çektirilmiş, vekâlet emrine alınmış, açıktan kalmış ol
sun y ine bu müddete aid maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri ver i lemez. (Res
mî Gazete : 3 Mart 1927-570) 

Seçim tutanağının iptali, iptal öncesini etkilemeyeceği Anayasa ile 
güvenceye alınmıştır. Ancak özlük hakları yönünden kesin açıklık bu
lunmamaktadır. 

Zonguldak seçimlerinde sandıkların kapanmasından sonra henüz 
tasniflerin devamı sırasında bir adayın ölümü üzerine meydana çıkan 
üyeliğin ölene mi yoksa sıradaki adaya mı ait olduğu tartışılmış ve so
nuçta bu üyeliğin açık olduğu kararına varılmıştır. 

Zonguldak Milletvekili Sebati ATAMAN'm seçim tutanağının iptali 
konusunda düzenlenen raporlar, görüşme tutanakları ve alman kararın 
süreli geçerliliği dikkate alınarak, olduğu gibi bütünü ile, Kastamonu 
Milletvekili Tahsin COŞKAN'm seçim tutanağının iptali konusundaki 
raporlar ve karar, olduğu gibi alınıp, Genel Kurul görüşmeleri geniş 
yer tutması, olayın kalıcı hukuki üke oluşturmadığı dikkate alınarak tu
tanağa yollama yapıldı. 

a - Zonguldak Milletvekili Sebati Ataman'ın seçim tutanağı hakkında 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (1) 

B A Ş K A N - Rapor okunacaktır. 

T. C. 
Yüksek Seçim Kurulu 29. V. 1950 

Başkanlığı 
Sayı : 

Esas No. 256, 870/761 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamına 

Zonguldak İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kuru lumuza gönde
rilen o yer Milletvekill iğine seçilen Sebati Ataman' ın tutanağına karşı iti-
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razını mutazammın Demokrat Parti Başkanlığının 17. V. 1950 günlü di
lekçesi ile taallûk ettiği evrak üzerinde kurulumuzca yapı lan inceleme 
sonunda : Tanz im olunan 28. V. 1950 gün ve 256 sayılı raporun bu bap
taki evrakın dizi pusulası mucibince (15) parçadan ibaret olarak yüksek 
makamınıza sunulduğu saygı ile arzolunur. 

Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı 

M. Akyürek 

T. C. 

Milletvekilleri 
Yüksek Seçim Kurulu 

Esas No. 256 
Karar No. 251 

Rapor No. 6 

Zonguldak Milletvekili Sebati Ataman'a seçim tutanağı verilmesi hak
kındaki karara karşı vâki itiraza ait rapor 

Zonguldak İl Seçim Kurulu Başkanı Sabri Aksoy imzasiyle kurulu
muza gönderi len 18. V. 1950 gün ve 239 sayılı yazıda. (Milletvekilleri Se
çimi Kanunu gereğince Zonguldak İlinde yapılan milletvekilleri seçimi 
neticesinde milletvekilliğine seçilenlerden Sebati A taman hakkında tan
zim edilen tutanak aleyhine, Demokrat Parti İl İdare Kurulu Başkanl ığın
ca 17. V. 1950 gün ve 62 sayılı dilekçe ile itiraz edilmiş olduğu ve 5545 
sayılı Kanunun 118 nci maddesi gereğince muktazası Yüksek Seç im Ku
rulunca ifa edilmek üzere sekiz parçadan ibaret dosyanın ekli olarak su
nulduğu) bildirilmesi üzerine, kurulumuzca Zonguldak İl Seç im çevresi 
içinde Milletvekilleri seçimi günü olan 14. V. 1950 tarihinde saat : 20'yi 
30 geceden sonra oy ve rme muamelesi devam etmiş sandık bu lunup bu
lunmadığı sorulmuş ve örnekleri ilişik ilçe seçim kurulu başkanlıklarının 
tel yazı lar ına atfen gelen cevapta. (Oy verme günü olan 14. V. 1950 tari
hinde saat : 20'den evvel oy ve rme muamelesinin hitam bulduğu bildiril
miştir.) 

Zonguldak İlinde Demokrat Parti adaylarından olan Eminoğlu Mak
sut Çivi 'nin seçim günü olan 14. V. 1950 günü saat 20'yi 30 geçe vefat 
etmesi üzerine henüz aday olan bu zatın vefatı dolayısiyle milletvekill iği 
seçimi neticesinde ve tutanakların tespiti sonunda diğer adaylara tercih 
edilecek bir oy aldığı takdirde bunun hakkındaki durumun incelenmesi 
düşünülerek il seçim kurulunca Maksut Çivi 'nin henüz aday sıfatında 
bulunması ve kendisine kurulca tutanak ver i lmedikçe milletvekill iği hak-
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kını kazanmış bir durumda olamıyacağı bu itibarla ara seç ime tâbi hu
sustan olmayıp müteveffadan sonra en çok rey alana tutanak veri lmesi 
icabettiği ve henüz il kurulunca milletvekilliğine seçildiğine dair tutanak 
ver i lmemiş ve veri lmesine de ölüm sebebi ile imkân bu lunmamış oldu
ğundan Zonguldak Milletvekili adaylarından sıra ile en çok oy alana tu
tanak veri lmesi icabetmekte olduğu 16. V. 1950 gün ve 41 sayılı Kararla 
kararlaştırı ldığına göre bütün ilçelerin seçmen adedi 185 654, oyunu 
kul lanan seçmen sayısı 170 897 olup Milletvekili adaylar ından Maksut 
Ç i v i n i n 107 243, Sebati Ataman m 62 374 oy aldıkları tesbit edilerek ka
nunun 117 nci maddesi gereğince en çok oy alanlardan sırası ile 10 za
ta tutanak verilmesi kararlaştırılmış ve bu meyanda Maksut Çivi 'nin ve 
fatı hasebiyle ondan sonra en çok oy aldığı anlaşılan Sebati Ataman 'a tu
tanak veri lmesinin il seçim kurulunca karar altına alındığı ve bu karara 
karşı kanuni müddeti içinde Demokrat Parti İl İdare Kurulu Başkanı 
Hakkı Hilâl imzasiyle itiraz edildiği görülmüştür. 

İtiraz sebeplerinin varit olup olmadığının tetkikına g i r i şmeden önce 
evvel emirde bu işin tetkik ve karara bağlanmasının Yüksek Seçim Ku
rulunun görevine dâhil olup olmıyacağı üzerinde duruldu. 

Yüksek Seçim Kurulunun görevini tâyin eden 5545 sayılı Kanunun 
123 ncü maddesinin 4 ve 5 nci bentleri (milletvekilliğine seçildiğine dair 
tutanak verilen kimsenin milletvekili seçilmemesini intaç edecek oy farkı 
husule getiren vakıalara müstenit itirazlarla milletvekill iğine seçildiğine 
dair tutanak verilen bir kimsenin seçilme yeterliğini haiz o lmadığ ına da
ir itirazlar hakkında varacağı neticenin bir raporla Büyük Millet Meclisi
ne sunulmasını âmirdir.) 

Tetkikınıza konu teşkil eden hâdise ise, Sebati Ataman ' ın Milletvekil
liğine seçi lmemesini intaç edecek oy farkı husule getiren vakıalar ın ta
hakkukuna veya seçilme yeterliğini haiz bulunmadığına dair değildir. 
Halli gereken hukuki mesele seçim günü olan 14. V. 1950 tarihinde oy 
ve rme muameles inin hi tamından sonra saat 20'yi 30 geçe vefat eden 
Maksu t Çivi 'nin vefat anındaki sıfatının aday mı yoksa milletvekili mi ol
duğunun tâyininden ibaret olup bu husus ise yukarda arzolunan 123 
ncü maddenin şümulü haricinde kalmaktadır. 

Binaenaleyh, itiraza uğrıyan Sebati Ataman' ın tutanağı hakkında 
müspe t veya menfi bir neticeye varan Hazır lama Kuru lumuzun yetkili ol
madığı düşüncesiyle ilgili evrakın gereği takdir buyuru lmak üzere aynen 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına 27. V. 1950 tarihinde salt 
çokluğu ile karar verildi. 
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Üye 
A. Güngören 

M. Akyürek 
( M . -1) 

Başkan Başkan V. 
C. Özel 

(M. -2) 

Üye 
C. Yorulmaz 

Uye 
B. Köker 

Uye 
/. Senil 

( M . -3) 
Uye 

İ. Hadımlioğlu 

Muhalefet şerhi 

( M . -1) 

Zonguldak İl Seçim çevresi için Demokrat Parti tarafından aday gös
terilen Maksut Ç iv in in seçim günü saat 20'yi 30 geçe vefat ettiği hasta
ne baştabipliğinin dosya içinde bulunan resmî kaydı ve Zonguldak seçim 
çevresine dâhil bütün seçim sandık kurullarınca sandıkların saat 20'den 
evvel açıldığı sepkeden istilâm üzerine mahallî İl Seçim Kurulu Başkan
lığının cevabi tezkeresi mündericat iyle anlaşılmaktadır. Şu vaziyete göre 
adı geçen Maksut Çivi seçim muameleleri bittikten sonra vefat e tmiş bu
lunmaktadır . Sandıklardan çıkan oyların tavsifini havi tutanakların tan
zimi ve bunların ilçe seçim kurulunca birleştirilmesi ve ilçe seçim kurul
larının bu birleştirme muamemleler ine dair olan tutanaklarının il kuru
lunca birleştirilerek il seçim çevresi içinde en çok oy kazananlar ın isim
lerinin tesbit ve ilân edilmesi ve bunlara mazbata veri lmesi gibi hususlar 
seçim muameles inin esas unsuru olmayıp milletvekill iğine seçilenlerin 
tâyin ve tesbiti hususuna taallûk eden fer'i ve ihzari muamelelerdir . 

Bütün sandıklar açıldığı zaman en çok kimin oy aldığı anlaşılırsa o 
k imse milletvekili seçilmiş demektir. Yukarda yazılı fer'i ve ihzari muame
leler t ekemmül etmeden vefat vukuu müteveffadan sonra en çok oy alan 
k imseye mazbata verilmesini mucip olamaz. 

Olayda adı geçen Maksut Çivi sandık kurullarınca sandıkların açıl
mas ından ve rey kul lanma müddetinin hi tamından sonra vefat ettiğin
den yer ine il kurulunca müteveffadan sonra en çok oy kazanan adaya 
mazbata veri lmesi kanuna aykırıdır. Yeniden seçim yapı lması iktiza eder. 
Ve Milletvekilleri Seçimi Kanununun 123 ncü maddesi hükmünce bu hu
sus hakkında gereken tetkikat ve tahkikatı yapıp varacağı neticeyi Bü
yük Millet Meclisine bildirmek kurulumuzun görevi içindedir. Binaena
leyh bu şekilde mütalâa beyanını havi rapor tanzimiyle Büyük Meclise 
sunulması reyindeyim. 

Başkan 
M. Akyürek 
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( M . -2) Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri Kanununun 123 
ncü maddes inde tasrih edilmiştir. Bu madde metnine göre bir ve ikinci 
bentler oy verme gününden önceki ihzari seçim muamele ler ine taallûk 
eder. Ve fakat öbür üç bent ise tamamen seçim neticelerini yani mil letve
killiği mazbatasını hâmil her hangi bir zatın kanunda gösteri len şekil ve 
şartlara uygun olarak seçilip seçilmediğini, milleti kanunî ve hakiki bir 
surette temsil edip etmediğini tanzim ve temin eden hükümler i ihtiva 
eder. 

Bu sonuncu vaziyette kurul, rapor vermekle mükel lef o lduğundan 
kazai bir sıfat ve salâhiyeti haiz olmayıp ancak Büyük Millet Meclis inin 
kendi azasının sıfat ve ehliyetini mutlak hâkim sıfatiyle, tahkik ve tesbit 
vazifesine yardım etmek üzere ödevli bir tahkikat heyeti durumundadır . 

İmdi, Milletvekilleri Seçimi Kanunumuza hâkim olan müdir ve temel
li prensip : oy verme gününden önceki seçim muameleler ine taallûk eden 
ihtilâfları kurulların kazai yoldan hal ve fasletmeleri, ve fakat bir millet
vekil inin sıfat ve ehliyetine taallûk eden ihtiları ise bir yard ımcı ihtisas ve 
tahkikat heyeti sıfatiyle verecekleri raporlariyle Büyük Meclisi tenvir ve 
işlerini teshil ve mütalâa kabilinden olsa da hukuk ehli o lduklar ından il
mî fikirleriyle adaleti dolayisiyle olsun, temin eylemeleri merkezindedir . 
U m u m i prensip bu olduğuna göre kanunda sarahat olmadığı sebebiyle 
kurulun kendisini salâhiyetsiz görmesi Seçim Kanunumuzun ruhuna 
uymaz sanırım. Çünkü, kanunun sâkit bulunduğu hallerde hususi hu
kuk sahasında bile kıyasla içtihatla hareket ve hattâ hukuk kaidesi tesis 
caiz o lduğuna göre büyük bir kısmı hemen içtihat ve taammül mahsulü 
olan idari ve siyasi hukuk sahalarında ve bilhassa kanunumuzun yukar
da belirt i lmiş olan gayesinin tahakkuku için kıyas ve içtihatla hareket 
olunarak bizatihi hukuki bir netice meydana get i rmiyen mütalâa beyan 
etmek, rapor vermek evleviyetle caiz olması lâzımgelir. 

Kaldı ki, bu mesele bir milletvekilini celp ve istiktapla okur yazar olup 
olmadığının tesbiti ve vazih bir hukuk kaidesinin tatbiki gibi basit ve sırf 
takdirî bir mesele değildir. Bu mesele, tasnif muameles in in icrası sırasın
da, fazla rey almış ve milletvekili ilân edilmesi iktiza etmiş olan, bir zatın 
ö lümü üzerine tasnif ve ilân işiyle vazifeli bulunan kurulun bunun yeri
ne bir diğerini ikame ederek milletvekili ilân eylemesi üzerine meydana 
gelmiş bir ihtilâftır; bu gibi ihtilâflar ecnebi demokrat memleket le rde de 
vâki o lmuş ve çeşitli tatbikata ve ilmî münakaşalara mevzu olmuştur. 
Böyle bir vaziyet karşısında kanunda sarahat bu lunmamas ı sebebiyle ih
tisas ve tahkikat heyetinin rapor vermek hususunda kendisini salâhiyet-
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siz görmesi kanunun ruhuna ve Yüksek Seçim Kurulunun hikmeti vü
cuduna uygun düşmez kanaatindeyim. Bu sebeplere binaen karara mu
halifim. 

Başkan V. 

C. Özal 

( M . -3) Her ne kadar 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu sure
ti umumiyede seçim sırasında veya seçimi mütaakip vefat eden bir ada
yın durumunu gözönünde tutarak bu hususta sarih bir h ü k ü m sevk et
memiş ise de aynı kanunun 112 nci madesinde derece, derece üst kurul
lara vâki olacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunda tetkik mevzuu ola
bileceğini kabul etmiş Zonguldak İl Seçim Kurulunun kararına da müd
deti içinde mahall î Demokrat Parti tarafından itiraz edilmiştir. Bu bakım
dan hâdisenin kurulumuzda tetkik edileceğine kani bulunan kurul ekal
liyeti noktai nazarını Yüksek Meclisin tetkik ve takdirine arzetmeyi kaçı
nı lmaz bir vazife saymıştır. 

Dosyada mevcut Zonguldak Memleket Hastanesi protokolüne naza
ran Zonguldak Demokrat Parti namına adaylığı konulan Maksut Çivi ay
nı hastanede saat 20.30'da vefat etmiştir. Yine mahall î İl Seçim Kurulu 
Başkanlığının tel yazısına nazaran da bütün Zonguldak İl Seçim çevre
sinde oy ve rme muamelesi saat 19'dan sonraya kadar devam etmiş hiç
bir sandık mevcut değildir. Şu hale göre aday Maksut Çivi bütün oy ver
me muameles inin devamı müddetince hayatta kalmış ve seçmenler in 
verdikleri reyleri sağ olarak almıştır. Bir adayın Milletvekili seçi lmesinin 
mebdei bütün seçmenlerin aday lehine oylarını kullanmaları ve oy v e r m e 
işinin bi tmesi olmak lâzımgelir. 

Esasen Yüksek Meclisin 26 Şubat 1927 tarih ve 306 sayılı bir kararı 
da : İntihap neticesinde reylerin en çoğunun bir zat uhdesinde taayyün 
ettiği an o zatın mebusluğunun mebdeini teşkil ettiğini kabul etmiştir. 

Mahall î İl Seçim Kurulunun kararında istinat ettiği oyların tasnifi ve 
tutanak verilmesiyle milletvekilliği sıfatının tahakkuk edeceği hakkında
ki noktai nazar bu muameleler in ancak şekle taallûk eden hususlardan 
olması itibariyle kabule değer bir görüş addedi lemez. Bu sebeple Cumhu
riyet Halk Partisi adayı Sebati A t a m a n a tutanak verilmesi siyasi hukuk 
esas ve prensiplerine uygun olmadığı reyindeyim. 

Üye 
A . Güngören 
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Tutanakları İnceleme Komisyonu R a p o r u 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 4.VII.1950 

Esas No. 3/28 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

Tutanaklar ı İnceleme Komisyonu 19.VI. 1950 günü toplanarak Zon
guldak Milletvekilliğine seçilen Sebati Ataman' ın tutanağına yapı lan iti
razı inceliyen 2 numaralı Hazır lama Komisyonunun 18.VI.1950 tarihli 
raporu ile bu konuda Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenen 27.V. 1950 
gün ve 2 5 6 / 2 5 1 - 6 sayılı kararı ve bu işe ait diğer belgeleri tetkik etti. 

Dosya muhtevasına göre : 

1. Zonguldak İlinde Demokrat Parti Milletvekili adaylar ından Maksut 
Çivi 'nin oy verme günü olan 14.V. 1950 günü saat 20.30'da vefat ettiği, 

2. Zonguldak seçim kurulu tarafından, merhum Maksut Çivi 'nin ve 
fatı anında henüz aday vasfında bulunduğu kendisini tutanak ver i lme
dikçe Milletvekilliği sıfatını kazanmış olmıyacağı cihetle durumun ara se
ç ime tâbi hususattan olmayıp müteveffadan sonra en çok kazanan ada
ya tutanak verilmesi icap ettiğine 16.V. 1950 gün ve 41 sayı ile karar ve 
rildiği, 

3. İşbu karara Demokrat Parti Zonguldak İli idare kurulu başkanlı
ğınca müddet i kanuniyesi zarfında 17 .V1950 tarihinde itiraz edildiği, 

4. Meselenin Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesi neticesinde (itiraz 
sebeplerinin varit olup olmadığının tetkikına gir iş i lmeden önce bu işin 
tetkik ve karara bağlanmasının görevlerine dâhil olup olmıyacağı üzerin
de durularak meselenin Sebati Ataman' ın Milletvekill iğine seçi lmemesini 
intaç edecek oy farkı husule getiren vakaların tahakkukuna veya muma
ileyhin seçilme yeterliğini haiz bulunmadığına mütedair o lmayıp oy ver
m e günü olan 15.V. 1950 tarihinde oy verme muameleler inin h i tamından 
sonra saat 20.30'de vefat eden Maksut Çivi 'nin vefatı anındaki sıfatının 
aday mı, yoksa milletvekili mi olduğunun tâyininden ibaret o lduğu, bu 
husus ile Milletvekilleri Seçimi Kanununu Yüksek Seçim Kurulunun gö
rev yetkilerini tesbit eden 123 ncü maddesinin şümulü haricinde kaldığı 
cihetle gereği takdir buyurulmak üzere ilgili evrakın Millet Mecl is ine su
nulmasına) 27.V. 1950 tarihinde çoğunlukla karar verildiği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca , Milletvekilleri Seçimi Kanununun 123 ncü madde
sinin tahdidi sarahati muvacehesinde Yüksek Seçim Kurulunca veri len 
yetkisizlik kararı yerinde görülmüş ve meselenin esasına geçilmiştir. 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Anayasanın 29 ncu maddesinde, ölen milletvekillerinin yer ine bir 
başkasının seçileceği tasrih edildiğine ve Seçim Kanunu da bir seçim çev
resi dâhil inde sıra ile en çok oy kazanan adaylardan o il için kanunen çı
karı lması gereken sayıda adaya miletvekili tutanağının veri lmesini âmir 
bu lunduğuna göre, tetkikımıza mevzu olan hâdisede halledilmesi gere
ken meselenin, Yüksek Seçim Kurulunun raporunda da belirtildiği üze
re, vefat eden adayın vefatı anındaki sıfatının aday mı, yoksa milletvekili-
mi olduğunu tâyinden ibaret bulunduğu aşikârdır. Bu ise milletvekilliği 
sıfatının başlangıcını yani adayın şahsiyetiyle milletvekili sıfatı arasında 
hukuki bir irtibatın hangi anda teessüs edeceğini tesbit etmek demektir. 

Milletvekil i sıfatının başlangıcı Büyük Millet Meclisinin 306 sayılı ka
rarında açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. Kanun mahiyet inde olan ve 
muahhar hiçbir kanun veya kararla sarahaten veya z ımnen ilga edi lme
miş bulunan bu kararda aynen şöyle denilmektedir. İntihap bitip de rey
lerin en çoğunun bir zat uhdesinde taayyün, yahut müsavî reylerde çe
kilecek kanuni kur'anın bir zat uhdesinde takarrür ettiği an, o zatın me
bus luğunun mebdeini teşkil eder. Buna göre bir zatın milletvekilliği sıfa
tının başlaması için şu iki şartın tahakkuku gerekmektedir . 

A ) Seçimin bitmiş olması; 

B) Oylar ın en çoğunun o zatın uhdesinde toplandığının belli olması 
( taayyün) 

1. Merhum Maksut Çivi, dosya içinde mevcut vesikalara nazaran 
Zonguldak İli dahilindeki oy sandıklarına oyların atılması bitt ikten son
ra ve sandık tasniflerinin devamı sırasında vefat etmiştir. Seçim Kanunu
nun gerek şekil ve tarzı tertip bakımından gerek lâfız ve ruh noktas ından 
tahlili, bu vefat anında (seçim) in henüz bitmediğini , biten şeyin seçim 
değil (oy ve rme) olduğunu göstermektedir. 

Şöyle ki; Seçim Kanununun dördüncü kısım (seçim işleri) başlığını 
taşımakta ve bu kısım şu bölümleri ihtiva etmektedir. 

Bölüm : 1. - Seçim hazırlıkları; 

Bölüm : 2. - Sandık başı işleri; 

Bö lüm : 3. - Oy ve rme neticeleri; 

Bö lüm : 4. - Seçim neticeleri. 

(Oy v e r m e ) bu dört bölümü ihtiva eden seçim işleri kısmının ikinci bö
lümünün sadece ikinci faslının unvanıdır. Vâzıı kanun bu fasılda şuurlu 
bir ittırat ile mütaaddit defalar (oy verme günü) tâbirini kul lanmış o gün 
saat sekizden on yediye kadar geçecek zamanın (oy ve rme müddet i ) oldu-
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ğunu tasrih etmiştir. Bunlar yerine (seçim günü) (seçim müddet i ) deme
miştir. Bundan başka (oy ve rme faslını) takip eden fasıllarda oy ve rme
nin hi tamından sonra meselâ fazla çıkan zarfların gelişigüzel ayrılarak 
yakı lması gibi sırf talih ve tesadüfe bağlı, ve kanuni şekil ve şartlara uy
gun görülmiyen bâzı oy pusulalarının ademimuteberiyet i ve hesaba ka
t ı lmaması gibi kısmen sandık kurulunun takdirine bağlı ve her halü kâr
da seçimin neticesine müessir olabilecek mahiyette bâzı muamele ler ya
pılacağı kanunda yazılı bulunmaktadır. Sırf bu iki misal oy ve rmen in hi
tamından sonra yapılacak muameleler in seçim neticesi bakımından in-
şai karakterlerini bel ir tmeye kâfi değildir. Buna göre aşikârdır ki oy ver
me mefhumu, daha geniş olan seçim mefhumunun bir kısmı bir 
cüz'üdür. Nitekim kanunun üçüncü bölümü (oy ve rme neticeleri) ve mü-
taakıp dördüncü bölümü (Seçimin neticeleri) başlıklarını taşıdığına göre 
de, vâzıı kanun, oy verme ile seçim mefhumlarını, bunların neticelerini 
ayrı bölümlerde mütalâa ederek sarahaten birbirinden tefrik e tmiş bu
lunmaktadır . Gerçi oy verme şüphesiz seçimin en önemli kısmıdır. Fakat 
kanunen ve hukukan tamamı değil ancak bir cüz'ü, bir safhasıdır. Bina
enaleyh merhum Maksut Çivi kanunun üçüncü bö lümünde yazıl ı oy ver
me neticeleri a l ınmadan önce, hattâ sandık tasnifleri dahi t amamlanma
dan evvel vefat ettiğine nazaran müşarünileyh vefat ettiği zaman millet
vekil l iği sıfatının başlaması için tahakkuku gerekli o lduğuna yukarda 
işaret edilen birinci şart henüz tahakkuk e tmemiş yani seçim b i tmemiş 
bulunuyordu. 

II - İkinci şart, yani (Oyların en çoğunun bir zat uhdesinde toplandı
ğının belli olması) şart ise merhumun vefatı anında aşikârdır ki, tahak
kuk etmemiştir . Bu anda sandıklarda tasnif henüz devam ettiğine göre 
oyların ekseriyetinin kimin üzerinde topladığı henüz taayyün etmiş değil
dir. Bu (Taayyün keyfiyeti) Maksut Çivi öldükten çok sonra il seçim ku
rulu tarafından mazbataların tanzimi anında tahakkuk etmiştir. Diğer 
taraftan Seçim Kanunumuz aday vasfı taşıyan kimselerin milletvekili 
vasfını ne zamandan itibaren iktisap edeceğini seçimin birbirini takip 
eden safhalarına mütaallik mütaaddit maddeler inde bu vasıfları saraha
ten z ikreylemek suretiyle tesbit etmiş bulunmaktadır . 

Sandık tasnifinde (Madde 106) "...ismi okunan adayın hizasına ... ilâ 

B) Sandık tasnifinin sonunda (Madde 113 /9 ) ". . . adayların kaçar oy 
aldıkları". 

C) İlçe seçim kurulunun tutanağı (Madde 116) ". . . adayların soyadla
rı, adları . . . ilâ 
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D) İl seçim kurulunun tutanağı (Madde 117)" . . . adaylardan en çok oy 
alanların 

Görülüyor ki, vâzıı kanun il seçim kurulunun milletvekilliği tutanağı
nın tanzim ettiği ana kadar oy kazananların cümlesini ve bu meydana ta-
biatiyle Maksut Çiv iy i hep aday diye tavsif etmiştir. Ancak bu tutanağın 
tanziminden sonradır ki, oy alanların içinden bir kısmı kanun nazar ında 
milletvekili vasfını iktisap etmektedirler. Nitekim vâzıı kanun 117 nci 
maddenin mütaakıp fıkralarında bunlar hakkında (milletvekil l iğine seçi
lenleri gösteren ... ile ... fıkra 4) (Milletvekili seçilenlere .. . ilâ ... fıkra 5) 
tâbirlerini kullanmış artık bunlara aday dememiştir . 

Gerçi sandık içinde oyların ekseriyetinin teşekkül e tmesiyle seçimin 
esası olan iradei millîyenin artık geri alınmaz bir şekilde tecelli e tmiş bu
lunduğu ve binaenaleyh bu ekseriyetin teşkil ettiği andan itibaren millet
vekilliği vasfının teessüs etmesi lâzımgeldiği yolunda bir mülâhaza ileri 
sürülebilirse de, seçimlerde iradei milliyenin bir neticei hukukiye tevlit 
edecek şekilde tecellisi kanuni şekil ve şartlara bağlanmış bulunduğu ci
hetle bu şekil ve şartlar haricinde veya bunlar tekemmül e tmeden önce 
iradei mill îyenin tecelli etmiş sayılamıyacağı aşikârdır. Çünkü seçimler
de ekseriyetinin kimin uhdesinde toplandığı sabit olan ilân edi l inceye de
ğin geçen muameleler ihzari mahiyette; yani millî iradenin, tecellisini ih
zar ve temine matuf mualelerdir. Sandık içindeki ekseriyet ancak bilkuv-
ve mevcuttur . Hukukan bir netice tevlit edebilmesi için bu ekseriyet in iz
har ve ilân edilmesi lâzımdır. Seçimlerin hukukî neticesi ise aday olan 
kimsenin milletvekilliği sıfatını iktisap etmesidir. Seçimlerde salahiyetli 
organın ekseriyeti izhar ve ilâniyle milletvekilliği hak ve vasfı iktisap olu
nur. Çünkü o zamana kadar sandık içindeki ekseriyet meçhuldür . Meç
hul üzerinde hükmü hukukî bina edilemez. Hükmü hukukî ancak ma
lûm ve muayyendir . Vaziyette verilir. Bu vaziyet ise seçimlerde salahiyet
li organın ilâniyle tahakkuk ve taayyün eder. 

Dünyaca kabul edilmiş bir hukuku esasiye prensibine göre seçim ku
rulu bir kimsenin ekseriyet kazanıp milletvekili o lduğunu tesbit ve ilân 
edince o kimse intihabında yanlışlıklar olsa bile bu yanlışlıklar sabit 
o luncaya kadar milletvekili itibar olunur. Şu halde ilân keyfiyeti mil letve
killiği hakkını iktisap için hem şarttır ve hem de mebdedir . 

Bundan başka Medeni Kanunun 31 inci Maddesi gereğince vefat ile 
şahsiyet nihayete ereceğine göre şahsiyete merbut bütün vasıfların, bu 
meyan d a adaylık vasfının da nihayet bulacağı tabiîdir. Seçim Kanunu ise 
ancak adaylara ait oyların tasnife ithal edileceğini ve yalnız adaylardan 
en çok oy alanlara tutanak verileceğini tasrih etmiş o lduğundan tasnifin 
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devamı sırasında hayatta olmıyan, binaelaneyh, şahsiyetini ve adaylık 
vasfını da kaybetmiş bulunan kimse adına tasnif yapı lamıyacağı gibi tu
tanak da düzenlenemez. İl seçim kurulu ise o il için kanunen çıkarı lma
sı gereken sayıda milletvekili ayırmak mecburiyet inde olduğu cihetle 
mevcut ve hayatta bulunan adaylardan vefat etmiş ve bu sebepten tas
nife ithal edilmiyecek olandan sonra gelen aday namına tutanak tanzim 
etmek yolundadır. 

Adayın ecnebi memleket te bulunması gibi sebeplerle vefat keyfiyetin
den seçmenler in ve hattâ seçim kurullarının haberdar o lamamas ı halin
de tasnifin ve tutanağın ölmüş aday namına, sağmış gibi, yapı lacağında 
şüphe yoktur. Ancak bu takdirde madun olan bir şahsiyete izafeten o 
şahsiyet mevcu tmuş gibi yapılan bütün tasarrufların da keen lemyekûn 
addedi lmesi gerektiği yani hiç yapı lmamış gibi olacağı aşikârdır. Vefat va
kasının, hattâ oy verme esnasında veya oy verme gününden önce dahi 
vâki olması ve bundan ilgililerin seçimlerden çok sonra haber almaları ve 
bu halde tutanağın hattâ seçimden önce vefat eden bir aday namına da
hi tanzim edilmesi mümkündür . Bu halde dahi hüküm değişmez. Bütün 
mesele vefatın kabili tesbit olan hakiki vukuu anındadır. Bu an seçim 
bi tmezden yani tutanak tanzim edi lmezden önceye tesadüf ediyorsa bun
dan ne kadar sonra haberdar olunursa olunsun yapılan tutanak mevzuu 
madun olduğu için kendisi de hukukan madun bir tutanaktır. 

Zonguldak İlinde seçmenlerin pek büyük bir ekseriyetinin vefat eden 
adaya ve mensup olduğu partiye rey verdikleri ve bu vefat dolayısiyle se
çi lmiş addolunan ve başka bir partinin adayı olan Sebati Ataman ' ın aldı
ğı oy sayısiyle arada azim bir fark bulunduğu bir vakıadır. Politik bakım
dan derin bir mâna taşıdığında şüphe olmıyan bu vakanın, liste usulü
nü değil ekseriyet usulünü kabul etmiş bulunan Seçim Kanunumuz mu
vacehes inde hukuk bakımından neticeye müessir bir faktör teşkil edemi-
yeceği aşikârdır. 

Bu izahata nazaran merhum Maksut Çivi gerek mevzua t ımıza ve ge
rek hukuku esasiye prensipleri bakımından milletvekilliği sıfatının baş
langıcı olan andan önce vefat etmiş bulunduğu cihetle vefatı esnas ında 
henüz milletvekili sıfatını iktisap etmemiş olup kanun nazar ında aday 
vasfını muhafaza etmekte idi. Şu halde mevzuu tetkikimiz olan hâdisede 
Anayasamız ın yeni seçim yapılması için derpiş ettiğ hal (Bir milletvekil i
nin ölmesi hali) değil, ancak (Bir adayın ölmesi hali) vakidir. 

Bu itibarla Komisyonumuzda yukardan beri arzedilen mucip sebep
lere ist inaden hukuk ve kanun bakımından Zonguldak Milletvekil l iğine 
seçilen Sebati Ataman' ın seçim tutanağına karşı serdedilen itirazın varit 
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o lmadığına ve mumaileyhin tutanağının tasdiki gerektiğine çoğunlukla 
karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Başkanl ığa su
nulur. 

Tutanakları İn. Ko. Bu rapor 
Başkanı Sözcüsü 
Afyon K. Kırşehir 

K. Özçoban H. S. Erkut 
Muhalif im 

Kâtip 
İzmir İçel 
S. Giz Muhalif im 

ızada bulunamadı H. Fırat 
Afyon K. Bolu 
A. Güler V. Yöntem 

Muhalifim Muhalif im 
Burdur Edirne 

M. Özbey C. Köprülü 
Muhalifim Çekinser 
Erzincan İstanbul 

C. Gönenç M. Sözer 
İmzada bu lunamadı 

Hatay İstanbul 
T. SöTcmen E. Adakan 

Kars Kütahya 
Dr. E. Oktay R. Koçak 

Muhalif im 
Malatya Niğde 

H. Doğan F. Ecer 
Muhalif im 

Ordu Ordu 
Dr. Z. M. Sezer H. Şarlan 

Trabzon Trabzon 
T. Koral H. Orhon 

Urfa Van 
R. K. Timuroğlu K. Özalp 

Muhalifim 
Yozgad Zonguldak 

A. Doğan A. Yurdabayrak 
Muhalif im 
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G E N E L K U R U L D A K İ G Ö R Ü Ş Ü L M E S İ (2) 

B A Ş K A N - Komisyonun okunan raporu hakkında ş imdiye kadar altı 
a rkadaş söz istemiştir, bunların isimlerini sırası ile oku tuyorum. 

Y U N U S M U A M M E R A L A K A N T (Zonguldak) - Efendim; usul hakkında 
bir maruza t ım var. 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun, söz istiyenlerin isimlerini okutayım on
dan sonra. 

Celâl Yardımcı . Hidayet Aydıner, Hâmid Şevket İnce, O s m a n Şevki 
Çiçekdağ, Sedat Barı, Osman Kapani. 

Y U N U S M U A M M E R A L A K A N T (Zonguldak) - Efendim; Yüksek Seç im 
Kurulu kararının, raporun müzakeresinden evvel okunmasın ı rica ede
ceğim. 

B A Ş K A N - Demin okuduğum isimlerden başka Abdür r ahman Boya-
cıgil, Hüseyin Balık, Muammer Alakant , Hüseyin Fırat, Reşat Güçlü, Ri-
fat Sivişoğlu, söz istemişlerdir. 

Grup adına kim söz aldı? Komisyon adına Kemal Özçoban konuşa
caktır. 

Y U N U S M U A M M E R A L A K A N T (Zonguldak) - Yüksek Seç im Kurulu
nun kararının okutulmasını rica ederim. 

K E M A L Ö Z Ç O B A N (Afyon Karahisar) - Dağıtıldı. 

B A Ş K A N - Raporda bundan bahis edildiğini söylüyorlar. 

H Ü S E Y İ N BALIK (Zonguldak) - Yüksek Seçim Kurulunun kararı 
okunmamışt ı r . Okunmasını istiyoruz. 

K E M A L Ö Z Ç O B A N (Afyon Karahisar) - Basıldı dağıtıldı. 

Y U N U S M U A M M E R A L A K A N T (Zonguldak) - Bir kere okutulsun. Her
keste mazbata yoktur. 

B A Ş K A N - Yüksek Seçim Kurulunun yazdığı tezkerenin okunmasın ı 
istiyorlar. 

Y U N U S M U A M M E R A L A K A N T (Zonguldak) - İzah edeyim. 

B A Ş K A N - Buyurun izah edin. 

Y U N U S M U A M M E R A L A K A N T (Zonguldak) - Muhte rem arkadaşlar; 
Sebati A t a m a n hâdisesi fevkalâde mühimdir. Bugün bir hukuku esasiye, 
bir hukuku â m m e hâdisesini tebarüz ettireceğiz. Şimdi meselenin lâyı-
kiyle tenevvür etmesi için, Yüksek Seçim Kurulu kararının okunmas ı lâ-

(2) Tutanak Dergisi: C. 1, s.445-466 
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zımdır. Belki arkadaşlar matbu raporu okumamışlardır , zaten kısadır, 
Yüksek Seç im Kurulunun raporu ve buna itiraz etmiş olan arkadaşların, 
birisi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Münir Bey, diğeri Cudi Bey, Ari f Be
yin itirazları, yani muhalefet şerhleri vardır, lütfen bunlar bir kere okun
sun, bu suretle okumıyan arkadaşlar da tenevvür etmiş olsun. (Okuduk 
sesleri, okunsun sesleri). 

B A Ş K A N - Arkadaşımızın teklifini anladınız. Yüksek Seçim Kurulu
nun raporu ve muhalefet şerhleri okunsun diyorlar. 

Arkadaş ımız ın bu teklifini kabul edenler lütfen işaret buyursunlar . 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. Şu halde okunacaktır. 

(Zonguldak Milletvekilliğine seçilmiş olan Sebati A t a m a n a ait seçim 
tutanağı veri lmesi hakkındaki karara karış vâki itiraza ait Yüksek Seç im 
Kurulu raporu ile muhalefet şerhleri okundu) . 

B A Ş K A N - Buyurun Komisyon Başkanı Kemal Özçoban. 

T U T A N A K L A R I İ N C E L E M E K O M İ S Y O N U B A Ş K A N I K E M A L Ö Z Ç O B A N 
(Afyon Karahisar) - Efendim, komisyonumuzun raporunu dinlediniz. Ra
por mevcudun dokuzunun muhalefetine "Bendeniz de şahsan muhal i f 
kaldım" mukabi l oniki arkadaşın reyinin inzimamı suretiyle verilmiştir. 

Seç im malûmu âliniz 14 Mayıs ' ta yapılmıştır. Seçim Kanunu. . . 

B A Ş K A N - Komisyon namına şahsınız namına mı söylüyorsunuz. 

K E M A L Ö Z Ç O B A N (Devamla) - Hem komisyon ve hem de şahsım na
mına ikisini de birleştirerek konuşuyorum. Çünkü muhal i f o lduğumuz 
kısmı da arzedeceğim. 

Şimdi efendim; 14 Mayıs günü Seçim Kanunumuza göre saat 17'de 
sandıklar mühür lenmiş olması lâzımdır. Yapılan tetkikata nazaran saat 
17'yi geçtikten sonra oy verme muamelesinin devam etmiş o lduğuna da
ir küçük bir delil elde edilememiştir. Şu halde Zonguldak ' ta saat 17'de 
sandıklar derhal mühürlenmiş ve tasnife başlanmıştır. Bu kararda ekse
riyeti teşkil eden arkadaşlarımız birtakım şahsi fikirlerini ve bâzı k imse
lerin mütalâalarını öne sürmek suretiyle seçimin bi tmesinden üçbuçuk 
saat sonra vefat etmiş olan Demokrat Parti-adayı Maksut Çivi 'nin, henüz 
muamelen in o saatte tekemmül e tmemiş olduğu sebebini ileriye sürerek, 
hak sahibi olmadığı ve binaenaleyh Sebati Ataman ' ın tutanağının tasdi
ki gerektiği mütalâasında bulunmuşlardır. Delil olarak da B . M . Meclis i
nin bundan 23 sene evvel almış olduğu bir kararı öne sürmüşlerdir . Bu 
karar 306 numaralı karardır ve mahiyeti de şudur: 
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"İntihap bitip de reylerin en çoğunun bir zat uhdesinde taayyün ve 
yahut müsavi reylerde çekilecek kanuni kuranın bir zat uhdesinde takar
rür ettiği an, o zatın mebusluğunun mebdeini teşkil eder." 

İşte, yegâne dayandıkları mesnet budur. Ben Sebati A t a m a n i n tuta
nağının tasdiki yolunda onun lehine rey vermiş arkadaşlar ımın fikirleri
ni havi rapor dağıtı ldığından daha ziyade açıklamayacağım, çünki okun
muştur. Ancak muhalefet şerhi yazmayıp muhalefetlerini arzetmeye beni 
memur eden arkadaşların fikirlerini bildireceğim. 

Bir defa muhal if arkadaşlarımız şu tezi ileri sürdüler: Milletvekili se
çi lme keyfiyeti kanunumuza, mevzuat ımıza göre ekseriyetin reyinin bir 
zat uhdesinde toplanmasiyle vücuda gelir. Seçim Kanunumuzun bütün 
maddeler i dikkatle gözden geçirilecek olursa vâzıı kanun titizlikle irade
nin tam ve kâmil tecellisinin temin edilmesi üzerinde durmuş , bir takım 
hükümler vaz 'etmiş, hattâ bunu zedeliyecek, engelliyecek en küçük ha
reketi dahi tecziye edici mahiyette müeyyideler vaz'etmiştir. Ayr ı ca bir 
tasnif diye vâzıı kanunun titizlikle üzerinde durduğu ve fasıl hal inde sür
düğü, diğeri kadar ehemmiyet verdiği kısım yoktur. Vardır; fakat fer'î ma
hiyettedir tasnif irade ile ilgili değil, tesbitine ait fer'î bir muameledir . Vâ
zıı kanun ekseriyetin reylerinin tam ve kâmil mânada tecelli e tmesini 
sağlıyacak titizlikte hükümler vaz'etmiştir. Milletvekili nasıl olur? Ekseri
yet in reylerinin hilesiz, fesatsız bir şekilde sandıkların içine atı lması de
mektir. Şu halde hilesiz ve hud'asız bir şekilde ekseriyetin reylerinin san
dıklara atıldığı an ve sandıkların mühürlendiği anda, artık millî irade te
celli e tmiş demektir. Bundan sonraki muameleler millî iradenin şekline 
ait vesikaları hazır lamaya matuf işlemlerden ibarettir. 

Yine muhalefette kalan arkadaşlarla şu tezi ileri sürdük: Biran için, 
ki artık o zamanki haller ve şartlar bugün tamamiyle değişmiş hele 14 
Mayıs ' tan sonra yeni yeni içtihatlar yoluna gidilmiş bir meclis karşısında 
o lduğumuza göre kabul etmek imkân olmamakla beraber, öne sürülen 
306 sayılı Kararı biran ele alalım. Oradaki bir kel imeyi "taayyün" kel ime
sini intihap bitip de, reylerin çoğunun bir zat uhdesinde taayyün keyfi
yetini . 

Arkadaşlar , .demin de arzettiğim gibi hak sahibi olup, seçilip de 3-5 
saat sonra ölen Maksut Çivi hali hayatta iken sandıkların kapatıldığı ve 
derhal tasniflere geçildiği sabit ve bunun aksine olarak seçimler saat 
17'den sonra devam ettiğine dair en küçük bir belirtisi bu lunmadığ ı vâ
ki o lduğuna göre hiçbir sandık normal olarak (ki azamî 500 'dür) bir çok 
yer lerde 75 - 500 seçmen arasında oy puslalarını ihtiva eden sandıklar
da tasnifler müddet ine de üç saat olarak kabul edersek hemen hemen 
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300'le 400 bin nüfusa malik olan Zonguldak 'da bütün sandıkların 3 - 5 
saatte tasnifi bitmiş ve her sandığın en çok oy alan zatın k im olduğu ma
lûm olmuştur. 

Şu halde taayyün keyfiyetini arkadaşlarımız dar mânada alırlarsa bir 
sandığı da umumi mânada alırlarsa ilden başlar. Bununla ileri sürülen 
sebeplerden birisi şudur: Tasavvur ediniz taayyün keyfiyetinin bir saatte 
kabul edilmesi imkânı olan bir memleket de, yüz gün sonra yapı lması 
imkânı olan diğer bir memleket de vâki olabilir. Meselâ Habeşistan' ı mi
sal olarak al ıyorum. Nakil vasıtalarından ve her türlü medeni vasıtalar
dan mahrum olan bir memleket te demokrat ik bir seçim yapıldığını farze-
din. Üç ayda il merkezine getirileceğini farzediniz, bir ayda yapı lacağını 
farzediniz. Fakat bir âfet o lmuş günlerce getirilemiyor, uçakla getir i lemi-
yor, bir hafta, on gün kalmış. İldeki taayyün ve mazbatanın ver i lmesinin 
günler, haftalar ve hattâ aylarca bunun neticelenmesinin m ü m k ü n ola
madığı da imkân dahilindedir. Binaenaleyh muhal i f arkadaşların istinat 
ettiği 306 numaralı kararı dahi ele alsak taayyün keyfiyetinin 3,5 saat 
zarfında her sandıkta ve belki de bâzı bölgelerde seçim ameliyesinin ta
m a m olacağını ileri sürerek cerhetme yoluna gitmişizdir. Nerede kaldı ki 
306 sayılı karar, zannediyorum 1927 senesinde alınmıştır, bu kararın 
al ınmış olduğu tarihteki fikir, kanaat ve şartlar bugün tamamiyle değiş
miştir. 14 Mayıs 'dan sonra yeni yeni içtihatlar meydana gelmiştir ve bu 
karar hiçbir zaman kanun mahiyetinde değildir. Her zaman için değişme
si, yeni daha mâkul ve mantıki içtihada varmak suretiyle değişmesi im
kân dahilindedir. Şimdi, hukukî mütalâaların bu suretle iki cepheden 
cerhedi lmesinden sonra biraz da akıl ve mantık kaidelerine uyarak me
seleyi hal le tme cihetine gidelim. Arkadaşlar, seçmenler gerek saat 17'de 
oylarını kullanıncaya kadar, gerek oylarını kullandıktan sonra, ki Zon
guldak geniş bir sahaya mâliktir, Maksut Çivi 'nin hastalığını k imse bil
memektedir , zaten yaptığımız tetkikatta devamlı bir hastalıktan değil âni 
bir rahatsızlıktan dolayı vefat etmiştir, büyük ekseriyet oyunu rahmetl i 
Maksut Çivi için kullanmıştır. Bunun aksini iddia etmek büyük ekseri
yete hürmet e tmemek olur. Sizi vicdanlarınızla karşı karşıya bırakarak 
teemmüle sevkediyorum, bizdeki usul ve bütün medeni millet lerdeki 
usul ekseriyetin oylarının tecellisidir ve buna hürmet edilir. Orada mev
cuttan 170897 vatandaşımız oyunu kullanmış bunlardan Sebati A t a m a n 
62 bin küsur ve Maksut Çivi ise hatır ımda kaldığına göre 107 bin oy al
mıştır. Arkadaşlar fark küçük değildir. 40 - 50 bin arasında bir fark ar
zetmektedir . Şu halde Maksut Çivi halihayatında bu reyi almıştır. Maz
batasını a lmadan ölmüştür. Kanunumuz bu hususta ölenin yer ine yede-
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ğini kabul ediyor mu? Yani Seçim Kanunumuz ölenin yer ine daha çok rey 
alan bir yedek gelir diye bir hüküm koymuş mudur? Hayır. O halde Mak
sut Çivi 'nin 17'den evvel öldüğünü biran için kabul etsek bugün yeniden 
seçim yapı lması ve Sebati Ataman 'a asla mazbata ver i lmemesi lâz ımgele-
ceği kanaatindeyiz. 

Şu halde arkadaşlarım, sizlerden bu iki tez arasındaki komisyonu
muzun mütalâalarını vicdanlarınıza müracaat ederek hakikati halde ne 
tarafı takdir ederseniz o tarafa rey verirsiniz. Fakat biz rapora muhal i f ol
duğumuzdan dolayı kendi kanaatlerimizi muhafaza edeceğiz. 

B A Ş K A N - Celâl Yardımcı. (Yok sesleri). Hidayet Aydıner . 

H İ D A Y E T A Y D I N E R (Konya) - Muhterem arkadaşlar; Sebati Ata
man' ın adaylığına vâki haklı i t irazın.reddine dair Tutanaklar ı İnce leme 
Komisyonu kararını tenkid edeceğim ve bunun aleyhine yürüyeceğ im. 
Fakat burada her hangi bir parti hissiyle hareket e tmiyeceğim. Bu, ne bir 
parti işi, ne sempati ve ne de bir antipati meselesidir. Çünkü part imiz çok 
kuvvetlidir. Bu, bir hukuku esasiye meselesi, milletin hâkimiyeti , i rade
sinin tam tecellisi meselesidir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). Mesele , yüz 
küsur bin rey veren vatandaşın bu reyi var mı, yok mu? olacaktır. 

Arkadaşlar , mesele o kadar ehemmiyetl idir ki, bugün, yarın muhtar 
intihabına geçtiğimiz zaman başımıza gelecek hâdiseler var, öbür gün re
is icumhur intihabında başımıza gelecek hâdiseler var. Ben size küçük bir 
misal vereceğim ve ondan sonra da işin hukukî tarafını arzedeceğim. 

Arkadaşlar , tasavvur ediniz, 1 000 seçmenli bir köy var, bir Türk kö
yü, 990 kişi muhtarl ığa namuslu bir adam seçmişler. Ayn ı köyün 10 ki
şisi de başka birisine oy vermiş . Şimdi tasavvur ediniz muhtar bir oto
mobil kazasına uğradı ve öldü. Şimdi 990 kişinin, seçtiği namuslu adam 
öldü diye on kişinin seçtiği adam mı muhtar olacak? 

Arkadaşlar, yarın bir reisicumhur intihap edilecek. Reis icumhuru 
400 kişi intihap etmiş, muhalefette olan kimselerden 30 kişi de diğer bir 
vatandaşı intihap etmiştir. Temenni etmeyiz ama bu 400 kişinin seçtiği 
re is icumhur ölebilir, bir şeye kurban olabilir. Allah göstermesin, olabilir. 
(Yavaş konuşun, bağırmayınız sesleri). Arkadaşlar aman alkış lamayın, 
beni şaşırtırsınız. (Bağırma sesleri). Peki af buyurunuz. Tasavvur buyuru
nuz ki 400 kişinin seçtiği, reisicumhur yaptığı bir zatın tasnif d e v a m 
ederken veya bittiği bir sırada öldüğünü kabul edel im ki öyle olmuştur, 
bunun r e i s ic u m h urluğu n u mu kabul edersiniz yoksa 30 kişinin seçtiği 
diğer vatandaşı mı kabul edersiniz? Rica ederim, tasnif henüz b i tmemiş 
tir, fakat reyler verildikten sonra bir kaza eseri olarak ölen ve bu adam 
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ö lmüş diye tecelli eden millet iradesini hiçe sayıp da bu 30 kişinin seçti
ği adamı kabul eder misiniz? Bu bir hak işidir, bir parti işi değildir, rica 
ederim, bu 30 kişinin seçtiği kimseyi kabul edermisiniz? Binaenaleyh bu 
400 kişinin seçtiği kimseyi cumhurbaşkanı kabul etmek mecbur iyet inde
siniz. 

Efendiler, komisyonun kararı hatadır. Hata olduğunu söylemek kâfi 
değildir. Menşe- i hatayı da izah etmek lâzımdır. Arkadaşlar ımız nerede 
yanıl ıyorlar? Arkadaşlar hukukî hüküm ifade eden vesikalar, ilâmlar, ih
tiva ettikleri hükümler itibariyle iki kategoriye ayrılırlar: 

1. İzhari; 

2. İhdasi. 

Misal göstereyim; arkadaşlar. Ahmet Mehmet 'e bin liralık ma lzeme 
verse, borcunu alamasa, aradan iki, üç sene geçse, alacaklı olan mahke
meden i lâm alacak olsa, bin liranın tahsiline ait i lâm ne hüküm ifade 
eder mahkemen in bin liranın Ahmet ' ten alınıp Mehmet 'e ver i lmesine da
ir verdiği karar izharidir. O ilâm tarihinden itibaren o alacak vücut bul
muş değildir. O alacak akdin vuku bulduğu tarihten itibaren o hak vü
cut bulmuştur, o ilâm hakkın vücudunu izhar eder, ihdas e tmez arka
daşlar. (Bravo sesleri). 

Meselâ Ahmed ' in Zeynep' ten boşandığı tarih, boşanma i lâmının tari
hidir, o karar boşanma hukukunu ihdas eder, alacakta ise arzet t iğim gi
bi akit esastır. Hâdisemizde ise vaziyet izharidir. Yani millet reyini verdi
ği tarihten itibaren kim ekseriyette ise o milletvekilidir. 

M a h k e m e d e n alınacak ilâm; nasıl ki, fiil esas akdın vukubulduğu ta
rihte Ahmed ' in alacaklı, Mehmed' in borçlu olduğunu tasdik ediyorsa Se
çim Komisyonunun mazbatası , millet tarafından reyler atı ldıktan sonra 
mebus sıfatını ihraz eden şahsın hakkını izhar eder. Yoksa ihdas etmez. 
(Alkışlar). 

Binaenaleyh sandığa rey atıldığı ve reyler bitip te ekseriyet hâsıl oldu
ğu zaman mebusluk sıfatı taayyün.etmiştir. Ondan sonra da il seçim ku
rulunun mazbatası o hakikati izhar eder. 

Arkadaşlar ; diyorlar ki; il seçim kurulu mazbatası verilecekti . Ölüye 
mazbata veri lmez diyorlar. Fakat seçim kurulunun vazifesi bir hakikati 
tesbitti. Maksut Çivi şu kadar müntehip tarafından intihap edildiği yazıl
ması zaruri idi. 

Arkadaşlar ; ölüye bir mazbata mı verel im, diyorlar. Ö lünün hukukî 
durumunu tesbit eden esaslar mevcuttur. Ölü hakkında beraeti z immet 
varakası tanzim edilir. Hattâ bâzı cürümlerden dolayı veresesi iadei mu-
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hakeme yolu ile ilâm alabilirler. Ne mahzur veya fayda vardır ki, Maksut 
Çivi 'nin 107 bin müntehip tarafından intihap edilerek ekseriyeti haiz bir 
milletvekili sıfatını iktisap ettikten sonra, vefat ettiği tesbit edilsin? Bunu 
tesbit e tmekle hakikati tesbit edecektir seçim kurulu. Bunda hiçbir mah
zuru hukuki yoktur. (Soldan bravo sesleri). 

Arkadaşlar ; diyorlar ki, Meclisin bunu vaktiyle halletmiştir. 306 sayı
lı bir karar vardır. 306 sayılı karar ne demektir? 

Bir kere Yüksek Meclisiniz üç türlü karar verir. 

Biri kanun, biri kanunun tefsiri, üçüncüsü de bir hâdise, münasebe
tiyle verdiği karardır. 

Efendiler, kanun hükmü umumidir. Tefsir o hükmü umumin in tefsi
ridir. Fakat karar o hâdiseye münhasır münferit bir hâdisedir. Binaena
leyh emsali hâdiselerde mabihüttatbik ve mecburüli t t iba olamaz arka
daşlar. (Alkışlar). 

O karar niçin çıkmıştır? Abdul lah Azmi Beyin mazul iyet maaş ına 
müstahak olup olmadığını tesbit etmek için çıkmıştır. O adama merha-
meten mebus luğunun ne zaman başladığını tesbit e tmek için çıkmıştır. 
O zata terahhümen onun milletvekilliği sıfatının intihap mazbatas ının 
tevdii ile tekemmül ettiğini tâyin ve tesbit etmiştir. 

O adam ölseydi ne olurdu? Orada ay, gün sene farkı vardır. Binaena
leyh bir milletvekillinin ölmesi hali o kararda mevzuubahis edilmemiştir . 
O karar, menfaat mülâhazası ile çıkarılmıştır. Tekaüt maaşı alsın mese
lesidir. Binaenaleyh hâdise doğrudan doğruya bir merhamet işidir, bu
nunla hiçbir alâkası yoktur. Bunu tutup da karşımıza emsal olarak geti
rip bu bir hukuki vakıadır, sen bunu kabul edeceksin demek hatadır, ar
kadaşlar. (Alkışlar). 

Arkadaşlar ; hukukan üzerinde durulacak bir nokta daha vardır. Ni
tekim bu mazbatalarda mevzuubahis edilmiştir. Bugünkü hâdise ona 
gerçi temas etmiyor ama, doğrudan doğruya ona da temas edilmiştir. Bu
gün için halli lâzımgelen bir mesele o lmamakla beraber onu da nazarı 
dikkatinize arzedeceğim. Çünkü evrakta temas edilmiştir. 

Arkadaşlar ; bir müntehibin, hakkı reyini kul lanması kendi Millî hâ
kimiyeti hakkında hüküm vermesi demektir. 

Arkadaşlar , bir müntehibin olduğu gibi adlî kazada bir h ü k ü m veren 
bir zatın ne vakte kadar bu hükmünü verebileceğini hukuk esasları hal
letmiştir. Hâk im de millet namına adlî kazada reyini kullanır. Seçmen hâ
kimiyeti milliye namına iradesini izhar eder. O kendi hâkimiyetini kulla
nır, her hangi bir adlî kaza müessesesinde bir hâkim de hükmünü verir. 
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Acaba bu ne vakte kadar devam eder. Bir hâkim azil veya nakledilebilir. 
Bunun azli veya nakli işinde arada mesafe olduğu için bu haberin hâki
me vusulü için aylar veya günler geçebilir. Buna rağmen hâkimin hük
münü esas ve mecburi olarak kabul etmiştir. Hâkime bu haber vâsıl 
o luncaya kadar verdiği hükümler muteberdir. İdama ve alacaklara ve sa
ir şeylere verdiği hükümler muteberdir. Hâkim nasıl bir hükmü adlide 
hükmünü kullanıyorsa millet de kendi hükmünü verdi. Maksu t Ç i v i y i 
mebus olarak seçip onun mebusluğuna hükmetti . Öldüğü müntehipleri-
ne haber veri lemedi. O halde hâkimin hükmünü haber kendisine vâsıl 
o luncaya kadar muteber addetmezsek intizamı â m m e muhteldir burada 
da yüzbin müntehibe, efendi sen bu Maksut Ç i v i y e rey veremezs in çün
kü o adam ölmüştür, adaylık sıfatı zail olmuştur, denmiştir. Onu sağ ve 
intihap edi lme ehliyetine sahip bildiği için 107 bin seçmen reyini ona ver
miştir. Bu 107 bin rey nasıl iptal edilebilir? O, o adamı sağ bil iyordu 
onun için hakkı reyini istimal etti. Eğer onu öldü biliyorsa buyurun ye
niden intihabata. Çok temenni ederim ki Sebati A taman arkadaşım, be
nim kanaat imce yapılması zaruri olan ara seçimde rey kazansın. Fakat, 
tâbirimi mazur görünüz, bir fâninin hayatta mertebei kusva olarak ka
zandığı milletvekilliği sıfatını, yine tâbirim affedilsin, bir kefen soyar gibi 
soyarak ondan şu kadar rey aşağı alan bir şahsa sıfatını ak ta rma etmek 
ne hakka, ne kanuna, ne adalete ve ne de vicdana sığar. Tekrar arzedi
yorum, muhterem ölünün milletvekilliği sıfatını onun elinde o lmıyan bir 
sebeple nezetmek doğru değildir. Binaenaleyh Maksut Ç i v i n i n mebus 
olarak öldüğüne Muhterem Heyetinizin karar vermesini , Sebati A taman 
arkadaşımızın tutanağının iptalini ist iyorum. Bu hususta bir de takrir 
ver iyorum, kabulünü rica ederim. (Bravo sesleri sürekli alkışlar). 

B A Ş K A N - Hâmid Şevket İnce. (Yok sesleri). 

Osman Şevki Çiçekdağ buyurun söz sizindir. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Ankara) - Sayın arkadaşlarım; arkadaş
larımızın pek yerinde ve haklı olarak belirttikleri gibi çok m ü h i m ve hu
kuku esasiye bakımından çok önemli bir mevzu karşısındayız. Bu mev
zuu incelerken şuurumuza, duygumuza, vicdani telâkkimize hâkim olan 
sadece ve sadece hak ve adalet ışığından aldığımız ve a lmakta olduğu
muz ilhamdır. 

Burada şu, bu parti şu, bu şahıs meselesi bahis mevzuu değildir. Ar-
zett iğim gibi bir prensip meselesi üzerinde durmaktayız . Eğer muhalefet 
safında bugün yer alan Sebati Ataman, Allah göstermesin, Maksu t Çi
vi 'nin akibetine uğramış, Maksut Çivi 'de şimdiki durumda bu lunmuş ol
saydı biz prensip bakımından dahi aynı şeyi burada ifade etmeyi kendi
mize bir vazife sayardık. 
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Bunu arzettikten sonra hâdisemize dönebiliriz. Tutanaklar ı İnceleme 
Komisyonunun raporunu dinledik. Ekseriyetle verilen bu kararda, Mak
sut Çivi 'nin daha adayken, tutanağını a lmamışken öldüğü ve bu itibarla 
bu ö lüm karşısında ondan sonra en çok oy alan Sebati Ataman ' ın millet
vekil l iğine vâki itirazın reddi tesbit edilmiştir. 

Bu kararda iki nokta belirmektedir. Bir kısmı, Maksut Çivi aday iken 
ölmüştür, o anda milletvekili değildi. Binaenaleyh, hakkında millî irade 
tecelli eylemiştir. 306 sayılı bir Meclis kararı da bunu teyit eylemektedir . 
Bu itibarla Sebati Ataman ' ın milletvekilliği yerindedir. İtiraz vâki ve vari t 
değildir. Diğer kısım da aksi mütalâalardır. Şu halde dâvamızın mihver i 
ni şu iki nokta teşkil etmektedir. Birisi millî iradenin tecelli anı, Millî ira
de ne zaman tecelli ve tezahür eder? İkincisi de; Tutanaklar ı İnceleme 
Komisyonunun millî iradenin tecelli ve tezahür anına mesnet ittihaz et
tiği Meclisi Âlinin 306 sayılı kararıdır. 

Millî irade ne zaman tecelli eder? Kanaat imizce millî irade, reylerini 
ve rmek için sandık başlarına koşan vatandaşların reylerini bu sandığa 
attığı ve bu atma ameliyesinin bittiği anda tecelli eder. Millî i radenin bu 
yo lda tecellisinden sonra gelen ameliye, muamele , doğrudan doğruya bir 
formali teden ibarettir. Sandıklardan çıkan oyların bir yekûnu amel iye
sinden ibarettir. Bir bir leşt irmeden ibarettir. 

Şuhalde sandığa atılmakla, sandığa girmekle tecelli e tmiş olan bir 
millî iradeyi tam bir yekûn yapamadığımızdan ötürü hiçe saymaya ve ona 
değer ve rmeye hakkımız yoktur. Seçim Kanununun 94 üncü maddesi , 
sabahleyin saat sekizden itibaren seçime başlanacağı ve saat 17'de de se
çimin, oyların veri lmesinin tespiti ile biteceğini âmirdir. Oy, arzett iğim gi
bi millî iradenin mihrakını temelini, özünü, esasını teşkil etmektedir. 

Vatandaşın reyini bu suretle verdikten sonra saat 17'de 94 üncü 
madde mucibince müddet bitmiştir, tasnife başlanacaktır, tasnif y ine ka
nunun 113 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası gereğince yapı lacak derhal 
oyların sayısı tutanağa dercedilecek ve tutanaklar 114 üncü madde ge
reğince duvara talik edilecek ve siyasi partilerin mümessi l ler ine de onun 
musaddak sureti verilecektir. 

Demek, sandık açıldıktan ve tasnif yapıldıktan sonra artık millî irade 

şaşmaz bir surette tecelli ve tezahür etmiştir. O kadar ki bu bir tutanak

la tesbit edilmiştir. Tutanak dışarıya asılmış, tutanaktan birer örnek par

tilerin mümessi ler ine verilmiştir. Eğer partiler mümessi l ler inin o anda el

lerinde seri bir vasıta mevcut bulunsa, bunu ân i olarak o anda her hangi 

bir makine ile veya başka bir vasıta ile mensup oldukları parti merkezle-
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rine iletmiş olsalardı, o anda bu yekûn ameliyesi yapı lmış olurdu. Biz 
sandık kurullarının tanzim ettiği tutanakların mahiyetini böylece belirt
tikten, millî iradenin tecellisini gördükten sonra artık onu ilçeye, idare 
kuruluna bildirecek, bu bi ldirme ameliyesinden sora reyler birleştirile
cek, bu birleşt irme ameliyesinden sonra il seçim kuruluna gönderi lecek, 
il seçim kurulu da işi birleştirecek ondan sonra tutanağı düzenl iyecek ve 
o tutanağı en çok rey alanın eline verdikten sonra o milletvekili olacak
tır, tarzındaki tezin asla doğru olmadığı kanaatindeyiz. (Soldan bravo ses
leri). 

Bir defa Maksut Çivi öldüğü vakitte seçim sandıkları başındaki seçim 
faaliyeti çoktan bitmiştir, sandık tasnifi de çoktan sona ermiştir, yalnız 
tasnif neticesini bildiren tutanakların ilçeye isali tamamlanmamışt ı r , il
çeler de tabiatiyle bunları ile yollamamışlardır . Onların telâkkisince tas
nif devam etmektedir. 

Şimdi tutanaklar bu suretle en çok oy alan kimsenin hüviyetini mey
dana koyduktan sonra denilemez ki hâlâ Sebati A taman Maksut Ç iv in in 
yerine geçecektir. 

Müsaadeniz le bunu maddi ve müşahhas bir misalle izah edeyim: 

Ankara 'n ın 14 ilçesi vardır. Bu ilçelerin de 1 128 köyü mevcuttur . 
Köylerde tasnif tamamen bitmiştir. İlçelerde de tasnif tamamlanmışt ı r . 
Yalnız iki ilçe Ankara 'ya telefonla bağlı bulunmadığı için al ınan oyların 
neticesini katî olarak öğrenmek imkânı hâsıl olmamıştır. Fakat Demok
rat Partinin listesinin aldığı oylarla Halk Partisi listesinin aldığı oylar 12 
kazaya göre tesbit edilmiştir. Arada o kadar bariz ve azîm bir fark vardır 
ki, diğer iki kazanın bütün reyleri aleyhte gelmiş olsa dahi bu neticeyi 
tebdil edemiyecektir . Şimdi sorarım Millî irade 12 kazanın tutanaklarının 
merkeze gelmesiyle netice taayyün etmiş midir e tmemiş midir? Yani en 
çok oy alan arkadaşların vaziyeti taayyün etmiş midir, e tmemiş midir? 
Arkadaşlar! İki kazadan gelecek olan oyların tamamı dahi karşı tarafın 
malı olsaydı bile şu 12 kazadan almış o lduğumuz netice, biz im kazandı
ğımızı teyit etmiştir. Biz de bu teyide dayanarak bütün teşkilât ımıza ka-
zadığımızı ilân etmiş bulunduk. Binaenaleyh, biz bu ilânı yaparken millî 
i radenin hakiki tecellisini müşahede etmiş bulunuyorduk. Görülüyor ki; 
millî i radenin ani tecellisi bir tutanağın tanzimi ânı değildir. Onun rakam 
olarak sandıktan çıkması ve belirmesi keyfiyetidir. Mütebaki amel iye bir 
yekûn yapmaktan ibarettir. Bir yekûn ameliyesine millî iradeyi asla feda 
edemeyiz ve e tmemek de gerekmektedir. (Soldan bravo sesleri). 
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Arkadaşlar ımızın bir kısmı, Tutanakları İnceleme Komisyonunda 306 
sayılı Karar üzerinde durmuşlardır. Biz de bu 306 sayılı Kararı tetkik et
miş bulunuyoruz. Hem de bütün zabıt ceridelerini tetkik e tmek suretiy
le. Bâzı arkadaşlarımız, bâzı hukukçu arkadaşlarımız bu kararı Anaya 
sanın 9 uncu maddesinin bir tefsiri mahiyet inde telâkki ettiler ve bunun 
hükmüne bir kanun kadar değer vemek ve onu lâzimülit t iba saymak ge
rektiği üzerinde durdular. Halbuki demin bir arkadaşımızın da işaret bu
yurduğu gibi bu bir maddenin tefsiri değildir. 9 uncu madde gayet sarih
tir. Bu karar sadece bir milletvekilinin mâzuliyet maaşının tahsisi hak
kında vermiş olduğu bir dilekçeye karşı ittihaz edilmiş olan bir karardır. 
T a m a m e n mevridine ve mevziine maksur olmayı gerektiren bir karardır. 
O kararı biz burada doğrudan doğruya bütün hututu ile ve bütün vecih-
leriyle bu hâdisemize tatbik e tmeye imkân görememekteyiz ve burada 
buna imkân da yoktur. Fakat bir an için bu karar üzerinde duran arka
daşların noktai nazarı kabule şayan görülse dahi bu karar yine bizim te
zimizi teyit etmektedir. 

Zabıt cerideleri meydandadır . Tetkik buyurulursa görülecektir ki; o 
kararın taallûk ettiği hâdisenin müzakeresi sırasında bu kararla mebus
luğun mebdei , mazbatanın tanzimidir, gibi bir müzakere cereyan etmiş, 
fakat Teşkilât ı Esasiye Kanununun, mazbata muharrir i olan zat ka lkmış 
demiştir ki: 

"Hayır, bizim böyle bir noktai nazarımız, böyle bir telâkkimiz asla ba
his mevzuu değildir. Mebusluğun mebdei, mazbatanın verildiği z aman 
değil , seçimin bittiği andır." diyor. 

Halbuki bir kısım arkadaşlar, mazbatanın tanzim edildiği anı Mebus 
luğa mebde saymakta ve bu kararı öylece tefsir ve telâkki eylemektedir . 
O karar kâtî surette, mebusluğun mebdeini seçimin bittiği an olarak ifa
de etmiş ve mazbatanın tanziminin mebusluğa mebde ittihaz edi lemiye-
ceğini sarahatle teyit etmiştir. 

Mebusluk için mebdede hangi an esastır? Bunu Seç im Kanununun 
94 üncü maddesi hüküm ve karar altına almıştır. Oyların t amamı sandı
ğa atılıp oy verme müddetinin bittiği andır. Bu karar dahi Sebati Ata
man' ın tutanağının makbul ve muteber olmadığına işarettir. 

Diyorlar ki; meçhul üzerine bir hükmü hukuki bina edi lemez, bütün 
oylar sandıktadır. Oyları kimin aldığı belli değildir. Binaenaleyh sandıkta 
bulunan yani meçhul olan oylar üzerinde bir hükmü hukuki tesis edile
mez. Fakat biz arzettik ki; seçimin bittiği saat 17 ile 20,5 arasında 3 - 5 
saat geçmiştir ve bu saat zarfında sandıklar açılmış ve 113 üncü madde 
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mucibince tutanaklar sandık başlarında düzenlenmiş ve ası lmak sure
tiyle millî v icdana arzedilmiştir. Bu itibarla seçim o anda fiilen bi tmiş, ba
kiye amel iye ise doğrudan doğruya bu tecelli eden iradelerin birleştiril
mes inden ibarettir. Bu itibarla biz Sebati A t a m a n i şahsi hüviyeti ve ka
rakteri bakımından iyi bir arkadaş olmasına rağmen hakkındaki tutana
ğının iptali lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Bunu sizlere arzetmeyi bir v icdan 
borcu bil ir im. 

B A Ş K A N - Arkadaşlar ımızın biri temenni mahiyet inde bir takrir ver
miştir. Okutacağım, fakat reyinize koymıyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 

Müzakereler in süratle neticelendirilmesi için arkadaşların sözlerini 
kendiler inden evvel konuşan hatiplerin ileri sürdükleri esas ve görüşler 
dışındaki mütalâalara hasretmelerini teklif ederim. 

İzmir Milletvekili 
Tarık Gürerk 

S E D A T BARI (Seyhan) - Sayın arkadaşlarım, Tutanakları İnceleme 
Komisyonunun raporunda gerek Yüksek Seçim Kurulunun, gerekse il 
seçim kurulunun tanzim ettiği raporları okuduğum zaman Yüksek Seçim 
Kurulunun yetkisizliğini ifade etmesine mukabil , Zonguldak il seçim ku
rulunun yetkisini fersah fersah aşmış olduğunu müşahade ettim, yetki
si haricine çıkmış olduğunu gördüm. Gerek 5545 sayılı gerekse ondan 
evvelki 4918 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunlar ında il seçim kurulları
na veri len vazifeler, aşağı yukarı birbirine benzer mahiyettedir. 1946 se
çimlerinde Eskişehir seçimleri münasebet iyle Kemal Zeytinoğlu ile Yavuz 
Abadan arasında bir ihtilâf ortaya çıkmıştı. Hepiniz hatırlarsınız. Kemal 
Zeyt inoğlu 'nun askerlikle ilgisi olduğu ileri sürülerek tutanağına itiraz 
edi lmiş ve yer ine ondan sonra rey alan Yavuz Abadan getirilmişti . Fakat 
Yüksek Meclise gelindiği zaman verilen kararda şöyle deniliyor: "Eskişe
hir İlinde oy çokluğu sırasiyle 7 nci sırada oy kazanmış olan Yavuz Aba-
dan'ın Milletvekili seçildiğine dair düzenlenen tutanak Meclise gönderi l
miştir. 

Vâki şikâyet ve itiraz üzerine iş incelendikte: 

A ) Milletvekilleri Seçimi hakkındaki 4918 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesi , il seçim kurulları yetkisinin: 

I. İl seçim kurulları tutanaklarına göre seçimde oy alanların adları ile 
kazandıkları oyları bir tutanakla belli etmek; 

II. Bunlardan en çok oy alanların milletvekili seçildiklerini diğer bir 
tutanakla tesbit etmek; 

şeklinde gösterildiği; 
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B) Kanunun 11 inci maddesi sonunda (Aksi takdirde bu seçimler ya
p ı lmamış sayılır) fıkrasının hâdisede tâbi olacağı hüküm beyan ve ifade
den ibaret olup, bu hükmün hâdiseye tatbiki hususunda karar ve rmek 
yetkisini seçim kuruluna vermek gibi bir mahiyeti haiz o lmadığı ) denil
mektedir . Çünkü Zeytinoğlu böyle bir karar almıştı. Şimdi burada vazi
yet aynıdır. 5545 sayılı Kanunda da il seçim kurulu vazifeleri meyan ında 
ile bağlı ilçe seçim kurullarınından gelen neticelere göre kimlerin kaç oy 
aldıkları belirtilir ve bu suretle en çok oy kazananların adları yazılır, de
niyor. Binaenaleyh Zonguldak İl Seçim Kurulu milletvekili adedini tesbit 
ett ikten sonra bu zevatın sağ olup olmadığını tetkika yetkil i değildi, bu 
hususta bir karar vermek mecburiyetinde değildi. En çok oy alan k imse 
tutanağı onun namına yazması mecburiyeti vardı. Bu mesele Komisyon
da görüşülürken bendeniz de bulundum orada bir mülâhaza de rmeyan 
ettim. İnceleme Komisyonunun raporunda da vardır. Şayet Maksu t Çivi 
Amer ika 'da olsaydı ve bunun vefatına ittila hâsıl o lmasaydı vaziyet ne 
olacaktı? Bu teferruatı bir tarafa bıraktıktan sonra asıl müh im bir nokta 
üzer inde durmak ist iyorum: 

Şimdi mühim bir mesele vardır? Hâdise cidden çok önemli , mahiyet 
itibariyle çok mühimdir, arkadaşlar. Adlî teminat üstünde israr edip du
ruyoruz. İl seçim kurullarının hepsini yüksek dereceli hâkim arkadaşlar
dan tesis ve teşkil etsek bile eğer böyle seçim esnasında, seçimlerden 
sonra vefat eden arkadaşın yerine yedekten bir arkadaş gelmesi kapısını 
açık bırakacaksak, bu yola gideceksek, seçim emniyeti kökünden yok de
mektir arkadaşlar. Bu temenni edilecek ve kimseye izafe edilebilecek bir-
şey değildir. Fakat falan vilâyette falan partinin çok ilerde rey aldığı sabit 
o lunca karşı partinin bunlara cephe alarak bu birkaç şahsı ifna e tmele
ri kabildir. Bu uzak bir ihtimaldir, fakat insanlık halidir, her ciheti dü
şünmek iktiza eder. Pekâlâ; böyle bir vaziyet karşısında ifna edilenlerin 
yer ine onlardan üçbin, 5 bin, 100 bin noksan rey alanlar mı mebus se
çilmiş olacaktır? Bu, hukuki bir mesele olarak ortada bulunmaktadı r ar
kadaşlar. Bunu da nazarı itibara almanızı rica ediyorum arkadaşlar. Bi
naenaleyh bu bakımdan da Tutanakları İnceleme Komisyonunun mazba
tasının reddi lâzımgelir. Mâruzât ım budur. 

B A Ş K A N - Yeterlik hakkında bir önerge var. Fakat ş imdiye kadar ko
nuşan arkadaşlarımız mazbatanın aleyhinde konuşmuşlardır . Mazbata
nın lehinde konuşan olmadı. Yalnız Komisyon Reisi ekseriyetin ve ekalli
yet in fikirlerini ve mütalâalarını burada Yüksek Heyet inize arzetmiştir. 
Onun için bu yeterlik önergesini reyinize koyamıyorum. 
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A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Zonguldak Milletve
kili ve merhumun en yakın arkadaşı olmakl ığım hasebiyle bana söz ver
menizi rica ediyorum. 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun, İçtüzük mucibince söz sıra ile verilir. 
Meğer ki, Kamutay lehte ve aleyhte olarak ve bir de üzerinde olarak ko
nuşulması hususunda bir karar verirse yani Yüksek Heyetiniz bir karar 
verecek ve diyecek ki: Bir lehte ve bir aleyhte söz verilsin, ona göre Ma
kamı Riyaset bu arzuyu yerine getirecektir. Şimdi eğer böyle bir teklif 
varsa Yüksek Heyetinize arzedeyim. Lehte ve aleyhte münavebe ten söz 
veri lmesi fikrinde olanlar lütfen işaret buyursunlar ki, o yolda hareket 
edel im. (Lehte söz verin sesleri). 

Peki efendim; bu fikri yani sıra ile takip edilmesini istiyenler... İstemi-
yenler lütfen işaret buyursunlar. Şu halde tefrik yapacağız, mazbatanın 
lehinde konuşacaklara takdimen söz vereceğim. 

K E M A L B A L T A (Rize) - Saygı değer kardeşlerim. Yüksek Huzurunuza 
mazbatası getirilen Zonguldak Milletvekili Sayın Sebati AtamanTn maz
batasının tasdikini rica edeceğim. Bu mazbatanın savunmasını yapma
dan bundan evvelki celsede Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl Milletvekil le
rinin mahal l inde tahkikat yapıl ıp yapı lmaması hakkında bir prensip me
selesi üzerine yapılan münakaşalara dair birkaç söz söylemeden geçemi-
yeceğ im. (Olmaz, olmaz sesleri, mevzua gelin sesleri). 

Efendim; müsaade buyurun, arzedeceğim. (Olmaz sesleri). 

B A Ş K A N - Efendim, mazbatanın lehinde konuşacaktınız, mütalâanı
zı bu yolda yapınız. 

K E M A L B A L T A (Rize) - Efendim, rica ederim, arzedeceğim. 

H Ü S E Y İ N BALIK (Zonguldak) - Sayın Başkan 110 bin seçmen namı
na söz veri lmesini ist iyorum. Ben 110 bin seçmenin mil letvekil iyim. 

K E M A L B A L T A (Devamla) - Siz 110 bin seçmenin milletvekil i iseniz 
bende 300 bin seçmenin milletvekiliyim. (Soldan şiddetli gürültüler). 

B A Ş K A N - Hatibin sözünü kesmeye hakkınız yoktur. 

K E M A L B A L T A (Rize) - (Hüseyin Balık'a hi taben) Efendi, hiddet e tme
ye hakkımız yoktur. Konuşma hakkı benimdir. Bu sebepten konuşaca
ğım. Sükûnetinizi muhafaza edin. Eğer arzu etmiyorsanız is temiyorsanız 
ben de konuşmam. Rica ederim israr e tmeyin. Siz 180 bin kişi namına 
konuşuyorsanız , ben de y i rmi milyon namına konuşuyorum. Böyle ol
maz hiddete lüzum yoktur. 
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H Ü S E Y İ N BALIK (Zonguldak) - Riyasetten rica ett im. Sizden birşey is

temedim. 

K E M A L B A L T A (Rize) - Benim de reyim var, onun için rica eder im. Ba

lık arkadaşımız hiddet etmesin. Parlamentoda her şey sükûnetle konu

şulur. 

M a d e m ki, istemiyorlar, ben de sadede geçeceğim. 

A m a tekrar edeyim, hiddet etmeyin, sükunetle dinleyin, bu kürsüde 
her şey konuşulur, iyi dinleyip ona göre karar vermek lâzımdır. 

B A Ş K A N - Rica ederim, devam ediniz. 

K E M A L B A L T A (Devamla) - Bakın ben subaydım, bu mesleğe intihap 
edildim, siz sivilden geldiniz, sivilden gelenlerde sinir ve hiddet o lmama
sı lâzımgelir. (Gürültüler) 

Efendim, meselenin esası şudur; bendeniz hukukta da biraz tahsil 
gö rdüm. Diğer kıymetli hukukçu arkadaşlar vaziyeti izah ettiler. Ben de 
kendi görüş ve kanaatimi arzedeceğim. (Bravo sesleri) 14 Mayıs 1950 günü 
yapı lan umumi seçimde Demokrat Parti ve Halk Partisi Milletvekil i nam
zetlerini gösterdiler. Seçim günü Maksut Çivi arkadaşımız vefat etti. Ken
disini hürmet le yâd eder ve rahmet dilerim. 

Şimdi Maksut Çivi, sandıklara rey atıldıktan 3,5 saat sonra yani 
20.30 'da vefat etmiştir. Millî irade bazılarının iddiasına göre tecelli e tmiş
tir. Maksut Çivi 'nin milletvekilliği tezini müdafaa ediyorlar. 

El imizde, arkadaşlar, Yüksek Meclisin çıkardığı bir Seçim Kanunu 
vardır. Biz kanunlara hürmet ve riayet etmekle mükellefiz. Seç im Kanu
nu milletvekili adayının kim olduğunu sarahaten söylemektedir . Bina
enaleyh milletvekili olacak bir adamı elimizdeki kanun tasrih ettikten 
sonra, Maksut Çivi arkadaşımıza milletvekili demek kanunun icabı değil
dir. Kanunun 114, 115, 116. maddeleri adaylığı, 117 nci maddesi de mil
letvekilliğini izah ediyor. Mazbatalar ilçeden gelecek, il'e gidecek, tanzim 
edildikten sonra ancak 117. madde diyor ki: Milletvekilidir. Maksu t Çivi 
Milletvekili olarak vefat etmemiştir. Maksut Çivi Milletvekili olarak vefat 
e tmişse yeniden seçim yapılması lâzımgelir. Halbuki, Maksut Çivi Millet
vekili olarak vefat etmediği için, Maksut Çivi 'nin yerine, en çok rey alan 
Sebati Ataman ' ın Milletvekili olması lazımdır. Sayın arkadaşlar ım, bu 
hususu merak ettim. Bu memleket te ilmiyle, irfaniyle tanılan ve Seç im 
Kanununu yapan İlmî Heyette bulunan Profesör Bülent Nuri 'ye ve Fuat 
Başgil 'e mektup yazdım. Verdikleri cevapta hukuku esasiye profesörleri
nin tezini müdafaa ederek Sebati Ataman' ın milletvekili olması kanaatin-
dedirler. 
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Takdir Yüksek Heyetinizindir. Bendeniz aynı kanaat teyim. Rey sizin
dir. Serbestsiniz. 

B A Ş K A N - Osman Kapani, raporun aleyhinde mi? 

O S M A N KAPANİ (İzmir) - Evet. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

O S M A N KAPANİ (İzmir) - Muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan çok sevdiğim Kemal arkadaşım vaktiyle kendisinden tefeyyüz etti
ğim bir profesörün adını zikretti. Ve onun bu meselede lehte bir kanaat 
izhar ettiğini ileri sürdü. Ve bu kanaatin izharında Garp demokrasi ler in
de esas teşkilat hukukunda şöhret yapmış birçok profesörlerden i lham 
aldığını ilave etti. 

Sayın arkadaşlar, ben de Kemal Balta arkadaşım gibi, bu mesele üze
rinde biraz hassasiyetle durdum ve esas teşkilât hukuku üzerine otorite 
tesis e tmiş olan birçok hukukçuların kitaplarını tetkik ettim. Bu arada 
(Bor the lemy) (La Ferrierse) (Esmain) in kitaplarında bu mevzua ait bir 
emsal aradım. Fakat böyle bir hâdiseye tesadüf edemedim. Gariptir ki; 
Sebati A taman arkadaşımız hakkındaki hâdise ilk defa vücuda gelmek
tedir. Şayet böyle enteresan bir hadise Garp demokrasi ler inde meydana 
gelmiş olsaydı hiç şüphesiz bunun üzerinde kitaplar değilse bile birçok 
makaleler yazı lacağına şüphe yoktu. 

Arkadaşlar ; işin ruhu şurada: millî irade ne zaman tezahür eder, bir 
k imsenin adaylığı ne zaman sona erer? 

Millî irade: Osman Şevki Çiçekdağ arkadaşımızın gayet iyi belirttiği 
gibi, vatandaşlar seçim sandığına gidip de reylerini kul lanmasiyle millî 
irade tezahür etmiş olur. Bunun aksini kabul edersek, 1946 seçimlerin
de vatandaşlar ın seçim sandıklarında kullandıkları reyin hilâfında, o za
man tutanakları seçilenlerden başkalarına vermiş bulunan valilerin ver
dikleri tutanaklar millî iradenin bir tezahürü addedilecek olursa bundan 
evvel kullanılan hilenin ve hatanın meşru olarak yapı lmış olduğu kabul 
edilmek lâzım gelir ki, böyle bir şeye imkân yoktur. Şayet olursa bundan 
evvel yapı lmış olan seçimlerin külliyen meşru, hilesiz ve hud'asız yapıl
mış olduğu kanaatinin tebarüz ettirilmesi lâzımgelir ki asla doğru değil
dir. (Soldan alkışlar) Millî irade, vatandaşın serbest olarak reyini filanca kim
seyi bir milletvekili olarak ist iyorum demesiyle ve sandık başına gi tme
siyle tezahür eder. 

Arkadaşlar , bir an için seçimin serbest olarak isim yazmak usuliyle 
değil de resim atmak suretiyle tezahür ettiğini farz edelim. Sandıklara 
Maksut Çivi 'nin resmini mi yoksa Sebati Ataman arkadaşımızın resimle
rini mi atacaklardır. 

5416 



REDDEDİLEN SEÇİM T U T A N A K L A R I 

C E M A L G Ö N E N Ç (Erzincan) - Reyde fark yok. 

O S M A N K A P A N I (Devamla) - Arkadaşlar, millî iradenin tezahürünü 
ben bu şekilde anlamaktayım. Çünkü bir bakımdan yalnız bir adayın hu
kukunu düşünürken seçmen hukukunu nazarı itibara a lmamak tehlike
si mevzuubahist ir . Burada bir adayın milletvekilliği t amam mı, değil mi 
meselesi mevzuubahis olurken benden evvel heyecanla konuşmuş olan 
arkadaşlar ımın bilhassa seçmen hukuku üzerinde de, yani reylerini ser
bestçe kullanan insanların haklarını düşünmek için de noktai nazarları
nı izhar etmeleri bakımından bunu nazarı itibara almaları icabeder. Ar 
kadaşlar Maksut Çivi, saat 20.30'da ölüyor ve il seçim kurulu diyor ki, 
Maksut Çivi ölmüştür, binaenaleyh ben buna seçim mazbatası v e r e m e m . 
»Sedat Barı arkadaşım temas etti, fakat devam ett irmedi, bir adayın se
çim günü aday bulunduğu yerde bulunması şart değildir. Amer ika 'da 
olabilir, İsviçre'de olabilir. Ve diyarı ecanipte bulunduğu günlerde seçim 
yapıldığını ve adayın seçimin yapı lmasından sonra saat 8.30'da öldüğü
nü farz edel im. İl seçim kurulu adayların sağlığını tetkik e tmek mecbu
riyetinde inidir? Size sorarım hanginizi il seçim kurulu teker teker çağır
mış, hanginizin eline ayrı ayrı seçim tutanaklarını tevdi etmiştir. Ben iti
raf edey im ki, seçim mazbatamı arkadaşlarımdan aldım. 

Arkadaşlar , böyle il seçim kurulu bir adayın kendisine seçim tutana
ğını verirken onun milletvekili olmak hukukunu haiz midir, değil midir? 
Diye soracağını kabul edersek ona böyle bir yetki ve rmiş olursanız, se
çim kurullarının bütün bunları araştırmak tetkik etmek mecbur iye t inde 
kalması icabeder. Bir an için bir adayın seçilmiş olmasına rağmen onun 
aklî muvazeneden mahrum olduğu ileri sürülmüş olsa il seçim kurulu, 
biraz durun bu adamın aklî muvazenesinde bir ihtilât vardır, bir akliye 
mütehassıs ına muayene ettirdikten sonra kendisine tutanağını verece
ğim diye bir şey demesine imkân var mıdır? Bu olmadığına göre bu aday 
veyahut seçilmiş olan bu kimse şu veya bu şekilde milletvekili ehliyetini 
kaybedip etmediğinin tetkik salâhiyeti asla il seçim kuruluna ver i lmiş de
ğildir. Başka bir misal getireyim: 

Her hangi bir seçim bölgesinde bir aday vardır. Bir vapur kazası olu
yor, vapur batıyor birçok kurtulanlar da var. Fakat henüz bir haber alın
mış değildir. İl seçim kurulu acaba bizim bölgeden seçilmiş olan aday bu 
vapur kazasında ö lmüş mü bir haber alayım da ondan sonra tutanağını 
ve rey im demesi asla varit değildir, arkadaşlar. Mademki , il seçim kurulu 
teker teker her seçilmiş olan kimsenin sağ olup olmadığını , milletvekill i
ğine seçilme ehliyetini haiz bulunup bulunmadığını , ki, adayken bunu 
muhafaza etmektedir, seçildikten sonra bunu kaybedip etmediğini tetki-
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ke m a d e m ki, yetkili değildir, binaenaleyh saat 8.30'da ölen Maksut Çivi 
onun meçhulüdür. Binaenaleyh seçim tutanağının onun namına tanzim 
edilmesi lâzımgelir. 

Müsaadeniz le bir başka misal arzedeyim. Seçilen kimse İsviçre 'de ol
sa ve orada ölseydi ve il seçim kurulu tutanağı onun namına tanzim et
miş olsaydı, bilâhara onun ölümüne muttali olduğu zaman seçim kuru
lu ne yapacakt ı? Ben yanlışlık yaptım, bu zat İsviçre'nin Lozan Şehr inde 
saat 8.30'da ölmüştür, bu saatte ben de henüz tutanakları tanzim etme
mişt im. Binaenaleyh yanlış tanzim etmiş o lduğum tutanağı iptal ediyo
rum ve onun yerine ondan sonra rey alan falancaya seçim tutanağını ve 
r iyorum diyebilir miydi arkadaşlar? Bu imkânsızdır. 

Arkadaşlar , bir hakkın doğumu mevzuubahistir . Bir hak ne zaman 
doğar ve bir hak ne zaman düşer? İşin esası, tasnif seçimin esaslı unsur
larından birisi midir? Yoksa seçimin bir formalitesinden ibaret midir. Bu 
nokta üzerinde durmak lazımdır. Eğer tasnif seçimin esaslı unsurların
dan birisi olsaydı tasnifte husule gelen hataların bütün seçime teşmil 
edilmesi ve seçimin yeniden yapılmasını icabettirirdi. Halbuki, tasnif es
nasında yapı lmış olan hatalar derhal orada tahakkuk ederse ikaz edi lme
si üzerine yeniden yapılır ve yapı lmış olan neticeleri derhal orada dürüst 
şekilde tanzim edilir. 

Fakat seçim sırasında yapılmış olan yanlışlıklar, yani vatandaşın ar
zu ve iradesi seçim sandıklarına aynen, istediği şekilde g i rmemiş ise, ya
ni millî i radenin tezahüründe her hangi bir kanuna aykırılık o lmuş ise, 
tasnif istenildiği kadar doğru ve dürüst olsun ve bilâhara seçim kurulla
rında istediği kadar dürüst yekûnlar yapılsın, seçimler kabul edi lmez ve 
yeniden yapı lması icabeder. 

Arkadaşlar , vatandaş reyini kullanırken her hangi bir şey olursa ya
pılmış olan hatalar yalnız tasnif veyahut her hangi bir yekûn toplama 
ameliyesinde kendini göstermişse, yani bu bilâhara düzel t i lmezse bu ha
ta bertaraf edilir. Bu bakımdan da millî iradenin tezahürü topyekûn va
tandaşın kendisine verilen rey pusulasının sandık başında at ı lmasından 
sonra seçilen adayın kendisine tutanak veril inceye kadar uzatılacak 
olursa bu hiçbir zaman Millî iradenin tezahürü olmaz. 

Arkadaşlar ; İngiltere'deki seçimler geleneğine göre, seçim bölgelerin
de umumiye t itibariyle tek namzet olursa, yani karşıda hiç bir namzet ol
madığı takdirde bir tek vatandaş sandık başına gi tmeden dahi o kimse 
milletvekili addedilir. 

Millî irade bu şekilde tezahür etmiş addedilir. Bunun tasnifi nerede
dir?. Bunun tutanağı nerededir?. Bunun diğer muameleler i nerededir? . 
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Yine İngiltere'de askerler de seçim ehliyetini haizdirler. Uzak Şarkda 
seçime iştirak etmiş olan birçok silah altındaki İngiliz vatandaşlar ı var
dır, ve rmiş oldukları oy Anavatana gelinceye kadar belki bir ay geçmek
tedir. O bir ay zarfında adayın kendisine her hangi bir vaziyet hâsıl olur
sa bu verilen reyler muteber addedi lmemek mi lâzımdır?. . Hayır arkadaş
lar. O Uzak Şarktan dahi seçime iştirak etmiş olan İngiliz vatandaşlar ı 
sandığa reylerini attıktan sonra iradelerini izhar etmiş olurlar, Anava ta 
na gel inceye kadar eğer kendi seçmiş oldukları aday seçi lmemiş , yani öl
müş olursa şu veya bu şekilde seçilme ehliyetini kaybetmiş olursa ondan 
sonra gelen aday milletvekili olamaz yeniden seçim yapılır. İngiltere 'nin 
Seç im Kanunu bunu âmirdir. 

Arkadaşlar ; fazla konuşmıyayım. Benden evvel konuşan arkadaşlar 
vaziyet i izah ettiler. Esasen buna ihtiyaç yoktur. Gölden bir kova su alıp 
u m m a n a boşaltsak ne gölün suyu eksilir ne de ummanın suyu artar. A n 
cak 10 dakika evvel gıyaben tanışmak şerefini tattığımız Sebati A t a m a n 
arkadaşımızın bir faninin ölümü üzerine kurulmuş olan bir milletvekill i
ği sediri üzerine oturamıyacağına kâtî kanaatim vardır. M a d e m ki, esas 
itibariyle ne olursa olsun, hangi partiden olursak olalım, millî i radenin 
tezahürüne bel bağlamış insanlarız, elbette ki, kendisinin de böyle bir te
zahürün, böyle bir iradenin yeniden tezahür etmesine mümanaa t etmi-
yeceğine kani bulunmaktayım. Nihayet mazbatasının reddedi lmesi ile 
milletvekill iği sakıt olmakla beraber, yeniden aday olmak imkânı hiçbir 
zaman onun üzerinden alınmış değildir. Nihayet kendisine tevveccüh 
gösteren seçmenler belki bu sefer adedlerini biraz daha artırır ve bu se
fer ne Maksut Çivi 'nin ne şunun ölümü mevzuubahis o lmadan bu arka
daş bizim yanımızda yer alır. O zaman ilk önce kendisini tebrik edecek 
olanlardan birisinin benim olacağıma asla şüphe e tmemesini rica ede
rim. 

B A Ş K A N - Arkadaşlar, yüksek heyetinizin kararma göre şimdi söz al
mış olan arkadaşlara soracağım, raporun lehinde mi aleyhinde mi olduk
larını soracağım. 

Abdür rahman Boyacıgiller, lehte mi aleyhte mi? 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Aleyhinde . 

B A Ş K A N - Hüseyin Balık, lehte mi, aleyhte mi? 

H Ü S E Y İ N B A L I K (Zonguldak) - Aleyhte. 

B A Ş K A N - M u a m m e r Alakant siz? 

Y U N U S M U A M M E R A L A K A N T (Zonguldak) - Ben söz is temedim. 

B A Ş K A N - Emrullah Nutku lehte mi aleyhte mi? 
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E M R U L L A H N U T K U (Erzurum) - Lehte. 

B A Ş K A N - Raporun lehinde mi? 

E M R U L L A H N U T K U (Erzurum) - Hayır aleyhinde. (Gülüşmeler). 

B A Ş K A N - Reşad Güçlü? 

R E Ş A D G Ü Ç L Ü (Seyhan) - Efendim vaz geçt im. Lütfen siliniz. 

B A Ş K A N - Müfit Erkuyumcu? 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Lehinde konuşacağım. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

M Ü F İ T E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Muhterem arkadaşlarım, konumuz 
olan Sebati A t a m a n i n tutanağı meselesi t amamen ilmî ve hukukî bir me
seledir. Bu meselenin halledilebilmesi için Anayasanın , Seç im Kanunu 
hükümler inin ve B . M . M . nin 306 sayılı Kararının incelenmesi lâzımgelir . 

Anayasamız ın 29 uncu maddesinde, ölen bir milletvekilinin yer ine bir 

başkasının seçileceği tasrih edilmiştir. 

Buna göre hadisede halledilmesi lazımgelen mesele, seçim günü saat 
20.30'da vefat eden aday Maksut Çivi 'nin vefatı anındaki sıfatının aday 
mı, yoksa milletvekili mi olduğunu tayinden ibarettir. Bu itibarla her şey
den evvel hadisede milletvekilliği sıfatının başlangıç müddet ini tayin et
mek iktiza eder. Bu müddetin mebdei tayin edi lmek için el imizde iki kıs
tas vardır. Birisi B .M. Meclisinin 306 sayılı kararı, diğeri de Seç im Kanu
nu hükümleridir . 

Sayın arkadaşlarım, milletvekilliği müddet inin mebdei B . M . Meclisi
nin 306 sayılı Kararında açıkça gösterilmiştir. Kanun mahiyet inde olan 
ve sonradan hiçbir kanuni kararla ilga edi lmemiş bulunan bu kararda 
aynen : İntihap bitip de reylerin en çoğunun bir zat uhdesinde taayyün 
ettiği an o zatın mebusluğunun mebdeini teşkil eder. 

Denilmektedir . Bu karara göre bir adamın milletvekilliği sıfatının baş

laması için şu iki şartın tahakkuku lazım gelmektedir. 

1. Seçimin bitmiş olması; 

2. Oylar ın en çoğunun adayın uhdesinde toplandığının ( taayyün et

mesi) yani belli olması. 

A d a y Maksut Çivi Zonguldak İlinde ki oy sandıklarına, oyların atılma

sı bittikten sonra ve tasnifin devamı sırasında vefat etmiştir. Vefatı anın

da oy v e r m e işi bitmiş sade seçim bitmiş değildir. Çünkü ö lüm anında oy

ların tasnifi devam etmekte idi. Ve henüz oyların kimin uhdesinde taay

yün ettiği bütün sandıklardan çıkan oyların il seçim kurulunca bir ara-
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ya getiri lmesi suretiyle katî bir şekilde tespit ve ilan edi lmemişt i . Kana
at imce mücerret sandığın kapanması ile reyler taayyün etmiş o lmaz. 
Yüksek malûmunuzdur ki taayyün etmek demek belli o lmak demektir . 
Belli o lmak ise ancak tasnif sonunda il seçim kurulunca reylerin bir ara
ya getir i lmesi ile kabil olur. Bu itibarla merhum Maksut Çivi vefat ettiği 
anda milletvekili değil, henüz aday idi. Milletvekili sıfatı tahakkuk e tme
den vefat eden adayın yerine ondan sonra en fazla oy alan Sebati Ata
nı an'a tutanak verilmesi Yüksek Meclisin, kanun kuvvetindeki sözü ge
çen kararma tamamen uygun ve yerindedir. 

Sayın arkadaşlar, diğer taraftan Seçim Kanunu da müzakere mevzu-

um uz olan seçim tutanağının tasdikına mütedair tezi teyit eden hüküm

leri ihtiva etmektedir. Kanunun dördüncü kısmında seçim işleri başlığı 

alt ında şu bölümler mevcuttur. 

1. Seçim hazırlıkları; 

2. Sandık başı işleri; 

3. Oy verme neticeleri; 

4. Seç im neticeleri. 

Görülüyor ki vâzıı kanun oy verme ile seçim mefhumlarını ve bunla
rın neticelerini, ayrı ayrı bölümlerde mütalâa etmek suretiyle bunları bir 
bir inden tefrik etmiştir. Kanuna nazaran oy verme , seçimin bir kısmı ol
duğundan mücerret oy vermenin neticesi ile seçim bi tmiş o lamaz. Mak
sut Ç i v i n i n oy vermenin neticeleri al ınmadan evvel vefat etmiş o lmas ına 
nazaran milletvekili o lmazdan evvel aday iken ölen mumai leyhin yer ine 
Sebati Ataman 'a tutanak veri lmesinde kanunen bir yolsuzluk yoktur. 

Bundan başka milletvekilliği sıfatını iktisap için bunun tespit ve ilan 

edi lmiş olması da şarttır. Hadisede, Maksut Çivi, reyler t amamen topla

narak milletvekilliği sıfatı tespit ve ilan edi lmeden vefat etmiştir. Seç im 

bi tmeden ölen bir adayın yerine ondan sonra en fazla rey alan adaya tu

tanak veri lmesi Seçim Kanununun il seçim kurullarına tanıdığı kanunî 

bir haktır. Zonguldak İl Seçim Kurulu da bu hakkına ist inaden Sebati 

Ataman 'a tutanak vermiştir. Bunun tasdiki hakkındaki Tutanaklar ı İn

ce leme Komisyonunun kararı, Büyük Millet Meclisi karariyle Seç im Ka

nunu hükümler ine tamamen uygun olduğundan yüksek heyet in izden 

kararın onanmasını istirham ediyorum. Takdir yüksek heyete aittir. He

pinizi hürmet le selâmlarım. 

B A Ş K A N - Kifayet hakkında bir takrir vardır, okuyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

Sebati Ataman' ın tutanağı hakkında yapı lan görüşmeler le keyfiyet ay

dınlanmıştır. 

Kendi müdafaası alındıktan sonra görüşmenin kesi lmesini ve Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporunun oya konulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

E M R U L L A H N U T K U (Erzurum) - Usul hakkında arzedeceğim. 

(Gürültüler, reye reye sesleri) Arkadaşlar sabırsızlık göster meyiniz, esasen 

kısmet olsaydı heyeti umumiyes i üzerinde de ancak bir dakika konuşa

cakt ım. (Çok şükür geçti sesleri) Efendim bendeniz şunu arzedeceğim. Tabiî 

Sebati A t a m a n arkadaşımız kendilerini müdafaa e tmek hakkını haizdir

ler. Ancak Sebati arkadaşımız şayet bir müdafaa yapmaktan vazgeçerler

se kendilerini tatmin için bir dakikacık söz vermeniz i rica ed iyorum. (Ol
maz olmaz sesleri) 

H Ü S E Y İ N BALIK (Zonguldak) - Son söz müdafaa bakımından Sebati 

Ataman 'a veriliyor. Bir dünya zaptı bir de manevi zabıt vardır. Bu da bi

zim noktai nazarımıza göre Zonguldak manevi mazbatal ı Maksu t Çivi'dir. 

Binaenaleyh son sözün bize verilmesini rica ediyorum. 

B A Ş K A N - Müdafaanızı kullanacak mısınız? 

S E B A T İ A T A M A N (Zonguldak) - En sonra söz a lmak is t iyorum. 

B A Ş K A N - Buyurun. Siz müdafaanızı yaptıktan sonra takriri oya ko
yacağ ım. (Takrir okunsun sesleri) 

O halde kifayeti müzakere takririni tekrar okutacağım. 

(Niğde Milletvekillerinden Ferit Ecer ve Hüseyin Ülkü 'nün önergesi 

tekrar okundu) 

S E B A T İ A T A M A N (Zonguldak) - Takriri oya koyunuz, sonra müdafa

amı yapay ım. 

B A Ş K A N - Müdafaanızı a lmadan reye koyamam. Çünkü takrir, mü

dafaanızın al ınmasından sonra reye konması şeklindedir. Gerçi bir tak

rir daha vardır ve orada müdafaanızın alınması bahis mevzuu edi lme

miştir. Fakat müdafaa hakkinizin kaybolmaması için onu reye koymuyo

rum. Müdafaa edecekseniz buyurun. 

S E B A T İ A T A M A N (Zonguldak) - Muhterem arkadaşlarım; takrirdeki 

kayıt üzerine müdafaama baş lamadan evvel, müess i f ö lümü bu müzake-

Niğde Milletvekili 

Dr. Hüseyin Ülkü 

Niğde Milletvekili 

Ferit Ecer 
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relere bais o lmuş olan muhterem zatın hatırasını huzurunuzda rahmet
le ve hürmet le anmak isterim. (Bravo sesleri) Merhum Maksut Çivi, ben im 
memleket l im, hattâ mahallel imdi. Çocukluğumdan beri onun ismini da
ima bir sevgi hâlesiyle muhat olarak işitmişimdir. Maksut Çivi hakikaten 
kendisine siyasî muarızları tarafından dahi daima hürmet edilen bir zat 
olarak yaşamış ve da ima sevilen ve hürmet edilen bir zat olarak vefat et
miştir. Peşinden koştuğu gayenin kutsiyet ve ulviyetine inanmış ve tam 
bu gayeye ulaştığı bir anda ölmüştür. Kendisine halef o lmak betbahtlı-
ğ m d a bulunduğum için, bilhassa bunun için, huzurunuzda onu rahmet
le ve hürmet le tekrar anıyorum. (Bravo sesleri) 

Muhte rem arkadaşlar, huzurunuzda sırf bir hukuk meselesi olan bu 

mese lede konuşan hatiplerden bazıları, bilhassa muhte rem O s m a n Ka-

pani bana bir vazife hatırlattı. 

Muhte rem arkadaşlarım, ben Zonguldak seçimlerinin neticesinin şu
urunu vicdanımda taşıyorum. Ve bu neticenin şuurunu bundan sonraki 
tarzı hareket imde daima benim için ilham kaynağı olarak göz önünde tu
tacağım. Sayın Osman Kapani nin tavsiyesi ihtiyacım olan bir tavsiye de
ğildir. Zonguldak seçimlerinde merhum Maksut Çivi, Halk Partisinin en 
çok rey alan adayı olan benden 46 000 reye yakın fazla almıştır. Bu aşa
ğı yukar ı ben im aldığım reyin bir misli fazla demektir. 

Bu Zonguldak seçimlerinin benim memleket imde memleke t l im olan 

merhum Maksut Ç i v i y e değil de başka memleketl i Demokra t Parti nam

zetlerine dahi benim iki mislim kadar rey vermelerinin mânasını , derin 

mânasını takdir etmemek benim için mümkün değildir. (Soldan bravo sesleri). 

Muhte rem arkadaşlarım, bu Muhterem Meclis, bu Büyük Meclisiniz, 
bu Meclise hâkim olan siyasî parti bu meseleyi, bir hissiyat ve poli t ika 
meselesi değil, bir küçük hesaplar meselesi olarak değil, sırf bir hukukî 
mesele olarak ele aldıktan sonra, bendeniz şahsan hattı hareket imin ne 
olacağını , şöyle mi veya böyle mi olacağını bir tarafa bırakarak meseleyi 
adeta benim şahsım mevzuubahis değilmiş gibi mütalaa edip huzurunu
za se rmek mecburiyetini hissediyorum. 

Muhte rem arkadaşlarım, bütün hatiplerin, raporların. Yüksek Seç im 

Kurulu raporunun, tutanaklar komisyonu raporunun, bu rapora muar ız 

olan hatiplerin, lehinde konuşan hatiplerin üzerinde ittifak ettikleri bir 

tek mesele vardır o da şudur: Mevzu hukukî bir mevzudur. Yani millet

vekill iği sıfatı ne zaman başlar? Meselesinin hall inden ibarettir. Hukuk 

bakımından meselenin bundan başka bir manası yoktur. Politik bakım

dan bundan başka bir manası vardır. Hukuk bakımından bir tek mana-
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sı vardır: Milletvekili sıfatının başlangıcı nedir? Milletvekill iği sıfatı bir 
şahsa hangi anda izafe edilir? Hangi anda milletvekilliği hali hukukisi te
kevvün eder. Mesele bundan ibarettir ve bunun halli bahis mevzuudur . 

Muhte rem arkadaşlar; bir hukuk meselesi önümüze getirildiği zaman 
hiç şüphesizdir ki, evvelâ bu meseleyi halle yard ım edecek veya doğru
dan doğruya bu meseleyi trete eden bir metin, bir kanun, bir mektup ka
ide var mıdır, yok mudur? Evvelâ buna bakılır. Eğer bir mektup kaide 
varsa ve bu meseleyi sarahaten ifade etmişse artık düşünmez, onu okur 
ve meseleye tatbik ederiz. Şayet mektup bir kaide yoksa veya mektup ka
ideler bu meseleyi sarahaten ifade etmemişse o mektup kaidelerin delâ
letinden istifade ederek bir mana çıkarmaya çalışırız. 

Eğer o da yoksa mümasi l hâdiselerde salahiyetli mercilerin; gerek 
millî gerek yabancı mercilerin, buna mümasil hâdiselerde ne gibi karar
lar verdiğini araştırırız. Bunu da bulamazsak hukuk prensiplerine müra
caat ederiz; bunu da bulamazsak akıl ve mantığa müracaat ederiz. Hadi
sede milletvekilliği sıfatının mebdei nedir? Meselesinin halli için mektup 
bir kaide var mıdır? Raporda gerek muarız arkadaşlardan bir kısmının 
gerekse lehte tanzim edilen raporun istinat ettiği bir mektup kaide mev
cut, sarih olarak mevcut. Milletvekilliği, o zamanki tabiriyle mebus luğun 
mebdein in tâyinine mütedair karar mevcut . 

Şimdi müsaade ederseniz, bu karar üzerinde, vakit çok geç olduğu 
için huzurunuzda ariziamik k Oliuşmaktan (Konusun sesleri, hakkındır devam et 
sesleri) hicap duyuyorum. Affınızı rica ederim. 

Şurasına emin olmanızı rica ederim ki, konuşmamın hedefi, konuş
mamın gayesi mazbatamın tasdikini elde etmek değildir. (Bravo sesleri) Ka
tiyen bu gayede değilim. Mazbatam tasdik veya reddedilebilir. Ben de bu 
meselede tetkikatta bulunarak muayyen bir kanaate sahip o ldum. Bu 
kanaate muhal i f olan arkadaşları ikna e tmeye çal ışacağım. Heyeti Umu-
miyenizde bir kanaat teessüsüne çalışacağım. 

306 sayılı Millet Meclisi kararının mahiyeti üzerinde konuşan muhte

lif arkadaşlar ımın bir kısmı bu kararın medlul ve manasını tâyinde, bir 

kısmı bizatihi kararın bünyesini takdirde benim noktai nazar ıma muha

lif bazı şeyler söylediler. Bu bakımdan evvelâ kararın mahiyet ini tebellür 

et t i rmek isterim. Nedir bu karar? 

Bir arkadaşımız dedi ki, burada, yanlış anlamadımsa, yanlış zaptede-

medimse , 306 sayılı karar emsali hadisede mabihüttatbik değildir. Not 

ettim. A y n e n bu lafı söyledi. "O zamanki Meclis o zata te rahhümen me

busluk mebdeini mazbata tarihi addetmiş" dedi bir arkadaşımız. Hâdise , 
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dedi, basit bir merhamet meselesidir. Muhterem arkadaşlar, rana malû
munuzdur ki, Meclisi Âli , Yüksek Meclis teşrii tasarruflar yapar. Teşrii 
tasarrufların envai vardır. Uzatmıyayım, Büyük Meclis bir tek hâdiseye 
ve bir tek şahsa münhasır kararlar alabilir. O kararlar o hadiseye mün
hasırdır, ama kanun mahiyet inde yani mümasil hadiselerde mabihüttat-
bik olabilecek kararlar da alabilir. Bu kararların vesilesinin bir şahsa ait 
bir mesele olması bu kararlarda mümasil hadiselerde mabihüt tatbik ol
mamasın ı icabett irmez. B. M . Meclisiniz bir şahsa ait bir mesele üzerin
de veya bir vakayı vesile ittihaz ederek tefsir kararı alabilir. Bu mümas i l 
hadiselerde mabihüttatbik olamaz demek değildir. 

306 sayılı karar acaba nasıl bir karardır? Bir şahsa ait bir karar mı , 
yoksa mümasi l meselelere tatbik edilecek bir karar mıdır? 

Zabıt : Bende zabıtları tetkik ettim: Sayfa 284. 26 nci içt ima. 
29.1 .1927 birinci celse: 

"Mebdei mebusiyetin tesbit* hakkında filan numaral ı B . M . Meclisi Ri
yaseti tezkeresi ve Kanunu Esasi Encümeni Mazbatası ." 

Okuyorum arkadaşlar. Yalnız hepsini okumıyacağım. 

Riyaseti Celileye : 

(Mebusluk mebdei hakkında bir kararı tefsiri talebini m u t a z a m m ı n 
olup) bu kadar. 

Teşkilât ı Esasiye Encümeni Mazbatasına başlarken verdiği kararın, 
karar olarak sunduğu şeyin kararı tefsiri olduğunu tasrih ediyor. Bu ka
rar, kararı tefsiridir. Esasen karar, kararı tefsiri o lmasaydı Millet Meclisi 
kararı lâalettayin mevzuubahis hâdisenin mahiyeti bakımından mümasi l 
hadiselerde mabihüttatbik olduğu kendiliğinden çıkar. 

Tasavvur buyurunuz arkadaşlar; bir millet meclisinin, falan zat için 
milletvekili mebdeidir de başka bir zat için milletvekilliği mebdei değildir, 
ben ona kar ışmam demesi hiç tasavvur buyurulur mu?. . Millet Meclisi , 
milletvekilliği mebdei budur dendiği zaman emin olun ki, iradeyi bu mev
zuda kaide olarak izhar etmiş bulunacaktır. Şimdi mevzuubahis olan 
mesele hakkında Büyük Meclisiniz bir karar ittihaz etti, Tutanaklar K o 
misyonunun raporunun reddine karar ittihaz ettiği zaman Milletvekill iği 
sıfatının mebdei sandıklardır, reylerin atılması bitirildiği andır diye bir 
kaide vazetmiş olacaktır. Bundan sonra bu gibi mümasi l i hâdiseler te
kevvün ettiği zaman ondan sonraki meclisler değişt ir i lmediği takdirde 
mabihüttatbik olacaktır. Binaenaleyh, karar mahiyet inde bazı arkadaşla
rımızın tereddüdü gibi münferit hadisede tatbik edilecek karar değildir. 
Mümasi l i hadiselere mabihüttatbiktir. Bu karar üç fıkradır. Birinci fıkra-
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sı, umumi bir hukuku esasiye kaidesi tespit etmektedir, milletvekill iğinin 
mebdei . İkinci fıkra; mebuslukla memurluk arasındaki bir leşmezlik me
selesini halletmektedir. Kaideyi mahiyette halletmektedir. Üçüncü fıkra; 
memur iken mebus olan bir kimsenin maaş meselesini halletmektedir, 
kaidevi olarak halletmektedir. Üçüncü fıkra; memur iken mebus olan bir 
kimsenin maaş meselesini halletmektedir, kaidevi olarak halletmektedir . 
Bugün memur olan bir kimsenin maaşı hakkında memuriyet i ile millet
vekill iğinin birleşmezliği hakkında o 306 numaralı Karar mabihüttatbik-
tir. Bizzat ben. bunun misaliyim; memur iken milletvekili olarak buraya 
gelmişimdir. Benim memuriyet vazifemle milletvekilliği sıfatım arasında
ki münasebe t ve alâka, bugün 306 numaralı Karara göre tesbit ve tayin 
edi lmiş ve benim yerime başka birisi tayin edilmiştir. Demek ki, 306 nu
maralı Kararın ikinci bendi bugün bana tatbik edilmiştir. Bir numaral ı 
bendin evleviyetle tatbik edilmesi lazımdır. Çünkü umumi bir kaideyi ta-
z a m m u n etmektedir. Zannediyorum ki, bu izahatım bu kararın mahiyeti 
hakkında tereddüdü olan arkadaşlarımı inşallah tatmin etmiştir. 

Bazı arkadaşlarım da kararın medlul ve manası üzerinde tereddütler 
izhar buyurdular. Şayanı hayrettir ki, raporun muarızı olarak konuşan 
arkadaşlar ım milletvekilliğinin mebdei hakkında birbirlerini nakız naza
riyeler ileri sürdüler ve 306 numaralı Kararı anlamak hususunda bir it
tifakı efkâr gösteremediler. Bilhassa Osman Şevki Çiçekdağ arkadaşımız 
şu lâfları söyledi. Sandığa oyların atılması bittiği anda Millî İrade tecelli 
etmiştir. Bir müddet sonra, hemen arkasından değil, bir kısım laflar söy
ledikten sonra, tasnif yapıldıktan sonra Millî İrade tecelli etmiştir, dedi. 
A y n e n not ettiğimi zannediyorum. Tutanak yapılmış, duvara ası lmış, 
parti mümessi l ler ine verilmiştir. Eğer dedi o anda parti mümessi l ler inin 
elinde vasıta olsaydı bu tutanakları hemen götürürlerdi, mesele kalmaz
dı dedi. Yani acaba 306 sayılı Karar milletvekilliği sıfatı başlangıcı sandı
ğa reylerin atılması bittiği andan mı yoksa tasnif yapıldıktan mı başlar? 
Yarın, öbürgün sandığa reylerin atılması bittiği zaman bir aday Al lah 
esirgesin vefat etti. Bir başka milletvekili adayı da tasnif yapıldıktan son
ra vefat etti. Fakat hangisi acaba? Muhterem arkadaşlar; milletvekili sı
fatı her sıfatı hukukiye gibi muayyen, katî, sarih bir anda başlaması lâ
z ımgelen bir hali hukukîdir. 

Şimdi noktai nazarlar, sandığa reylerin atı lmasının bittiği zaman baş
lar, veyahut tasnif yapıldıktan sonra tasnif bittikten sonra başlar. Malû-
mualiniz sandığa reylerin atılması biter, sandık kapatılır ve ondan sonra 
tasnif başlar. Bu tasnif bazı hatiplerin iddia ettiği gibi iki saatte falan bit
memiştir . Sabaha kadar devam etmiştir. Bunu size Zonguldak Milletve-
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killerini işhat ederek söyleyebilir im. Burada vardır, ben im memleke t l im 
ve hemşehr im olan arkadaşlarımızdan burada vardır. Gazl ıoğlu camiin
de tasnifin sabah karanlığına kadar sürdüğünü bilirler. Tasniften sonra 
iş yar ım saatte biter, o başka. 

Bütün mesele milletvekilliği sıfatının mebdei hangi andır? Sandığa 
reylerin atıldığı an mıdır, tasnifin bittiği an mıdır, yoksa mazbatanın ve 
rildiği an mıdır? 

Şimdi 306 sayılı Kararı anlayışta arkadaşlarımızın düştüğü bu ihtilâ
fa karşı bendeniz 306 sayılı Kararın ne tarzda anlaşı lması lâz ımgeleceği 
hakkında delâil zikretmek mecburiyet indeyim ve ben böyle anl ıyorum, 
siz de böyle anlayın diyerek değil, delil z ikredeceğim, bunun böyle anla
şı lması lazımdır, çünkü bir; iki, üç, dört diyeceğim. 

Muhte rem arkadaşlarım, hukukçu olmıya hacet yoktur ki, bir teşriî 
kararın mana ve medlulünün tefsiri mevzuubahis olduğu zaman o teşriî 
kararın ittihaz edildiği andaki müzakere ve münakaşalar ın tetkikinden 
istifade edilerek tefsir edilir. Bir teşriî karar ister kanun olsun, ister tef
sir olsun, ne olursa olsun, tereddüt vâki olduğu zaman ilk müracaat edi
lecek şey o teşriî kararın ittihaz edildiği andaki müzakere ve münakaşa
ların tetkikidir ki, fikirleri tebellür ettirir. Binaenaleyh 306 sayılı Kararın 
ittihaz edildiği zamanki müzakereler, münakaşalara bakal ım 306 sayılı 
Karar nasıl alınmıştır? 

Bir arkadaşımız, Osman Şevki Çiçekdağ arkadaşımız, bu müzakere 
zabıtlarını tetkik ettiği anlaşılıyor, fakat zabıtları yanında get i rmediği 
için, not etmediği için bu hususta zabıtlarda söylenen şeylerin hafızala
r ında yanl ış kaldığı anlaşılıyor. 

Hakkı Tarık Us, o zamanki Hakkı Tarık Bey, bunu müzakere ederken, 
O s m a n Çiçekdağ arkadaşımız dedi ki; bir mebus diyor ki mazbatanın 
tevdi edildiği an, Hakkı Tarık Bey cevap veriyor, hayır intihabın yapıldı
ğı, mazbatanın verileceği zaman değildir. Seçimin bittiği andır, demiştir. 
O s m a n Şevki Çiçekdağ seçimin bittiği an diye tekrar etti. Ç içekdağ aynen 
şunları söyledi: 

Hakkı Tarık Bey cevap veriyor; intihap bittiği, mazbatanın tanzim 
edildiği an değil, seçimin bittiği andır. Hakkı Tarık Beyin söylediği söz bu
dur. 

Bunu dinleyince aklım gayriihtiyari bektaşinin hikâyesine gitti: "Lâ 
takrebüs salâte" alt tarafı benim neme lâzım.. . Al t tarafı nüktedan bek-
taşiye lâzım değildir. Fakat bize lâzımdır. Raif Bey (Erzurum) diyor ki, 
"Mebusluk mebdei mazbatanın tanzimi tarihinde başlar diye telâkki ve 
bu suretle tesbit edilmiştir." 
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Teşkilâtı Esasiye Encümeninin mazbatasından bahsediyor. Diyor ki, 
bu mazbata da "mebusluğun mebdei mazbatanın tanzimi tarihinden iti
baren başlar diye tesbit edilmiştir." 

Hakkı Tarık ise "Hayır, intihabın hi tamından efendim" "Raif Bey (Er-
zurum-devamla) -Bendeniz intihabı iki kısım da..." diye devam ediyor. Bu 
288 inci sahifede. Müzakere devam ediyor. Bir sürü münakaşa cereyan 
ettikten sonra, Abdul lah Azmi Bey şöyle diyor: "Binaenaleyh mebus luğun 
mebdeini mazbata tarihi olarak kabul ettikten sonra.. ."- Bu, Hakkı Tarık 
Beyin cevabından sonra cereyan ediyor.- "ettikten sonra artık ne memu
riyet hakkı ne de başka surette aldığı maaş mevzuubahis olamaz." 

Daha şayanı dikkat birşey; müzakere devam ediyor. İtiraz şöyle oldu, 
böyle oldu diyor. Binaenaleyh diyor, sizin mazbatanız mebuslukla Mecl is 
azalığını ikiye ayırmakta. Mebusluğun mebdei mazbata tarihi olarak ka
bul edi lmiş ve Meclis azalığının mebdei de Meclise iltihak olarak kabul 
ediyor. 306 sayılı karar Teşkilâtı Esasiye Kanunu mazbatayı bazı yerde 
Mecl is azası demiş, bazı yerde mebustur demiş . Mebusluk masuniyete 
taallûk eder, Meclis azalığı Meclisin teşekkülüne taallûk eder. Binaena
leyh diyor, mebde mutlaka intihap mazbatası tarihi diyor. 

Mecl is azası da mebustur, mebus da mebustur. İkisi de bir tane ol
mak lazımdır. Binaenaleyh mebde intihap mazbatasının tarihidir. Teşki
lâtı Esasiye Encümeninin Reisi cevap veriyor: 

"Mazbatayı okursanız, bizim mazbatamızı yani, aynı şeyi görürsü
nüz". Neyi görürsünüz?. Mebdein mutlaka intihap mazbatas ının tarihi 
o lduğunu görürsünüz demektir. Açık, sarih... 

Mazbatayı okursanız aynı şeyi görürsünüz, yani biz de mebus luğun 
mebdeini mazbata tarihi olarak kabul ettik. A m a Meclis âzası o lmak Mec
lise iltihak etmekledir. Zabıt budur. 

Bunlar gösteriyor ki, 306 sayılı Karar hiçbir zaman, bu müzakere es
nasında, oyların sandığa atıldığı andır diye telâkki edilmemiştir . Hakkı 
Tarık Bey, hayır, intihap hi tamında dedi. Hakkı Tarık Beyle konuş tum, 
sordum, dedim ki, böyle demişsin üstat, ne demektir bu. Hakkı Tarık 
Bey Vakit Gazetesinde makale yazdı. Bu mevzuda dedi ki. efendim orada 
mazbatanın tanzimi tarihidir. Ben dedim ki, intihabın hitamı ve reylerin 
en çoğunun bir zat uhdesinde taayyünü başkadır, mazbatanın tanzimi 
başkadır. Taayyün eder de mazbatanın tanzimi sırasında başka bir yere 
gider, imza edecek zat o esnada falan yerde bulunur, bütün mesele rey
lerin en çoğunun bir zat uhdesindeki taayyünü ve intihabın bi tmesi me
selesidir. Bu, mazbatanın tanziminden evvel ve o mazbatanın tanzimi 
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aniyle müterafık olabilir. A m a reylerin neticesi bil indikten sonra mazba
ta tanzim edilecektir diye beklemek masuniyet bakımından tehlikelidir, 
dedi Hakkı Tarık Bey. 

Şimdi , 306 sayılı kararın ne manada anlaşılması lazımgeldiği hakkın
da zabıtların zikrettiği delâlet budur. 

Müsaade ederseniz bir delil daha var: 306 sayılı Karar 1927 senesin
de ittihaz edilmiştir. Merhum Mustafa Şeref, içimizde talebeleri vardır. 
Bendeniz maalesef kendisinden okuyamadım, İstanbul Hukukunda oku
duğum için. Bu memlekette hukuku esasiye âlimlerinden biri ve Teşkilâtı 
Esasiye Encümeni Reisi idi. 1927 senesinden sonra tam 20 sene geçiyor. 

1947 senesi geliyor, 1947 senesinde o Teşkilâtı Esasiye Encümenin in 
yer ine Anayasa Komisyonu, komisyon başkanı da şimdi riyaset eden 
muh te rem başkanımızdır. Bu komisyon da bir karar veriyor. Bu karar 58 
sayılı karardır. Şimdi yine içimizde bulunan muhte rem Sa lamon Ada-
to 'nun seçim tutanağına mütedair bir kararı var. 

Muhte rem arkadaşlar; Salamon Adato 'nun seçim tutanağının bu me
sele dolayısiyle fevkalade ehemmiyet i vardır. Tutanakları İnceleme Ko-
misyonununda tetkik ediliyor ve bu komisyon da bir Anayasa meselesiy
le karşılaşıyor. Bunda deniliyor ki, bu mesele Anayasanın tefsiri, Anaya 
saya mana vermek, Anayasa içinde hareket etmek, şu veya bu şekilde 
karar vermek meselesi . Bu benim yetkim dışındandır, bunu bir de Ana
yasa Komisyonu görsün ne diyecek deniyor. Mesele Anayasa Komisyonu
na gidiyor, Salamon Adato arkadaşımızın tutanağının reddi veya kabulü 
hakkında Anayasa Komisyonundan mütalâ isteniyor. Anayasa Komisyo 
nu o zaman o da bir karar veriyor. Tutanağın kabulü lâzımgelir deniyor. 
O kararda bazı mütalâat dermeyan ediliyor. Seçim Kanununun 29 uncu 
maddes i ve Yüksek Meclisin 306 numaralı kararı gereğince Milletvekil l i
ği sıfatı seçim bittikten... 306 sayılı karar. (Oku sesleri) Milletvekill iği sıfatı 
seç im bitip de reylerin en çoğunun bir zat uhdesinde toplandığı anda ta
ayyün eder. O andan itibaren Seçim Kanununun 29 uncu maddes ine gö 
re Milletvekilliği sıfatı şu anda taayyün eder, diyor. O Seç im Kanununun 
29 uncu maddesi nedir diye insan gayriihtiyari merak ediyor. 1947 sene
sinde mer' i olan Seçim kanununun 29 uncu maddes ine bir de bakıyoruz 
ki bugünkü Seçim Kanununun meşhur 117 nci maddes in in t amamen 
mütenazırıdır . 29 uncu madde şunu diyor arkadaşlar: Seçim neticelendi, 
tutanaklar yapıldı tutanaklar birleştirilir, adaylardan her birinin aldıkla
rı oylar tespit edilir en çok oy almış olanlar için sırasiyle milletvekili ol
duklarına dair ikinci bir tutanak ve mazbata yapılır, diyor. Şimdi , 1947 
senesinde Teşkilâtı Esasiye Encümeni 306 sayılı kararın yanına 29 un-
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cu maddeyi de koyarak seçim tutanaklarının tanzimini neticelerin tesbi-

ti esasına bağlıyor, açıkça. 

Keza, 306 numaralı kararın bir fıkrayı mutarızası var, veyahut diye 

başlıyor bu da kararın manasını tespit ve tebyin ediyor. "Veyahut müsa

vi reylerde çekilecek kanunî kur'anın bir zat uhdesinde takarrür ettiği 

andır." Farzedelim ki, oyların sandığa atılmasının hi tamında şu ( taayyün) 

ve keyfiyeti vâki oluyor, çünkü arkadaşımızın noktai nazarı milletvekill i

ği, oyların sandığa atılmasının bitmesiyle taayyün eder. Peki haydi orada 

taayyün vâki oldu, müsavi rey nerede? Müsavi rey olması için, anlaşıl

ması için müsavi rey verilmelidir ki kur'a çekel im. Müsavi reyin olması 

için sandığın açılması lâzım, reylerin sayılması lazım. Sayı lmadan müsa-

vilik mevzuubahis olabilir mi? O halde 306 sayılı karar şöyle bir laf söy

lüyor: Bir adam eğer sandığın içinden bilâhara çıkacak oylar müsavi çı

karsa onun milletvekilliği sandığın açılmasıyle başlamaz yani iradei mil

liye müsavi olmazsa tecelli eder, müsavi ise tecelli etmiş sayılmaz, müsa

vi o lmadığı zaman sayılır. Böyle mantıksızlık olur mu? Besbelli ki bu ol

sa olsa taayyündür. Diğer delillerden katı nazar. Meçhulat tan vâki olan 

bir taayyün değildir. Bu taayyün böyle olmadığının bir delili daha. 

Muhte rem arkadaşlar; Seçim Kanunumuz der ki, sandığın içinden af 

buyurun uykunuz geldiğini görüyorum, doğrusu benim de geldi . (Devam 

devam, hakkmdır sesleri) Reye iştirak etmesi gereken seçmen sayısından faz

la adedde oy çıkarsa bu fazla çıkan kadar oy, lâalettayin, gelişi güzel ayı-

rılır ve imha edilir, geriye kalanlar açılır. Binaenaleyh bu ayrılan zarflar 

pekâlâ hakikaten oyunu kullanmış olan seçmenlerin oy puslalarını ihti

va edebilir. Hattâ tamamı hakikî oyunu kullanmış olan zevatın oyları ola

bilir. Meselâ 50 seçmen iştirak etmiştir, sandıktan 100 zarf çıkmıştır. 50 

sini ayıracağız. Bu sırf şans ve tesadüfe bağlı olan bu sırf bir şans ve te

sadüfe bağlıdır ve sandık açıldıktan sonra vâki olan bu amel iye bizim re

ye iştirak etmiş olan, binaenaleyh, iradei milliyeyi tezahür et t i rmek hu

susunda rol ifa etmiş olan seçmenlerimizin zarfları olabilir. Bunlar gitti. 

Geriye kalan zarflar ise hileli zarflar olabilir. Bunu kim tayin eder? Şans . 

Ne zaman taayyün eder? Sandıklar açılınca. Bu hadisenin nazari olarak 

bütün sandıklarda vâki olacağı kabul edilebileceğine göre, demek ki, ta

ayyün keyfiyeti sandık açılıp, zarflar içinden çıkıp usule muvafık mı, de

ğil mi? Tetkik edilip, fazla çıkanlar lâalettayin ayrılıp ayıklandıktan son

ra, içinden çıkan oy puslalarında işaret var mı, yok mu? Seçmen isimle

rini ihtiva ediyor mu, diye okunur ve ayrıldıktan sonra çıkacak netice iş

te o zaman taayyün vâki olur. 
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Muhte rem arkadaşlar, 306 sayılı kararı nasıl anlamak lazımgeleceği-
ne dair son bir naklî delilim var. 

Al i Fuat Başgil diye bir meşhur profesör vardır, bendeniz tanımam, 

hocam değildir, kitapları var okudum, fakat benim hocam değildir, ken

disini tan ımam. Ali Fuat Başgil 'e bir mektup yazmış . Ben yazd ı rmad ım. 

So rmad ım. Bir başka hukukçu yazmış . İsmini burada z ikre tmiyeceğim. 

İsterseniz z ikredeyim. (Soldan bir ses Kemal Balkar) Evet Kemal Balkar, Danış-

tayın kanun sözcüsü. Ali Fuat Başgil 'e mektup yazmış . 306 sayılı karar

dan bahsetmiş . Başgil cevap veriyor: 

Sorduğun mesele çok enteresan, diyor. Yalnız ben vakit bulup da bu

nun üzerinde lâyıkı ile imali fikir edemedim. Yalnız, dikkat buyurun, yal

nız bana zikrettiğini Meclis kararındaki esas daha uygun geliyor. Yani 

306 sayılı esas daha uygundur, diyor. Alt ına şunu ilave ediyor: 

"Ekseriyetin kimin uhdesinde olduğu anlaş ı lmcaya değin cereyan 
eden muameleler ihzaridir. Sandık içindeki ekseriyet bi lkuvve mevcuttur , 
hukuken bu ekseriyetin izhar ve ilan edilmesi lazımdır." Yani bunu Fuad 
BaşgiTin noktai nazarına istinat etmek için okumadım. Bu, Fuad Baş-
gil ' in 306 sayılı kararı nasıl anladığını gösteriyor, kendisi böyle anlıyor, 
naklî bir delil. 

Ş imdi arkadaşlar, 306 sayılı kararı yok farzediyorum. Çünkü bazı ar
kadaşlar ımın meseleyi 306 sayılı kararı yok farzederek mütalâa ettikleri
nin farkındayım. Ve bazı arkadaşların meseleyi ben im milletvekili olup 
o l m a m a m zaviyesinden mütalâa ettiklerini görüyorum. Bir arkadaş şöy
le diyor, 100 bin küsur vatandaşın reyini yok mu farzedeceğiz? Nasıl yok 
farzedebiliriz, bu olur mu? Şimdi 100 küsur bin vatandaşın reyini var 
farzedersek ne olacak? Yok farzedersek ne olacak? Yüz bin küsur vatan
daşın canü gönülden istediği o zat gelecek mi buraya? Yeni seçim yapı l
dığı zaman şayet iştirak eden adaylardan ekseriyeti kazanan on bin rey 
a lmışsa buraya milletvekili olarak gelmiyecek mi? Gelecek arkadaşlar. 
Bir reyle gelecek. Bizim sistemimiz bozuk, nisap tayin e tmek lazımdır. 
Fakat sistemimiz budur. 

Şimdi bendeniz 306 sayılı kararı yok farzedeceğim. Muh te rem Kemal 

Özçoban arkadaşımız bu karar eskidir değişt irmek lazımdır, dedi. Değiş

tirilmesi lazımgeldiği anlaşılıyor. Bendeniz de aynı f ikirdeyim. Fakat de

ğişmesi böyle olmaz. Malûmu âliniz Teşkilâtı Esasiye Kanununun bir ne

vi tefsiri maliyetinde olduğundan benden çok daha kıdemli bir mil letve

kili arkadaşımız olan Kemal Özçoban bunun değişmesi için lâz ımgelen 

usulü yine benden çok daha iyi bilir. Buna rağmen ben yine de yok oldu-
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ğunu farzedeceğim. Yok farzedince de hukuk esaslarına göre hareket 
edeceğiz. Hukuk esaslarına gi tmeden evvel mümasi l hadiseler acaba var 
mıdır, yok mudur diye araştıracağız. 

Muhte rem Osman Kapani arkadaşımız güzel bir konuşma yaptı . Hi
tabetine bilhassa hayran oldum. Şahsım hakkında da iltifatkâr sözler 
söyledi. . . 

O S M A N K A P A N İ (İzmir) - Samimi olarak. 

S E B A T İ A T A M A N (Devamla) - Teşekkür ederim, inanıyorum zaten. 
Kendisini tekzip etmiyeceğimi de arzederim. Ancak, konuşurken söyledi
ği mütalâalara iştirak etmediğimi de beyan ederim. Kitaplarda bu işe te
mas edi lmediğini , bulamadığını söylediler, bendeniz böyle bir kitap bul
dum. Arkadaşlar , kitap T . B . M . M . Kütüphanesinde mevcut , oradan al
dım. Eugene Pierre diye bir zat vardır. Par lamento hukukunun beynelmi
lel otoritesi, par lamento hukukunda söz söyliyen yegane adam. Şimdi bu 
zat ne diyor: Sanki bu kitabı yazdığı zaman günün birinde Sebati A t a m a n 
diye bir zat gelecek, kendime zat dediğim için affinızı ist irham eder im ve 
böyle bir mesele mevzuubahis olacak bi l iyormuş gibi adeta bir kehanet
le meseleyi vazediyor. 

Bakın ne diyor? (Bundan daha nazik olan bir mesele de şudur) diyor. Yukarda 
başka meselelerden bahsediyor. 647 nci sayfasında. Arkadaşlar Türkçe-
sini, İsmail Müştak Merhum tercüme etmiş ondan okuyorum. (Netice ta
ayyün e tmeden evvel vefatı vukubulan bir namzet şayet ekseriyeti kazan
mış olursa ondan sonra en çok rey kazanan namzet mebus olabilir mi? ) 
A y n e n tam bizim hadise. 

O S M A N KAPANİ (İzmir) - Rejimlere göre değişir, nispi seçimlerde baş
kadır. 

S E B A T İ A T A M A N (Devamla) - Bu meseleyi vazetmiş Öjenpiyer, Türki
ye 'de tatbik edilsin diye yazmamıştır . Öjenpiyer Fransızdır, Fransız Par
lamentosunda kâtibi umumi. Tabiî Fransız hukukuna istinat ederek yaz
mış. Ben bunu bizde de böyledir, diye söylemiyorum. 306 sayılı Kararı 
yok farzettik, var ama, yok farzettik. Metin varsa, metne istinat edilir, de
dik, met in yoksa emsale bakılır dedik. 

O S M A N K A P A N İ (İzmir) - Hangi sistemden vardır orada? 

S E B A T İ A T A M A N (Zonguldak) - Temsil î nispî. (Sağdan müdahale etmiyelim 
sesleri) 

Efendim, ben Ojen Piyer'in yazdıklarını okuyayım da; balanız ne di
yor: Netice taayyün e tmeden evvel vefatı vukubulan bir namzet şayet ek
seriyet kazanmış olursa, ondan sonra en çok rey kazanan namzet mebus 
intihap edilebilir mi? Sual soruyor. Cevap veriyor: 
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15 Şubat 1924 tarihli Kanun çıktıktan sonra bu meselede tereddüde 
mahal kalmamıştır . Çünkü bu kanun vefat eden bir namzede ait reylerin 
dahili hesap edilmiyeceğini sarihan göstermektedir, diyor. O kanun, C o d 
administiratif. 

15 Mart 1924 tarihli Kanun madde 4. (Dans les cas de ddeces de Tun 
des tcandidats) namzet lerden birisinin ölümü halinde. 

O S M A N KAPANİ (İzmir) - Bilenler bilmiyenlere söylesin. . . [Vakitgeçiriyor

sunuz sesleri, gürültüler) 

S E B A T İ A T A M A N (Devamla) - Estağfurullah maksad ım Fransızca 
okumak değil, tercümede bir yanlışlık yaparsam tashih buyurursunuz 
diye. (İl n'est pas tenu compte des voix donnees an candidat decede) öl
müş olan adaya veri lmiş reyler hesaba katılmaz. Bu, Fransızcası . Fran
sa'da nispî temsil usulü caridir ve Fransa'da yeniden seçim diye bir şey 
yoktur. Öldümü yerine ölenden sonra gelen adam seçilir. Bu mesele , bu 
mesele değildir. Bu mesele hangi listeye ne kadar rey verel im hesabında 
hesaba katı lmaz. Belçika'da yedek usulü vardır. İsviçre'de yedek usulü 
yoktur. Fakat öldü mü ölünün yerine ondan sonra oy alan gelir. Mesele
yi uzatmış oluyorum. Fransız kanunlarından bahsediyorum, bütün an
latmak istediğim cihet şudur: Ecnebi kanunlarında ondan sonra oy alan 
gelir. Ojen Piyer 'den okuduğum meselenin bu bizim işle alakası yok , bir 
de nispî temsili kabul edersek bizde de öyle olacak. Asıl mesele , Ojen Pi-
yer bakımından, ölen namzedin eğer tasnif neticesinde ekseriyeti kazan
dığı anlaşılırsa ondan sonra gelene mazbata verilebilir mi? Sualinin ce
vabında m ü h i m bir meselei hukukiyeyi hallediyor. Namze t öldüğü za
man, şu zaman bu zaman, ona verilmiş olan reyler keen lemyekûn adde
diliyor, hesaba katılmaz kaidei hukukiyesini vazediyor. Yani bu, hukuk 
esaslarına istinat ediyor: Mâ 'dum olmuş bir şahsiyete rey izafe e tmek 
m ü m k ü n olmadığı için aldığı reylerin keenlemyekûn addedi lmesi laz ım
dır, diyor. İsviçre'de böyle, İtalya'da böyle. Belçika kanununda yedek 
usulü vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mebusluk nedir Hukuk bakımından 
mebus luk bir vaziyeti hukukiyedir. Bunu ben söylemiyorum, kitap söy
lüyor. 

E M R U L L A H N U T K U (Erzurum) - Tabiî öyledir, iktisap ve isimal za
manlar ı ayrıdır. 

S E B A T İ A T A M A N (Devamla) - Mebusluk bir vaziyeti hukukiyedir . 

Vaziyeti hukukiye ne demektir. Bu hususta ders verecek deği l im, yal
nız istinat ettiğim bir nokta vardır. Vaziyeti hukukiyenin teessüs ve te
kevvün edebilmesi için hak ve vecibeler ve bu hak ve vecibelerin karşı-
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sında da bir şahsiyet mevcut olması lazımdır. Muayyen ve ma lûm bir 
şahsın mevcut olması lazımdır. Bir şahsa hukuk tarafından atfü izafe 
edilen hakların, vecibelerin heyeti mecmuasıdır . Haklar ve vecibelerin at
fü izafe edildiği bir şahsın mevcut olması lazımdır. Şahıs ortada olmadık
ça vaziyeti hukukiyeyi meydana getiren haklar ve vecibeler manzumes i 
nin bir şalisi muayyene izafesi mümkün değildir. Şahsi muayyen ortada 
yoktur. 

Şimdi, sandığa atılan oylar bir neticei hukukiye tevlit eden fiillerden
dir. Ma lûmu samileridir ki bilhassa Osman Çiçekdağ bu işi gayet iyi bi
lirler. İnsanların efal i hukuk bakımından neticei hukukiye husule geti
ren ve get i rmiyen diye ikiye ayrılır. Bazı e fa l neticei hukukiye meydana 
getirir, bazı e fa l neticei hukukiye meydana get irmez. Neticei hukukiye 
meydana getiren ef alden birisi de sandığa oyların atılmasıdır. 

Neticei hukukiye nedir? Neticei hukukiyeyi husule getiren fiilin kar
şısına bir dizpozitif koymakla, bunu bir şahsa atıf ve izafe e tmekle kabil
dir. Bir neticei hukukiyeyi bir şahsa izafe ise o şahsın ma lûm ve muay
yen olmasiyle kabildir. Böyle bir şahıs mevcutsa fiil neticei hukukiye 
meydana get i rme yolunda devam ediyor demektir. Bu yürürken bir ma
nia çıkarsa o fiil neticei hukukiye meydana get i rmeden kalır. 

Bir misal daha. Bir insanın bıçağını çekip öteki insanın kalbine sap
laması bir fiildir. Bu, bir neticei hukukiye husule getirir. Bu fiil o adamı 
kaatil yapar. Ceza Kanunundaki cezası verilir, şu bu. A m a o adam bıça
ğı sapladı, fakat saplamadan bir dakika evvel adam öldü. A d a m kaatil ol
du mu? Fiil var, fakat neticei hukukiye yok. Neticei hukukiyenin husulü 
için şahsın muayyen olması lazım. 

Süje meselesi , yani bir hakkın doğması için bir süjenin m a l û m olma
sı lazım O hak ancak süje olduğu zaman, süje tahakkuk ettiği zaman, ta
hakkuk eder. Hukukda bir virtüalite vardır. Osman Kapani Bey pek iyi 
bilirler, hukuk kaideleri olduğu yerde dururken muhtemel , hattâ muhak
kak, fakat tahakkuk etmemiş , henüz taayyün e tmemiş bir takım netice
leri tanzim eder, tesbit eder. Meselâ şuradan şunu çalan beş sene hapse 
m a h k û m olur. Ortada ne çalan var, ne de hapis olan. Hukukî netice yok, 
ne var?. . Âmi l i var. Şimdi oyların sandığa atılması, istimali ve sandıktan 
çıkıp da şahsı muayyeneye isabet hali, anı; işte hakkın doğduğunu ta
hakkuk ettiren andır. (Hayır hayır sesleri). 

E M R U L L A H N U T K U (Erzurum) - Doğduğu değil, doğduğunun sabit 
olması . 

S E B A T İ A T A M A N (Devamla) - Şimdi arkadaşlar hep noktai nazarlar 
306 sayıh kararı yok farzettik. 
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Bendenizin bu konuşmalarını sonunda verilecek karar ne olursa ol
sun bendeniz halen şu sıfat üzerimde iken tahlil edeceğim bir nokta var. 
Büyük Millet Meclisince, şu Meclisçe milletvekili sıfatının mebden in katî 
ve sarih olarak tâyini yolunda karar alınması bir lâzime ve bir vecibedir . 
Bu karar kitaplara geçecek, bundan sonraki nesillerce münakaşa edile
cek, kürsülerde konuşulacaktır. Tetkik ve tahlil edilecektir. Onun için 
başınızı ağrı t ıyorum. Uykunuz geliyor. A f buyurun muhterem arkadaşlar. 
Mâruzât ımı bit ir iyorum. 

Şu noktaya ehemmiyet le huzurunuzda işaret e tmek isterim. Bende

niz ş imdi mebusluğun mebdei faslını bitirip şahsiyetinin vaziyeti hakkın

da iki kel ime söyliyeceğim. 

Bendeniz Zonguldak seçimleri neticesinde Maksut Çivi 'nin vefatı gibi 

umulmaz , harikulade denilecek hazin bir tesadüf neticesi olarak buraya 

huzurunuza milletvekili sıfatiyle, âdeta bir ölünün hakkını gasbederek 

gelmiş gibi olmaktan hicap içindeyim, azap duyuyorum. 

Zonguldak benim memleketimdir, Safranboluluyum. Orada benim 

teyzem dahi bana rey vermedi ve seçim neticesinde ben bu şekilde, ekse

riyeti kazanmış olan bir partinin en muhterem bir adayının vefatı dolayı-

siyle ondan sonra benim buraya gelmiş o lmam benim için cidden hazin 

ve azaplı bir şeydir. Bundan dolayı Hüseyin Balık arkadaşımın beni af

fetmesini rica ediyorum. Ben bu meseleyi hukuk bakımından buraya gel

meden evvel hukukçu arkadaşlarla ârizüâmik tetkik ettikten sonra muz-

mer fikirlerle geldim. Ve bu tutanak meselesi, itiraz meselesi şu mesele 

bu mesele şimdiye kadar bu işi sürükledi geldi. 

Ş imdi bendeniz muhterem heyetinize son söz olarak şunu arzedeyim. 
Bu şekilde veya, şu şekilde halledilebilir. Her halükârda şu kürsüden 
yüksek huzurunuzda ifade etmek mecburiyet indeyim ki, Mecl is bu me
seleyi siyaset ve hissiyat meselesi yapmamak olgunluğunu göstermiştir . 
Bu meseleyi sırf bir hukuk meselesi olarak ele almıştır. 

Hak ve hakikat yolundadır. Muhterem arkadaşlar bence bir ferdin 

mantığı , bir ferdin noktai nazarı ne olursa olsun bir camianın ferdî man

tıkla ihata edilemiyecek tesirler altında varacağı muakis noktai nazar, 

muhakkak ki, ferdin noktai nazarından daha isabetli, daha haklı bir 

noktai nazardır. O itibarla Yüksek Heyetinizin tecelli ettireceği noktai na

zar ben im noktai nazarıma da muakis olabilir. Emin olun ki, bu noktai 

nazar benim noktai nazarıma muakis olsa bile onun isabetli ve haklı ol

duğunu kabul ediyorum. Muarızlarımdan, aynı müsamahayı gös termele

rini rica ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 
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B A Ş K A N - Arkadaşlar, her iki takririn meali birdir. Müzakerenin ye
terliği hakkındadır. Onun için, arkadaşımız da müdafaasını yapmıştır , 
müzakerenin kifayetini reyinize koyacağım. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen işaret versinler.. Kâfi görmiyenler. . Müzakere ekseriyetle kâfi görül
müştür. 

Y U N U S M U A M M E R A L A K A N T (Zonguldak) - Takrirler ayrı ayrıdır. 

Mânalar ı ayrıdır. 

B A Ş K A N - Müzakerenin kifayeti kararlaşmıştır. 

Şimdi takrirler vardır. O söylediğiniz takrir esasa mütaalliktir. Riya
set vazifesini bilir. Rica ederim, itimat buyurunuz. 

B . M . M . Yüksek Başkanlığına 

Şifahen arz ve izah ettiğim sebeplere mebni Zonguldak Milletvekili 
olarak gösterilen Bay Sebati Ataman' ın seçim tutanağına vâki itirazı red
deden Tutanakları İnceleme Komisyonu kararının kaldırılarak ölü Mak
sut Çivi 'nin Zonguldak Milletvekili o lduğuna ve bu vasıf üzerinde iken öl
düğüne karar verilmesini arz ve teklif ediyorum. 

7.VII .1950 

Konya Milletvekili 

Hidayet Aydıner 

(Niğde Milletvekillerinden Ferit Ecer ve Hüseyin Ülkü'nün önergesi 
tekrar okundu) . 

T . B . M . M . Başkanlığına 

Seçildikten sonra vefat eden Sayın Maksut Çivi 'nin arkadaşımız ol
ması hasebiyle son sözün Zonguldak Milletvekillerine ver i lmesinin oya 
konmasını arz ederiz. 

8 .VII .1950 

Zonguldak Milletvekili Zonguldak Milletvekil i 
Fehmi Açıksöz Hüseyin Balık 

B A Ş K A N - Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğümüz sarihtir. Bu gibi hu
suslarda mazbatasına itiraz edilen arkadaşın müdafaası en son sözü teş
kil eder. Onun için bu teklifi reye koymak imkânı yoktur. 

Şimdi arkadaşlar, bu mazbatanın reddi hakkındaki teklif, yani maz

batanın dediğim, Tutanakları İnceleme Komisyonu bir rapor vermiştir . O 

da Sebati Ataman arkadaşın seçim tutanağının kabulü lazımgeleceği 
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mütalâasını ihtiva etmektedir. Bu mütalâayı ihtiva eden komisyon rapo

runun reddi hakkında takrir vardır. Komisyon raporunu kanuna uygun 

bulmıyan ve reddi lehinde olan arkadaşlar reye koyduğum zaman lütfen 

işaret buyursunlar. İsterseniz takriri bir daha okuyal ım. (Gürültüler, istemez 

anlaşıldı sesleri). 

Efendim Sebati Ataman' ın seçim tutanağının kabulü lâzımgeleceği 

merkezde olan İnceleme Komisyonu raporunun reddine dair bir takrir ve

rilmiştir. Evvelâ bu takriri reye koymak lâzımdır. 

A R İ F NİHAT A S Y A (Seyhan) - Reis Bey biz burada Sebati Ataman ' ın 

seçim tutanağı hakkındaki komisyon raporunu müzakere ediyoruz. Mer

h u m Maksut Çivi 'nin milletvekili mi, yoksa aday mı o lduğuna dair bir ka

rar veremeyiz . . . 

B A Ş K A N - Bu noktayı tavzih edeyim. Komisyon raporunun reddi ta

lep edilmektedir. Yalnız bunu reye koyacağım. 

Bir takrir daha var onu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 

Mevzuat ımıza göre milletvekilliğinin yedeği yoktur, tasnifler sonunda 

en çok oy alanın vefatı kendisinden sonra en çok oy alanın milletvekili 

seçildiğini ifade etmeyip ancak ölen yerine seçimin yeniden yapı lmasını 

icabett ireceğinden Sebati Ataman' ın tutanağının reddine karar ver i lmesi

ni arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 

Kemal Özçoban 

B A Ş K A N - Bu takrir, tutanağın reddi hakkındadır. Halbuki komisyon 

raporu, kabulü hakkındadır. Evvelâ komisyon raporunun reddi hakkın

daki takrir reye konacaktır. Ondan sonra sıra gelirse bu da reye kona

caktır. 

Komisyonun raporunu dinlediniz. Takriri de dinlediniz. Takrir; ko

misyon raporu hatalıdır reddediniz, diyor. Komisyon raporunun reddi 

hakkındaki takriri kabul edenler lütfen işaret versinler. Bu takriri kabul 

e tmeyen, yani komisyon raporunun reddi fikrinde o lmayıp kabulü fikri 

olanlar lütfen el kaldırsınlar... Komisyon raporunun reddi hakkında ek

seriyet Olduğu anlaşılmıştır. (Alkışlar) (Sağdan sayalım sesleri) 

C E L Â L SAİT SİREN (Hatay) - Tâyini esami ile oya konsun. 
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B A Ş K A N - Tereddüt varsa ayağa kaldıralım. Bir arkadaşımız diyor ki 
hakikat, sizin tebliğ ettiğiniz gibidir. Diğer bir arkadaşım da hayır, diyor. 
Tereddüt halinde ihtiyat evlâdır. Onun için tekrar oya sunuyorum. Komis
yon raporunun reddini istiyenler üşenmesinler, lütfen ayağa kalksınlar... 

C E L Â L SAİT S İREN (Hatay) - Tâyini esamiye müracaat edi lmesini is
tiyoruz. 

B A Ş K A N - Lütfen oturunuz. Komisyonun raporuna taraftar olanlar 
ayağa kalksınlar... Ekseriyet açıktır, iştibaha mahal yoktur. O halde Ko
misyon raporunun reddi ekseriyetle kabul edilmiştir. (Soldan alkışlar) 

Komisyon raporunun red edildiğine göre artık yapılacak bir muame
le yoktur. (Mazbatanın ibatli var sesleri). 

Pekâlâ Sebati Ataman' ın mazbatasını kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmemiştir . Mesele kalmamıştır. 

Zonguldak Milletvekili Sebati Ataman' ın Seçim tutanağının reddi 
hakkında (3) 

No. 1697 

Zonguldak Milletvekili Sebati Ataman' ın seçim tutanağının reddine 
karar verilmiştir. 

8 T e m m u z 1950 

b) Kastamonu Milletvekilliğine seçilen Tahsin Coşkan'ın, seçim tutana
ğı hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

B A Ş K A N - Rapor okunacaktır. 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Raporu (4) 

T.B.M.M. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 15.XI. 1950 

Esas No. 5/22 
Karar No. 36 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza tevdi edilen Kastamonu Milletvekili Tahs in Coş
kan'ın seçim tutanağı hakkındaki Hazırlık Komisyonunun raporu ve dos
yası tetkik edildi: 

(3) Resmî Gazete: 14 Temmuz 1950-7558 
Kanunlar Dergisi: C. 33. S. 987 

(4) Tutanak D: C.2. B.12. Sıra S. 2. Sayı: 1-2 
Bu rapor 29 Kasım 1950'de Genel Kurulda görüşülüp konunun, mahallinde in
celeme yapılmak üzere Komisyona geri verilmesi kararı alındı. (Tutanak D: C.2, 
S. 242-253) 
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Vâki itiraz ve şikâyetler: 

1. Kas tamonu D.P. Adayı Dr. Fahri Keçecioğlu 'nun yaş durumu iti
bariyle il seçim kurulunca adaylığı kabul edi lmemiş , Yüksek Seç im Ku
ruluna yapılan müracaat üzerine adaylığı kabul edildiği halde, Taşköp
rü 'nün 87 numaralı sandığı ile; yine bu ilçeye bağlı Yukar ı ve Aşağ ıören 
köyler inde Dr. Fahri Keçeci ile birlikte Hilmi Ayrancı 'n ın adaylıktan çıka
rılmıştır diye listelerden ve aday puslalarmdan çizildiği şikâyet edilmiştir. 
Şikâyet üzerine hâdiseye elkoyan il seçim kurulu Taşköprü İlçe Seç im 
Kurulunun dikkatini çekmiştir. 

İlçe seçim kurulu başkanı, hâdisenin varit olmadığını ve Dr. Fahri Ke-
çeci 'nin listeye ithal edildiğini, keyfiyeti Demokrat Parti Başkanl ığına ve 
bütün sandık kurullarına bu partinin müşahitleriyle tebliğ eylediğini bu
nunla da iktifa etmiyerek telefonla bizzat söylediğini, Demokra t Parti ta
rafından tevzi edilen aday puslalarmda adayların mevcut oluşu, gizli oy 
hücresinde de oy puslalarının bulunması hasebiyle vâki iddia endişe ve 
veh imden ibarettir diyerek dosyasında mahfuz tel ile seçim kurulu baş
kanl ığına bildirilmiştir. Böylece, mücerret olan bu iddia ve şikâyet vari t 
görülmemişt ir . 

2. 40 numaralı Taşköprü 'nün Avşar köyündeki sandıktan çıkan oy 
puslalarının yakıldığı, Bu husus il seçim kurulunca tahkik edilerek dos
yada mevcut 3.VI. 1950 tarih ve 603 sayılı tel ile Yüksek Seçim Kuruluna 
aday puslalarının yakılmadığı hiçbir maksada makrun o lmadan tasnif
ten sonra boş zarfların yakıldığı bildirilmiştir. 

5545 sayılı Kanunun 115 inci maddesinde muhafazası zaruri ve mec
burî olan evrak meyanmda zarf yoktur. Saklanması mecbur î olan oy pus-
lalarıdır. İl seçim kurulunun yukarda yazılı telinde de işaret o lunduğu 
veçhile bunlar da mevcuttur. 

Böylece bu iddia da varit görülmemiştir. 

3. Çiftlik köyü sandık kurulu başkanı D.P. mümessi l ine ver i lmesi lâ-

z ımgelen tutanağı merkezde veririm diye kendisine imzalı bir kâğıt verdi

ği-

4. Kastamonu 'da resmî netice alınmadığı halde Hilmi Ayrancı 'n ın 

düştüğü, Tahsin C o ş k a n i n kazandığı hakkında haberler yayıldığı , hattâ 

bu haber radyoya veri lmek istenirken vazgeçildiği, ilçe seçim kurulunda 

tasnif devam ederken C.H.P. mümessi l i Muharrem Celâl Bayar, Hilmi A y 

rancı 'nın ve Tahsin CoşkarıTn oy miktarını tesbit ile meşgul o lduğu bu 

hal karşısında tasnife itimatları kalmadığı için Taşköprü ve merkez ilçe-
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leri tevhitlerinin tekrar yapılması ve Taşköprü sandık muhtevalar ının 

tekrar tasnifi, 

3 ve 4 üncü maddelerde yazılı hususlar ile seçim kurulunca tetkik 
edilerek delile müstenit olmıyan bu şikâyetler. Demokra t Parti Başkanlı
ğına da bilgi verilmesi kaydiyle oy birliğiyle dosyasında mevcut 18.V. 1950 
tarih ve 17 sayılı kararla reddedilmiştir. Bu karara bir itiraz vâki olma
mıştır. 

Bu suretle mezkûr şikâyetler de varit görülmemiştir . 

Bu şikâyetler muhtelif tarihlerde, seçimden evvel, seçim esnasında, 

seç imden sonra Demokrat Parti İl Başkanlığınca. Demokra t Parti bölge 

müfettişl iğince vâki olmuş, Demokrat Parti Milletvekili adayı Hilmi A y 

rancı tarafından kurullara bir itiraz vâki olmamıştır . 

Hilmi Ayranc ı 21 .V. 1950 tarihli tel ile bu hususlardan bahisle Yük

sek Seçim Kuruluna. 13.VI. 1950 tarihli dilekçe ile B . M . Meclisi Başkan

lığına baş vu rmuş ve iddialarına ayrıca şunları da ilave eylemiştir: 

A ) Taşköprü 148 sayılı Çetme Köyünde gizli hücre yap ı lmamış ve giz

lilik böylece ihlâl edilmiştir. 

B) 105 numaralı Taşköprünün Erik Köyünde zarflar aç ı lmadan kar

deş payı üçe tevzi ve tasnif edilmiştir. 

C ) Tahsin Coşkan'ın tutanağının iptaliyle kendisine Milletvekili seçil
diğine dair mazbata veri lmesi . 

Sandık kurullarının sureti teşekkülü, üç partinin bütün kuvvetiyle 
seçime katılmaları Parti müşahitlerinin varlığı, gizli oy, alenî tasnif temi
natının mevcudiyet i karşısında A , B bentlerinde yazılı hususlar ve iddi
alar t amamen mücerret birer iddia olarak kalmakta ve varit görü lme
mektedir. 

C bendine gelince, bir Milletvekili tutanağının iptali hal inde ondan 

sonra gelene tutanak veri lmesine Seçim Kanunumuz hükümler i müsai t 

olmadığı gibi esasen 66326 oyla kazanan Tahsin Coşkan 'dan sonra 

66236 oyla C.H.P. adayı Âdil Toközlü, ondan sonra 66020 oyla Hilmi A y 

rancı gelmektedir . 

Bu cihetten de Hilmi Ayrancı 'nın iddiası kanuni esastan m a h r u m bu
lunmaktadır . 

Bu şikâyetler Yüksek Seçim Kuruluna böylece intikal eylemiş olmak

la beraber. Yüksek Seçim Kurulu mehiller dışı vâki bu iddiaların tetkikı-
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na mahal olmadığına karar vermiştir. Böylece tafsilen arzedilen sebeple
re müsteniden vâki iddia ve şikâyetler varit görülmiyerek bu iddia ve şi
kâyetlerin reddine ve Kastamonu Milletvekilliğine seçilen Tahs in Coş -
kan' ın Milletvekilliği tutanağının tasdikına çoğunlukla karar verildi . 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanl ığa su
nulur. 

Tutanakları İnceleme 
Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Afyon K. 

(Muhalif) 

Trabzon 

H. Orhon 
K. Özçoban 

Edirne 

C. Köprülü 

Gümüşane 

Muhalifim 

H. Tokdemir 

C. Gönenç 

Hatay 

T. Sökmen 

Erzincan 

içel 

Hüseyin Fırat 

(Muhalif) 

İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
H. Sezai Erkut 

Kars 
Dr. E. Oktay 

Konya 
Muhalif im 
T. Kozbek 

Malatya 

H. Doğan 
Manisa 

Muhalif im 
F. İlker 

Niğde 
Muhalifim 

Ordu 
Dr. Zeki M. Sezer 

F. Ecer 

Trabzon 

T. Koral K. Özalp 

Zonguldak 

Muhal i f 

A. Yurdabayrak 

Van 

Yozgad 

A. Doğan 

5441 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Raporu (5) 
T.B.M.M. 

Tutanakları İnceleme Komisyonu 9.II. 1951 
Esas No. 5/22 

Karar No. 43 

Yüksek Başkanlığa 

Kas tamonu Milletvekili Sayın Tahsin CoşkanTn tutanağına vâki itiraz 
üzerine Komisyonumuzca tetkikata girişilmiş ve Büyük Millet Mecl is ince 
verilen tahkik kararı üzerine komisyon namına milletvekil lerinden mü
rekkep üç kişilik bir heyet Kastamonu'ya giderek Demokra t Parti Aday
larından Hilmi Ayrancı 'nın şikâyetini mahall inde tahkik etmiştir. Mezkûr 
heyet, yaptığı tahkikat sonunda: 

1. Taşköprü 'nün Çeteni Köyünde yapılan seçimde kapalı hücre ya
p ı lmamış ve seçmenler sandık başında reylerini aleni olarak kul lanmak 
mecbur iyet inde kaldığından bu sandıktaki oyların iptali gerektiği, 

2. Yine Taşköprü 'ye bağlı Aşağı Şehirviran ve Yukarı Şehirviran köy
lerinde yapılan seçimde ilçe seçim kurulu başkanının emriyle mezkûr 
köylere jandarmalar giderek Demokrat Parti listelerinde aday bulunan 
Fahri Keçecioğlu ve Hilmi A y r a n c ı n ı n adaylıktan çıkarılmış bulunduğu
nu söylemeleri üzerine sandık memurlarının bu emri seçmenlere bildir
diği ve her iki adayın listelerden bu suretle silindiğinin tesbit edilmesi 
üzerine bu iki köydeki seçim tutanaklarının iptal edilmesi lazımgeldiği , 

3. Yine Taşköprü 'ye bağlı Avşar Köyünde seçim ikmal edildikten son
ra oy puslalariyle zarflarının imha edilerek yerine C.H. Partisinin adayla
rına ait oy puslalarının atıldığını kati surette tesbit ederek bu üç nokta
da tebarüz ettirilen hususlar nazara alınarak bu sandıkların iptali cihe
tine gidildiği takdirde müşteki Demokrat Parti Adayı Hilmi A y r a n c ı n ı n 
Milletvekill iğine seçilen Tahsin Coşkan 'dan on yedi rey ileri geçeceği he
sap edilerek Tahsin Coşkan'a ait Milletvekilliği tutanağının iptali gerekti
ği kanaat ve mütalâasında bulunmuştur. 

Heyet tarafından ekseriyetle varılan bu kanaati muhtevi rapor komis
y o n u m u z u n 6.II. 1951 günkü toplantısında uzun münakaşalar ı mucip ol
muş ve tahkik heyetine dâhil Gümüşane Milletvekili Halis Tokdemir ve 
Kocaeli Milletvekili Lûtfi Tokoğlu ile muhalefet şerhini veren Kars Millet
vekili A b b a s Çetin de dinlendikten sonra aşağıdaki mütalâa ve net iceye 
varılmıştır: 

1. Taşköprü 'nün Çetni Köyünde seçim sandığı yanında veya uzağın
da kapalı bir hücre yapı lmamış bulunması ve bu sebeple seçmenler in oy-

(5) Tutanak D: C.5, B.42. Sıra S. 2'ye ek. S. 1-3 
Bu rapor 12 Şubat 1951'de Genel Kurulda görüşülüp tutanağın iptali kararı 
alındı. (Tutanak D: C.5, S.124-141,145,167) 
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larını aleni olarak kul lanmak mecburiyetinde kalması mahal l inde tahki
kat yapan heyetin ittifakiyle tesbit edilmiş ve bu husus komisyonumuz
da da münakaşasız geçerek ittifakla kabul ve sandıktaki oyların iptali ge
rektiği neticesine varılmıştır. 

2. Taşköprü İlçesine bağlı Aşağı Şehirviran ve Yukarı Şehirviran köy
lerinde yapı lan seçime gelince: İlçe seçim kurulu başkanl ığından çıkan 
emir neticesi j andarma erlerinin seçim günü bu köylere gelerek: Demok
rat Partinin milletvekili adayı olarak ilan edilen ve oy puslalarına isimle
ri geçen Hilmi Ayrancı ile Fahri Keçecioğlu'nu adaylıktan çıkardıklarını 
söylemeleri üzerine sandık seçim kurulunun bu emri seçmenlere tebliğ 
ettiği ve seçmenlerin oy puslalarmda yazılı bu iki zatin isimlerini topye-
kûn sildikleri muhalefet şerhini veren ve tahkik heyetine dâhil bu lunan 
A b b a s Çetin' in de verdiği malûmat ve tahkik heyetinin bu ciheti katî su
rette tesbiti bu iki köydeki sandıklara ait oyların da iptali gerektiği kanu
nî kanaat ve neticesine varılmıştır. 

3. Taşköprü 'ye bağlı Avşar Köyündeki seçime gelince: Bu cihet en 
çok münakaşalar ı mucip noktayı teşkil etmiş ve hassasiyetle üzerinde 
durulmuştur. Neticede: 

A ) Bu sandıktan çıkan oy puslalarına ait zarfların yakıldığı sandık 
kurulunca da kabul edilmiş bulunmasına, 

B) Ve bu sandık dahilindeki oy puslalarının dahi yakıldığı kurul üye
si Bayram Ergün'ün yeminli şahadetinden anlaşılmasına, 

C) Sandıktan torbaya aktarılan oy puslalarının tamamının H.P. 'nin 
adaylar ına ait, el sürülmemiş, kat lanmamış ve bu itibarla sonradan ve 
bir kişi tarafından torbaya konduğu hakkındaki sair delilleri teyit eder 
mahiyet te görülmüş ve bu puslalar içinden yalnız beş tanesinde H.P. si 
adaylar ından Cemil Atabey silinerek puslanın altına aynı ka lem ve el ya-
zısiyle Galip Deniz' in ilave edilmiş bulunması bu kanaati teyit eder ma
hiyette görülmüştür. 

D) Bu sandık kurulunda başkan bulunan o köy muhtar ı Hasan 
Özer ' in ifadesinde: "Seçim bittikten sonra biz eski Seç im Kanunu hü
kümler ine göre zarfları yaktık" demesi ve eski Seçim Kanununda zarflar
la birlikte oy puslalarının da yakıldığı tasrih edilmiş bu lunmas ına göre 
bu şahsın oy puslalarmı da yaktığını tevilen ikrar etmiş bulunması . 

E) Seçim Kanununun 104, 105 ve 107 ile 109 uncu maddeler i sara
hatine göre oy puslalarının konduğu zarfların saklanması lâzımgeldiği ve 
bu âmir hükümler karşısında zarfları imha edilmiş oy puslalarının esa
sen keenlemyekûn addedilmesi lâzımgeldiği delil ve Seç im Kanununun 
koyduğu katî hükümler karşısında yukarda zikredilen sebeplerle bu dört 
sandığa ait oyların iptali gerektiği ve iptal edildiği takdirde mu teriz mil
letvekili adayı Hilmi Ayrancı 'nın Milletvekilliğine seçilen Tahs in Coş-
kan'dan 17 oy fazla almış olacağı neticesi tahassül ett iğinden Tahsin 
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Coşkan 'a ait seçim tutanağının iptali gerektiği ve seçimi tekrarlamak la-
zımgeldiği vicdani kanaatine ekseriyetle varılmıştır. 

Yüksek tasviplerine arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Afyon K. 

K. Özçoban 

Kâtip 
İzmir 

Sadık Giz 
İmzada bulunamadı 

(Müstenkif) 

Edirne 
C. Köprülü 

Gümüşane 
H. Tokdemir 

Konya 
T. Kozbek 

Niğde 
F. Ecer 

Sözcü 
İçel 

H. Fırat 

Bolu 
V. Yöntem 

Erzurum 
R. Topçuoğlu 

İstanbul 
E. Adakan 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
R. Koçak 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Muhalefet Şerhi 

Aşağı ve Yukarı Viran köyleri seçiminde Hilmi Ayrancı namına san
dıktan oy ç ıkmamış olduğu halde ilçe seçim kurulu bu halin D.P. yazısı
nın yanl ış anlaşı lmasından ileri geldiği esbabı mucibesiyle her iki parti
nin oy puslalarına, sanki silinti yok imiş gibi, nazara almış ve Hilmi A y -
rancı 'ya diğer D.P. adaylarının aldıkları oy miktarınca oy ver i lmiş gibi ka
bul etmiştir. Hâdise budur. Şimdi çizme ve ilâve e tme işi Hilmi Ayran -
cı 'nm mensup olduğu D.P. teşkilâtının kanuna aykırı olarak vâki müba
şereti neticesinde olmuştur. D.P. nin bu yanlış hareketini bu harekette 
bir gün a tesiri bulunmıyan adaya intikal ett irmek kanuni olamıyacağı gi
bi hakkaniyet ile de kabili telif olmaz. İlçe seçim kurulu bu hareket in ne
ticesini Hilmi Ayrancı lehine izale etmiştir. 

Bütün bunlardan mücerret bu yanlışlığın vukuunda ne kendisinin ne 
partisinin ve ne de adamlarının bir gûna dahli bulunmıyan ve kendisi de 
ne çizilenler ve ne de ilave edilenler arasında olmıyan Tahsin Coşkan ' ın 
reylerinin muallel addedilmesi oy farkı prensibi, hakkaniyet esası ile bağ
daşamaz, olduğu gibi seçmenlerin tesirsiz olarak kul lanmış oldukları oy
ları hiçe saymıya da sebep olmaz. 
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Afşar Köyü hâdisesi: 

Tahkikat evrakının 10 uncu sayfasından itibaren ifadeleri mazbut 
bulunan sandık kurulu başkan ve üyelerinin partiler müşahit ler inin be
yanlar ına ve ilçe seçim kurulu kararına göre oylar kanunun tarifatı da
iresinde kullanılmış, tasnif doğru yapılmış ve tutanak ta tasnif neticesi
ne uygun olarak tanzim edilmiştir. Bundan sonra bir ya kma hâdisesi ol
muştur. Tahkikat ın verdiği neticeye göre yakılan oy puslaları değil boş 
zarflardır. Şöyle ki: Köy Muhtarı Hasan Özer, Millet Part isinden Bekir 
Pekdemir, Muharrem Cihan ve Sandık Kurulu Başkanı Hüseyin Aytek in 
ve A h m e t Kılıçaslan yakılan şeyin boş zarflardan ibaret o lduğunu oy pus
lalarının yakı lmamış bulunduğunu bildirmişlerdir. Yalnız biz Taşköp
rü'ye gittikten sonra ismi şikâyetçi tarafından bildirilen ve D.P. Afşar K ö 
yü müşahidi olduğunu söyliyen Bayram Ergün zarfların değil oy pusla
larının yakı lmış olduğunu söylemiştir, bütün sandık kurulu üyelerinin 
beyanlarını , ilçe seçim kurulunun kararını bir tarafa atıp sıfatını ve ismi
nin bildiri lmiş olduğu zamanı da nazara almasak bile bir tek şahsın be
yanını doğru kabul etmek hukuk ve mantık icabiyle kabili telif değildir. 
Kaldı ki, bu müşahit hâdiseyi vukua geldiği vakit bir zabıt la da tesbit et
memiştir . 

Ayr ıca ilçe seçim kurulu kararına göre bütün sandık kurulu üyeleri
nin ve müşahit lerin birlikte get irmiş oldukları mühürlü torbanın tutana
ğa uygun şekilde oy puslaları çıkmıştır. Aleyhte şahadette bulunan şahıs 
ise oy puslalarını vaktinden sonra bakiye evrakı torbaya koyup mühür-
lemiş ve torbaya yeniden oy puslaları konulması imkânı olmıyacak şekil
de ve beraberce getirip ilçe seçim kuruluna teslim etmiş olduklarını söy
lüyor. İfadesinin oy puslalarının yakılmış olmasına ait kısmı ile bu kısmı 
birbirini yüzde yüz nakzetmektedir. Binaenaleyh oy puslalarının yakı ldı
ğı kabul edildiği takdirde torbadan çıkan oy puslalarını da ilçe seçim ku
rulunun koyduğunu kabul etmek zarureti vardır. Böyle bir kabule evve
lâ aklî bir sebep ve imkân yoktur. Sonra da elde en ufak bir delil ve ema
re mevcut değildir. Torbadan heyetimiz tarafından çıkarı lmış oy puslala
rının mücedde t oluşu ve dinlenilmiş birkaç seçmenin oyları katl ıyarak 
atmış olduklarını söylemiş bulunmaları meselesine gelince: Evet dinlenil
miş birkaç seçmen oy puslalarını katlayıp zarfa koyduklarını söylemişler
dir. Ancak bu sözün ne dereceye kadar hakikati ifade ettiği rey puslala
rının kat lanmış olarak atıldığının hakikaten akılda kalıp kalmıyacağı ca-
yi teemmüldür . Bundan sarfınazar oy puslaları katlanıp atı lmış olsa bile 
bu kat lanmanın iz bırakacak kadar sıvazlanıp kat lanmış o lduğunu kabul 
e tmek imkânsızdır. Aradan geçen zaman zarfında kat lanmış olan bu pus-
laların üstüste yığılıp paket yapılmış olmaktan dolayı düzelmiş buluna
cağı da bir hakikattir. Ayr ıca dosyada bulunan oy puslaları mücedde t de 
değildirler. 
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Görülüyorki, oy puslalarınm yakılmış olduğunu kabul için hukukî ve 
mantıkî en ufak bir emare yoktur. Binaenaleyh oy puslaları yakılmamıştır. 

Bir an için oy puslalarınm yakılmış olduğunu da kabul edel im. Seçim 
Kanunu oy puslalarınm muhafaza edileceğini derpiş etmiştir. Fakat ya-
kılırsa ne olacaktır buna dair bir sarahat sevketmemiştir . Binaenaleyh 
bu noktada Seçim Kanununun 123 üncü maddesinin tesbit ettiği oy far
kı prensibinin ışığı altında umumî hukuk ve hakkaniyet kaidelerine git
mek lâzımdır. Tutanak doğru tanzim edilmiş olduğuna ve yak ı lma oy far
kı da husule get i rmemiş bulunduğuna göre kasta makrun olmıyan, Tal i 
sin CoşkanTn dahli bulunmıyan bu hâdiseden dolayı seçmenler in reyle
rini hiçe saymak ve doğru yapılmış seçimi muallel addetmek m ü m k ü n 
değildir. 

Netice: Hâdiseler bu zaviyeden mütalâa edildiği, Aşağı ve Yukarı Şe
hirviran köylerinde Hilmi A y r a n c ı y a rey ver i lmemiş olduğu halde ilçe se
çim kurulunun rey verilmiş gibi kabul edişi de sahih addedildiği takdir
de dahi (65 935) oy Hilmi Ayrancı ve (66 127) oy Tahsin Coşkan almış ve 
net icede 192 oy farkla Tahsin Coşkan kazanmış oluyor. Aşağ ı ve Yukarı 
Viranşehir köyleri seçimleri de serdettiğimiz bütün esbaba rağmen mu
allel addedilse gene 146 oy farkla Tahsin Coşkan kazanmış oluyor. 

Keyfiyetin bundan ibaret olduğu, Tahsin CoşkanTn tutanağının 
onanması lazımgeldiği kanaatindeyiz. 

Kars Kırşehir 
E. Oktay H. S. Erkut 

İmzada bulunamadı 
Ordu Ordu 

Z. M. Sezer H. Şarlan 
Trabzon Trabzon 
T. Koral H. Orhon 

Van Yozgad 
K. Özalp A. Doğan 

İmzada bulunamadı 
G E N E L K U R U L D A K İ G Ö R Ü Ş M E L E R (6) 

K a s t a m o n u Milletvekili Tahsin Coskan'ın Seçim Tutanağın ın 
Reddi Hakkında (7) 

No. 1711 
Kas tamonu Milletvekili Tahsin CoşkanTn Seçim tutanağının reddine 

karar verilmiştir. 
14 Şubat 1951 

(6) Kalıcı niteliğinden çok seçimlerde görülen hata ve hileler üzerinde durulan Ge
nel Kuruldaki görüşmeler için: C. 2, Sayfa 242-253 ve C. 5, S. 124-141, 
145:148, 155, 167-170 bkz. 

(7) Resmî Gazete : 16 Şubat 1951-7736 
Kanunlar Dergisi. C. 33. S. 987 
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(1) Tutanak Dergisi : C. 1, s. 571-584, Tarih : 12.7.1950 
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3 - ANAYASANIN ("DEVLET DİLİ TÜRKÇEDİR" FIKRASININ) 
YORUMUNA YER OLMADIĞI 

1924 Anayasasının 2 nci maddesindeki "Devlet Dili Türkçedir" fık
rasının yorumlanma istemi, gerçekte Türk dilinin sadeleşmesi akımm-
daki aşırılıklara gösterilen tepkinin sonucudur. Bir dönüm noktasını 
belirleyen yorum görüşmeleri sırasında ileri sürülen düşünceler, tari
hî değere sahip bulunuyor. 

İstanbul Milletvekili Mükerrem SAROL tarafından 22 Haziran 1950 
tarihinde verilen önerge, Anayasa Komisyonunca 7 Temmuz 1950'de 3 
sayılı rapora bağlanmış ve Genel Kurulun 12 Temmuz 1950 tarihli 21 
inci Birleşiminde tartışılıp görüşülmüştür. 

Demokratikleşmenin özgür ortamı devrimlere saldırı fırsatı yarattı. 
Büyük Türk Devriminin bir bütün oluşturduğunu anlamazlıktan ge

lenler, devrimlerden ödün koparmanın yollarını zorladılar. 
Görüşmeler sırasında dilin, yaşayan insan gibi yaşayan insana hiz

met eden, gelişen bir organ olduğu düşüncesi ile dilin sadeleştirilme-
sinin uydurma dil ürettiği ve kuşaklar arasındaki bağları kopardığı yo
lunda düşünceler ileri sürüldü. 

Yorum istemi gerekçesi ve Genel Kurul görüşmeleri aynen alınmış
tır. Bu görüşme sonunda Anayasanın 104 üncü maddesi sarahati karşı
sında yoruma gidilmeyeceği kararma varılmıştır. 

İstanbul Milletvekili Mükerrem Sarol'un Anayasanın 2 nci maddesinde
ki (Devlet Dili Türkçedir) fıkrasının yorumlanması hakkında önergesi ve 
Anayasa Komisyonu raporu (1) 

B A Ş K A N - Evvelâ Komisyon raporunu okutuyorum. 

H Â M İ D Ş E V K E T İNCE (Manisa) - Usul hakkında arz ediyorum; Ana
yasanın tefsirine mütedair olduğu için hiç olmazsa salonda arkadaşların 
sülüsanı ekseriyette olması lâzımdır. Bunun için de Başkanl ıktan rica 
ediyorum, yoklama yapılsın. Yani müzakere için nisabı kanunî lazımdır. 

B A Ş K A N - Arkadaşlar; müzakere için yeter sayımız o lduğunu kabul 
ettik ve müzakeremize devam ediyoruz. Gerçi Anayasanın tefsirini görü
şeceğiz ama oy zamanında açık oya arzedilecektir. Kabulünün üçte iki 
ekseriyetle olması lâzımdır. 
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T E Z E R T A Ş K I R A N (Kars) - Anayasanın yorumu bir tek milletvekili ta
rafından istenebilir. Buna Anayasada bir kayıt vardır. 

Anayasan ın İkinci Maddes in in Son Fıkrasındaki Devlet in Resmî 
Dili Türkçedir Sözünden Ne Anlaşı lması Lazımgeldiği Hakk ında (2) 

22 .VI .1950 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasan ın 2 nci maddesinin son fıkrası Devlet dilinin Türkçe oldu
ğu yazılıdır. Halbuki senelerdir devam eden şef sisteminin lüzumsuz ve 
kanunsuz tazyiki hattâ tehdidi ile millî dil imizde ihdas edilen buhran de
vam e tmekte gittikçe daha kesif bir hal almaktadır. Mektep, kanun, mah
keme ve her çeşit resmiyet yoluyle zorla tutturulmaya çalışan uydurma 
dil daha ş imdiden nesiller arasında korkunç bir ayrılık yara tmış ve Mil
letin manevi bünyesinde tedavisi güç yaralar açmıştır. 

Bu itibarla Anayasanın 2 nci maddesindeki Devletin resmî dili Türk
çedir sözünden ne anlaşılması lazımgeldiği hususunda Büyük Millet 
Meclis ince bir tefsir kararı almak ve devam edegelmekte olan bu buhra
na nihayet vermek üzere önergemin umumi heyete şevkini rica eder im. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Mükerrem Sarol 

Anayasa Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Anayasa Komisyonu 7.VII.1950 

Esas No. 4/51 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Dr. Mükerrem SaroTun Anayasanın 2 nci mad
desindeki "Devletin resmî dili Türkçedir" fıkrasının yorumlanmas ı hak
kındaki önergesi Komisyonumuza havale buyurulmakla önerge sahibi 
hazır olduğu halde incelendi. 

Mevzuubahis fıkranın mânası sarih olmakla beraber bu, hiçbir za
man dil imize asırlar boyunca girmiş ve zamanla istihale ederek Türkçe-
leşmiş olan kelime ve ıstılahların Türkçe olmadığı manasını t azammun 
etmez. 

Son yı l larda Türkçeye hiç kullanılmamış ve hattâ uydurulmuş kel ime 
ve ıstılahların zorla ve teşriî yollarla sokulduğu ve bu kelimelerin bir ço-

(2) Tutanak Dergisinin Birinci Cilt. 12.7.1950 tarihli 21 inci birleşime bağlı 31 sıra 
sayısı 
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ğunun dilimizin ahengine ve bünyesine uygun olmadığı ve bu yüzden 
resmî dilin anlaşılmaz bir hal aldığı malûmdur. 

Bu itibarla Anayasanın 2 nci maddesindeki "Devletin resmî dili Türk-
çedir" fıkrasında kastedilen Türkçenin; hiç bir ilmî metot ve esasa dayan
madan ve salahiyetli ilim adamlarının mütalâalarına müracaat ed i lme
den keyfi surette salâhiyetsiz heyetlere kabul ettirilerek zorla millete ma-
ledi lmek istenilen uydurma kelime ve ıstılahların vaz ' ından evvelki za
manlarda Türk Milleti tarafından kullanılan ve tabiî seyriyle devam eden 
Türkçe o lduğuna ve fıkranın o suretle tefsirine ekseriyetle karar veri lerek 
tefsir fıkrası eklenmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 
Manisa 

F.L. Karaosmanoğlu 

Kâtip 
Afyon K. 

K. Özçoban 
Ankara 

Yoruma mahal olmadığı 
reyi ndeyim 

R. Eren 

İçel 
H. Fırat 
Konya 

T. Kozbek 
İmzada bulunamadı 

R. Alabay 

Manisa 
M . Tümay 

Sivas 
İ. Dizdar 

Tokat 
H. Ökeren 

Bu Rapor Sözcüsü 
Diyarbakır 

F. Alpiskender 

Ağrı 
C. Yardımcı 

Erzurum 

M . Yazıcı 

İstanbul 
M. Benker 

Konya 
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Anayasanın İkinci maddesindeki "Devletin resmî dili Türkçedir" fıkra
sında kastedilen Türkçe; hiçbir ilmî metot ve esasa dayanmadan ve sala
hiyetli ilim adamlarının mütalâalarına müracaat edi lmeden keyfî surette 
salâhiyetsiz heyetlere kabul ettirilerek zorla millete mal edi lmek istenilen 
uydurma kel ime ve ıstılahların vazTndan evvelki zamanlarda Türk Mil le
ti tarafından kullanılan ve tabiî seyri ile devam eden Türkçedir . 

(Rapor okundu) 

B A Ş K A N - Komisyon Sözcüsü. 

A N A Y A S A K O M İ S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü FERİT A L P İ S K E N D E R (Diyarbakır) 
- Muhte rem Milletvekilleri, Mükerrem Sarol tarafından, Anayasan ın ikin
ci maddes inde yazılı olan "Devlet dili Türkçedir"den ne anlaşılıyor diye 
yapı lan tefsir talebi dolayisiyle Yüksek Huzurunuza bu rapor arzedi lmiş-
tir. Tefsir fıkrasında bir tertip hatası olarak (Devletin resmî dili Türkçe
dir) denmişt ir ve bu da, önerge sahibinin tâbiri aynen kul lanı lmasından 
ileri gelmiştir. Anayasanın bugünkü şeklinde (Devlet dili Türkçedi r ) tâbir 
vardır. Binaenaleyh raporumuzdaki tefsir fıkrasından (resmî) kel imesi 
kaldırılarak (Devlet dili Türkçedir) diye nazara alınacaktır. Muhte rem He
yetinizin bunu nazara alarak mütalâalarını bu şekilde yürütmeler ini is
t irham ederim. 

Arkadaşlar , Anayasa Komisyonunda bu hususta cereyan eden müza
kereleri ve ileri sürülen mütalâaları Yüksek Huzurunuza arzı faydalı ad
dediyorum. 

Anayasa Komisyonu bu işi günlerce müzakere etti. Bunun, içt imaiyat 
ve lisaniyatı hukuk ilmi kadar alâkadar ettiğini görerek bir Tâli Komis 
yon kurduk. Tâli Komisyon bu iş üzerinde çalıştıktan sonra bir takım 
hususlarla birlikte tetkikatı neticesini Anayasa Komisyonuna verdi . Ben
deniz Tâli Komisyonun vermiş olduğu neticelerin de burada arzını, tefsir 
fıkrasının aydınlanması bakımından, faydalı görüyorum. Müsaade buyu
rursanız okuyayım: 

İstanbul Milletvekili Dr. Mükerrem Sarol, Meclis Yüksek Başkanlığı
na verdiği 22.VI .1950 tarihli önergesinde: "Senelerden beri devam eden 
şef s isteminin lüzumsuz, kanunsuz tazyik ve tehditleriyle millî di l imizde 
ihdas edilen buhranın gittikçe daha kesifleştiğini" belirterek "mektep, ka
nun, m a h k e m e ve her çeşit, resmiyet yoliyle ve zorla tut turulmaya çalı
şılan uydurma dil daha şimdiden nesiller arasında korkunç bir ayrılık 
yara tmış ve milletin mânevi bünyesinde yaralar açmıştır." Diye bu duru
mun, Anayasanın ikinci maddesindeki "Devletin resmî dili Türkçedir" fık
rası karşısında bundan ne anlaşılması lazımgeldiğini tefsir yoliyle sor-
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makta ve dildeki bu buhrana bir nihayet verilmesi istenmektedir. 

Bu isteğin Anayasanın tefsirine ait olduğu görülüp anlaş ı lmakla 
önerge komisyonda okunup incelendi ve icabeden ilmî tetkikat yapıldık
tan sonra aşağıdaki neticelere varıldı: 

1. Gerçi "Devlet Dili Türkçedir" fıkrasındaki mana esas itibariyle ve 
ilk bakışta açık ve tefsire muhtaç olmadığı hissini ve rmekte ise de Ana
yasamıza ve umumiyet le hukuk ve Devlet diline verilen bugünkü resmî 
şekil asırlardan beri gerek halk dilinde, gerek Devlet dil inde yaş ıyan ve 
canlı bir varlık halinde kullanılagelmekte olan resmî dilden ayr ı lmakta 
bulunması itibariyle bu cihetlerin açıklanması kâfi görülmiyerek tefsiri
ne gidilmiştir. 

2. Yukarda izah ettiğimiz resmî dil mahiyetine sokulan ve hemen he
men hiçbir kimse tarafından lâyıkiyle anlaşı lamayan bir sürü uydu rma 
kel ime ve ıstılahlarla dolu bulunan Anayasa ve ona ilişik olan hukukî 
mevzuat ın dışında kalan ve fakat asırlar boyunca Türkçe 'ye giren ve isti
halesini yaparak Türkçeleşmiş olan kelime ve ıstılahların Türkçe olmadı
ğı manasını , bu fıkranın tazammun etmediğini tefsir yoliyle izah e tmek 
ihtiyacı belirmiştir. 

3. Anayasaya bugünkü ifade şeklini veren 4695 sayılı Kanun, o za
manki ekseriyet partisi Başkanvekili İzmir Mebusu Şükrü Saraçoğlu ve 
222 arkadaşının 30.XI.1944 tarihinde Büyük Meclise ve rmiş oldukları 
müşterek bir takrirle başlar. Bu takrirde "Teşkilâtı Esasiye Kanununda
ki yabancı sözlerin Türkçe karşılıkları ile değiştirilmesi dil devr imimizin 
hukuk ve idare alanında gerçekleşip yayı lmasına yardım edeceği düşün
cesiyle" verildiği ifade edilmekte ve Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki keli
meler in bir kısmı iştikak esasına, bir kısmı da komşu kavramları nazara 
alınarak bu lmuş oldukları karşılıkları ile değiştirilmesi is tenmiş ve o za
manki Anayasa Encümeni de bu tasarıyı müzakere ederek 2 / 5 6 esas ve 
3 karar numaralı olarak 6.1.1945 tarihinde Yüksek Meclise sunduğu 
mazbatasiyle bu değişt irmeye lüzum göstermiştir. 

Ancak bu mazbatasında mucip sebepleri izah ederken o tarihe kadar 
gelmiş eldeki mevcut Teşkilâtı Esasiye Kanununun ifadesini Osmanl ıca 
saymakta, Dil kurullarının ve Maarif Vekâletinin mekteplerde okutmak
ta olduğu ilim ve fen terimlerinin kitaplarda yerleşerek çocuklar tarafın
dan öğrenildiğini ve bu suretle gelişen dil karşısında hukuk ve Devlet di
linin geride kalmış olduğunu ifade ederek hukuk ve kanun terimlerinin 
de Türkçeleşt ir i lmesi yönünden Anayasanın kılavuzluğu ile Büyük Mec
listen hukuk ve kanun dilinin esaslarını koymak için karar istemiştir. 
Böylece teşri heyeti vasıtasiyle eldeki Anayasaya bugünkü şekil ver i lmiş-
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tir. Bu Anayasada İçtüzük ve diğer kanun ve n izamname ve kararlara ör
nek tutularak kendi tâbirlerince bir Devlet ve hukuk dili yaratılmıştır . Dil 
inkılâbı denilen bu hâdise, neticesinde: "bugün en yüksek çaptaki mü
nevverlerin bile okuyup anlıyamadıkları ve lûgata göz a tmadan içinden 
çıkamıyacaklar ı bir Anayasa , bir İçtüzük ve umumi tabiriyle bir Devlet 
dili karşısında bulunulmaktadır . Hukuk diline uydurma bir takım keli
me ve ıstılahlar sokularak Devlet dili ile yaşıyan ana dil arasında birlik 
vücuda getirdiği gibi mektep kitaplarına da aynı şekilde ve mahiyet te bir 
takım uydurma kelime ve terimler konularak gerek mektep kademeler i , 
gerekse nesiller arasında farklı bir takım dil manzumeler i d o ğ m u ş ve 
böylece sabık iktidarın milletin dil birliğini hercümerç etmiş bu lunduğu 
bir vakıa olarak tespit edilmiştir. 

4. İmparatorluk devrinde Türkler fethettikleri ülkelere yayı larak bir 
taraftan kendi dillerini en uzak yerlere kadar götürürken diğer taraftan 
da tesiri alt ında bulundukları Arap ve A c e m edebiyatı kanal ından resmî 
dil ile birçok yabancı kelimeler katılarak Türkçeye bir hayli yabancı ıstı
lah, kel ime, tâbir ve kaideler sokulmuş, bu suretle konuşulan ve yaş ıyan 
halk dili ile resmî dil arasında büyük bir uçurum açılmış ve o zaman bu 
iki dil yekdiğerini anl ıyamıyacak bir hale gelmiştir. Bu halin düzelt i lmesi 
Meşrut iyet ten çok önceleri Ahmet Vefik Paşa gibi şahsiyetler tarafından 
düşünü lmüş ise de halka yabancı olan yazı dilinde veya kitabî dilde sa
deliğe doğru bir inkılâp yapmak hamlesi, ikinci Meşrutiyet arifesinde Se
lanik'te çıkan Genç Kalemler ' le başlar. Büyük Türk mütefekkiri , içtima
iyat âlimi Ziya Gökalp'in Selanik'e gelip bu gençlerin başına geçmesi 
Türkçülüğe ve lisanda sadeliğe doğru beliren inkılâp temayüller ine daha 
ilmî bir is t ikamet vermiştir. Bu yeni cereyan Türkçeye yer leşmiş ve tama
men Türkçeleşmiş olan yabancı köklerden gelen kelimeleri Türkçe saya
rak bunun aksini iddia eden tasfiyecilerin ifrata giden hareketleri dolayı
siyle gözden düşmüş olan Türkçülük cereyanı halk tarafından yavaş ya
vaş ben imsenmeye başlamıştır. Meşrutiyetin ilanından sonra bu cereyan, 
Ziya Gökalp ' in ilmî otoritesi altında çıkan Türk Yurdu ve bi lhassa Yeni 
M e c m u a tarafından işlenerek bir hayli büyümüş ve kuvvetlenmiştir . Bu 
ilmî Türkçülük cereyanına göre de dilimize hangi kökten gelip te g i rmiş 
olursa olsun Türkçeleşmiş bulunan kelimeleri Türkçe sayarak onların 
kul lanı lagelmekte olduğu mânalarla dilimize mal etmek ve Türk dilini ya
bancı dillerin kaide, terkip ve edatlarından veya tek bir kel ime ile tahak
kümünden kurtararak yaşıyan halk dili ile resmî dil arasındaki farkları 
ka ldı rmak ve mesafeyi en küçük haddine indirmeyi prensip olarak kabul 
etmiştir. 
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Türk Dili böylece Arapçanın ve Farsçanm vasil iğinden kurtularak sa
deliğe doğru giderken nesiller arasındaki bağları da korumuşlardır . Bi
rinci Dünya Harbinde Yeni Mecmua etrafında toplanan kıymetli mütefek
kir, âl im ve ediplerin gayreti ile Türkçede sadeliğe doğru büyük bir geliş
me olduğu gibi İstiklâl savaşları esnasında da yeni gel işme devam etmiş
tir. Cumhuriyet in ilanı yıllarında dilde bu sadeleşme cereyanı mekteple
re giriyor. Resmî dile yavaş yavaş tesir ettiği görülüyor. Fakat 1928'den 
sonra dilde yeni gel işme devam etmişti. Cumhuriyet in ilanı yı l lar ında dil
de bir sadeleşme cereyanı mekteplere giriyor. Resmî dile yavaş yavaş te
sir ettiği görülüyor. Fakat 1928'den sonra dilde yeni bir devre açılıyor. 
Har f inkılâbının zaruri bir neticesi olarak dil meselesinin ilmî ve esaslı bir 
şekilde ele alınması, imlâda, gramerde ve hattâ fonetik denilen savtiyat-
ta ıslâhat yapılması ve resmî dilde canlılığı kaybetmiş olan kelimeleri dil
de yaşıyan yenileri ile değiştirilmesi gibi bir ihtiyaç duyuluyor. Bu işi o 
zamanki Devlet Reisi Kemal Atatürk bizzat ele alıyor ve 1932 yıl ının 26 
Eylülünde ilk Dil Kurultayı Dolmabahçe Sarayında toplanıyor. Fakat ne 
yazık ki, tasfiyeciler herkesten önce Atatürk'ün etrafını sardılar ve dil dâ
vası, bâzıları tarafından ikbal basamağı olarak kullanıldı. Tasfiyeciler 
Türkçeleşmiş birçok güzel kelimeleri atarak onların yerlerine hiçbir kim
senin bilmediği birtakım kelimeleri piyasaya sürdüler. Kalem yer ine sız-
gıç, çızğıç, mektup yerine beti, mezar yerine tüke, kurgan gibi kelimeler 
aldılar bu suretle dilde tasfiyeciliğe ve ırkçılığa gitmek suretiyle Türkçü
lerin ilmî yolundan uzaklaşıldı. Bu arada Türk dilinin bir ihtiyaç olarak 
içerisine aldığı canlı kelimeleri çıkartıp yerine birtakım uydurma ve ölü 
kelimeler ve ıstılahlarla ecnebi dillerden kelimeler alındı. 

Az zamanda da dilin bir anarşiye gittiği ve resmî yazı lardan halkın ve 
münevver ler in bir mana çıkaramadığını, nesiller arasında anlaşmazlık 
doğurduğunu gören Atatürk hakikati derhal görüp anlayınca Dil Kuru
muna y a p m a yoldan, uydurmacıl ıktan vazgeçerek realiteye yaklaşmala
rını tavsiye etmiş bu suretle Tarama Dergisinden Cep Kı lavuzuna geçil
miştir. Bunun da dili hercü merçten kurtaramadığını görünce Türk dili
ni kendi akışına ve serbest gelişmesine bırakmayı temin için Dil Kurum
larına ilmî yolda yürümeyi tavsiye etmiştir. Bu suretle Atatürk 'ün dil fa
aliyetleri yolunda üçüncü merhale olarak Güneş Dil Nazariyesini görüyo
ruz. Bu nazariye bütün dillerin esası Türkçedir, demekle Türkçeye ya
bancı köklerden gelip yerleşen kelimeleri de öz Türkçe saymakla dil dâ
vasını tatlıya bağladı. Gerçi onun ölümünden sonra iş başına geçen Hü
kümet resmî dile sokulan uydurma ve yapmacık kelimeleri atarak halk 
ile Hükümet arasındaki anlaşma vasıtalarını ilmî mecraya sokmak iste-
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di, ise de, ne yazık ki, dil hareketleri uzun müddet Atatürk 'ün bıraktığı 
şekilde kalmadı . 1944 yıl ında tasfiyecilik. zorlamacılık eski arazını bir
denbire göstererek Anayasa dilinin tasfiyesi ile işe başlandı. Bu cereyan 
yukarda izah edildiği gibi uydurma kelime ve terimlerle dolu olan bir 
Anayasa , bir İçtüzük veya bir Devlet ve hukuk dili meydana getirmişler
dir. Bütün hukuk dilini hercümerç eden ve ilk mekteplerden üniversitele
re kadar bütün tahsil kademeleri ile nesillerin biribirine meramlarını ifa
de etmekte çok güç bir durum yarattığı gibi Türk dilinin tabiî şartlar içe
risinde memleket te gelişip zenginleşmesine ve nesiller arasındaki bağları
nı devam ettirerek milliyetçi rolünü oynamaktan onu uzaklaştırmıştır. 

Nitekim 1950 seçimlerine takaddüm eden aylarda toplanmış olan 6 
nci Dil Kurultayı, Ziya GökalpTn senelerce evvel derin ve ilmî tetkiklerin 
vardığı neticeleri kabul ve ilân etmek faziletini göstermiş ve "Bugün 
Türkçede yaşıyan her kelime aslına bakmadan Türkçedir." Prensibini 
tekrarlamıştır. Dildeki buhrana nihayet verecek olan bu karardan maale
sef sabık iktidar ilmî bir netice almak yoluna gitmediği için milyonlarca 
vatandaşa üzüntü veren resmî dildeki anarşi bugüne kadar gelip çatmış
tır. 

Bugün dil dâvasını, imlâ, gramer dâvası ve terim meselesi sayarak 
onu içtimaiyat ve lisaniyat âlimlerinden kurulmuş akademilere vermek 
ve bunların yardımı ile güzel Türkçenin uygunlaşma yolundaki hızını ar
t ırmak ve kendisine medeni bir dilin kemalini vermek zamanının geldiği 
düşüncesindeyiz . 

Netice: Yukardan beri verilen izahlardan da anlaşılacağı üzere Anaya
sada "Devlet dili Türkçedir" fıkrası yalnız bugünkü Anayasa dilinin, res
mî dil o lduğunu ve yalnız bunun Türkçe olduğunu ifade e tmez. Asırlar
dan beri Türk dilinde kullanılagelen ve bugün Türkçede yaş ıyan her ke
l ime ve terim köküne bakı lmadan Türkçedir ve Türkçeleşmiş olan her söz 
öz Türkçedir . 

Bu suretle Türk Dili Türk Milletinin kullandığı dildir. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Mustafa Zeren. 

M U S T A F A ZEREN (Erzurum) - Efendim, dil bahsi üzerinde gerek İs
tanbul Milletvekili Müker rem Sarol arkadaşımızın ve gerekse Anayasa 
Komisyonunun hassasiyetle durması şayanı şükrandır. Yalnız ben im te
mas edeceğim nokta böyle bir tefsir yoluna gidebilir miyiz? 

Efendim Anayasanın 104 üncü maddesi var. Evvelâ 104 üncü mad
deyi okuyayım. Ondan sonra da bunun kabul edilip edi lemiyeceği üzerin
de maruzat ta bulunacağım. 
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"20 Nisan 1340 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu yerine 
mâna ve kavramda bir değişiklik yapılmaksızın Türkçeleşt ir i lmiş olan bu 
kanun konulmuştur." 

Arkadaşlar şimdi bu bir Teşkilâtı Esasiye Kanununun bünyesi içine 
g i rmiş ve bu madde ile de bu kelimeler kanunlaştırılmıştır. Kanunlaşt ı -
rı lmış olan bu kelimeleri biz bir tefsir yoluyle Anayasanın bünyes inden 
çıkarıp atamayız. Bunu çıkarıp atmak istiyorsak bir hususi kanunla ve 
bu kanunu tadil eden bir kanunla geliriz. Anayasanın bu hükümler ini 
politik şu bu mülâhazalarla kanunun içinden çıkarıp atmak, biz kanuna 
sadakat gösteriyoruz sözüne sadakat gös termemek demektir. (Alkışlar) 
Bendenizce bu tefsir mevzuu olmaktan çok uzaktır. Bu ancak bir tesis 
mevzuudur . Bir kanunla gelir. Hakikaten ana ile evlâdı anlaşt ı rmıyan bu 
kanunu bu şekilde ıslah ederiz. 

Mâruzât ım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Tezer Taşkıran. 

T E Z E R T A Ş K I R A N (Kars) - Muhterem arkadaşlar, Muhte rem Sarol ar
kadaşımızın Anayasanın ikinci maddesindeki (Devlet dili Türkçedir ) fık
rasının yorumu hakkındaki Anayasa Komisyonu üyelerinden akalliyette 
kalanlarla aynı fikirde bulunduğum için söz almış bu lunuyorum. 

Arkadaşlar , bana öyle geliyor ki; (Devlet dili Türkçedir ) fıkrası gayet 
sarihtir ve yo ruma muhtaç bir durumda değildir. 

Ancak gerek muhterem takrir sahibinin ve gerek komisyon ekseriye
tinin üzerinde durduğu gibi hangi Türkçe meselesi ele a l ınmak isteniyor
sa o zaman üzerinde önemle durmamız lâzımgelen ve çok tesirleri olacak 
bir mevzu ile karşı karşıya bulunduğumuzu zannediyorum. 

Biraz evvel Sözcü arkadaşım memleket imizde dil gel işmesinin tarihi 
üzer inde durdu. Bu arada da 1932'de yapılan kurultay üzerinde durdu. 
Eğer bir suni dilden bahsedil iyorsa bu suni dil 1932'de başlıyor demek
tir. Müsaadeniz le bunun üzerinde önemle durmamız lâzımdır. 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere dilimizin Türkçeleşt i r i lme
si prensibi Kemal izm prensiplerinden biridir. Atatürk "Millî hisle, dil ara
sındaki bağı çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî hissin inki
şafında başlıca müessirdir", umdesinden hareket etmişti . O k u d u ğ u m bu 
cümle onun cümlesidir. 

Atatürk 1932'de Dolmabahçe Sarayında toplanan Dil Kurultayını bu 
konu üzerinde çal ışmaya davet etmiş ve bu yoldaki kesif çal ışmalara bu 
suretle başlanmıştır. Bundan sonra muhtelif ders konuları, terimleri üze
rinde çalışan heyetlerin kabul ettikleri terimlere göre ders kitapları, ya-
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zılmış ve bu suretle aşağı yukarı 16-17 yıldan beri i lkokullarda, ortaokul
larda, liselerde ve meslek okullarında gençlerimiz bu terimlere göre oku-
tulmuştur. Şu halde bugün muhterem heyetinizce verilecek bir tefsir ka
rarı yalnız Anayasanın metniyle değil okullarımızla son derecede yakın
dan ilgili bir karar olacaktır. 

Muhte rem arkadaşlar, bütün inkılap hareketleri, Yüksek Heyet inizce 
malûm olduğu üzere, sert olur. Bu İnkılâbın tabiî karakteridir. Dolayısiy
le dilin Türkçeleşt ir i lmesinde, tatbikinde şüphesiz, lüzumsuz, yersiz gay
retler, mübalâğalar, hatalar olmuştur. Şüphesiz bunların ıslâhı lâzımdır. 
Fakat muhterem arkadaşların raporlarında kaydettikleri gibi bir inkılâp 
hareketini toptan reddetmeye, mahkûm etmeye hakkımız, zanneder im 
yoktur. 

Muhte rem arkadaşlar, komisyon raporunda yeni kelimelerin ve isti-
lâhların bırakılarak 1932 senesinden evvelki Türkçeyi kul lanmak kaste-
diliyorsa, ondan sonraki Türkçeyi . bütün kelime ve ıstılâhlariyle toptan 
m a h k û m etmek lâzımgelir. Bunun dilimizde vücuda getireceği büyük ka
rışıklığı yüksek heyetiniz gayet iyi takdir eder. Artık birisi konuştu mu siz 
1932'den evvelki Türkçe ile mi yoksa 1932'den sonraki ile mi konuşuyor
sunuz denecektir. (Gülüşmeler, bravo sesleri). Sonra şunu anlamak ist iyorum. 

Bu tefsir kabul edilirse meselâ matematik derslerinde ç ıkarma yerine 
tarha, toplama yerine c e m e , bölme yerine taksime mi gideceğiz? ve Ana
yasaya Teşkilâtı Esasiye mi diyeceğiz?. Eğer böyle düşünülürse bütün 
ders kitaplarını durdurmak lazımdır. İçinizde hiçbirinizin bunu istemiye-
ceğini zannediyorum. Ancak elbette bu kelimelerin içerisinde islâha 
muhtaç olanlar varsa çıkarılması lâzımgelir. Zaten dil, içinde tutunamı-
yan kelimeleri zamanla kendi kendine çıkartmaktadır. Fakat bütün mil
letçe sevilerek kabul edilen ve halen kullanılmakta olan pek çok kel ime
ler de vardır. Ayrıca yeni nesil için ani değişikliklerin ne kadar büyük bir 
huzursuzluğu mucip olacağını bir öğretmen, bir maarifçi olarak huzuru
muzda arzetmeyi bir vicdan borcu bilirim. Birkaç gün evvel başka bir 
münasebet le huzurunuzda arzetmiş olduğum gibi, bu iş par lamentonun 
işi değildir. Çok rica ederim, bunu parlamentodan uzaklaştıralım. Bu bil
ginlerimizin, ediplerimizin, yazarlarımızın işidir. Bunu aynı zamanda za
mana bırakmak lâzımdır. Bundan dolayı ekalliyette kalan arkadaşların 
fikirlerine iştirak ederek yo ruma m alı al olmadığı kanaatine iştirak ediyo
rum. (Sağdan alkışlar, bravo sesleri) 

H A S A N REŞİT T A N K U T (Hatay) - Efendim, önce Anayasa Komisyonu 
sözcüsü muhterem arkadaşıma teşekkür ederim. Burada bize okudukla
rı şeyde şu kelimeleri gayet güzel, hazmedilmiş ve iyi kullanılır bir şekil-
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de ağzından çıkardılar, kavram, alan, kılavuz, terim, savaş, yıl , kurul, 
anlaşmazlık. . (Bunlar uydurma değil sesleri) Dil mevzuu üzerinde konuşmaya
cağım. Anayasa Komisyonunun yorumu üzerinde münakaşa yapmıyaca-
ğım, birkaç unsur var, onlardan bahsedeceğim. Bundan bahse tmeden 
hiçbir ilmî metoda, esasa dayanmadan ve salahiyetli ilim adamlar ının 
mütalâalar ına müracat edi lmeden keyfî surette salâhiyetsiz heyetlerin 
kabul ettiği, zorla millete maledilmek istenilen uydurma kel imelerin, ıs
tılahların v a z i n d a belki.. Bir defa Anayasayı bu şekilde yo rumlamak la 
Anayasanın kendisine doğrudan doğruya dokunmaktır . Bendeniz Anaya 
sanın tefsirini ifade eden maddeye taallûk etmesi dolayısiyle bu işi ko
nuşmamız ın doğru olmadığı kanaatindeyim. 

Şimdi gelelim bu tefsirdeki maddelere. Bizim memleket te bidayette 
Türk dili işleri hakikaten çok karışık geçti. Birçokların, içinde bulunmak
la beraber bendeniz de muarız bulundum. Fakat her inkılâpta olduğu gi
bi bidayette düzensiz başlıyan birşey zamanla ve iyi niyetle sahip çıkılır
sa yavaş yavaş düzelir, mecrasını bulur. Bu gibi hareketler memleket in 
içinde kendisine taraftar bulmadan meydana çıkmaz. Bu itibarla Türk 
dilinin ıslahı onu sadeleştirmek, Türkçeleşt irmek milletin bir kısmı tara
fından istenilmiş ve arzu edilmiş olmasa idi bunu ne diktatör, ne şef em-
redebilirdi. Esasen bu gibi hareketleri zorla tatbik etmek istiyenler bunu 
memleket in içinde ve milletin kafasında yer yapmış ve temayül hazırlan
mış olduğunu sezmana bağlarlar. 

Bu temayül sezilmişti. Bu işe böyle başlanmıştır ve bu işte çalışanlar 
yetkili insanlardır. 

Arkadaşlar-, mevzuumuz Anayasa olduğu için, müsaade buyurursa
nız size hukuk terimlerinin ne şekilde yapıldığını arzedeyim. 

Üniversiteler, okuttukları derslerde Osmanl ıca dediğimiz, eski dille 
karşılığı bu lunamamış yeni mefhumları, yahut Türkçeye gi rmiş fakat pe
dagoji bakımından güçlük verir bir şekilde yapı lmış terimler üzerinde 
durdular. Bunun üzerine Dil Kurumu tarafından hocalara isimsiz liste
ler gönderi ldi . Okuttukları ilmin istilâhlarını bunların yabancı karşılıkla
rını ve uygun buldukları yeni Türkçe kelimeyi yazdılar. Üniversi te rektör
lüğü bunları Millî Eğitim Bakanlığına gönderdi. Millî Eğitim Bakanı talim 
ve terbiyeden geçirdi. Ondan sonra Türk Dil Kurumuna bir de sen bak 
diye gönderdi . Türk Dil Kurumu bunlar üzerinde icabeden şekilde çalış
mıştır. Bu istilâhlar başka bir ilim şubesi tarafından al ınmış mıdır, ne 
manâda alınmıştır, bizim Türk Dil Gramerine ve kaidelerimize uygun 
mudur, değil midir? İnceledi. Bu tetkiki yaptıktan sonra üniversi teden 
temsilci rica ettim. Bu temsilciler geldiler. Ankara 'da da buna benzer bu 
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işle iştigal eden salahiyetli zevatı topladık. Çalıştılar. Ve altını zabıtla bağ

lıyarak tekrar Millî Eğitim Bakanlığına gönderdiler. 

Şu kitapta hukuk terimleri vardır. Bu hukuk terimlerini yapan heye

tin tesadüfen içinde bulundum ve beni lütfen başkanlığa kabul ettiler, 

kendilerine riyaset ettim. Azalarını şimdi söyliyeceğim. 

1. O vakit Yargıtay Başkanı, şimdi Adalet Bakanımız Halil Özyörük, 

2. Yargı tay başkanlarından ve şimdi ikinci başkanımız Fuad Hulusi 

Demirell i . 

Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı. İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanı . 

Ve o zaman Danıştay Başkanı bulunan İsmail Hakkı Bey. 

Eğer bu zevata yetkili değil derseniz.. 

E M R U L L A H N U T K U (Erzurum) - Tabiî değil. (Değil sesleri). 

H A S A N REŞİT T A N K U T (Devamla) - Dil âlimi hukukî terimleri yapa
maz. Hukuk terimini hukukçular söylerler. Mânasını anlatırlar, kullan
ma şeklini söylerler, muhalif mânasını açıklarlar, yan ve yakın mânaları
nı anlatırlar. Bizim dil uleması o vakit kelimenin nabzını tutarak o keli
me hakkında fikir verir. 

Sözü uzatmak is temem. Yapılan istilâhlar ve bilhassa hukuk terimle

ri bu şekilde yapılmıştır. 

Ben kendileri ile 10 celse kadar beraber çalıştım. En muhal i f olan 
Profesör Veldettir, ismini hürmetle anarım. Aramızdaki ihtilâf şekil üze
rinde anlaşamamaktan ibaretti. Hukuk terimleri kitabının üzerinde ba
kınız ne yazılacaktır: Bu terimler Yüksek öğret im kurullarınca hazırla
nıp, y ine bu kurullar temsilcilerinin iştirakiyle Türk Dil Kurumu tarafın
dan incelenerek, son şeklini alıyor. Bu hukuk terimleridir. Teknik ve ta
rım ıstılahları ve birçok benzerleri hep bu şekilde hazırlanmıştır. Müşkü
lât hukuk ve Tıp gibi ilimlerin ıstılahlarında baş gösteriyor. 

Arkadaşlar , benim maruzat ım değildir. Salahiyetli ilim adamlar ının 

mütalâalar ına müracaat edilmedi deniyor. Bu doğru değildir. Vatandaş

ları incitir. Hepsi salahiyetli ilim adamlarıdır. Bu işte muarız olan Sayın 

Profesör Başgil ve Fındıkoğlu, Kurultaya bilhassa davet etmişizdir bun

dan maksad ım fikir birliğine varmak yolunu aramaktı . Bazıları geldi mü

zakereye karıştı. Lütfen bu fıkranın kaldırılmasını rica ediyorum. Aks i 

takdirde vatandaşları incitiriz. Bu işte çalışmış mütehassıs insanlardır, 

salahiyetli insanlardır. Teknik terimlerle meşgul olan teşkilâtın mevcudu 

180 kişidir. Bunların kimi, maden, kimi elektrik, kimisi, inşaat mühen

disi, kimi de demiryolcudur. Bu 180 insan fahri olarak büyük bir az im ve 
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feragatle çalışırlar, bu insanlar kendi buldukları ıstılahları pedagoji bakı
mından incelerler. Demin Tezer Taşkıran arkadaşımızın buyurduklar ı gi
bi, bu uydurma kelimelerin, temrinlerin başladığı tarihten diye dil inkı
lâbının önüne bir set çekmek de hatalı olur. Çünkü dil yürüyen insan gi
bi yaşıyan, gelişen ve insan hizmetinde çalışan bir organdır. Bunu önle
menin imkânı yoktur. 

13 üncü asırda Anadolu Selçukluları Anadolu 'da yerleştikleri zaman 
Türkçeye Fars dili istilâ e tmeye başlamıştı. Zamanın Selçuk Hükümdar 
larının henüz daha veziri bulunan Karamanoğlu Mehmet Bey halka şöy
le hitap ediyor: Bundan böyle Divanda, Mecliste ve her yerde yalnız Türk
çe konuşulacaktır . 

Arkadaşlar; biz çok yer değiştirmiş, kültür değişt irmiş bir millet ola
rak yaşadık. Millî kültür hareketimiz geç başladı (Kim demiş sesleri) . 

Efendim; kelime oyunu yapmayınız . Tanzimata kadar Arapça idi. 
Tanzimat tan sonra Fransızca hâkim olmaya başladı. (Gürültüler). 

B A Ş K A N - Hatibin sözünü kesmeyiniz. 

H A S A N REŞİT T A N K U T (Hatay) - Çok dil değiştirmişizdir, Türkçemiz , 
içine çok yabancı kelimeler almıştır. Bunlar Türkçeyi boğuyorlardı . O za
man Karamanoğlu Mehmet Beyin sesi gibi bir ses çıkıyor ve dönel im di
ye hitap ediyordu. Son hareket bu millî hitabın bir icabıdır. Karar sizin
dir. (Sağdan alkışlar). 

M Ü K E R R E M S A R O L (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar; takrir imde de 
belirtt iğim gibi, güzel Türkçemizin Hükümet otoritesinin elinde ne feci bir 
suikaste mâruz kaldığını Yüksek Heyetinize arz edeceğim. 

Evvelâ şunu söylemek lâzımdır ki, eğer hukuka bağlı bir Devlet isek, 
Anayasamız yürürlükte ise ki artık bundan kimsenin şüphe e tmemes i lâ
zımdır. Bugünkü dil keşmekeşini durdurmak mecburiyet indeyiz . Çünkü 
Anayasan ın ikinci maddesi : Devletin dili Türkçedir. dediği zaman kaste
dilen dil her halde bugünkü uydurma dil değil, bizim dilimiz olan Türk
çedir. Bunun aksini düşünmek yani Anayasaya o zaman sevkedilen hü
kümle bugünkü dil kastedilmiş ise o zamanki insanlara kâhin demekten 
başka bir diyeceğimiz kalmaz. 

Muhterem arkadaşlar; sayısız fikir ve kalem sahibi münevver ler in 
asırlar içinde göz nuru dökerek karınca sabrı ile işleyip bugünkü inceli
ğine eriştirdikleri atalar mirası güzel Türkçemiz çatısı ve yapısı i t ibariyle 
dünyanın en lojik ahenkli bir dilidir. Edası şirindir. Sada ve telâffuz ba
kımından dillerin yumuşak ve en tatlısıdır ve şiiriyet tesiri ve ahengi bir
çok dillerin üstündedir. Millî kütüphanelerimizi dolduran ve bizi muhte-
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şem tarihimizin gurur veren devirlerine bağlıyan ilmî ve edebi sayısız ki
tap ve kitabelerin yüksek dili Türkçemiz, benim, sizlerin, hepimizin müş
terek dili ve millet ocağımızın ateşi Türkçemiz, budur arkadaşlar. 

Ben bundan başka Türkçe bi lmiyorum. İtiraf etmek lâzımdır ki, bu 
memleket te dilimizin başına gelenler hiçbir büyük millet dilinin başına 
ge lmemiş ve uğradığı suikastın tarihte misli görülmemiştir . 

Aziz arkadaşlarım; fakat bir dil mütehassısı değilim, neticesi nesille
re sürecek olan bir memleket meselesi üzerinde kanaatlerini Büyük Mec
lisimize arzetmek vazifesi ile mükellef bir vatandaş olarak konuşacağım. 

Dil meselesinde malûmat ım belki de her münevver vatandaşın bilgi
sinden de eksiktir, fakat ne beis var? Yaralı bir insanın acıdan kıvranıp 
feryat etmesi için mütehassıs hekim mi olması lâzımdır? Güzel Türkçe
miz bugün Hükümet zoru ile içinden çıkılmaz bir perişanlığa düşürül
müştür. Bu herkesçe bilinen bir hakikattir. Eğer bu memleket te insan 
haklarını ve ebedî insanlığın yüksek şerefini ve itibarını koruyan bir hak
kaniyet kanunu varsa bu kanunun kanatları altına sığınarak ifade etmek 
isterim ki, ana dilimiz tarihin hiçbir devrinde ve hiçbir diyarında bugün
kü kadar bir hikmet hatasının kurbanı olmamıştır. Şu anda koca Marse-
lus ı hat ır lamaktan kendimi alamıyorum. Hükümet le dil arasındaki mü
nasebeti ilk olarak görüp sade hikmet olan hikmeti veren, devlet adam
larına bir mürşit olarak doğru yolu gösteren büyük adama insanlık da
ha uzun yıllar minnettar kalacaktır. Ruhu şadolsun. 

Rivayet edilir ki, eski Roma'nın şiddetiyle meşhur İmparatoru Tiberi-
us bir gün R o m a Ayanında yaptığı bir konuşmada yabancı bir kel ime 
kullanıyor. Ayandan Marselus hükümdarın sözünü keserek; memleke t 
diline hürmet etmesini rica ediyor. O sırada efendisini müdafaaya atılan 
şef uşağı Capi to diyor ki, Marselus farzet ki bahis mevzuu ettiğin kel ime 
dil imizden değildir. Fakat mademki şanlı Sezar ' ın ağzından çıkmıştır ar
tık, o, memleket malı olmuştur. Bilmelisin ki Sezar her şeyin üstündedir. 
Bunun üzerine Marselus cevap vermiş -Capito yalan söylüyor, Sezar sen 
dilediğin insanlara Roma vatandaşlığı hakkını verebilirsin, mevki , rütbe, 
para, hattâ devlet ihsan edebilirsin, fakat bizden olmayan bir dile asla, 
Roma' l ı vasfını veremezsin- dil ecdat malıdır bunda hiç kimsenin tasar
rufa hakkı yoktur ve olamıyacaktır. 

Muhte rem arkadaşlar; lisanımız niçin esrarengiz bir Hükümet işi ve 
politika mevzuu yapılmış ve bu yüzden memleket te içinden çıkı lmaz bir 
dil yarası ihdas edilmiştir? Niçin kanunlarla ana baba dilimizi terke mec
bur edildik, bunun icabı ve faydası nedir? Eğer hukuka bağlı bir Devlet-
sek bunu bi lmek ve öğrenmek elbette hakkımızdır. 
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Neticesi nesiller sürecek bir Hükümet teşebbüsünün hiç o lmazsa fay
dası göster i lmek lazımdı. Hükümetçe girişilen bir işin ve yapı lan bir ta
sarrufun isabetine, gönüllerde inan ve güven doğurmak için de o işin ve 
tasarrufun memleket şuur ve mantıkiyle izahı kabil bir sebebi h ikmet ve 
lüzumu olmak gerektir. Aksi takdirde yapılan iş haksız ve tasarruf hata
lıdır. Nitekim bizde ihdas edilen dil meselesinin illeti asla izah olunma
mış, açılan dil dâvasının delili ve sübut vasıtaları gösteri lmemiştir . Lisa
nımızı içinden çıkılmaz bir anarşiye düşürmekle neticelenen, lüzumsuz 
zorlamaların sebebi ve manâsı bir türlü anlaşılamamıştır. Filvaki bu mü
him davayı halletmek için komisyonlar toplanmıştır. Ne çare ki, bu top
lantı larda mevzu ve esas daima karanlık esrar perdeleri altında kalmış
tır. Öz Türkçenin yalnız politikasını yapmakla geçinenleri mazur görüyor 
ve manii rızk olanın rızkını Allah keser diyorum. Fakat iyi niyetli olduk
larına inanmak istediğim bir kısım muhterem zevat romanlar ında, şiirle
rinde, çeşitli eserlerinde niçin uydurma kelimeleri kul lanmıyorlar da mil
lete bu acayip lisanı kabul ettirmek için kuvvetin gölgesine çıkıyorlar. 
Şüphesiz her sahada olduğu gibi dil sahasında da tasfiye kanunları var
dır. Bu meydan er meydanıdır. Burada tutunabilmenin yegâne şartı ken
disini beğendirmedir . Bu bölgeye jandarmasız girebi lmek için eldeki m e -
taın temizliğine, güzelliğine güvenmek lâzımdır. Fakat insaf edilsin. Dev
r imizde ana babaların bile kendi çocukları üzerinde tasarruf hakları me
deni kanunlar la hemen hemen hiçe indirilmişken yüzlerce senelik bir ta
rihin öz evladı olan ve sözüyle özüyle bugünkü güzell iğine ulaşan Türk-
çemizi kimin hasta etmeye hakkı vardır? Anlıyoruz samur kürke ihtiyacı 
olanlar var, fakat postekinin bizim olduğunu unutmasınlar. (Bravo sesleri). 
Düşünülsün ki bugünkü dinmek bilmiyen ihtiraslar yarın son nefeste bir 
yudum su ile sönecektir. Lisanla uğraşanlara hitap ediyorum. Dilci ve 
gramerci ler in eli ile bir millet dilinin icat edildiğini hiçbir yerde okuyup 
gördüler mi? Gönüllerin, zevklerin yabancı bulduğu ve asla ben imseme
diği kelimeleri kanunlara geçirtmek, mektep kitaplarına konulmak üzere 
bir lügat yani sözlük emirnamesi çıkarmak ciddî ve samimî bir hareket 
telâkki edilir mi? 

Muhte rem arkadaşlar; ruhiyatçı ruh, tarihçi tarih icat eder mi? 20 nci 

asrın ortasında daha Aristo zamanında halledilmiş meselelerle uğraşmak 

insana cidden azap ve hayret veriyor. Hesapçı aded, hendeseci nasıl şe

kil icat edemezse lisan mütehassısı da dil icat edemez. Bunlar sadece ko

nuşulan ve muayyen bir millet fertlerinin birbirleriyle anlaşmasına vası

ta olan dilik kelime tasarruflarına, fonetik esaslarına, cümle teşkiline da

ir (esasen dilin bünyesinde mevcut olan) kanunları meydana çıkarır, for-
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mülleştirir ve kaide halinde tesbit ederler. Dile polis kuvveti ile kelime 
sokmak, dilden kelime çıkarmak dilcinin veya dil â l imlerinden mürekkep 
bir heyetin hattâ daha ileriye giderek bir dil akademisinin yapacağı iş de
ğildir. 

Son olarak sarahatle şunu belirtmek isterim ki; dil işi Hükümet işi 
değildir. Hele bir kanun mevzuu hiç değildir. Ne şekilde teessüs ettiği biz
ce malûm olan o teşriî heyetlerin tamamen tek taraflı bir görüşle ve he
defi belli o lmıyan bir politikanın sözcülüğünü yaparak millet dilini değiş
t i rmeye hakları olmamalı idi. 

Kabul edelim ki, teşriî heyet temsil ettiği camianın beyni mesabesin
dedir. Bu itibarla Par lamentonun geniş salâhiyeti vardır. İngilizlerin de
diği gibi; par lamento yalnız oğlanı kız ve kızı oğlan yapamaz . 

Memleke t mukadderat ını elinde tutan Büyük Meclis nasıl Anayasaya 
aykırı kararlar alamazsa, milletin dilini de değişt iremez. Memleket te ko-
nuşulmıyan ve kelimeleri vatandaşlarca bi l inmiyen ve manâlar ı ancak 
resmî lûgatların yardımı ile anlaşılan bir dille kanun yapmıya Meclisin 
hakkı yoktur. Meclis kanunu anlamak için vatandaşları , hattâ münev
verleri bile lügat taşımaya mecbur bırakamaz. 

Hocaları verecekleri dersin ve hâkimleri, yazacakları i lâmının kel ime
lerini lûgatla ezberletmeye zorlıyamaz. 

Par lamentonun millî camiadan aldığı vekâlet böyle bir salâhiyeti ta-
z a m m u n edemez. Parlamentolar böyle bir salâhiyeti ancak referandum 
ile alabilirler. Bunun aksini iddia etmek, günün birinde yabancı millet di
li ile kanun yapmasını ve resmen yabancı bir millet dilini kabul edip bu
nu memleket te mecburî kılabilmesini de m ü m k ü n ve meşru görmek, de
mek olur ki, böyle bir şeyi düşünmek bile abes olur. 

Değerli arkadaşlarım; muarızlarımızın ileriye sürecekleri iddiaları 
tahmin ediyorum, bu inkılâptır, diyecekler. 

Zaruri olan ve hepimizin ne pahasına olursa olsun muhafazasını az
mett iğimiz harf inkılâbı oldukça garip safhalara girmiştir. Harf inkılâbı 
Şemsett in Sami'nin lügatinin mukaddemesinde teklif edilmiştir. Bu zaru
ret hemen bir asra yakın zamandan beri hissedilmiş bulunuyordu. Diğer 
zaruret olan Cumhuriyet inkılâpları ile beraber harf inkılâbını da kanun-
laş t ı rmakda Büyük Atatürk baş olmuştur. Harf inkılâbı bizimle beraber 
ebediyete kadar yaşıyacaktır. Atatürk dil inkılâbı denilen şeyi devrinde 
ırk köklerine dayanarak kısmen de mübalâğalı bir Neologisin yoluyle 
başlamıştır. Fakat Atatürk'ün zekâsı bu gidişin Türk dilini fakirleştirdi-

5462 



ANAYASANIN ("DEVLET DİLİ TÜRKÇEDİR" FIKRASININ) YORUMUNA YER OLMADIĞI 

ğini, anormal bir şekle soktuğunu çabucak sezmiştir. Güneş dil teorisi 
adiyle her dilin anası, yani (ümmüll isanı) Türkçedir. Binaenaleyh Türk-
çeye mal o lmuş bugün yabancı kelimeler esasen Türkçe olduğunu söyli-
yerek Türkçemizin uzvi ve tabiî tekâmülünün önüne geçen engelleri kal
d ı rmak istemiştir. 

Aziz arkadaşlarım; uydurma dilin resmiyle şeması Atatürk ' ten sonra
ki devreden bilhassa Anayasanın dilini değişt i rmeye başlamıştır. Bundan 
sonra resmî dil mektep kitapları, Maarif Vekâletinin binlerce l iraya mal 
olan meşhur tercüme klâsikleri milletin anlıyamadığı uydurma dil ile ya
pılmıştır. Daha evvel de arzettiğim gibi nesli nesilden ayırmıştır. Bunun
la da iş kalmamış bir kaç seneden biriken uydurma kelimeler daha evvel 
uydurulanların da yerini almış yani yeni nesillerde birbirimizi anl ıyamı-
yacak bir hale gelmiştir. Velhâsıl zavallı Türkçemiz bir nevi Babil Kulesi 
haline sokulmuştur. Faraza Anayasamızın dilini, yani İçtüzüğün ifadesi
ni değme türümüz anlamaz. Müsaade ederseniz kanun zoriyle sokulmak 
istenen uydurma kelimelerden birkaçını arzedeyim. Vargı=karar, Ada-
let=Tür, farzetme=varsayun. . İlâahirihi. 

Bu hal millet olarak bizim için en büyük tehlikedir. Çünkü, istilâya 
uğrıyan bir millet istiklâl mücadeleleriyle varlığını muhafaza edebilir. Ve 
millet olarak kalır. Fakat dilini kaybeden millet dünya yüzünden silinir, 
bu ise tarihî bir hakikattir. 

Uydurma dili ortaya atanların (argomanlar) mucip sebeplerini şöyle
ce hulâsa edebilirim: 

I. "Osmanlı devri Türkçesinde Arapçadan fazla kel ime al ınmış ve Türk 
dili A r a p ç a m n tamamen nüfuzu altında kalmıştır" denmektedir . 

Herkesçe bilinen bir hakikattir ki Garb'in bütün genç milletleri de 
kendiler inden evvelki eski medeniyetlerden ilmî ve hukukî ve dinî birta
kım ıstılahlar, terimler almışlar, hattâ mühim kitaplarını da Lâtince yaz
mışlardır. Tarihî seyrimiz içinde Arapça da bize aynı hizmeti görmüştür . 
Sanat ve bilhassa edebiyat sahasında Garp'tan eski Yunanistan ' ın yaptı
ğı tesiri bizde eski İran edebiyat dili yapmıştır. 

II. Diyorlar ki, Osmanlı devrinin mütereddi ve çürük tarafları vardır. 
Onları kaldırdık, attık. Binaenaleyh o zaman yaratı lmış olan bütün ede
biyat tan kaldırmak lazımdır. 

Kabul ve teslim etmek lâzımdır ki o devrin edebiyatı iyi veya kötü Ya-
kın-Şark yani Osmanl ı Türklerinin manevi mirasıdır. Dünya yüzünde 
mazisini inkâr eden tek bir millet yoktur. (Bu demek değildir ki, eski ağ
dalı Osmanl ı Türkçesi ihya edilsin). 
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Dil da ima yeni mefhumlarla, yeni kelimeleri alır. Bu kısmen dilin ha
kikî sahibi olan millet ve kısmen de dilin mimarları olan edipler, muhar
rirler bir kelime ile ifade etmek lazımsa sanatkârlar yapar. 

Millî dilin gümrüğünden geçen kelimeler dile mal olur. Geçmiyenler 
unutulur, gider. Fakat hiçbir yerde resmî veya gayriresmî dile Hüküme
tin zorla kelime soktuğu ve dili yabancı bir lehçe haline getirdiği vâki ol
mamıştır . Bunu bizim son yıllardaki diktatörlüğün bir orijinalitesi diye 
kabul edebiliriz. Hattâ bu garabet Türk dilinde ihtisası olan bütün Garp
lıları bir hayli güldürmüştür. 

Bir kıs ım zevat da dilin terimi yani ıstılahlara karıştığımızı iddia edi
yorlar. 

Muhte rem arkadaşlar; bu bahse ilmî terim meselesini sokarsak deriz 
ki, yeni teknik ve yeni fikir mefhumlarını elbette büyük büyük fikir 
adamlar ımız, alimlerimiz ve ihtisas sahiplerimiz tesbit edecektir. Fakat 
ş imdiye kadar bunda da sabit ve mâkul bir esasa varı lamamıştır . 

U y d u r m a dil orijinalitesini ima edenlere göre ıstılahlar mut laka köy 
vesair yerlerdeki kelimelerden veyahut da belki de 1000 yıl evvel yazı lmış 
âbidelerin kitabelerinden alınabilir. Meselâ Orhon kitabelerinden. Böyle 
bir ısrarın hatasını takdirinize arz ederim. 

Yeni mefhumlar ve yeni icatların terimlerini bunları bulan milletlerin 
dil inden almak lâzımdır. Çünkü bunlar yenidir ve milletlerarası kategori
ye dâhildir. Teknik terimleri ise, bütün dünyanın yaptığı üzere, olduğu 
gibi a lmıya mecburuz. Aksini düşünmek hatadır. 

Mânevi varlığımızı tehlikeye koyan bu dil anarşisine devam ettikçe 
hayatımızı kökünden sarsacak ve en koyu diktatörlerin yapamadıklar ı 
bir facia olacaktır. Bu hususta bir tedbir almak ve bu komik faciaya bir 
son ve rmek mecburiyetindeyiz. Atatürk'ün bütün zaman ve bütün insan
lar için doğru olan Dil-Tarih Fakültesinin üstündeki (Hayat ta en büyük 
mürşi t i l imdir) vecizesine inanarak Türkçemizi yabancı olan yeni uydur
ma dilin resmî dil olmasına en az şahsım namına daima isyan edeceğiz. 
Tek tesellimiz, büyük heyetinizin bu ıstıraba bir son ve rme hususunda 
vereceği karar olacaktır. 

A N A Y A S A K O M İ S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü FERİT A L P İ S K E N D E R (Diyarbakır) 
- Muhte rem arkadaşlar, Mustafa Zeren arkadaşımız Anayasanın tefsiri
ne mahal olmadığını belirttiler. Ve dediler ki, 104 üncü maddenin metni 
Anayasan ın tefsirine imkân vermemektedir . 104 üncü maddeyi aynen 
okuyorum: 

M a d d e 104. - 20 Nisan 1340 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu yer ine mâna ve kavramda bir değişiklik yapı lmaksızın Türkçeleşt i-
rilmiş olan bu kanun konulmuştur. 
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Eminim ki, bu Anayasa ve İçtüzüğü okuyan arkadaşların hiçbirisi 
bunun % 80'ini anlamamıştır, ancak anlaşılanı % 20'dir. Bu suretle Tür
kiye'de halen iki dil yanyana yürümektedir. Birisi, Anayasa ve İçtüzüğün 
koyduğu dildir. Bu, eski imparatorluğun havassa mahsus dili gibi bir 
şeydir; veya resmî dildir. 

İkincisi, canlı bir varlık halinde yaşıyan halk dilidir. Halkın canlı bir 
varlık halinde yaşattığı bu dil Türk Milletinin kullandığı, konuştuğu, ya
şadığı ve yaşattığı dildir. 

İşte pek haklı olarak Mükerrem Sarol arkadaşımız diyor ki; Anayasa
nın, Devlet dili Türkçedir, dediği dil acaba hangi dildir, hangi Türkçedir . 

Anayasadaki ve içtüzükteki dil mi, yoksa Türklerin konuştuğu, yaşa
dığı, yaşattığı dili mi soruyor! 

Bu da bize gösteriyor ki. Türkiye 'de iki Türkçe vardır. Burada bir 
müphemiye t vardır, kanunda müphemiyet oldu mu tefsir yoluna gi tmek 
zarureti doğar. Biz de böyle bir müphemiyet karşısındayız, b inaenaleyh 
buradaki yani Anayasadaki Devlet dili mi, yoksa, milletin konuştuğu dil 
mi..; diye bunu ifade etmek, izah etmek, yorumlamak lâzımdır. Bu itibar
la yo ruma ihtiyaç vardır. 

H A S A N REŞİT T A N KUT (Hatay) - Efendim, sözcü arkadaş ımızdan bir 
sorum var. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

H A S A N REŞİT T A N K U T (Hatay) - Efendim; bu uydurma dilin yapı
lan... 

S Ö Z C Ü FERİT A L P İ S K E N D E R (Devamla) - Müsaade buyurun sırası 
ile hepsine cevap vereceğim. Muhterem meslekdaşım, Mustafa Zeren' in 
sorusunu cevaplandırdıktan sonra, Sayın Tezer Taşkıran ' ın sordukları 
noktalara geleceğim. Sayın Tezer Taşkıran'ı mektepler imizde uzun za
man hizmet etmiş muhterem bir şahsiyet olarak tanıyorum. Türkçeye de 
bağlı l ığından hiç şüphem yoktur. Fakat kendisi zannediyorum ki, b iz im 
görüş ve düşüncemizi olduğu gibi anlamadılar, veya başka şekilde anla
dılar. Anayasa Komisyonunun görüş zaviyesinden bu iki Türkçeyi gö rme
lerini isterdim. Biz bugünkü Anayasanın değişt ir i lmesinden önceki Ana
yasanın eski şeklini değil onun tabiî seyriyle ve sadeleşerek devam eden 
şeklini arzuluyoruz. Fakat kendileri talimin ediyorum ki, burada oku
dukları gibi bizim tefsir fıkrasının son kısmını biraz m ü p h e m bulmuşlar
dır. 

Sayın Tezer Taşkıran son fıkrayı şu şekilde okudular, ki. Sayın Hasan 
Reşit Tankut 'a da bu izahatımla cevap vermiş olacağım. 
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"Zorla millete mal edilmek istenilen uydurma kel ime ve ıstılahlar 
bundan evvelki zamanlar Türk Milleti tarafından kullanılan Türkçedir." 

Sayın Tezer Taşkıran bundan şu mânayı çıkardılar. Yani biz bu tefsi
ri yapt ıktan sonra tamamen Anayasanın eski terimlerine döneceğiz . 

Arkadaşlar, biz Türkçemizin tabiî seyriyle bugüne kadar gelen şeklini 
kabul ediyoruz. Dil tabiî ve içtimai bir vasıtadır. İnsanlar arasında bu şe
kilde bir anlaşma vasıtasıdır. Yani tabiî ve içtimaî bir vasıtadır, insanlar 
arasında bir anlaşma vasıtasıdır. Onun için suni vasıtalarla bu izah edi
lemez. Suni bir müessese olamaz, ferdi tesisler de tabiî değildir. Da ima 
ve gitt ikçe olgunlaşan, tekâmül eden bir varlıktır. Şüphesiz bugünkü de
ğiştirilen Anayasaya yaşıyan kelimeler girmiştir. Meselâ tasarı kel imesi 
tasarlamak kelimesi Türkçedir. Bu kökten alınan yaşıyan ve Türk grame
rine göre başarı kelimesi de Türkçedir. Bunun gibi daima konuş tuğumuz 
ve halen yaşattığımız kelimeler de Türkçedir. Fakat hâkim, mektep, kâ
ğıt ve kalem de Türkçedir. Türkçe olan her şey gibi bunlar da güzeldir. 
Binaenaleyh Hasan Reşit Tankut arkadaşımızın endişesine cevap vermiş 
o luyorum. Tefsirden ne kastettiğimizi hangi Türkçe saydığımızı belirt iyo
rum. Binaenaleyh Hasan Reşit Tankut arkadaşımızın endişesini de zan
nediyorum ki cevaplandırmış oluyorum. 

Biz bu tefsiri yapmakla bundan sonra yani Kasım devresine kadar 
hazır lanacak olan kanunlarda Hükümete geniş ve milletin kabul ettiği, 
benimsediği dille hepinizin kolayca ve seve seve okuyup anlıyabileceği bir 
Türkçe ile kanunları huzurunuza getirmesini temin ediyoruz. Ve bunun 
imkânını temin etmek için bu tefsiri yapıyoruz. Rapor hakkında mâru
zâtta bulunurken arzettiğim gibi Millî Eğitim Bakanlığından bir temenni
de bulunuyoruz. Sosyoloji ve lisaniyat âl imlerinden müteşekkil bir heyet 
kurarak hiçbir tatbik yeri olmıyan uydurma kelimeleri, hatalıları, yanlış 
kısımları tasfiye etmesi için bir mütalâada bulunduk. Fakat karşılaştığı
nız tefsir size önünüzdeki toplantıda gelecek kanunlarda, gündemlerde 
size yabancı olan kelimelerle değil öz Türkçe kelimelerle karşı laşmanızı 
temin içindir. Bugün gündemlerde, Anayasada ve içtüzükteki yanlış , uy
durma ve cansız tâbirler, terimler ve kelimelerle karşı laşmanızı temin et
mek içindir. 

Hasan Reşit Tankut benim okuduğum raporu beğendiğini ve rapor 
hoşuna gittiği ve oradaki kullanılan lisandan memnun kaldığını söyledi. 
Tabiî , çünki benim raporum konuşulan dille yazılmıştır, hiçbir sunilik 
girmemiştir . Sonra bazı Türkçe kelimeler geçti, bunlar da o zamanki Ana
yasa Encümeninin tezine sadık kalarak, yüksek huzurunuzda arzetmek 
için aynı kelimeleri almış bulunuyorduk. Her şeyde olduğu gibi tabiîlik ve 
samimil ik iyidir. 
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Sayın Tezer Taşkıran, dil meselesini rahmetli Atatürk 'e bağladılar ve 
bizim bu tefsiri yapmaklığımızın nevamma onun yaptığı bu esere karşı 
bir uygunsuzluk olarak telâkki ettiler. Buna bilhassa cevap ve rmek iste
rim: 

Arkadaşlar ım; Atatürk büyük bir idealist olduğu gibi, karşılaştığı re
aliteler karşısında, doğruyu bulmak için, şanlı bir asker gibi, siyaset sa
hasında da bazan şerefli ric'atler yapmasını bilen büyük bir insandı. 

Atatürk 'ün dil vadisinde yaptığı denemeler üç kısımdır: 

Bunlardan birisi; Tarama Dergisidir. Bu, dili hercümerç ettiği için 
kendisi bunu görür görmez. Cep Klavuzu ile, kendi alıştığımız ve kullan
dığımız kelimeleri karşımıza çıkarmıştır. Bunu da kâfi görmemiş , Güneş-
Dil teorisini meydana getirmiş ve bunun da üzerinde durarak dikkati bil
hassa bu noktaya çekmiştir. 

Şimdi İsmail Habib'in Dil Dâvası adlı yazmış olduğu kitaptan müsa
adenizle birkaç satır okursam, Atatürk'le bugünkü resmî dil arasındaki 
münasebe t kendiliğinden meydana çıkar, bu satırları sizlere okursam 
Atatürk 'ün de bendenizin size arzettiğim fikirle beraber o lduğunu ifade 
etmiş olurum. Bakınız İsmail Habip nasıl anlatıyor: Ertesi sene 1936 da 
Yunus Nadi kapıya tenbih etmiş, idarehaneye gelince doğru odasına gir
dim. "Büyük müjde" dedi. Ve anlattı: Gazi gayet tılısımlı bir anahtar bul
du. Öyle bir anahtar ki, en yabancı sandığımız kelimeler bile Türkçe olu
veriyor. Geçen sene 9 uncu ölüm yılı dönümü vesilesiyle Cumhur iye t in 
filan nüshasında yazı lmış deniyor. Bu, Atatürk'ün dil işini doğru yoldan 
gittiğini bize ifade etmektedir. Sonra arkadaşlar, insaflı olalım, bugünkü 
dil bozukluğunu Atatürk'e bağlayamayız. O. doğru yolu bu lmuş ve gös
termiştir. 

Sonra arkadaşlar, bu gördüğünüz Anayasanın içerisinde birçok Türk
çe o lmıyan kelimeler vardır, Türkçe olmıyan cümleler mevcuttur. Bunun 
en güzel misali merasim günü bu kürsüden her seçimde 400 küsur mil
letvekilinin tekrarladığı yemindir. Mutlu, hiçbir zaman saadeti ifade et
mez, Esen, esasen Türkçe değildir. 

Biz arkadaşlar ne kel ime icat ediyoruz, ne de muhte rem heyeti teşriî 
vazifesinden ayırarak ilim işine âlet ediyoruz. Bizim yapt ığımız bir müp-
hemiyet i izah ediyoruz. Bunun için de en iyi yol tefsirdir. 

Sonra bize Kamutay bu işe karışamaz diyorlar. Muhte rem Tezer Taş 
kıran bilhassa bu sahada imalı bir söz söyledi. Müsaadeler iyle kendile
rinden sorayım: Şükrü Saraçoğlu ve 222 arkadaşıyle bu Par lamentoda 
bir ilim heyeti teşkil etmeksizin doğrudan doğruya şu kel imenin karşılığı 
bu, bu kel imenin karşılığı şu diye karar verdiği zaman Tezer Taşkıran 

5467 



rÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

acaba bu Mecliste değil miydi. Acaba o zaman Parlamento yeni bir ıstı
lah veya kel ime yapamaz diye niçin birşey demediler? (O da yanlış, bu da yan
lış sesleri). 

T E Z E R T A Ş K I R A N (Kars) - O zaman da grup içt imaında bunun Par
lamento meselesi yapı lmaması lazımgeldiğini söylemişt im. 

FERİD A L P İ S K E N D E R (Devamla) - Sonra Anayasaya bazı kelimeler 
girmiştir, bir kelime ile birkaç manâ ifade edilmek istenmiştir. Gerçi mü
teradif kel imelerde Türkçesini alıp yabancısını a tmak esastır. Bu şekilde 
dil da ima güzelleşir. Meselâ ak ve kara kelimesi Türkçedir. Fakat Türk si
yah ve beyazı da almıştır. A m a akla karayı maneviyat ta imt ihandan yü
zünün akıyla çıktı deriz, beyazıyla demeyiz. Beyazla siyahı da maddiyat
ta kullanmıştır. Biz ak ve kara vardır diye beyaz ve siyahı atarsak dilimi
zi fakirleştirmiş oluruz. Anayasada bir ecnebi kelimesi vardı . Bu bir hu
kukî ıstılahtı ve İngilizcedeki (Foreigner) kelimesine tekabül ediyordu. 
Bunu attılar yerine "Yabancı" kelimesini koydular. Bunun İngilizcesi 
"Stranger" dir. Bu tamamen ecnebi kelimesinin manasını ifade etmez. 
Çünkü bugün bir Konyalı bir Ankaralının yabancısıdır, fakat ecnebisi de
ğildir. Ecnebi kelimesi tabiiyet ifade eder. Bu suretle Türk dilini fakirleş-
tirmişler, kısırlaştırmışlardır. Biz bu tefsiri yaparak dile kendi tabiî güzel
liği ve zenginliği içinde bir gel işme imkânını vermek istiyoruz. 

Hangi muhterem arkadaşımdı bi lmiyorum, Onun için isim tasrih et-
miyeceğim. Dediler ki, bu Anayasa ve İçtüzüğü değiştirirken birçok sala
hiyetli heyetler kurulda, bunlar salahiyetli kimselerdi. Ben kendilerine 
şunu haber vereyim, dil işlerinin ne suretle cereyan ettiğini, dil meraklı
sı ve dil üzerinde uğraşmış bir arkadaşınız sıfatiyle takip ettim, iyi bil iyo
rum. Hattâ bu mesele etrafında itiraz eden arkadaşlar, itiraz ettikleri için 
milletvekili olamamışlardır. Maarif Vekâleti Dil Kurumunu tazyik etmiş
tir. Hasan Reşid Tankut arkadaşımız biraz samimî hareket ederlerse iç
lerinden itiraf ederler. 

Sonra yine dediler ki, akademileri kurduk, bunlar salahiyetli k imse
lerdir. Bu heyeti teşkil edenleri tezyif etmek is temem. Ufak bir şey arze
deyim, Cemsaki azmiyeyi emsaki azîme diye anlamışlar yani hamsi balı
ğını. . . (Emsak değil, emsak sesleri, esmaki azime). (Gürültüler) evet esmaki azmîye-
dir. Sürcü lisan oldu. Yani balık manasına geliyor. Ben azmiye kelimesi
ni az îme yapmışlar demek istiyorum. Bu şekilde yapı lmış hamsi balığı 
büyük balıklar arasına sokulmuştur. Bu kelimeler. (Esmak sesleri). Esmaki 
azîme (Esmaki azîme sesleri) evet esmaki azîme diye yazılmıştır. Acaba bu dil 
heyetlerinin salâhiyeti nereden geliyor, arkadaşlar? 

Şimdi arkadaşlar, son bir nokta kalıyor. Acaba dilin hercümerç için
de kalması ne gibi neticeler doğurur? 
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Bu hal, nesiller arasında büyük bir uçurumlar hasıl eder. Bu hal de
v a m etmiyecek olursa dil, milliyetçi unsur olarak da ima eski nesilleri bir
birine bağlar. Aralar ında bağlantı kurar. Fakat bu şu demek değildir ki, 
bundan 100 sene evvelki dili aynen kabul edelim. 

Bundan yüz sene evvelki dili aynen muhafaza edel im demiyorum. Dil 
ilmi kaideler dairesinde tekâmül ettirilir; zenginleştirilirse nesiller arasın
daki uçurumlar hâsıl olmaz. Bugünkü uçurumlar çok büyük bir tehlike 
göstermektedir . Bu bilhassa solculuk cereyanıdır. Bil iyorsunuz ki, aşırı 
sol cereyanların çalıştığı memleket lerde bilhassa o memleket ler le mazi le
ri arasındaki rabıtaları kırmak, o memleketleri mazisiz b ı rakmak ve bu 
suretle aşırı sol cereyanları o memleketlere bir kalıp gibi geç i rmek âdet 
olmuştur. Ruslar gerek harf, gerek dil değiştirmek şeklinde Rusya 'daki 
Türk'leri ve Sibirya'daki diğer Türk milletlerinin mazilerini unut turmak 
için büyük tecrübelere girişmişlerdir. Dildeki bu aşırılıkla mazi unutul
duğu takdirde solculuğa bu, esaslı bir zemin vasfını göstermektedir . Dil 
tabiî ist ikametine girdiği takdirde bu büyük tehlikeden tabiî olarak kur
tulmuş oluruz.. Müsaade buyurursanız komisyonun sözcüsü sıfatiyle 
suallerinize cevap vermeye amadeyim efendim. (Sual cevap olmaz sesleri). 

B A Ş K A N - Evet, milletvekili milletvekiline sual soramaz ama bakana 
ve sözcüye sorabilir efendim. 

Efendim, burada söz istiyen birkaç arkadaşımız daha vardır, fakat 
ondan evvel elimize gelmiş Seyhan Milletvekili Reşad Güçlü 'nün bir öner
gesi vardır, müsaade ederseniz evvelâ onu okutacağım. 

Yüksek Riyaset Makamına 

Anayasanın 104 üncü maddesi mevcut olduğu halde, ikinci madde
nin yo rumuna gidilip gidilmiyeceği prensibi hal ledi lmeden yapı lan bütün 
müzakerenin boşa gitmesi ihtimali olduğundan evvel emirde bu hususun 
reye vaz 'edilmesini rica ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Reşad Güçlü 

B A Ş K A N - Arkadaşımız böyle bir teklifte bulunuyor. 

R E Ş A D G Ü Ç L Ü (Seyhan) - Müsaade buyurursanız takririmi tavzih 
edeyim. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

R E Ş A D G Ü Ç L Ü (Seyhan) - Arkadaşlar ım, Anayasanın 104 üncü mad
desini aynen okuyorum: "20 Nisan 1340 tarih ve 491 sayılı Teşkilât ı Esa
siye Kanunu yerine mâna ve kavramda bir değişiklik yapı lmaksız ın Türk-
çeleştiri lmiş olan bu kanun konulmuştur." 
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TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Şu maddeye göre biz artık mutlu kelimesinin mukabil i olarak saadet 
kelimesini alamayız. Binaenaleyh bu hüküm burada mevcut kaldıkça 
ikinci maddenin yorumlanması cihetine gidilemez, orada "Türkçe 'n in ne 
demek olduğunu şu 104 üncü madde sarih olarak ifade etmiştir. 

Ben komisyonun noktai nazarını şahsen kabul ediyorum, fakat bu 
bir yo rum mevzuu değil, bir kanun mevzuudur. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununu bu şekilde (Anayasa) haline sokmuşlar -
sa Anayasa Komisyonu kanun tasarısı hazırlar, istediği şekilde yeni bir 
Türkçe halinde huzurunuza getirir ve dâva halledilir. 

Uzun uzadıya müzakerelerin sonunda varacağımız netice budur. 

E M R U L L A H N U T K U (Erzurum) - Takririn aleyhinde konuşacağım. 
Hakkım yok mu efendim? 

B A Ş K A N - Buyurun. 

E M R U L L A H N U T K U (Erzurum) - Muhterem arkadaşlar. Anayasan ın 
104 üncü maddesindeki metin bizim 2 nci maddeyi tefsir e tmemize mâ
ni değildir. (Gürültüler) 

H e m e n aaaa itiraz ediyorsunuz. Belki benim noktai nazarımı da ka
bul edenler olabilir. (Tabiî sesleri) 

Müsaade buyurursanız. (Esasa geçti sesleri) hayır esasa değil. 

Şimdi efendim, müsaade buyurursanız, 104 üncü madde , manâ ve 
kavramda değişiklik yapı lmamak şartiyle Türkçeleştirilmiştir, diyor. De
mek ki, eski Anayasanın mana ve kavramının aynı olduğu kabul edilmiş
tir. 

Şu halde eski Anayasanın da aynı manâ ve kavramda olduğu kabul 
edildiğine göre, iki tane lisan meselesi ortaya çıkıyor. Şimdi burada eski 
Anayasanın lisanını mı, yoksa yeni Anayasanın lisanını mı Türkçe olarak 
kabul edeceğiz? Meselesi ortaya çıkmaktadır. (Gürültüler, öyle şey yok sesleri) 

Binaenaleyh buradaki (Türkçedir) sözünün bu memleket te yaşıyan 
Türkçe olduğunu belirtmek için bu tefsiri çıkartmak doğrudur. 

B A Ş K A N - Celâl Yardımcı . 

H A M İ D Ş E V K E T İNCE (Ankara) - Efendim, verilen takrir söz sırası ge
len adamın hakkını iptal eder mi? Lütfen evet deyiniz. Usul meselesi de
ğildir, bu. 

B A Ş K A N - Usul meselesidir. 

Y U N U S M U A M M E R A L A K A N T (Zonguldak) - Tüzükte yazılıdır. Bakı
nız. 

B A Ş K A N - Efendim, usule aittir ve müşteher bir meseledir . Çünkü 
104 üncü maddeye göre dil Türkçeleştirilmiştir. Bu maddenin sarahati 
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ANAYASANIN ("DEVLET DİLİ TÜRKÇEDİR" FIKRASININ) YORUMUNA YER OLMADIĞI 

karşısında tefsire gidilir mi gidilemez mi bu bir noktai nazardır. Evvela 
bunu halledelim, ondan sonra gece yarısına kadar icabederse konuşu
ruz. (Gürültüler) 

Y U N U S M U A M M E R A L A K A N T (Zonguldak) - Yalnız iki kişi konuşur
sa kâfidir. 

B A Ş K A N - (Celâl Ya rd ımc ıya hitaben) sözünüzü söyleyiniz. 

C E L Â L Y A R D I M C I (Ağrı) - Mevzuu şaşırdım. 

Efendim takrir hakkında Emrullah arkadaşımız konuştu. Şimdi esas 
hakkında da söz Hâmid Şevketindir . Esas hakkında söz almış arkadaş
ları d in lemeden bir takrirle işi başka bir mecraya sevketmekte bendeniz-
ce isabet yoktur. Konuşal ım, bu konuşmada takrir mevzuuna da gidile
bilir. Binaenaleyh böyle ara yerde oyunbozanlık etmiyel im. 

B A Ş K A N - Şimdi takriri oyunuza arz edeceğim, kabul veya ret, ne şe
kilde reyiniz tecelli ederse bittabi ona göre hareket edilir. Takrir sahibi ar
kadaşımız, takririni izah ettiler, diyorlar ki; 104 uncü maddenin saraha
tine göre dil Türkçedir ve metin de Türkçe olduktan sonra böyle bir tef
sire gidi lemez. Yani bu metin olduktan sonra bu müzakere yapı lamaz. 
Tefsir yapı lamaz deniyor. A m a yapılır mı, yapı lamaz mı bunda yüksek he
yetiniz salâhiyet sahibidir. Bu kararı verir. Bu takriri reyinize koyuyo
rum. 104 üncü maddeyi okudular, bu maddenin sarahati karşıs ında 
Anayasan ın ikinci maddesinin tefsirine ait müzakereye devam edilebilir 
mi, edi lemez mi.. Devam edilebilir diyenler lütfen işaret buyursunlar. . 
(Takriri reye koyun sesleri) Takriri reye koydum. İsterseniz bir daha okutayım. 

(Reşad Güçlü 'nün takriri tekrar okundu) 

B A Ş K A N - Evvelemirde reye vaz'edilecek şey arzettiğim şekilde 104 
üncü maddenin muvacehesinde bu tefsirin müzakeresine devam edilebi
lir mi, edi lemez mi? Takriri reyinize koyuyorum. (Anlamadık sesleri) Takrir; 
evvelemirde bu meselenin halli lâzımdır diyor. Müzakereye devam lâzım
dır diyenler lütfen işaret buyursunlar.. Lâzım değildir diyenler işaret bu
yursunlar. . (Anlaşılmadı sesleri) 

Şimdi, Anayasanın 104 üncü maddesindeki sarahat karşısında 2 nci 
maddenin tefsiri caiz midir, değil midir diye reye arz edeceğim. 

Caizdir diyenler lütfen işaret buyursunlar.. Caiz değildir diyenler lüt
fen işaret buyursunlar. . Anlaşı lmadı efendim. 

Anayasanın 104 üncü maddesi ortada iken 2 nci maddenin tefsiri ca
izdir diyenler lütfen ayağa kalksınlar.. Caiz değildir diyenler ayağa kalk
sınlar.. Efendim ekseriyet Anayasamızın 104 üncü maddes indeki sarahat 
karşısında tefsire gidilemiyeceği yolunda reylerini izhar etmişlerdir. 

D Ö R D Ü N C Ü CİLDİN S O N U 
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IX. DÖNEM 
IV. Cilt 

DİZİN 





- A -
A . Nafiz G Ü R M A N : 5351 

Abadan : 4997 

Abana : 4527-4553.4557-4559 

Abdullah Azmi Bey : 5407.5428 

Abdullah DEMİRTAŞ (Elazığ) : 5291 

Abdullah GÜLER (Afyon) : 5400 

Abdurrahman BOYACIGİLLER (Zonguldak) : 4026. 

4035.4041-4043. 4046-4048. 4280. 4285. 4296. 

4368. 4439. 4443.4451.4465.4474-4477. 4493-

4497.4506.4508. 4509. 4515. 4998-5000. 5002. 

5200.5213.5214.5220. 5221. 5223. 5232-5234. 

5249. 5401. 5414. 5419 

Abdurrahman Fahri A Ğ A O G L U (Konya): 4505. 5100 

Abdurrahman M E L E K (Hatay) : 4026. 4196. 

Abdurrahman M Ü N İ P : 4705 

Abdülkadir Ö Z B A Y : 5337 

Abidin DAV ER : 4185 

Abidin P O T U O Ğ L U (Eskişehir) : 4021. 4022. 4084. 

4602. 4642. 4869.5001.5080.5178 

Acem : 5452 

Acheson ( A B D Dışişleri Bakanı) (Bkz. Dean Acheson): 

Adalet Bakanı (Adalet Vekili. Adliye Vekili) : 4382. 

4383. 4390. 4391. 4397. 4408. 4424. 4425. 4430. 

4702. 4713. 4724. 4735. 4941. 5112. 5118. 5123. 

5130. 5131. 5150. 5242. 5244. 5250. 5252. 5267. 

5277. 5287. 5290. 5292. 5294. 5300-5302. 5305-

5307. 5312.5316 

Adalet Bakanlığı (Adliye Vekâleti. Adalet Vekâleti) : 

4364. 4435. 4577. 4581. 4582. 4682.4806. 4814. 

4860.5067.5094.5104.5143.5150.5152.5287.5319 

Adalet Komisyonu (Adliye Ercümeni) : 4366. 4374. 

4379. 4382. 4407. 4438. 4453. 4455. 4474. 4475. 

4498-4500. 4564. 4565. 4583. 4700. 4710. 5059. 

5101.5111,512 2.5128.5129.5138.5139.5141.5142. 

5144. 5156. 5158.5198.5200.5240. 5267.5271. 

5273. 5312-5315. 5324. 5325. 5328. 5329 

Adalet Partisi : 5359.5382-5384. 5387 

Adana : 4092.4143.4398.4410,4511,4612.4665.4833, 

4848. 4934. 4957.4975.5056.5242 

Adapazarı : 5010 

Adapazarı Şeker Fabrikası : 4764.4880 

Adil T O K Ö Z L Ü : 5440 

Adnan ERSÖZ : 5364. 

Adnan K A R A O S M A N O Ğ L U (Manisa): 4079. 4586 

(*) Aynı anlama gelen ve kitapta sıkça çeçen bazı ket 
altımla toplanmıştır. 

rsr(*) 
Adnan MENDERES (Başbakan) : 4021. 4051. 4065. 

4069. 4070. 4076. 41174145. 4157.4165. 4171. 

4192. 4207.4215. 4261.4266.4274.4279. 4282. 

4283. 4285.4329.4364.4387. 4388. 4402. 4405. 

4413.4415.4416.4424-4430. 4434. 4437. 4457. 

4465.4468-4470. 4487. 4488.4501.4510-4514. 

4561.4591.4682.4713. 4968. 4977. 5055. 5056. 

5094.5104.5153-5155.516.3.5169-5171.5175. 

5177.5178.5180.5182-5188.5191.5193-5196. 

5198,5200.5206.5212-5215.5217-5221. 5227. 

5232.5240.5244.5245-5248. 5251. 5258. 5263. 

5289.5290 

Adnan Menderes Hükümeti : 4056.4185.4188.4190. 

4192.4194.4514.5139 

Adnan Menderes Kabinesi : 4183 

Adnan T Ü F E K Ç İ O Ğ L U (Giresun) : 4602,4642,4869 

Adriyatik : 4038. 

Afganistan : 4183 

Afrika : 4241 

Ağrı : 4055 

Ahilya MOSHOS (İstanbul) : 4568.5101.5121.5325 

Ahmet A K A R : 5352 

Ahmet B U L D A N L I (Muğla) : 5362 

Ahmet Emin Y A L M A N : 412 1. 4125. 4 129. 4131. 

4135. 4352. 4421.4423-4425.4670.4672 

Ahmet G Ü R K A N (Tokat) : 4527.4549. 4687. 4696. 

4697.4699.5284 

Ahmet GÜRSOY (Kütahya) : 4069 

Ahmet Hamdi B A Ş A R : 4368 

Ahmet KESKİN (Kastamonu) : 4527 

Ahmet K O C A B I Y I K O Ğ L U (Balıkesir) : 5259 

Ahmet Kemal V A R I N C A (Gümüşhane) : 4606.4607. 

4618 

Ahmet K I L I Ç A S L A N : 5445 

Ahmet M O R G İ L (Rize) : 4564.4603.4624-4626, 

4631. 4633-4637.4645 

Ahmet S A R P : 5365.5370 

Ahmet Samim G Ü V E N S O Y (Prof.) : 4359.4575 

Ahmet SEVİM : 4976 

Ahmet Şükrü ESMER : 4235 

Ahmet T A H T A K I L I Ç : 4407 

Ahmet V E Z İ R O Ğ L U (Afyon) : 4533.5226 

Ahmet Vefik Paşa : 5452 

Ajontin M. Arthur Nias : 4257 

Akaryakıt Vergisi : 4815.4865.5043 

\eler -göndermeyapılmadan- sadece bilinin başlığı 
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Akçay : 4885.4975 

Akçay Hidroelektrik Santrali : 5012 

Akdeniz : 4021.4048.4075.411! .4112.4114-4117. 

4121. 4122. 4125. 4134-4138.4146.4149. 

4161. 4184.4187.41944198-4200.4887 

Akdeniz Başkumandanlığı : 4093 

Akdeniz Paktı : 4049 

Akif E Y İ D O G A N : 5374 

Akif S A R İ O Ğ L U (Antalya) : 4214 4869 

Aksaray : 5059 

Alaattin ERİŞ (Kırklareli) : 5353 

Alaeddin A K SOY : 5365 

Alanya : 4847.4934.5007 

Al hay C A İ N : 4051 

Algan H A C A L O Ğ L U (İstanbul) : 5372 

Ali A L T I N P I N A R : 4975 

Ali BÜZER : 5368.5389 

Ali Canip Y Ö N T E M : 4278.4279 

Ali Ç O B A N O Ğ L U (Denizli) : 4026.4079 

Ali D İ Z M A N (Tokat) : 5355 

Ali Fahri İŞERİ (Balıkesir) : 4100.4102.4103.4232. 

4239. 4240. 4368.4515. 4739-4741. 5158. 5222 

Ali Fuat B A Ş G İ L (Prof.) : 4297.4298. 4350. 4351. 

5415. 5431. 5458 

Ali Fuat CEBESOY (Eskişehir) : 4026. 4041. 4063. 

4065 

Ali K E M A L : 4359 

A l i N a c i K A R A C A N : 4039.4153.4158.4193. 

Ali Naili ERDEM (İzmir) : 5356.5362 

Ali Nejat A L P A T : 5365 

Ali O Ğ U Z (İstanbul) : 5387 

Ali Rıza A K B I Y I K O Ğ L U : 5352 

Ali Rıza K I L I Ç K A L E (Kayseri) : 4515 

Ali Rıza U L U S M A N : 5376 

Al i bey Köyü : 4617 

Alman Ceza Kanunu : 5262 

Alman Hükümeti : 4164 

Alman Markı : 4992 

Alman Milleti. Alman. Almanlar: 4133. 4164. 4205. 

4240. 4272. 4389. 4400. 4573. 4579. 4580. 4956. 

4974.5057 

Almanca : 5097.5100 

AImanya : 4014.4018.4120.4155.4164.4174.4183. 

4184. 4195. 4332. 4412. 4577. 4584. 4960. 4962. 

4973.4986.4987.5051.5262. 

Al mu s : 4885 

Al pullu : 5010 

Amasya : 4549.4764.4880.5010 

Amerika Ayanı : 4178-4180.4195.4196 

Amerika Birleşik Devletleri ( A B D . Birleşik Amerika 

Devletleri. Amerika): 4013. 4014.402 1. 4024. 

4025. 4027-4029.4031. 4032. 4035-4037. 40.39. 

4040. 4042. 4044. 4045. 4048. 4050. 4051. 4053. 

4054. 4056-4061. 4075. 4080. 4082. 4089. 4095. 

4102.4103.4111.4117-4120. 4122. 4124.4125. 

4128-4130.41324135.4138.4142 - 4146.4148.4149. 

4151.4152.4157.4159.4161-4163.4167.4169. 

4172-4174. 4176. 4177. 4179. 4181. 4184-4190. 

4193 . 4196-4198. 4200. 4206.4225.4230. 4236. 

4288. 4289. 4315. 4316. 4340. 4348. 4402. 4526. 

4748. 4749.4751. 4752. 4755. 4767. -1812. 4813, 

4851. 4852. 4875. 4918. 4919. 4953. 4956.4957. 

5959-5961.5963-5966. 5968. 5979. 5984. 5985. 

5989.5014.5021.5027.5028.5063.5106.5113.5124. 

5139.5176.5208.5255. 5258. 5276. 5303. 5312. 

5318.5319.5413.5417 

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu (Amerikan Sena

tosu) : 4014-4017. 4044. 4047. 4059 

Amerika Dışişleri Bakanlığı : 4187 

Amerikan Bankası : 4236 

Amerikan Dışişleri Bakanı : 4086 

Amerikan Hükümeti. Birleşik Amerika Hükümeti : 

40264027.40354043 4044.4046.4066.4073.4074. 

4122.4123.4143 4173.4178.4180.4188.4812.4967. 

5063 

Amerikan İktisadi Yardımı : 4948 

Amerikan Kongresi : 4016. 4163. 4174. 4196 

Amerikan Ordusu : 4095. 4103 

A m e r i k a n . A m e r i k a n M i l l e t i . A m e r i k a l ı l a r : 4032. 

4033. 4064.4086. 4101.4117,4118,4120.4123, 

4150. 4154. 4160. 4161.4166.4168.4170. 4175. 

4176. 4179. 4180. 4199. 4733. 4778. 4918. 4919. 

4948.4967.4979.5021.5051 

Amil ARTUS : 5373.5376 

Amme Alacakları Kanunu : 4822 

Anadolu : 4054. 4169. 4832. 5252. 5459 

Anadolu Ajansı : 4015. 4964 

Anadolu Selçukluları : 5459 

Anamur : 4878. 4934. 5007 

Anayasa (Türk Anayasası. T.C. Anayasası) : 4034. 

4185. 4252.4258. 4259. 4267. 4279. 4297. 4300. 

4315. 4342.4367.4372-4374. 4397. 4398. 4404. 

4438. 4448. 4461. 4470. 4474. 4480. 4523. 4609. 

4626. 4628.4647. 4648. 4707. 471.3.4718.4722. 

4725. 4939-4941. 5025. 5029. 5048. 5111. 5114. 

5130-5132. 5138-5140. 5142. 5147. 5170. 5178. 

5183. 5190. 5191. 5217-5219. 5237. 5240. 5241. 

5245. 5246. 5249. 5255. 5256. 5270.5280. 5283. 

5299. 5323-5325. 5327. 5355. 5357. 5358. 5396. 

5411. 5420. 5429. .5447-5452. 5454-5457. 5459. 

5462-5466. 5468-5471 
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Anayasa Komisyonu : 4267. 4474. 4475. 4702.4727. 

5001.5137. 5447. 5448. 5450. 5451. 5454-5457. 

5466. 5470 

Anglo-Saksonlar, Anglo-Sakson : 4135. 4360. 4721. 

4958. 4984. 5141. 5324 

Ankara : 4019. 404-1. 4116. 4118. 4140. -1159. 4165. 

4181. 4185. 4217. 4218. 4274. 4302. 4303. 4308. 

4349. 4351. 4383. 4491. 45! 1. 4529. 4552.4677. 

4722. 4755. 4756.4809. 4834. 4848. 4925. 4956. 

5145. 5297. 5303. 5410. 5457. 5458 

Ankara Çimento Fabrikası : 4882 

Ankara Hukuk Fakültesi : 4297.4299.4315 

Ankara Mualıedenamcsi (Ankara İttifak Muahedesi. 

Ankara İttifaknamest. Ankara İttifakı : 4114. 

4115. 4175. 4176. 41S3 

Ankara Radyosu : 4833. 5327 

Ankara Üniversitesi : 4262. 4263. 4266. 4300. 4301. 

4303. 4319. 4320. 4352. 4798-4800. 4832 

Ankara Üniversitesi Senatosu : 4316 

Antalya : 4665.4741 

Antidemokratik : 4272. 4273. 4275. 4296. 4300.4353. 

4427 . 4460. 4470. 4596.4672. 4941. 5008. 5024. 

5025. 5047. 5048. 5133-5135. 5141. 5151. 5165. 

5179.5180. 5189. 5192 

An ti komün ist: 4394 

Arap : 4169. 4172. 4180. 4197. 5452 

Arapça : 5453. 5459. 5463 

Aras : 4979 

Arazi Vergisi : 4867 

Ardahan : 4014. 4097 

Arif Bey : 5402 

Arif E R T U N G A (İzmir) : 5353 

Arif G Ü N G Ö R F N : 5392. 5394 

Arif Hikmet P A M U K O Ğ L U (Giresun) : 4026.4368. 

4381. 4404. 4405. 4408. 4448. 4449.4476. 4478. 

4493. 4494. 4496. 4507. 4509. 4515. 5122. 5158. 

5185. 5200. 5222. 5223 

Arif K A E I P S I Z O Ğ L U (Balıkesir) : 5236 

Arif Nihat A S Y A (Se\ han) : 4264. 4280. 4398. 4600. 

5288.5437 

Arifi ye : 4664. 4665. 4670 

Ar i f i )e Köy Enstitüsü : 4676 

Arjantin : 4172. 4961 

Armutçuk : 4843. 4932 

Arnavutluk : 4178. 4397 

Arnavutluk Anayasası : 4393 

Arnavutluk Cumhuriyeti : 5327 

Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu : 4104. 4106 

Asım EREN (Niğde) : 5353. 

Asım G Ü N D Ü Z (Kütahya) : 4026. 4612. 5348 

Asım US (Artvin) : 4340 

Asir Atlı (General) : 5348 

Askerî Ceza Kanunu : 4356. 4358. 5219. 5220. 5289 

AslanköN : 4402. 4612. 5025 

Asya : 4176. 4241 

Aşağı Şehirviran : 5442-5444. 5446 

Atatürk (Ata. Bü>ük Gazi) : 4052. 4128.4188.4189. 

4201.4137.4285.42%. 4343.4403.4410.4421.4425. 

4446.4487.4543.4977.52115340.5343.5357.5364. 

5365.5385-5387.5453-5455.5462.5463.6467 

Atatürk İnkılâbı. Atatürk Devrimleri : 5224. 5355. 

5358 

Atatürk Kanunu : 4350. 4390. 4406 

Atıf İ N A N : 5176. 5255 

Atıf T O P A L O Ğ L U (Ordu) : 4280. 4446. 4465. 4516. 

4534. 5143. 5229. 5236. 5237 

Atlantik : 4017. 4054. 4055. 4059. 4142. 4ı47. 4194 

Atlantik Konseyi : 4033. 4066. 4204 

Atlantik Mecmuası : 4979 

Atlantik Müdafaa Sistemi : 4038. 4041 

Atlantik Paktı Ordusu : 4154 

Atlas Okyanusu : 4206 

Atom Gazetesi : 4391.-1406. 5146. 5147. 5258 

Avam Kamarası : 4014. 4019. 4148 

Averell Hariman : 4154 

Avni B A Ş M A N (İzmir) : 4741 

Avni D O Ğ A N (Yozgat) : 4280. 4292. 4547. 5061. 

5062. 5175. 5178. 5183. 5187. 5191. 5223-5227. 

5232. 5234. 5400. 5441. 5446 

Avni Y l ' R D A B A Y R A K (Zonguldak) : 4556. 5400. 

5441. 5444 

A\ rupa : 4013. 4017. 4020. 403I. 4056. 4058. 4064. 

4066. 4072. 4073. 4075. 4112. 4115. 4118. 4120-

4124. 4132. 4134. 4135. 4138. 4139. 4142. 4144. 

4146-4150. 4152. 4153. 4155. 4159. 4161. 4162. 

4167. 4172-4174. 4176. 418). 4182. 4186-4189. 

4200-4203. 4234. 4257. 4285. 4288. 4290. 4315. 

4316. 4391. 4394. 4400. 4502. 4524. 4651. 4675. 

4737. 4748. 4835. 4895. 4959. 4977. 4978. 4986. 

5021. 5051. 5052. 5057. 5087. 5093. 5254. 5319. 

5324 

Avrupa Atlantik Konseyi : 4087 

Avrupa Birliği : 4139. 4201 

Avrupa Federasyonu : 4513 

Avrupa İktisadi İşbirliği : 4248. 4971. 4972. 5017 

Avrupa Konsevi : 4056 

Avrupa Ordusu : 4140 
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Avrupa Tediye Birliği : 4248. 4754,4779.4786.4894. 

4908. 4909 

Avşar Köyü : 5439. 5442. 5443. 5445 

Avusturalya : 4961. 4962 

Avusturya : 4201. 4749. 4755. 4961-4963. 5051 

Aydemir A Ş K I N : 5365 

A ) din : 4501 

Az iz K A N S U : 4275 

Aziz ÜRAS (Mardin) : 4711.4715 

- B -
B. K Ö K E R : 5392 

BBC Radyosu : 4123 

Babı Âli : 4359. 4417 

Babı Âli Baskını : 4388 

Babür Ardahan : 5352 

Baha A K Ş İ T (Denizli) : 4332 

Bahadır D Ü L G E R (Erzurum) : 4026. 4181. 4582. 

4587, 4615-4618. 4627. 4946. 4964. 5136. 5144. 

5176. 5222. 5280-5282. 5284. 5293. 5326 

Bahri Y A Z I R (Kayseri) : 5354. 

Bakanlar Kurulu (İcra Vekilleri Heyeti. Heyeti Vekile. 

Vekiller Heyeti) : 4024. 4071. 4076. 4080-4108. 

4207. 4212. 4334. 4335. 4364. 4510. 4519.4552. 

4559. 4560.4565.4588.4589. 4591. 4597. 4601, 

4653. 4655. 4658. 4682. 4687. 4692. 5063. 5064. 

5073. 5094. 5099. 5102-5104. 5148. 5149. 5240. 

5282. 5283. 5337. 5339. 5340 

Baki ERDEN (Siirt) : 4602. 4642. 4869 

Baki Ö K D E M (Aydın) : 5048. 5322 

Balıkesir: 4425. 4437 

Balkan Birliği (Balkan Paktı) : 4128. 4183 

Balkan Harbi : 4131. 4175. 4247 

Balkanlar : 4942 

Baltık : 5141 

Bandırma : 4240. 4741 

Bankalar Kanunu : 4210. 4211. 4216. 4222. 4229 

Bankalar Muamele Vergisi : 4815. 4865. 5069 

Banko di Roma : 4251 

Banque de France : 4219 

Barker Heyeti : 4881 

Bartın : 4432 

Basın Kanunu (Matbuat Kanunu) : 5107.5109-5111, 

5114. 5118. 5128. 5129. 5138-5140, 5143. 5154. 

5155. 5157. 5166. 5180, 5199. 5209. 5212. 5228. 

5231. 5244. 5245, 5249-5252, 5254-5256. 5264. 

5279. 5281. 5290.5291,5309-5312,5317.53195323. 

Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü : 4806, 

4860. 5066. 5067. 5330 

Basra Körfezi : 4113 

Başbakan (Başvekil) : 4040. 4070. 4170. 4172. 4194. 

4226. 4266.4273. 4282. 4284. 4285. 4329. 4330. 

4332. 4361. 4413. 4415-4417. 4422-4428. 4432. 

4456. 4471. 4473. 4479. 4481. 4485-4487. 4490-

4492. 4494. 4495. 4498-4505. 4517. 4678. 4964. 

4966. 4967. 4986. 4988. 4998. 4999. 5031. 5032. 

5046. 5055. 5072. 5140. 5153. 5154. 5163. 5175-

5178. 5196-5198. 5202. 5203. 5205. 5206. 5212-

5215. 5217. 5224. 5225. 5227-5232. 5234. 5239-

5244. 5246. 5248-5250. 5252. 5254-5257. 5264. 

5266, 5270. 5301. 5343 

Başbakanlık (Başvekâlet) : 4024. 4076. 4082. 4212. 

4261. 4335. 4364. 4383. 4421. 4474. 4537. 4560. 

4601. 4629. 4658.4682, 4743. 4802,4860. 5057. 

5094. 5111 

Başkanlık (Riyaset) : 4097. 4102. 4293. 4324. 4700. 

4701. 4716. 5062. 5082. 5086. 5093. 5187. 5222. 

5223. 5236. 5260. 5288. 5322. 5328. 5349. 5354. 

5356. 5358. 5361. 5362. 5368. 5369. 5372. 5374. 

5375.5379. 5380. 5415. 5436. 5440 

Başkanlık Divanı (Divanı Riyaset. Riyaset Divanı) : 

4700. 4998-5000. 5056. 5076. 5082.5092.5093. 

5229. 5243. 5355. 5361. 5363. 5373. 5375-5377 

Başkent Gazetesi : 5242 

Başkumandan : 4103 

Batı : 4014 

Batı Almanya (Garbi Almanya) : 4015. 4017. 4154. 

4200. 4749. 4851. 4852. 4960. 4961. 4963. 4989 

Batı Anadolu : 4769. 4886 

Batı Avrupa (Garbi Avrupa) : 4015.4017.4018.4020. 

4021,4024. 4032. 4034. 4036-4039. 4042, 4052. 

4055. 4059. 4061. 4069. 4091. 4174. 4202. 4452. 

4718. 4752. 4755. 4874. 5035 

Batı Birliği : 4058 

Batı Birliği Antlaşması : 4186. 4198 

Batman : 4767. 4838 

Batman Rafinerisi : 4926 

Bayazıt Meydanı : 4388 

Bayındırlık Bakanlığı (Nafıa Vekâleti) : 4861. 5067. 

5068. 5078 

Bayraktar: 4617 

Bayram ERG ÜN : 5443. 5445 

Bayramgazi Vadisi : 4527 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü : 4798. 4800 

Bedri Rahmi E Y Ü B O Ğ L U : 4678 

Behzat B İ L G İ N (İzmir) : 4084. 4100.4102.4214. 

4398. 4423. 4602. 4642. 4870. 5122. 5222, 5227, 

5234. 5261. 5262. 5264-5266 
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Bekir P E K D E M İR : 5445 

Bekir Sami D A Ç E : 5365 

Bektaşilik : 4402 

Belçika : 4013. 4024. 4025.4042. 4053. 4071. 4074. 

4121. 4! 34. 4186. 4400. 4750. 4960-4962. 5046, 

5053. 5139. 5183. 5208. 5282. 5290. 5433 

Belçika Frangı : 4960, 4992 

Bel hana K ö ) ii : 4976 

Benelüks : 4186. 4198 

Bennoki : 4956 

Berlin Konferansı : 4959 

Besim BESİN : 4556. 4564 

Beşikçiii/ü : 4664. 4665 

Bevin : 4048. 4049. 4058. 4060. 4061 

Beyrut : 4233 

Biberilik : 4402 

Bina Yapımı Teşvik Kanunu : 5023 

Bingöl : 4619. 4620. 5414 

Birinci Dünya Savaşı (Birinci Dünya Harbi) : 4032. 

4061. 4130. 4139. 4175. 4183. 4204. 4400. 4547. 

4584. 4649. 5453 

Birinci Menderes Hükümeti : 5255 

Birinci Meşrutiyet : 4128 

Birleşik Kraliyet : 4082 

Birleşmiş Milletler (Birleşmiş Milletler Teşkilatı) : 

4013. 4030. 4035-4037. 4043. 4045. 4049. 4050. 

4059. 4061. 4071. 4073. 4112. 4122. 4127. 4129. 

4149. 4159 4205. 4486. 4680. 4726. 4749. 4751. 

4755. 4850. 4854. 4942. 4950-4952. 4959-4963. 

4971. 4972. 4985. 4988. 4989. 4992. 5021. 5257. 

5324 

B i r l e ş m i ş M i l l e t l e r Anayasas ı : 4031.4032.4058-4060. 

4127.4149.4151.4186. 4513 

Birleşmiş Milletler Andlaşması : 4013. 4017, 4027. 

4030. 4035. 4037. 4041. 4045. 4050. 4053. 4071 -

4074. 4181. 5252 

Birleşmiş Milletler Ordusu : 4050 

Birleşmiş Milletler Şartı : 4059 

Birmanya : 4962 

Bitlis : 4619 

Bizans : 4360 

Boğazlar Mukavelenamesi : 5344. 

Boğazlar.Boğaz : 4013. 4014. 4184. 4186. 4388 

Bolşevik : 4141. 4147 

Bolşevizm : 4142 

Bolu : 4677 

Bony Castellaue (Kont) : 4118. 4119 

Bozkurt : 4527-4531. 4533. 4535. 4540. 4541. 4552. 

4557-4559 

Bozkurt Beledi) esi : 4531 

Breton Hattı : 4143 

Bretonlar: 4400 

Brezilya : 4749. 4755. 4961 

Britanya : 4121 

Brüksel : 4058. 4061 

Brüksel Paktı (Brüksel Anlaşması) : 4032.4058,4060 

Bulgarca : 4123 

Bulgaristan : 4031. 4176. 4180. 4183. 4186. 4397. 

4680. 4835. 4836. 4926 

Burdur: 4764.4880. 5010 

Burhanettin O N A T (Antalya) : 4096-4098.4102.4550. 

4555.4556.4649. 5062 

Bursa : 4240. 4425 

Bülent Nuri : 4515 

Bülent ULUSU : 5368-5370 

Bütçe Komisyonu : 4081. 4082. 4085. 4090. 4100. 

4212. 4226. 4229. 4232. 4234. 4253. 4290. 4319. 

4533. 4535. 4540. 4542. 4545. 4547. 4554. 4600. 

4601. 4606-4609. 4611. 4614. 4623. 4626. 4633. 

4637. 4641. 4647, 4649, 4850. 4866. 4871. 4944. 

4951. 4958. 4961. 4962. 4970. 4980. 4986, 4993. 

4998. 5024. 5043. 5044. 5058. 5079. 5089. 5301. 

5372 

Büyük Birlik Partisi : 5372. 

Büyük Britanya : 4151 

Büyük Doğu Gazetesi : 4353. 5146. 5147. 5258 

Byrod (Amiral) : 4162 

- C -
C. Özal : 5394 

Cahid Z A M A N G İ L ( T r a b z o n ) : 4368. 4482. 4486-

4488. 4490. 4492. 4501. 5053 

Cahit OK UR ER : 5373 

Cahit T U T U M : 5369 

Canning (İngiliz Dışişleri Bakanı) : 4173 

Capilo : 5460 

Cari Mundt : 4051 

Cavit Y U R T M A N (Hatay) : 4516 

Celâl B A Y A R (Başbakan) : 4157. 4678. 4941. 5224. 

5251. 5439 

Celâl R A M A Z A N O Ğ L U (İçel) : 4103 

Celâl SUNGUR (Yozgat) : 5353. 

Celâl Sait SİREN (Hatay) : 5437. 5438 

Celâl T Ü R K G E L D İ (İstanbul) : 4564. 4699. 4724. 

5196.5335 

Celâl Tevfik K A R A S A P A N : 5373 

Celâl Y A R D I M C I (Ağr ı ) : 4026. 4052. 4142. 4310. 

4351. 4580. 5197, 5401 
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Cemal G Ö N E N Ç (Erzincan) : 5400. 5417. 5441 

Cemal K I P Ç A K (Zonguldak) : 5080 

Cemal K Ö P R Ü L Ü (Edirne) : 4264. 5400. 5441. 5444 

Cemal Reşit E Y Ü B O Ğ L U (Trabzon) : 4214. 4440. 

4539. 4603.4608. 4609. 4611. 4614. 4620. 4870. 

5000. 5001.5133. 5137. 5158. 5177. 5232. 5236. 

5257. 5262. 5266. 5269. 5296. 5297. 5299. 5304-

5306.5320-5322. 5337 

Cemal T U N C A : 4079 

Cemil A T A B E Y : 5443 

Cemil Said B A R L A S : 4423 

Cemiyetler Kanunu : 4300. 4356. 4370. 4371. 

4375. 4377. 4379. 4394. 4395. 4397. 4431. 

4444. 4447. 4479 

Cene\ re : 5252 

Cento : 5353 

Cenubi Afrika : 4962 

Cenubi Amerika : 4172. 4173 

Cenubi Asya : 4129 

Cep Kılavuzu : 5453. 5467 

Cevad O D Y A K M A Z (Sivas) : 5354 

Cevat Ü L K Ü (Aydın) : 4515. 4698. 4728. 5101 

Cevdet B A Y B U R A (Gümüşhane) : 5235 

Ceyhan : 4954 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu : 5287. 5288 

Cezayir : 4072. 4075. 4133, 4961. 4963 

Cezire : 4977 

Cezmi T Ü R K (Seyhan) : 4085.4086.4090.4093.40%. 

4197.4214.4220. 4224. 4230. 4232. 4234. 4236, 

4239. 4253. 4255. 4256. 4258. 4259. 4387. 4401. 

4404. 4412. 4419. 4423. 4437. 4448. 4470. 4474. 

4510-4513. 4515. 4543. 4546, 4547. 4552-4554. 

4607. 4611. 4628. 4715. 4716. 4720. 4721. 4724-

4626. 4738. 4949. 4964. 4967. 4969. 4970. 4975. 

4976. 4979. 4983. 4994. 5042. 5043. 5052-5054. 

5137. 5142-5144, 5146. 5150. 5157. 5158, 5160. 

5195-5198. 5218. 5239. 5258. 5259. 5263. 5264. 

5285, 5307. 53 14. 5324-5329. 5332 

Churchill. Çörçil : 4170. 4186. 4196. 4206. 5183 

Cide : 4545 

Cihad B A B A N (İzmir) : 4026. 4041. 4056. 4062. 

4473 

Cihad Bilgehan : 5355. 5362 

Cihanbeyli : 4995. 5059 

Colombia Üniversitesi : 4669 

Commamvealth : 4140 

Cudi Bey : 5402 

Cumhurbaşkanı (Cumhurreisi) : 4158. 4174. 4192. 

4428. 4649. 4678. 4679. 4806. 4860. 4949. 4959. 

4967. 5066. 5067. 5117. 5204. 5218. 5223. 5224. 

5258.5382-5385. 5387. 5405. 5406 

Cumhuriyet : 4188. 4189. 4207. 4221. 4225. 4247. 

4267. 4288. 4309. 4344. 4361. 4363. 4370. 4373. 

4389. 4404. 4416. 4439. .4445. -4470. 4487. 4510. 

4678. 4791. 4831. 4913. 4922. 4949. 4950. 5049. 

5150. 5152. 5223. 5242. 5262. 5340. 5342. 5343. 

5345-5347. 5349. 5354. 5385. 5453. 5462. 5467 

Cumhuriyet Gazetesi : 5318 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP. Halk Partisi) : 4034. 

4038-4040. 4047. 4112. 4144. 4145. 4157. 4163. 

4260. 4265. 4266. 4280. 4284. 4286-4288. 4292. 

4302. 4303. 4307. 4342. 4347. 4350. 4352. 4357. 

4362. 4373. 4387. 4397. 4403. 4410. 4414. 4419. 

4420. 4422. 4423. 4425. 4429. 4432. 4434-4436. 

4445. 4446. 4458-4461. 4463. 4467. 4473-4475. 

4478. 4480. 4482. 4487. 4489. 4491-4493. 4496. 

4507. 4514. 4517. 4541. 4547. 4551. 4577. 4701. 

4711 -4716. 4719. 4724. 4725. 4736. 4939. 4956. 

4966. 4967. 4992. 4999. 5003. 5004. 5007-5009. 

5015-5019, 5024. 5026-5032. 5034. 5036-5039. 

5041. 5047. 5054. 5130. 5154. 5160. 517.3. 5175, 

5176. 5187, 5194-5196. 5199. 5223. 5225. 5227. 

5230. 5234. 5236. 5262. 5359. 5372. 5382-5384. 

5394. 5410. 5414. 5415. 5423. 5439. 5442. 5443 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti : 4157.4202.5177 

Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı (Halk Partisi İkti

darı ) : 4912. .5006. 5008. 5010. 5011. 5015-5017. 

5020. 5031. 5176. 5180. 5230 

Cumhuriyet Hükümeti : 4020 

Cumhuriyet Senatosu : 5372-5383. 5385-5387 

Cumhuriyetçi Millet Partisi : 4716. 4998-5000. 5196 

- Ç -
Çakırbeyli Çiftliği : 4390 

Çalışma Vekâleti : 4861. 5067 

Çanakkale : 4055. 4131, 4847. 4934. 5007 

Çatalağzı Termik Santrali : 4768. 4885. 5012. 5041 

Çatalzeytin : 4527. 4530. 4538. 4552 

Çekoslovakya : 4031. 4058. 4169. 4186 

Çetme Köyü : 5440 

Çırçır Deresi : 4388 

Çifteler: 4670 

Çiftlik Köyü : 5440 

Çin : 4175.4179 

Çin Harbi : 4851 

Çin Hindistanı : 4179. 4180 

Çocuk Esirgeme Kurumu : 4491 

Çorum : 4553 

Çukurova : 4953, 4954. 5057. 5059 
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— D — 
Daday : 4545 

Dakar: 4142 

Damat Ferit : 5145 

Damga Resmi : 4258. 4815. 4865 

Danışma Meclisi : 5364-5367 

Danışta) (Devlet Şurası. Şurası Devlet) : 4258.4684. 

4693. 4731. 4736. 4744. 4745. 5217. 5273. 5431 

Danimarka : 4013. 4024. 4025. 4042. 4044. 4053. 

4060. 4061. 4071. 4134. 4155. 4156. 4160. 4161. 

4186. 4961. 4962. 5208 

Danimarka Hükümeti : 4161 

Darvin Nazariyesi : 4362 

Darvinizm : 4289 

Davar Vergisi : 5058 

Dean Acheson ( A B D Dışişleri Bakanı) : 4057.4156. 

4161 

Demirköprü : 4769. 4881. 4885 

Demirköprü Hidroelektrik Santrali : 5012 

Demirköy : 4988 

Demirperde : 4036. 4145. 4169. 4186. 4188. 4190. 

4194.4198. 4200. 4354 

Demokrasi : 4027.4029.4034.4043.4052-4055.4057, 

4062. 4063. 4071. 4121. 4128. 4136. 4139. 4146. 

4164.4165. 4183. 4201. 4237. 4238. 4267. 4271. 

4272. 4274. 4279. 4284. 4286. 4288. 4294-4298. 

4301. 4302. 4312. 4341. 4352-4356. 4363. 4364. 

4366. 4367. 4369, 4381. 4382. 4386. 4387. 4391. 

4392. 4397. 4402. 4404. 4406. 4408. 4409. 4431. 

4432.4434.4436. 4438, 4439. 4455. 4470. 4486. 

4504. 4506.4510. 4514.4524. 4527.4539. 4551. 

4556. 4597. 4671. 4673, 4682, 4683. 4703. 4705. 

4708. 4711. 4712. 4715. 4716. 4719. 4720. 4722. 

4734. 4735. 4940.4942. 4946. 5002. 5008. 5015. 

5018. 5024. 5026. 5028. 5029. 5047-5049. 5055. 

5105. 5112. 5124. 5130. 5132. 5138. 5139. 5151. 

5153. 5156, 5168. 5177. 5179. 5182. 5192. 5193. 

5195. 5196. 5200. 5209. 5221. 5231. 5249. 5250. 

5262. 5280. 5281. 5315. 5324. 5354 

Demokrat : 4025.4030. 4391.4480-1482.4484.4524. 

4708. 4709. 4724. 4739 

Demokrat Parti : 4030. 4035. 4040, 4041. 4086. 4096. 

4128. 4157. 4167. 4197. 4260. 4266. 4269-4271. 

4273. 4285-4288. 4291. 4292. 4297-4301. 4307. 

4308. 4311. 4342. 4343. 4353. 4354.4361. 4362. 

4381. 4382. 4390. 4403. 4410. 4413. 4414. 4419. 

4426. 4428. 4433. 4434. 4444. 4449. 4457. 4458. 

4460. 4461. 4463. 4466. 4469. 4472. 4474.4480-

4482. 4485. 4487. 4491. 4506, 4512. 4541.4543. 

4546. 4552. 4553. 4618-4620. 4629. 4640. 4645. 

4672. 4706-4709. 4714. 4717. 4721. 4723. 4770. 

4S49. 4939-4941. 4943. 4945. 4949. 4960. 4992. 

4998. 5002-5004. 5006. 5009. 5013. 5017. 5018. 

5026. 5027. 5031. 5032. 5046-5049, 5051. 5052. 

5061.5135. 5150. 5151. 5154. 5155. 5158. 5163. 

5165. 5169. 5170. 5172. 5192-5195. 5198. 5227. 

5243. 5249. 5251. 5252. 5263. 5278. 5329.5390-

5392. 5394. 5395. 5402. 5410, 5415. 5423.5439, 

5440. .S442-5445 

Demokrat Parti Hükümeti : 4030.4046.4144.4145. 

4157. 4165. 4202. 4386. 4940. 5015. 5055. 5191 

Demokrat Parti İktidarı : 418.14270.4273.4310,4886. 

4936. 4939. 4941. 4945. 4949. 4977, 5004-5011. 

5013. 5015. 5016. 5018. 5019. 5024. 5032. 5036. 

5055. 5060. 5202. 5203. 5226 

Demokratik : 4035.4057.4062.4090.4128.4168.4188. 

4189. 4201. 4254. 4261. 4279. 4280. 4297-4299. 

4314. 4346. 4363. 4364. 4366. 4369. 4386. 4389. 

4403. 4408. 4414. 4427. 4438. 4439. 4443. 4455. 

4467. 4504. 4516. 4517. 4702. 4710. 4717-4719. 

4721 -4724. 4726. 4737. 4939. 4940-4943. 4963. 

5025. 5027-5030, 5045-5047, 5049. 5104-5106. 

5112. 5113. 5123-5125. 5130-5133. 5136-5139. 

5141. 5145. 5146. 5150. 5154. 5165. 5166. 5168. 

5171. 5176. 5177. 5! 79. 5183. 5193.5195.5199. 

5209. 5212. 5215. 5221. 5225. 5239. 5240.5244-

5246. 5252. 5253. 5261. 5262. 5264. 5281.5289. 

5309, 5310. 5317. 5334. 5353. 5355. 5357. 5358. 

5361. 5363. 5368 

Denizbank : 4868 

Denizcilik Bankası : 4845 

Derviş Sani T A Ş M A N : 5351 

Devlet Başkanı : 5179 

Devlet Demiryolları : 4802. 4825-4828. 4837. 4838. 

4857. 4871. 4910.4915. 4917. 4920. 4922. 4925. 

4927 

Devlet Denizyolları : 4825-4828. 4840. 4845, 4857. 

4871.4910 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü : 4798-4800 

Devlet Metoroloji İşi.Umum Müdürlüğü : 4806.4837. 

4848.4860.5066. 5067 

Devlet Üretme Çift.Umum Müdürlüğü : 4798-4800 

Devletçilik : 4342. 4628. 4754. 5004.5008.5010. 

5013. 5019. 5020 

Devrekani : 4527. 4529. 4538 

Dışişleri (Hariciye) Komisyonu : 4023. 4025. 4027. 

4077. 4080. 4081. 4094. 4183 
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Dışişleri Bakanı (Hariciye Vekili) : 4014.4015.4017. 

4019. 4021. 4022. 4025. 4039. 4040. 4046. 4047. 

4057. 4067. 4085-4087. 4090-4092. 4094-4096. 

4100.4105.4119.4145.4148.4167.4168.4170. 

4185. 4204. 5050 

Dışişleri Bakanlığı (Hariciye Vekâleti) : 4024. 4076. 

4082.4100.4107.4117.4143.4181.4861.5067. 

5068 

Didero : 4353 

Dil Davası : 5467 

Dil Kurumu : 5453. 5457. 5458. 5468 

Dimyat : 4114 

Divanı Âli : 5152.5169. 5181.5204-5206.5227. 

5241. 5267. 5273 

Divanı Muhasebat Reisliği : 5066. 5067 

Diyanet İşleri Başkanı : 4403 

Diyanet İşleri Reisliği : 4806. 4860. 5066 

Diyarbakır : 4383. 4848. 4934 

Doğan K Ö Y M EN (Giresun) : 5284. 

Doğu Akdeniz (Şarki Akdeniz) : 4116. 4130. 4144. 

4148. 4185 

Doğu Akdeniz Komutanlığı : 4171 

Doğu Almanya : 4393 

Doğu Almanya Anayasası: 4393 

Doğu Anadolu : 4179. 5059 

Doğu Avrupa : 4061 

Dolar: 4960. 4992 

Dolmabahçe Sarayı : 5078, 5979. 5453. 5455 

Doyçe Bank : 4251 

Drahmi : 4993 

Duguit : 444.3 

Dünkerk Antlaşması : 4031 

Dünya Bankası. Dünya İmar Kalkınma Bankası : 4159. 

4248. 4992 

Dünya Buğday Anlaşması : 4967 

Dünya Gazetesi : 5276 

Düyunu Umumiye, Düyunu Umumiye İdaresi : 

4225.4912 

— E — 

Ecevit : 5325 

Edirne : 4055. 4240 

Edremit : 4240 

Eisenhovver (General. Başkomutan) : 4017.4121. 

4134. 4148. 4154. 4162. 4168. 4187. 4188. 4198. 

4200. 4204 

Ekisport-İmport Bank : 4967 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı : 4953 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti : 4861 

Ekrem A L İ C A N (Kocaeli) : 4081, 42 12. 5334 

Ekrem CENANİ (Gaziantep): 4436. 4515.4642.4869 

Ekrem Hayri Ü S T Ü N D A Ğ : 4215 

Elazığ : 4764. 4842. 4880. 4932. 5010. 5337 

Elbe Nehri : 4164 

Elenler: 4401 

El Us Barajı : 4769 

Emet : 5013 

Emin ERİŞİRGİL : 4175. 4362 

Emin K A L A F A T : 5176 

Emin S O Y S A L : 5352 

Emlâk Kredi Bankası : 4240. 4247 

Emniyet Umum Müdürlüğü : 5067. 5068 

Emperyalist : 4120 

Emperyalizm : 4194 

Emrullah N U T K U (Erzurum) : 4494. 4495. 5419. 

5420. 5422. 5433. 5434. 5458. 5470 

Endonezya : 4951. 4961 

Enez : 4240 

Enis A K A Y G E N : 4424 

Enver A D A K A N (İstanbul) : 5400. 5444 

Enver GÜRELİ : 4215 

Enver K A R A N (Erzurum) : 4253. 4473. 4515. 4568. 

5121. 5307. 5324 

Em er K Ü K : 5374 

Ercives Dağı : 5245 

Ercüment D A M A L I (S ivas ) : 4473. 4508.4509. 

4564. 5449 

Ereğli : 4843. 4847. 4886. 4932. 4934. 5007 

Ereğli Kömür İşletmesi : 5033 

Erik Köyü : 5440 

Ernest Baker: 4315 

Erzincan : 4764. 4880. 5010 

Erzurum : 4619. 4764. 4833. 4842. 4880. 4932. 4988. 

5010 

Esat Ç A Ğ A : 5373 

Esat D O Ğ A N (Malatya) : 5337 

Esat O K T A Y (Kars) : 4515. 4516. 5337. 5400. 5441. 

5446 

Esat Yıldırım AVCI : 5365 

Esenboğa Hava Meydanı : 4934 

Eski Roma : 5460 

Eskişehir : 4663. 4664. 4848. 4934. 5010, 5412 

Esnaf Vergisi : 4782. 4905. 4994. 5068 

Estonya : 4205 

Etem K I L I Ç O Ğ L U (Giresun) : 5360 

Eteni MENDERES : 4215 

Etem Vassaf A K A N (Kocae l i ) : 4019. 4021. 4041. 

4506. 5235 

Ethem A Y A N : 5365 
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Elıbank : 4787.4857. 4910 

Eugene Pierre : 5432. 5433 

Eyüb Ş A H İ N (Denizli) : 4322 

E\ Up D U R U K A N (Hatay) : 5348 

Ezine Çayı : 4528. 4529 

- F -
Fahir G İ R l T L İ O Ğ L U (Edirne) : 5354 

Fahrettin S A Y I M ER (İstanbul) : 4Ü84 

Fahri BELEN (Bolu) : 4026 

Fahri İŞERİ (Balıkesir) : 4280 

Fahri K E Ç E C İ O Ğ L U (Kastamonu) : 4527. 4564. 

5439. 5442. 5443 

Fahri Ö Z D İ L E K : 5373-5376 

Faik Ahmet BARUTÇU (Trabzon): 4034.4039.4047. 

4514. 4516. 4517. 4687-4689. 4691. 4692. 4695. 

4696. 4699. 4701. 4703-4705. 4714-4718. 4721-

4723. 4725-4730. 4733. 4734. 4737. 4939. 4940. 

4941. 4943-4946. 4948. 4949. 4999-5001. 5045. 

5047-5051. 5053. 5057. 5060. 5061. 5130. 5131. 

5133. 5136. 5137. 5141.5153. 5156. 5160. 5161. 

5164. 5168. 5176-5178. 5180-5183. 5185-5188. 

5192. 5193. 5204. 5223. 5233. 5255 

Falih Rıfkı A T A Y : 5276 

Fars Dili : 5459 

Farsça : 5453 

Faruk İLKER (Manisa) : 5441 

Fas : 4133.4961 

Faşist : 4391. 4392 

Faşizm : 4144. 4449 

Fatih : 4239.4392.4403 

Fazıl Ahmet A Y K A Ç : 4389 

Fehmi A Ç I K S Ö Z (Zonguldak) : 4081. 4212. 4475. 

4477. 4489. 4490. 4494-4496. 4503. 4504. 4509. 

5436 

Fehmi Ç O B A N O Ğ L U (Erzurum): 4250. 4275. 4944 

Ferda G Ü L E Y : 5351. 5354. 5356 

Ferid M E L E N (Van): 4284.4491. 4516. 5301. 5302. 

5337. 5376 

Feridun ERGİN (Urfa) : 4994 

Feridun Fikri D Ü Ş Ü N S E L (Bingö l ) : 4279.4574. 

4576. 4587. 4619. 5236. 5255. 5316 

Ferit ALPİSKENDER (Diyarbakır): 4368. 5372. 5449. 

5450. 5464. 5465. 5468 

Ferit ECER (Niğde) : 4698. 5400. 5422. 5436. 5441. 

5444 

Ferit K I L I Ç L A R (Muş) : 4282. 4515 

Ferit M E L E N (Van) : 4212. 4947. 5236. 5265. 5289. 

5293. 5294. 5297 

Fethi Ç E L İ K B A Ş (Burdur) : 4248. 4389. 5355 

Fethi T E V E T O Ğ L U : 5376 

Fevzi A K TAŞ (Kars) : 4516, 5337 

Fevzi Ç A K M A K (Mareşal) : 4721 

Fevzi Lütfi K A R A O S M A N O Ğ L U (Manisa) : 5449 

Feyzi BOZTEPE (Ordu) : 4280. 4368. 4564 

Fındıkoğlu : 5458 

Fikret B A Ş A R A N (Denizli) : 4264. 4600 

Fikri A P A Y D I N : 4999 

Fikri DEVRİMSEL : 5365 

Filipinler: 4962 

Finike : 4847. 4934. 5007 

Finlandiya : 4201. 4205. 4961. 4962 

Firavun : 4525 

Firuz KESİM (Samsun) : 4026. 4079. 4290. 4316 

Flaman : 4400. 5046 

Foş (Mareşal) : 4400 

France Presse Ajansı : 4022 

Franco İspanyası : 4188 

Frank : 4960. 5250. 5251 

Franko : 5045 

Fransa : 4013. 4018. 4021. 4024. 4025. 4029. 4031. 

4035. 4042. 4044. 4053. 4054. 4056. 4061. 4071. 

4072. 4074. 4075. 4111.4112.4115.4120. 4121. 

4125. 4126. 4128-4130. 4133. 4134. 4138. 4140. 

4142.4144.4149.4162-4164.4169.4171-4173. 

4175-4177. 4181. 4185. 4194. 4206. 4218. 4226. 

4231. 4234. 4247. 4267, 4271, 4292. 4298. 4299. 

4301. 4340. 4386. 4394. 4395. 4397. 4400. 4402. 

4403. 4416. 4461. 4462. 4470. 4577. 4583. 4649. 

4729. 4737. 4749. 4750. 4755. 4851. 4852. 4957. 

4960-4963. 4989. 4999. 5041. 5051.5106, 5139. 

5141. 5150. 5184. 5188. 5208. 5250. 5255. 5256. 

5276. 5277. 5293. 5334 

Fransa Ceza Kanunu : 5124 

Fransa Hükümeti. Fransız Hükümeti : 4140. 4148. 

4416 

Fransız Devleti : 5255 

Fransız Dışişleri Bakanı : 4187 

Fransız Dışişleri Bakanlığı : 4175-4177 

Fransız Frangı : 4209. 4212. 4219. 4992 

Fransız İhtilâli : 5149 

Fransız Matbuat Kanunu : 5242. 5243 

Fransız, Fransızlar, Fransız Milleti : 4033. 4086. 

4116-4118. 4120. 4133. 4136. 4140. 4142. 4143. 

4159. 4166. 4169. 4171. 4172. 4175. 4176. 4180. 

4206. 4219. 4221. 4403. 4580. 4649. 4942. 5149. 

5150. 5183. 5193. 5206. 5208. 5242. 5250. 5255. 

5282. 5432 
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Fransızca : 4074. 4075. 4186.4235. 4339.4361.4978. 

5046. 5089. 5433. 5459 

Fııad Hulusi DEM İR ELLİ : 4280. 5468 

Fuacl Üniversitesi : 4342 

Fuat A R N A : 4424. 

Fuat K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) (Dışişleri Bakanı) : 

4014. 4015. 4019. 4021 -4023. 4026. 4046. 4049. 

4065. 4068.4085. 4087. 4092-4094. 4143. 4149. 

4150. 4215. 4272. 4284-4286. 4290. 4296-4299. 

4301. 4302. 4307-4309. 4325. 4351. 4374. 4449. 

4492. 4506. 5047. 5048. 5050. 5051. 5134. 5145. 

5154. 5166. 5183.5224 

Fuat N İ Z A M O Ğ L U (Yozgat) : 4081. 4212 

Ful ton : 4186 

FUhrer : 4412 

FUruzan T E K İ L (İstanbul) : 4026. 4041. 4048.4050. 

4704.5050. 5053.5232. 5233. 5322 

- G -
Galiçya : 4055 

Galip DENİZ (Kastamonu) : 4527. 5443 

Galip K I N O Ğ L U (Gaziantep) : 5101. 5121 

Galip Kenan Z A İ M O Ğ L U : 5351 

Garzan : 4767 

Gazi Terbiye Enstitüsü : 4630 

Gaziantep : 4416. 4435. 4436. 4842. 4932 

Gazlıoğlu Camii : 5427 

Gediz : 4769. 4881. 4885. 4988 

Gediz Hidroelektrik Santrali : 5012. 5013 

Gelir Vergisi : 4242. 4258. 4760. 4815. 4818-4820. 

4864. 4905. 4936.4983. 4985. 4993. 4994. 4996. 

5042. 5058. 5068 

Genç : 4842. 4932 

Genç Kalemler : 5452 

Genelkurmay Başkanı : 5356. 5361 

Giresun : 4769. 4886. 5013 

Göksu : 4537 

Gölcük : 5258 

Gönen : 4664. 4665 

Guatemala : 4961. 4962 

Gümrük Kanunu : 4823.4995 

Gümrük Tarife Kanunu : 4823. 4935 

Gümrük Vergisi : 4815. 4860 

Gümrük ve Tekel Vekâleti (Gümrük ve İnhisarlar 

Vek : 4861. 5067.5068 

Günaltay Hükümeti : 4039. 4514 

Günaltay Kabinesi : 4157 

Güneş Dil Teorisi. Güneş Dil Nazariyesi : 5453. 5463. 

5467 

Güne\ Amerika : 4680. 4979 

Güney Avrupa. Cenubi Avrupa : 4152. 4154. 4203 

Güney Kore : 4045. 4049. 4179 

Güngör Ç A K M A K Ç I : 5364 

Gürkan Felsefesi : 4355 

Güvenlik Konseyi : 4031. 4072. 4073 

- H -
H.ÖZER : 5443. 5445 

Habeş Harbi : 4851 

Habeşistan : 5404 

Hacı Köyü : 4617 

Hadi A R I B A Ş (Niğde) : 4081. 4212 

Hadi H Ü S M A N (İstanbul) : 4084. 4212. 4232. 4602. 

4623. 4642. 4869 

Hakimiyet Gazetesi : 5259 

Hâkimler Kanunu : 5219. 5220 

Hakkı GEDİK : 4998. 5002 

Hakkı Hilal : 5391 

Hakkı T O N G U Ç : 4679 

Hakkı Tarık US : 4527-4529 

Halil GELEN D O S T : 5364 

Halil İMRE (Sivas) : 4084. 4212. 4236. 4242. 

-1246. 4247. 4254-4257. 4603. 4643. 4869 

Halil MENTEŞE : 4389. 4680 

Halil Nuri Y U R D A K U L (Niğde) : 4515 

Halil Ö Z M E N (Kırşehir) : 5354 

Halil Ö Z Y Ö R Ü K (İzmir) : 4128. 4450. 4451. 4583. 

4699. 5100. 5121.5155. 5160. 5180. 5181. 5204. 

5240, 5268. 5269. 5273. 5279. 53 13. 53 14. 53 17. 

5324. 5330-5333. 5458 

Halil Sezai E R K U T (Kırşeh i r ) : 4284.4368.4433. 

4491. 4517, 5337. 5352. 5400. 5441. 5446 

Halis T O K D E M İ R (Gümüşhane) : 4568. 5121. 5325. 

5441. 5442. 5444 

Halit Z A R B U N (Gümüşhane) : 5062 

Halkevleri : 5173 

Haluk ÖKEREN (Tokat) : 4569. 5101. 5121. 5325. 

5449 

Haluk Ş A M A N : 4231. 4240. 4246. 4250. 4251 

Hamamayağı : 4665 

Haindi O R H O N (Trabzon) : 4096.4368. 4516.4533. 

4564. 4687. 4689.4697-4699. 4702. 4727-4729. 

4731. 5337. 5400. 5441. 5446 

Hamdi Ş A R L A N (Ordu) : 5400. 5446 

Hamdi T Ü R E (Kastamonu) : 4084. 4527. 4870 

Hamit K O R A Y (Amasya) : 4212 

Hamit Şevket İ N C E (Ankara) : 4026. 4280.4327. 

4331. 4471. 4472. 4474. 4557. 4575. 4581. 4586. 

4941. 5121. 5297. 5315. 5320. 5321. 5334. 5401. 

5408.5447.5470.5471 
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Hamza EROĞLU : 5364 

Harbiye Nazırı : 4388 

Harcırah Kan unu : 5065. 5075 

Harçlar Kanunu : 4996 

Harita Genel Müdürlüğü : 5074 

Hamiliye : 4664. 4665 

Hasan A l i V U R A L (Çorum) : 4264. 4280.4327. 

4475-4477 

Hasan Âli Y Ü C E L : 4681. 5181 

Hasan Basri ELER (Edirne) : 5372 

Hasan Ferid : 4247 

Hasan K O R K M A Z C A N : 5363. 5372 

Hasan P O L A T K A N (Maliye Bakanı) : 4215. 4217-

4220. 4230. 4238. 4245. 4246. 4251. 4252. 4254. 

4435. 4870. 4903. 5024 

Hasan Reşit T A N K U T (Hatay) : 5456. 5458. 5459. 

5465. 5466. 5468 

Hasan S A K A (Trabzon) : 4026. 5177 

Hasan Saka Hükümeti : 5177 

Hasan T O S Y A L I : 5362 

Hasan ÜÇÖZ (Yozgat) : 4264. 4515. 4600 

Hasanoğlan : 4671 

Haşim T A T L I O Ğ L U (Yozgat) : 4081. 4212 

Hatay : 4665. 4672 

Hayat Mecmuası : 4361 

Haydar Ö Z A L P : 5369 

Haydarpaşa : 4847. 4934. 5007 

Hayri SEÇKİN : 5365 

Hayri T O S U N O Ğ L U (Kastamonu) : 4527.4531. 

4533. 4557. 5313. 5320 

Hayvanlar Vergisi : 4822. 4866 

Hazım Atıf K U Y U C A K : 4247 

Hazine : 4080. 4083. 4089. 4104. 4105. 4107. 4211. 

4217-4219. 4531. 4758. 4780. 4783. 4784. 4787. 

4791. 4798.4799. 4802. 4856. 4857. 4864. 4891. 

4906. 4907. 4910. 4912. 4915. 4922. 4927. 5023. 

5063. 5066. 5071. 5095-5098. 5102. 5103. 5153. 

5164. 5260 

Hazreli Peygamber : 4430. 4424. 

Helsinki : 4060 

Herbert Hoover ( A B D Cumhurbaşkanı) : 4134 

H ı d ı r A Y D I N (Tunceli) : 5337 

Hıfzı Oğuz B E K A T A : 5372. 5376 

Hıfzırrahman Raşit Ö Y M E N : 4356 

Huş. Dr. : 4315. 4347 

Hidayet A Y D I N E R (Konya ) : 4568. 4573. 4575. 

4577. 4581.5100. 5101. 5121. 5312. 5313. 5318. 

5320. 5321. 5401. 5405. 5436 

Hikmet B A Y UR : 4128. 4158. 4168. 4170.4180. 

4197 

Hikmet ÇETİN : 5370 

Hilafet: 4385 

Hilmi A Y R A N C I : 5439. 5440. 5442-5444. 5446 

Hilmi İNCESULU (Corum) : 5360 

Hilmi N A L B A N T O Ğ L U (Erzurum) : 5384 

Hindicini (Çinhindi) : 4133. 4959. 4961 

Hindistan : 4297. 4959. 4961. 4962 

Hirfanlı : 5041 

Hirfanlı Barajı : 4769. 4885 

Hirfanlı Hidroelektrik Santrali : 5012 

Hitler: 4129.4132. 4205. 4412 

Hitler Almanyası : 4195 

HoareBelisha:4114,41I5 

Hollanda : 4013. 4024. 4025. 4042. 4071. 4074. 4134. 

4186. 4755. 4961. 4962. 5053 

Honduras : 4962 

Hong Kong : 4962 

Horasan : 4842. 4932 

Hristiyan : 4400. 4424 

Hudut ve Sahiller Sağ. Umum Müdürlüğü : 4798-4800 

Hukuk Devleti : 4436. 4470. 4940 

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu : 5098. 5099 

Hulbright : 4051 

Hulusi DEMİRELLİ : 4712 

Hulusi KÖY MEN (Bursa) : 4515. 4576. 4577. 5150. 

5158 

Hulusi S Ö Y L E M E Z O Ğ L U : 5375. 5376 

Hüsamettin A T A B E Y O Ğ L U (Erzincan) : 5359 

Hüsamettin T U G A Ç (Kars) : 4050. 4446. 4515 

Hüseyin A T A M A N (İstanbul) : 5360 

Hüseyin A B B A S : 5363 

Hüseyin A Y T E K İ N : 5445 

Hüseyin B A L I K (Zonguldak) : 4282. 4433-4435. 

4515. 4540. 4546-4549. 4643.4870. 4940.4947. 

4949. 5146. 5401. 5414. .5415. 5419. 5422. 5435. 

5436 

Hüseyin Cahit Y A L C I N (Kars) : 4114. 4116. 4141. 

4143.4162.4202.4204 

Hüseyin FIRAT (İçel) : 5400. 5401. 5441. 5444. 5449 

Hüseyin Hilmi Paşa (Sadrazam) : 4359 

Hüseyin Ü L K Ü (Niğde) : 5422. 5436 

Hüsnü A K Y O L (Ordu): 4264. 4269.4273-1275.4288. 

4306. 4516.5337 

Hüsnü D O Ğ A N (Malatya) : 5400. 5441 

Hüsnü Y A M A N (İstanbul) : 4473 
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- I - 4836. 4842. 4857. 4859. 4864. 4868.4871. 4887. 

4891. 4907. 4915. 4925. 4927. 4937. 4986. 4996. 

5023 

İktisadi İşbirliği İdaresi : 4979. 4980 

İktisat ve Ticaret Vekâleti : 5067. 5068 

İl hami ERTEM : 5363 

İlhan D İ Z D A R (Sivas) : 5449 

İlim Komisyonu : 5179. 5180 

İlişi : 4550 

İller Bankası : 4529. 4558. 4769. 4789. 4885. 4886. 

4910. 5013 

İller Kanunu : 4434 

İmalât Muamele Vergisi : 4783. 4815. 4864. 5069 

İmparatorluk : 4207 

İmport-E\port Bank : 4159 

İrnralı : 4669 

İncil : 4487 

İnebolu : 4545. 4847. 4934. 5007 

İngiliz Dışişleri Bakanı : 4150 

İngiliz İmparatorluğu : 4972 

İngiliz Lirası : 4208. 4216. 4217. 4226 

İngiliz. İngilizler: 4114-4117.4123.4132.4136.4137. 

4139-4141.4145,4150,4159,4162.4168,4169-

4171. 4175.4176.4180,4197, 4220. 4221. 4226. 

4271. 5154. 5184. 5250. 5282. 5419. 5462 

İngilizce : 4074. 4075. 4669. 5089. 5468 

İngiltere : 4013. 4014. 4018. 4020. 4023-4025. 4029. 

4031. 4035. 4042. 4053. 4054. 4056.4059. 4061. 

4071. 4074. 4080. 4102. 4111. 4112. 4114. 4115. 

4120. 4121. 4123.4125. 4126. 4128-4130. 4132-

4134. 4138-4142. 4144-4146. 4149. 4152. 4159. 

4161-4163. 4168. 4169-4171. 4173-4177. 4181. 

4183-4185. 4198. 4200.4205. 4206. 4208. 4210. 

4218. 4226. 4231. 4234. 4247. 4271. 4292. 4299. 

4315. 4340. 4348. 4400. 4402. 4486. 4738. 4749. 

4750. 4755. 4851.4960-4962. 4967. 4973. 4984. 

4989, .5014. 5052, 5053. 5106. 5113. 5124. 5131. 

5139. 5159. 5182. 5183. 5208. 5261. 5262. 5276. 

5277. 5287. 5310. 5418. 5419. 5852 

İngiltere Bankası : 4211. 4217 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı : 4187 

ingiltere Hükümeti (İngiliz Hükümeti) : 4020-4022. 

4064.4135.4141.4148.4166.4171.4813 

İngiltere Parlamentosu : 4058 

İnönü Meydanı : 4398 

İnönü Muharebesi : 5342 

İnsan Hakları Beyannamesi : 4419. 4430. 5324 
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lhş Köyü : 4532 

Irak : 4141. 4183. 4197. 423 1. 4904. 4951. 4961. 

4963. 4976. 4977. 4997 

Irak Hükümeti : 4997 

İsparta : 4664. 4665 

- İ -
İ Ş E N İ L : 5392 

İ M F (Milletlerarası Para Fonu) : 4248. 4778 

İbrahim A Y T A Ç : 5361 

İbrahim B A T U M A N : 4975 

İbrahim Elem KIL1ÇOĞLU : 5356 

İbrahim İ M İ R Z A L I O Ö L U (Ankara) : 5353 

İbrahim K İ R A Z O Ğ L U (Kayseri) : 4428 

İbrahim Ö K T E M (Bursa) : 5355 

İbrahim Saffet O M A Y (Ankara) : 5352 

İbrahim Sıtkı HATİPOĞLU (Ankara) : 5353 

İçişleri Bakanı (Dahiliye Vekili) : 4434. 4435. 4557. 

4558.4719. 4721. 5171 

İçişleri Bakanlığı : 4531. 4533. 4537. 4555. 4697. 

4746. 4806. 4860. 5067 

İçişleri Komisyonu (İçişleri Encümeni): 4531. 4533-

4535, 4541. 4547-4549. 4556. 456.3. 4699. 4711 

İçtimaatı Umumiye Kanunu : 4372.4377. 4379. 4380. 

4397. 4411. 4435. 4441. 4447. 4445. 4456.4464. 

4465. 4467-4469. 4498. 4505 

İçtüzük (Dahilî Nizamname. Nizamname. Tüzük) : 

4019. 4042. 4067. 4095-4098. 4254. 4259. 4274. 

4282. 4284. 4293. 4321. 4413. 4687. 4693. 4697. 

4727. 4736. 4999-5001. 5056. 5117. 5142. 5143. 

5158. 5179. 5187. 5204. 5214. 5222. 5226. 5232. 

5233-5236. 5256. 5258. 5259. 5283. 5321. 5328. 

5414. 5436. 5452. 5470 

İhsan A L T I N E L (İstanbul) : 5224. 5232 

İhsan G Ö K S E L : 5364 

İhsan K A B A D A Y I : 5352 

İhsan S A R A Ç L A R : 5371 

İkinci Dünya Savaşı (İkinci Cihan Harbi) : 4013. 

4031. 4032. 4036. 4037. 4057. 4061. 4127. 4144. 

4147. 4157-4159. 4162. 4183. 4186. 4188. 4190. 

4205, 4206, 4566. 4709. 4748. 4752. 4753. 4773. 

4774. 4779. 4812. 4813. 4851. 4873. 4874. 4889. 

4895. 4897. 4901. 4902. 4919. 5016-5018. 5124. 

5224. 5347 

İkinci Meşrutiyet : 4356. 4721. 5199 

İktisadi Devlet Teşekkülleri : 4078.4083.4104.4105. 

4107. 4629.4758.4784. 4786. 4796. 4802. 4821. 



İran : 4044. 4045. 4092. 41 13. 41 16. 4117. 4141. 

4169. 4172. 4176. 4178-4180. 4183. 4196 

İran Şahinşahı Âlâ Hazreti Hümayunu : 5343 

İrfan A K S U (İsparta) : 4614. 4616. 4624 

irlanda : 4201.4741.4961 

İrtica : 4342.4349.4350.4352.4354.4355.4366.4369. 

4373. 4390. 4402. 4410. 4414-4418. 4420. 4422. 

4425. 4426. 4440. 4446. 4462, 4516, 4524. 5195 

İrticai : 4345. 4348. 4363 

İskân Kanunu : 5171 

İskandinav : 4060. 4114. 4115 

İskenderun : 4767. 4847. 4883. 5007. 5011 

İskolastik : 4631 

İslâm : 4400. 4476 

İslâmiyet : 4417 

İsmail B E R K O K (Kavsen) : 4026. 4280 

İsmail H A D I M L I O Ğ L U (Denizli) : 5392 

İsmail Habib : 5467 

İsmail Hakkı A K Y Ü Z (Tekirdağ) : 5449 

İsmail Hakkı DEMİREL : 5365 

İsmail M Ü Ş T A K : 5432 

İsmet İ N Ö N Ü (CHP Genel Başkam) : 4157. 4158. 

4164. 4277. 4299. 4391. 4480. 4481. 4501. 4678. 

4715. 4958. 5025. 5055. 5146 

İsmet O L G A Ç (Amasya) : 4568. 5100 

İspanya : 4014. 4015. 4017. 4018. 4200. 4749. 4755. 

4961. 4962. 5208. 5209. 5215 

İspanya Harbi : 4851 

İspanyol Ceza Kanunu : 5255 

İspanyol. İspanyollar: 4132. 4172. 4957. 4974. 5045 

İsrail : 4141. 4231. 4961. 4962. 4981 

İstanbul : 4044. 4143. 4221. 4223. 4231-4233. 4237. 

4239. 4245. 4246. 4274. 4286. 4297. 4301. 4308. 

4342. 4388. 4389. 4392. 4412. 4422. 4431. 4529. 

4564, 4582. 4703. 4717. 4721. 4722. 4741. 4755. 

4756. 4769. 4834. 4886. 4925. 4958. 4988. 5018. 

5023. 5057. 5079. 5177. 5196. 5275. 5290. 5297. 

5298.5458 

İstanbul Kandilli Rasathanesi : 4868 

İstanbul Teknik Üniversitesi : 4798-4800 

İstanbul Üniversitesi : 4266.4301.4308.4309.4316. 

4319. 4320. 4357. 4362. 4798-4800. 4832. 5250 

İstatistik Genel Müdürlüğü : 4853. 4860. 5060. 5057. 

5066. 5068. 5294 

İstibdat : 4288. 4341. 4360. 4386. 4404. 4458. 4472 

İstihlâk Vergisi : 4996. 5069 

İstiklâl Harbi. İstiklâl Mücadelesi : 4055.4128.4130. 

4131. 4547 

İstiklâl Mahkemeleri Kanunu : 4460. 5222. 5224 

İstiklâl Mahkemesi : 4389 

İsveç : 4060. 4188. 4201. 4755. 4961. 4962. 4986. 

4987. 4989. 5106. 5113. 5124. 5141. 5208. 5248. 

5251. 5264. 5265. 5276 

İsveç Matbuat Kanunu : 5265 

İsviçre : 4188. 4201. 4461. 4-162. 4470. 4562. 4565. 

4566. 4572. 4578. 4581. 4583-4585. 4961 -4963. 

4986. 4987. 4989. 5014. 5094. 5139. 5287. 5310. 

5417. 5418. 5433 

İsviçre Ceza Kanunu : 5253. 5254 

İsviçre Federal Kanunu : 4391 

İsviçre Medeni Kanunu : 4561. 4577. 5094. 5098 

İsviçreliler, İsviçre Milleti : 4132. 5254 

İş Kanunu : 4834. 4925 

İş ve İşçi Bulma Kurumu : 4834. 4925 

İşçi Sigortaları Kurumu : 4925. 4991. 4057 

İşletmeler Vekâleti : 4861. 5023. 5067. 5068 

İtalya : 4013. 4021. 4024. 4025. 4042. 4048. 4053. 

4054. 4060. 4071. 4111. 4121. 4123. 4125. 4130. 

4144. 4154. 4183. 4186. 4194. 4203. 4271. 4400. 

4401. 4449. 4961. 4962. -1989. 5106. 5113. 5124. 

5141.5208. 5276. 5277. 5433 

İtalya Hükümeti : 4203 

İtalyan Anayasası : 4449 

İtalyan Ceza Kanunu : 5124. 5155. 5263. 5279 

İtalyan. İtalyanlar : 4086. 4130. 4131. 4154. 4175. 

4392. 4956. 5279 

İthalat Muamele Vergisi : 4815. 4864. 5069 

İttihat ve Terakki : 4388. 5199 

İzlanda : 4013. 4024. 4025. 4042. 4060. 4071.4121. 

4134 

İzmir: 4091. 4389. 4410. 4416. 4437. 4663. 4665. 

4671. 4741. 483.3. 4834. -1847. 4925. 4934. 5057. 

5263 

İzmir Radyosu : 4398 

İzmir Suikastı : 4389 

İzzet A K Ç A L (Rize) : 4081, 4212. 4368. 4539. 4602. 

4642. 4700. 4701. 4869 

İzzet A K İ N (Van) : 4561 

- J -
Jandarma Umum Komutanlığı : 4860. 5067. 5068 

Japon : 4205 

Japonya : 4184. 4961. 4962 

John Devvey : 4670 

John Fosler Dulles : 4526 

Joseph Alsap : 4116 

Juln (General) : 4161 

5487 



- K -

Kadıköy : 4388. 4617 

Kafkas : 4169 

Kafkas)a : 4172.4184 

Kahire : 4943 

Kamil B O R A N (Mardin) : 4098. 4351 

Kamil GÜNDEŞ : 4709 

Kamil İ N A L (Bolu) : 5353 

Kamil Paşa : 4257 

Kamlık Hamamayağı : 4664 

Kamutay (Bkz. Türkiye Büyük Millet Meclisi) : 

4170. 4196. 4197. 4252. 4265. 4293. 5349. 

5400. 5414. 5441.5467 

Kanada : 4013. 4024. 4025. 4036. 4042. 4059.4060. 

407!. 4074. 4080. 4114. 4115. 4118. 4120. 4134. 

4151. 4152. 4185. 4187. 4961 -4963 

Kanada Hükümeti : 4058 

Kanada Sterlini : 4992 

Kanunu Esasi : 4256. 4388. 4721 

Kanunu Esasi Encümeni : 5425 

Kapitalist : 4225 

Kapitülasyon, Kapitülasyonlar : 4141. 4246.4254. 

4359.4360. 5020 

Karabük : 4766. 488.3. 4899. 5011 

Karadeniz : 4169.4200.4530.4531. 4547. 4741. 4767. 

4845. 4847. 4884. 4934. 4967 

Karahasanlı Köyü : 5056 

Karaköy Hidroelektrik Santrali : 5013 

Karamanoğlu Mehmet Bey : 5459 

Karayalı : 4617 

Karayolları Umum Müdürlüğü : 4798. 4800 

Kargı : 4553 

Kars : 4014. 4038. 4097. 4176. 4191. 4664. 4955 

Kasım KÜFREVJ (Ağr ı ) : 4264. 4302. 4307. 4308. 

4323. 4324. 4330. 4332-4334 

Kastamonu : 4528. 4529. 4531. 4535. 4538. 4540-

4544. 4546. 4547. 4552-4554. 4556. 4558. 4559. 

4663. 4664. 4670. 5439. 5442 

Kasteriko : 4962 

Kaş İlçesi : 4650 

Kat Mülkiyeti Kanunu : 4560. 4571 

Katolik : 4400 

Kayseri : 4415. 4428. 4664. 4665. 4764. 4880. 4956. 

5010 

Kazanç Vergisi : 4212. 4221. 4760. 4782. 4905. 4936. 

5041 

Kazanç Vergisi Kanunu : 5042 

Kâzım A R A R (Çankırı) : 4264. 4275. 4278. 4279. 

4306. 4368. 4515. 4600. 5122.5150. 5154. 5155. 

5243 

Kâzım K A R A B E K İ R : 4680 

Kâzım O R B A Y : 5373 

Kâzım Ö Z A L P (Van) : 5400. 5441. 5446 

Kemal A T A K U R T (Çankırı) : 4368. 4515 

Kemal B A L K A R : 5431 

Kemal B A L T A (Rize) : 4102. 5414-5416 

Kemal DEMİR : 5362 

Kemal EREN : 4564 

Kemal Ö Z Ç O B A N ( A f y o n ) : 4245. 4246. 4254. 

4255. 5060. 5400-5402. 5431. 5437. 5441. 5444. 

5449 

Kemal SATİR (Elazığ) : 5360 

Kemal T Ü R K O G L U (Mardin) : 4026. 4041. 4063. 

4067. 4069. 4070 

Kemal Y Ö R Ü K O Ğ L U (Gümüşhane) : 4084. 4869 

Kemai Z E Y T İ N O Ğ L U (Eskişehir) : 4215. 5412 

Kembriç Üniversitesi : 4315 

Kemer : 4885 

Kemer Hidroelektrik Santrali : 5012 

Kenan A K M A N L A R (Çanakkale): 4080. 4280. 4322. 

4602.4642. 4869. 5058 

Kenan A R A L (Tunceli) : 5357 

Kenan ÖNER : 5158 

Kenan Y I L M A Z (Bursa) : 4084 

Keşan : 4240 

Kırını Harbi (Kırım Muharebesi) : 4056. 4220. 4224 

Kırklareli : 4955 

Kızıl Çarlık : 4184 

Kızıl Çin : 4129 

Kızıl Rusya : 4401 

Kızılay : 4491 

Kızılçulha : 4671 

Kızılırmak : 4769. 4885. 5041 

Kızılırmak Hidroelektrik Santrali : 5012 

Koçihc\ Risalesi : 5144 

Kolombiya : 4962 

Komünist. Komünistler: 4037.4053.4127.4133.4169. 

4175.4189. 4194. 4195. 4391. 4461. 4471. 4524. 

4669.5166. 5168. 5191 

Komünistlik : 4427 

Komünizm : 4061. 4099. 4111. 4120. 4137. 4525. 

4671 

Konjonktür Dergisi : 4858 

Konstantiniye : 4239 

Konya : 4764. 4848. 4880. 4934. 5010 

Kopenhag : 4060 

Kore : 4030. 4041. 4043. 4050-4052. 4054. 4055. 

4062. 4063. 4066. 4069. 4070. 4091. 4099. 4118. 

4128-4130. 4137. 4170. 4 i 79-4181.4191. 4459. 

4722. 4753. 4874. 4951 -4953. 4959. 4961. 4969. 

4972. 5021.5191. 5252. 5341. 5342 
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Kore Harbi : 4041. 4157. 4158. 4198. 4199. 4748. 

4749. 4752. 4852. 4874. 4889. 4947. 4951. 4959. 

5017. 5035 

Kore Mütarekesi : 4959 

Koreliler : 4127 

Kozan : 4721 

Ko/.lu : 4843. 4932 

Koksal T O P T A N : 5370 

Koy Enstitüleri : 4590. 4591. 4595-4598. 4601. 

4603-4609. 4611. 4613. 4616. 4625. 4636-4638. 

4645. 4652. 4653. 4655. 4656. 4658. 4660. 4662-

4664. 4669-4671. 4674-4678. 4680. 4681 

Köy Enstitüleri Bayramı : 4681 

Köy Enstitüleri Kanunu : 4591. 4593. 4598. 4609. 

4616.4638.4655 

Köy Kanunu : 4397. 4619 

Köy Okulları ve Köy Enstitüleri Teşkilât Kanunu : 

4593-4595. 4598. 4638. 4655 

Köylü Ga/.etesi : 5145 

Kremlin .4116 

Kubilay : 4390 

Kudret Gazetesi : 4166. 4178 

Kuranı Kerim : 4439. 4454. 4471 

Kurtuluş Savaşı : 5340 

Kurucu Meclis : 535! 

Kurumlar Vergisi : 4994. 5068 

Kurumlar Vergisi Kanunu : 4213. 4223. 4233. 4251. 

4715. 4781. 4782. 4820. 4821. 48(4. 4905. 4937 

Kınayı Milliye : 4147 

Kuzey Amerika : 4072. 4075. 4188 

Kuzey Atlantik Andlaşmasına Türkiye Cumhuriye

tinin Katılmasına Dair Kanun : 4 0 7 0 . 4071 

Kuzey Atlantik Bölgesi : 4043.4057.4071-4075 

Kuzey Atlantik Paktı Konseyi : 4085. 4153-4155 

Kuzey Atlantik Savunma Antlaşması ( N A T O ) . At

lantik Paktı. Atlantik Misakı. Şimalî Atlantik 

Misakı. Atlantik Andlaşması Teşkilâtı : 4013-

4015. 4017-4030. 4032-4042. 4044. 4046. 4048. 

4049. 4051-4055. 4057. 4058. 4060. 4066. 4068. 

4069. 4071. 4074-4077. 4079. 4082. 4083. 4085. 

4093. 4095-4099. 4101-4123. 4125-4127. 4129-

4135.4137.4153. 4155-4166. 4168-4172. 4174-

4192. 4194-4204. 4206. 4236. 4812. 4813. 4849. 

4918.4942.5021.5353 

Kuzey Avrupa. Şimalî Avrupa : 4137. 4152 

Kuzey Kore : 4045 

Küba : 4962 

Kültür Bakanlığı : 4678 

Kütahya : 4764. 4767. 4880. 4883. 5010. 5011 

— L — 
Lâik : 4392. 4417-4420. 4423. 4724 

Lâiklik : 4373. 4374. 4395. 4396. 4419. 4421. 4424. 

4431. 4438. 4448. 4458. 4489 

Laisizm : 4394. 4395. 4402. 4403 

Lang (Norveç Hariciye Nazın) : 4060 

Lal : 4525 

Latif A K Ü Z Ü M (Kars) : 4568. 5101 

Latin : 4138 

Latin Amerika : 4173 

Le Monde Gazetesi : 4161. 4977 

Lebit Y U R D O Ğ L U (İzmir) : 5353 

Letonya : 4208 

Liberal : 4488. 4944. 4949 

Liret : 4993 

Lit\ anya : 4205 

Lizbon : 4023. 4026. 4171. 4186. 4201. 4203. 4204. 

4206 

Londra : 4013.4024. 4025. 4028.4048. 4054. 4060. 

4065. 4075. 4123. 4135. 4136. 4140. 4148. 4171. 

4173. 4184. 4211. 4217. 4502. 4669. 4741 

Londra Protokolü : 4054. 4068. 4071 

Loyd George : 4139 

Lozan : 5224. 5342. 5418 

Lozan Akitnamesi : 4712 

Lübnan : 4141. 4961. 4963. 4993. 5208 

I.üksemburg : 4013. 4024. 4025. 4042. 4071. 4134. 

4186.4961 

Lütfi Bey ıKars) : 4388 

Lütl'i Fikri Bey : 4359 

Lütfi T O K O Ğ L U (Kocaeli) : 4212. 5442 

- M -

M . A K Y Ü R E K : 5390. 5392 

M.Edouard Sablier: 4142 

M H P : 5372 

M.Nuri A D E M O Ğ L U : 5375 

M.Remzi B U C A K (Diyarbakır) : 4324. 4325. 4328. 

4330. 4333. 4334 

M.Seyfi O K T A Y : 5372 

M.Utkan K O C A T Ü R K : 5365 

Maadin Umum Müdürlüğü : 5149 

Mac Marthur: 4016 

Macaristan : 4031. 4169, 4186 

Madagaskar: 4133 

Maden Nizamnamesi : 4971 

Mahir C A N O V A : 5364 

Mahmut Esat : 4340 

Mahmut K İ B A R O Ğ L U (Seyhan) : 4515 

Mahmut M A K A L : 4669. 4677 
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Mahumut G Ü Ç B İ L M H Z (Bolu) : 4869 

Majino Hattı : 4121. 4134 

Makamı Riyaset (Riyaset Makamı) : 4085. 4095. 

4098. 51 I I . 5414 

Makenzie King (Kanada Başbakanı) : 4058 

Makina ve Kiniş a Endüstrisi Kurumu : 4787. 4910 

Maksut Çivi : 5390-5392. 5394-5399. 5402-5410. 

5413. 5415-5423. 5435-5437 

Malatya : 4341. 4383. 4390. 4416. 4425. 4664. 4764. 

4880. 5010. 5146 

Malaya : 4179.4180 

Maliye Bakanı (Maliye Vekili) : 4217-4220. 4224-

4226. 4230-4234. 4238. 4240-4242. 4244. 4246. 

4255. 4258. 4259. 4870. 4903. 4947. 5004. 5045. 

5046, 5049-5060. 5063-5066 

Maliye Komisyonu : 4078, 4079. 4083. 4084. 4209. 

4213 

Maliye Vekâleti (Maliye Bakanlığı. Maliye Nezareti) : 

4078.4207.4209.4212. 4213. 4216.4217.4222. 

4233. 4256. 5064. 5065. 5067. 5068. 5294 

Manchester Guardian Gazetesi : 4171 

Manisa : 4437. 4444. 4500 

Mansur U L U S O Y : 5373 

Manş : 4114 

Manyas : 4741 

Mark : 4960. 4993 

Marselus : 5460 

Marshall İktisadi Yardımı. Marshall Yardımı : 4101. 

4159. 4184. 4187. 4198. 4236. 4785. 4908. 4943. 

4967.4988. 4992. 5051 

Marshall Plânı : 4031.4037 

Martlıeu s : 4060 

Matbuat Kanunu : 4277. 4429. 4500. 5026. 5048. 

5304. 5308. 5315. 5316. 5318. 5326 

Materyalist : 4525 

Maurizio Castighone (İtalyan Generali) : 4203 

Mazhar Ö Z S O Y (Maraş) : 4705. 5121 

Mazhar ŞENER (Giresun) : 4212. 4602. 4642 

M c G h e e : 4056. 4057.4185 

Mecdet A L K İ N (Kütahya) : 4253 

Meclis Başkanı ( T B M M Reisi) : 4042. 5072. 5271 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu : 5077. 5085 

Meclisi Ali : 4293. 4651. 4700. 4701. 5233. 5343. 

5425 

Meclisi Mebusan : 4256 

Medeni Kanun (Türk Kanunu Medenis i ) : 4375. 

4561 -4564. 4569-4576. 4578-4582. 4584-4589. 

5094. 5096. 5097. 5099-5103. 5398 

Mehmet A L T M I Ş Y E D İ O Ğ L U : 5363 

Mehmet ATEŞOĞLU (Kayseri) : 5357 

Mehmet A Y D A R : 5365 

Mehmet A K İ F : 4960 

Mehmet Ali ÜLGEN (Konya) : 4642 

Mehmet B A H A D I R (Kars) : 4515 

Mehmet Daim SÜALP (Siirt): 4019.4081.4212.4224. 

4603. 4614. 4615. 4619-4621. 4643. 4870 

Mehmet F E Y Y A T (İstanbul) : 5385 

Mehmet Fahri U Ğ R A S I Z O Ğ L U (Uşak) : 5358 

Mehmet HAZER : 5373. 5375 

Mehmet İZMEN : 5373 

Mehmet K A R T A L (Malatya) : 5337 

Mehmet K U L U (Malatya) : 5337 

Mehmet Kamil B O R A N (Mardin) : 4280-4285. 

5122. 5135. 5136.5337 

Mehmet Nebil O K T A Y : 5361 

Mehmet ÖZBEY (Burdur) : 4557. 4600. 4983. 5022. 

5400 

Mehmet ÖZDEMİR (Kayseri) : 4097. 4102. 4515 

Mehmet Sadık ETİ (Malatya) : 4212. 4515. 4539. 

4642. 4870 

Mehmet Velid K O R A N : 5365 

Meksika : 4172. 4680. 4749. 4961 

Memduh Şevket ES EN D A L : 4266 

Memiş Y A Z I C I (Erzurum) : 4368. 4515. 5449 

Memurin Muhakemat Kanunu : 4262.4275.4294. 

4295. 4301. 4324. 4325. 4345. 4357. 4358. 5111. 

5154. 5166. 5168. 5179. 5218-5240. 5324 

Menderes Hükümeti : 4038. 4041. 4126 

Meriç : 4191 

Merkantilist : 4985 

Mersin : 4612. 4934. 5007 

Mesut G Ü N E Y (Çoruh) : 4568, 5101.5121 

Meşruti) et : 4175. 4183. 4235. 4340. 4361. 4470. 

4520.5022. 5452 

Mısır : 4141. 4170. 4175. 4179. 4197. 4231. 4342. 

4959. 4962. 4963. 4976. 4977. 4981 

Mısır Sudanı : 4961 

Millet Partisi : 4042. 4043. 4045. 4046. 4166. 4260. 

4300. 4350. 4383. 4390. 4398.4405. 4407. 4417. 

4419. 4420. 4423. 4426. 4513. 4514. 4544. 4715. 

4724. 4998. 4999. 5001. 5150. 5445 

Millet Yolu Gazetesi : 5154 

Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı : 4861. 5067 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası : 4785. 4787. 

4813.4908. 4910 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu (İntihabı Mebusan 

Kanunu): 4377-4380. 4411. 4498. 4505. 4682. 

4687. 4698-4701. 4742, 4746. 5392-5395 
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Millî Birlik Grubu (M.B.G.. Millî Birlik): 5382-5385. 

5387 

Millî Eğitim Bakanlığı (Maarif Vekâleti): 4267.4278. 

4309. 4324. 4361. 4591. 4595. 4597. 4599-4601. 

4611. 4614. 4621 -4623. 4625. 4631. 4632. 4635. 

4636. 4643. 4653-4655. 4658. 4662. 4672. 4678. 

4922. 5064. 5067. 5068. 5451. 5457. 5458. 5463. 

5466. 5468 

Millî Eğitim Komisyonu (Maarif Encümeni) : 4261. 

4263. 4267. 4275. 4278. 4296. 4308. 4314. 4321. 

4344. 4597.4601. 4606-4609. 4612. 4614. 4619. 

4620. 4623. 4624. 4626. 4627. 4631. 4633 

Millî Eğitim Vekili (Mi l l î Eğitim Bakanı) : 4264. 

4277. 4279. 4290. 4300. 4301. 4312. 4361. 4605. 

4606. 4612. 4629, 4630. 4638. 4643. 4646. 4648. 

4649. 4680. 5457 

Millî Hakimi)et : 4480. 4941. 5407 

Millî İrade (İradei Milliye) : 4273.4598.4615,4616. 

4619. 4620. 4683. 4688. 4708. 4710. 4735. 4736. 

5025. 5363. 5368. 5398. 5403. 5409. 5410. 5415-

5419.5426.5430 

Millî Kalkınma Partisi : 4511 

Millî Korunma Fonu : 5033, 5049 

Millî Mücadele (Mücadelei Mil l iye) : 4147. 4308 

Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu : 5965 

Millî Piyango : 4997 

Millî Saraylar: 5076. 5077. 5083. 5085-5088 

Millî Saraylar Müdürlüğü : 5078. 5079 

Millî Savunma Bakanı : 4167 

Millî Savunma Bakanlığı (Mill î Savunma Vekâleti 

Millî Müdafaa Vekâleti : 4080.4082.4104.4107. 

4860. 4918. 5063. 5067. 5068. 5344. 5351. 5354-

5360. 5362-5371. 5374-5387 

Millî Selamet Kanunu : 4438. 4723. 5200. 5211. 

5227 

Millî Şef: 5004 

Mirkine Fuetzeuitclı : 4391 

Misakı Millî : 5386. 5387 

Mişigan Üniversitesi : 4968 

Mithat BENKER (İstanbul) : 5449 

Mithat D A Y I O Ğ L U : 4435 

Mithat SÜZER (İstanbul): 5400 

Monako Radyosu : 4097 

Monroe ( A B D Cumhurbaşkanı) : 4173. 4174 

Monroe Nazari) esi : 4174 

Morrison (İngiltere Dışişleri Bak.) : 4019-4021. 

4149-4151 

Moskova : 41 19. 4120. 4129, 4132. 4136.4159. 

4184. 4189. 4398 

Moskova Hükümeti : 4195. 4196. 4205 

Muamele Vergisi : 482 1. 4822 . 4867. 4937. 4995. 

5022. 5042 

Muamele Vergisi Kanunu : 4269 

Muammer A L A K A N T (Manisa) : 4215. 4368. 4424. 

442o. 4428. 5222. 5449 

Muammer O B U Z (Konya) : 4569 

Muharrem Celal B A Y A R : 5439 

Muharrem Cihan : 5445 

Muharrem T U N C A Y (Balıkesir) : 4069. 4070 

Muhasebat Divanı : 4951 

Mııhasebe-i Umumiye Kanunu : 4080. 4083.4104. 

4106. 4867. 5065 

Muhiddin G Ü V E N (İstanbul) : 5357 

Muhlis B A Y R A M O Ğ L U : 4869 

Muhlis ETE (Ankara) : 4869 

Muhlis T Ü M A Y (Manisa) : 4507. 4509. 4576. 4694. 

4699. 5449 

Muhlis T Ü M E R K A N (Sinop) : 4516 

Muhsin Zekai B A Y E R : 5365 

Muhtar A C A R (Sinop) : 4516. 5337 

Muhtar Şerif : 4669 

Murat Ali Ü L G E N (Konya): 4084. 4212. 4280. 4319. 

4602. 4870. 5235. 5292. 5294 

Murgul : 4767. 4884 

Mussolini : 4205 

Mustafa A L P D Ü N D A R : 5365 

Mustafa DAĞCI (Kayseri) : 5372 

Mustafa EKİNCİ (Diyarbakır) : 4383. 4602. 4869. 

5226. 5231 

Mustafa KEPİR : 5355 

Mustafa Kemal ÇİLESİZ (Giresun) : 5356 

Mustafa Kemal Y I L M A Z (Ankara) : 5357 

Mustafa Kentli (Dr.) : 4178. 4179. 4-124. 4425 

Mustafa Nuri O K Ç U O Ğ L U (Bingöl) : 5236. 5337 

Mustafa R O N A : 5358 

Mustafa Reşit T A R A K Ç I O Ğ L U (Trabzon) : 4264. 

4321. 4325. 4334, 4600. 4606. 4608.4609, 4612-

4615. 4626. 4627. 4629. 4632. 4633. 4648 

Mustafa Şeref : 5429 

Mustafa U Y A R (İzmir) : 5353 

Mustafa ZEREN (Erzurum): 4368. 4587. 5454. 5464. 

5465 

Musul : 4815. 4865. 4997. 5070 

Muş : 4619. 4842. 4932 

Mııtdoğ-au : 4988 

Muvaffak A K B A Y (Dr.) : 4320 

Muvazenei Umumiye Kanunu : 4084. 4107. 4319 

Muzaffer A L A N K U Ş : 5376 

5491 



Muzaffer Ali M Ü H T O (Kastamonu) : -4527 

Muzaffer Ö N A L (Tokat) : 4098. 5050. 510 i. 5121. 

5243 

MUçteba IŞTIN (Balıkesir) : 4571. 4572 

Müfit E R K U Y U M C U (Balıkesir) : 4568-4570.4572-

4575. 4581. 4587. 4703. 4721. 5100. 5121. 5197. 

5237. 5264. 5267. 5274. 5275. 5285. 5288. 5289. 

5303. 5316. 5318. 5321. 5323. 5324. 5328. 5329. 

5420 

Mükerrem S A R O L (İstanbul) : 4273.4473.4484.4486, 

4492. 4602. 4642. 4869. 5145. 5196. 5447. 5448. 

5450. 5454. 5455. 5459. 5465 

Mükerrem T A Ş Ç I O Ğ L U : 5371 

Miimtaz Faik FENİK : 4112.4151. 4191. 4194. 4343. 

4348. 467.3 

Münih : 4132 

Münir Be) (Yüksek Seçim Kurulu Başkanı) : 5402 

Müslüman. Müslümanlar: 4129. 4130. 4421. 4424. 

4425. 4439. 4453. 4461. 4476. 5228 

Müslümanlık : 4461. 4462 

Müttefik Orduları Başkomutanlığı : 4017 

Müzayede ve Münakaşa Kanunu : 4868 

— N — 
Naci A L T U Ğ (Trabzon) : 4516 

Naci T I N A Z (Ankara) : 5349 

Nadir N A D İ (Muğla) : 4026. 4041.4063. 4190.4741. 

5122. 5123. 5199. 5238-5240. 5255. 5261. 5285. 

5286. 5318.5319 

Nafi Atuf K A N S U : 4266 

Nahit MENTEŞE (Aydın) : 5359 

Nahit P E K C A N (Erzincan) : 4308. 4869 

Nail GEVECİ (A)d in ) : 4631. 5121. 5324 

Naima Tarihi : 4302 

Nakliyat Vergisi : 5069 

Namık GEDİK (Aydın) : 5328 

Namık Kemal : 4355 

Namık Zeki A R A L : 4341 

Napoiyon : 4397. 4577. 5242 

Napohon Kanunu : 4401 

Narlı : 4842. 4932 

Nasturiler : 4401 

Naşit FİRAT (Ordu) : 5218. 5337 

Natık P O Y R A Z O Ğ L U (Muğla) : 4515 

Nato Müşterek Enfrastrüktür Programı : 4919 

Nazım Ö N E N (Diyarbakır) : 4515 

Nazi : 4013 

Nazi Rejimi. Nazi İdaresi : 4354. 5262 

Nazifi Şerif N A B E L (Antalya) : 5235 

Nazilli : 4956 

Nazizm : 4449 

Nazlı T L A B A R (İstanbul) : 4586 

Necdet İ N C E K A R A : 4278 

Necdet UĞUR : 5361. 5363 

Necdet Y I L M A Z (Bursa) : 4533 

Necdet Y Ü C E R (Çorum) : 5359 

Necip BİLGE ( N i ğ d e ) : 4014. 4015. 4026. 4079. 

4333. 4334. 4476. 4477. 5097-5099. 5101 

Necip M İ R K E L Â M O Ğ L U (İzmir) : 5353 

Necmettin S A D A K (Dışişleri Bakanı) : 4039. 4040. 

4048. 4060. 4157. 4187. 4193 

Necini HOŞVER : 5371 

Necmi Ö K T E N (Çorum) : 5355 

Nedim Ö K M E N : 4215 

Neşir Yoluyla veya Radyo ile İşlenecek Bazı Cürüm

ler Hakkında Kanun : 5338 

Nevzat E R C A N : 5371 

New-York : 4044. 4157. 5304 

Neu-York Herald Tribüne Gazetesi : 4116 

Neyzen TEV Fİ K : 4523 

Niğde : 4769. 4886. 5013 

Nihat DİLER (Erzurum) : 5360 

Nihat ERİM : 4160. 4164. 4188. 4201. 4206. 4273. 

4277. 4278. 4279. 4297. 4299. 4300. 4301. 4310. 

4350. 4351. 4352. 4672. 4713. 5357. 5360 

Nihat İ Y R İ B O Z (Çanakkale) : 4264 

Nihat KİRİŞÇİOĞLU : 510i. 5122. 5144. 5154 

Nihat K U B İ L A Y : 5365 

Nihat Reşat BELGFR (İstanbul) : 4266. 4575. 4583 

Niyazi A Ğ I R N A S L I : 5374 

Niyazi Ünal A L Ç I L I (Yozgat) : 4569. 5101. 5122 

Norveç : 4013. 4024. 4025. 4042. 4060. 4071. 4134. 

4186. 4194. 4961. 5051 

Noterlik Kanunu : 4566. 4567. 4570. 4582. 4588. 

4589 

Numune Hastahanesi : 4990 

Nurettin A K Y U R T (Malatya) : 5353 

Nuri O C A K Ç I O Ğ L U (Malatya) : 4653 

Nuri O K Ç U O Ğ L U (Bingöl) : 4368 

Nuri Ö Z S A N (Muğla): 4434.4708. 4711. 4715. 4717. 

4718.4722.4870 

Nuri SERTOĞLU (Sinop) : 4264. 4280. 4293. 4516. 

4534. 4540. 4541. 4549. 4555. 5236. 5337 

Nuri Y A M U T (Genelkurmay Başkanı) : 4117 

Nurullah K U N T E R : 4360 

Nusret K İ R İ Ş Ç İ O Ğ L U (Çanakkale) : 4359. 4609. 

4614. 4620. 4699. 4705.5532 

Nüvit Y E T K İ N : 5352 

Nüzhet S A K İ R : 4389 
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O.Saim S A R I G Ö L L Ü : 5375 

Oğuz A Y G Ü N (Ankara) : 5364 

Oğuz O R A N (İstanbul) : 5353 

Oğuzhan A S İ L T Ü R K (Malatya) : 5372 

Ole Bjorn (Danimarka Dışişleri Bakanı) : 4155 

Oııaltı Mart Faciası : 4389 

Onur K U M B A R A C I B A Ş I : 5371 

Onural Şeref B O Z K U R T : 5368 

Ordu : 4769.4886. 5013 

Orhan ERFN : 5361 

Orhan K O R (İzmir) : 5380 

Orhon Kitabeleri : 5464 

Orman Kanunu : 4740. 5066 

Orman Umum Müdürlüğü : 4798-4800, 5974 

Orta Anadolu : 5056, 5059 

Ortadoğu (Ortaşark) : : 4014.4020.4038.4125,4129. 

4132. 4138. 4141. 4148. 4150. 4151. 4161. 4166. 

4170-4172. 4175. 4177. 4180. 4185. 4200. 4250. 

4977, 4979. 4981. 4982. 5367 

Ortadoğu Komutanlığı : 4021. 4022. 4168.4169. 

4170 

Ortodoks : 4400 

Oslo : 4060 

Osman B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) : 4280, 4332. 4368. 

4414. 4424. 4426. 4429. 4430. 4436. 4437. 4444. 

4449. 4450. 4465. 4475. 4480. 4481. 4496. 4497. 

4500. 4501. 4511. 4513. 4515. 4517. 4544. 5001. 

5142. 5145. 5150, 5169-5171. 5183. 5188. 5193. 

5194. 5200. 5215. 5217. 5221-5223. 5226, 5228. 

5229. 5235. 5236. 5243. 5245. 5249. 5251. 5252. 

5255-5261. 5268. 5288. 5308. 5321, 5322, 5337 

Osman Cevdet L R K U T : 5373 

Osman K A P A N İ (İzmir) : 4026. 4041. 5224-5226. 

5401. 5416, 5417. 5423. 5432-5434 

Osman K A V R A K O Ğ L U (Rize) : 4322.4326.4328. 

4331, 4332. 4368. 4492. 4642. 4870. 5235. 5284. 

5288.5289. 5307 

Osman K O K S A L : 5374 

Osman Şevki Ç İ Ç F K D A Ğ (Ankara) : 4215.4368. 

4382. 4383. 4699. 4700. 4735. 5122. 5123. 5277. 

5295. 5304. 5306. 5317. 5333. 5334. 5401. 5408. 

5416. 5426.5427.5434 

Osman Talat İLİ EKİN : 5100.5121. 

Osman Zeki EFEOĞLU (İzmir) : 5357 

Osmanlı : 4221. 4237. 4912, 5463 

Osmanlı Bankası (Bankı Osmaniye . Ottoman 

Bank) : 4207. 4209.4210.42 12-4215. 4217-

4234. 4236. 4237. 4240-4244. 4247-4259 

Osmanlı Devleti : 4224.4236.4247 

Osmanlı Hükümeti : 4209.4247 

Osmanlı İmparatorluğu : 4225. 4236. 4243. 4244. 

4250. 4359.4368.5144 

Osmanlı Türkçesi : 5463 

Osmanlı Türkleri : 5463 

Osmanlıca : 5451. 5457 

Ottowa : 4013. 4024. 4025. 4028. 4038. 4043.4148. 

4151.4153-4156,4158.4171.4184.4188.4199 

Ottowa Konferansı : 4148.4160.4166 

Ö.Zekâi D O R M A N (İstanbul) : 5355 

Ödemiş : 4480.4669 

Ömer Faruk S A N A Ç (Elazığ) : 4084. 4625. 4635. 

4637.4642.4647,4869 

Ömer Havyam : 4276 

Önal : 5325 

Örfi İdare Kanunu : 5171. 5177-5179. 5195. 5222. 

5258 

- P -
Padişah : 4359 

Pakistan : 4297. 4959. 4962. 4967 

Pancar Ekicileri Kooperatifi : 5010 

Pançeri : 4245 

Paris : 4044. 4049. 4065. 4086. 4118. 4119. 4123. 

4125. 4140. 4141. 4207. 4209. 4211. 4214. 4218. 

4219. 4237. 4246. 4248. 4289. 4502 

Paris Muahedesi : 4056,4128 

Paris Üniversitesi : 4290.4309 

Parlamento : 4862. 5415. 5432. 5462. 5467. 5468 

Parlamentolararası Turizm Birliği : 5087. 5093 

Partitokrasi : 5049 

Pasinler Kazası : 4617 

Paşa S A R İ O Ğ L U : 5365 

Pazaryeri : 4527. 4531-4533. 4535-4543. 4545-4552. 

4557. 4558 

Pertev A R A T ( İ z m i r ) : 4097. 4556. 4943. 5062. 

5122. 5136. 5137. 5144. 5146. 5203. 5236 

Pertev A Ş Ç I O Ğ L U : 5369 

Petrol İstihlâk Vergisi : 4996 

Petrol Kanunu : 5231 

Ph. Garelli : 4215 

Pire : 4993 

Piri Reis Haritası : 4991 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu : 4432. 5018. 5048. 

5171.5177 

Polonya : 4060.4169.4205 

Polonya Hükümeti : 4060 

Poneiri : 4257 
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Portekiz : 4013. 4024. 4025. 4042. 4060. 4071. 4194. 

4961.4962 

Post Gazetesi : 4197 

Posta Telgraf ve Telefon İdaresi (P.T.T.. P.T.T 

Umum Müdürlüğü) : 4787. 4802. 4825-4828. 

4837. 4838. 4857. 4871. 4910. 4915. 4917. 4920. 

4922. 4925. 4927. 4932 

Postdam Konferansı : 4120 

Postdam Anlaşması : 4271 

Protestan : 4400 

- R -

Radyo Kanunu : 5154 

Rahmi S A N A L A N : 5373 

Rai!' A Y B A R (Bursa) : 4251. 4252. 4564. 4565 

Raif M E T O : 5145 

Raman : 4884. 5012 

Rami : 4982 

Ramiz EREN (Ankara) : 5449 

Randell : 4979 

Rasim H A N C I Ü Ğ L U : 5376 

Rasmussen (Danimarka Dışişleri Bakanı) : 4060 

Recep Ercüment K O N U K M A N : 5368 

Recep KIRIŞ : 5372 

Recep PEKER : 4434. 4435. 5244. 5251 

Recep Peker Hükümeti : 4402. 4514. 

Refet A K S O Y (Ordu) : 4084. 4214. 4281. 4512. 

4542. 4602. 4642. 4870. 4976. 5143. 5178. 5302. 

5304. 5305. 5374 

Refet T A V A S L I O Ğ L U (Denizli) : 5224 

Refik K O R A L T A N : 5224 

Refik S A Y D A M : 4658 

Remzi BİRAN'I" ( K o n y a ) : 4214. 4602. 4642. 4870 

Remzi K O Ç A K (Kütahya) : 5400. 5444 

Ren Nehri : 4164 

Resmi Gazete : 5095. 5096. 5149. 5340. 5389 

Reşad G Ü Ç L Ü (Seyhan) : 4333. 4334. 4368. 4475. 

5401.5420.4569.4571 

Reşat A R P A C I O Ğ L U (Amasya) : 5353 

Reşat Şemsettin SİRER (Sivas) : 4265. 4266. 4288. 

4307,4309. 4516 

Reşit Kemal T İ M U R O Ğ L U (Ur fa ) : 5400 

Reşit Paşa : 4052 

Reşit Ü L K E R (İstanbul) : 5556 

Reuter Ajansı : 4021.4022 

Reyhanlı : 4976 

Rıdvan Nafiz EDGÜER : 4267 

Rıfat B A Y A Z I T : 5365 

Rıfat ETKER : 5374 

Rıfat ÖZDEŞ (Kırşehir) : 4214. 4284. 4515. 4870. 

5134.5326 

Rıfat T A Ş K I N (Kastamonu) : 4527 

Rıfkı Salim B U R Ç A K ( E r z u r u m ) : 4026. 4035. 

4036. 4041. 4047. 4193, 4264. 4265. 4269. 4312, 

4316. 4347. 4348.4351. 4605. 4606.4608. 4609. 

4615.4618. 4632.4643 

Rıza ERTEN (Mardin) : 4214. 4870 

Rıza ISITAN : 5352 

R ı z a T O P Ç U O Ğ L U (Erzurum) : 5444 

Rifat A L A B A Y (Konya) : 4251. 5275. 5449 

Rifat S İVİŞOĞLU (Zonguldak) : 4081. 5235. 5401 

Rio de Janeiro : 4187 

Robert Kolej : 4360 

Robert Schuman (Fransız Dışişleri Bakanı) : 4061. 

4111,4114.4154.4155 

Robertson (İngiliz General) : 4162 

Robespiyer: 5149 

Rolan (Madam) : 4426. 4427 

Roma : 4162.4171 

Romanya : 4031.4186 

Roosevelt : 4206 

Rönesans : 4426 

Rumelikavağı : 4388 

Rumlar: 4674 

Rus. Ruslar : 4086. 4096. 4097. 4100. 4101.4114. 

4120. 4157.4172. 4179. 4180. 4185. 4195. 4196. 

4388.4569 

Ruso : 4353 

Rükneddin N A S U H İ O Ğ L U (Edirne) : 4548, 4549. 

4564. 4582 

Rüştü O K T A R (Van) : 5348 

- S -
S.Avgın (Kayseri) : 5349 

S.Feridun G Ü R A Y : 5365 

S.Süruri N A S U H O Ğ L U (Kütahya) : 4568, 5101 

Sabri A K S O Y : 5390 

Sabri E R D U M A N (Erzurum) : 4081.4212.4616-

4618. 4621.4632.4633 

Sabri T O P Ç U O Ğ L U : 5374 

Sadabad Paktı : 4128.4183 

Sadettin K A R A C A B E Y : 4587 

Sadık A L D O Ğ A N : 4146. 4398 

Sadık A R T U K M A Ç : 5374 

Sadık GİZ (İzmir) : 4079. 5409. 5444 

Sadık PERİNÇEK : 5355 

Sadi ERDEM : 5365 

Sadi K O Ç A Ş : 5373-5375 

5 4 9 4 



Sadrazam : 4359 

Sadrettin Ç A N G A (Bursa) : 5353 

Sadri Maksudi A R S A L (Ankara) : 4079 

Saffet ARI K A N : 4678 

Sağcılık ve Solculukla Mücadele Kanunu : 4422 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı (Sağlık Bakan-

iığı) : 4594,4861.4919 

Sahir Kurutluoğlu : 5352 

Saim Ö N H O N (Kocae l i ) : 4515 

Saint Laurent (Kanada Hariciye Nazırı) : 4058 

Sait K A N T A R EL (Kastamonu) : 4527 

Salah Y A R G I : 4680 

Salamon A D A T O (İstanbul) : 4577. 4583. 4721. 

5098. 5429 

Salı Pazarı : 4847. 4934. 5007 

Samet A Ğ A O Ğ L U (Manisa) : 4079. 4215. 5145. 

5252.5258 

Samsun : 4212. 4664. 4665. 4847. 4934. 5007 

Samsun Konsorsiyumu (Consartium Samsun-Si-

vas) : 4207.4209. 4214. 4218. 

San Francisco Konferansı : 4159 

Sao Paule : 4755 

Sarıkamış : 4055, 4842. 4932 

Sarıyar : 4388. 4885 

Sarıyar Hidroelektrik Santrali : 4988 

Savcılı Bucağı : 4434 

Savunma Vergisi : 4815. 4865. 5068 

Sayım Vergisi : 4995 

Schumachcr : 4164 

Sebati A T A M A N : 5388-5391. 5394. 5399. 5401-

5405. 5407-5412. 5414-5416. 5419-5422. 5432-

5434, 5436-5438 

Seçim Kanunu : 4315. 4372. 4397, 4406, 4433, 4441. 

4447. 4467. 4683-4685. 4696-4698. 4704. 4705. 

4708. 4709. 4712-4717. 4721 -4723. 4725. 4727-

4731. 4733-4735. 4740. 5048. 5154. 5166. 5171. 

5211. 5332. 5396. 5398. 5399. 5402. 5403. 5405. 

5409, 5411. 5415. 5420. 5421. 5429. 5430. 5440. 

5443. 5446 

Sedat BARI (Seyhan) : 4026.4041.4084.4214. 4282. 

4602. 4643. 4870. 5401. 5412, 5417 

Selanik : 5452 

Selçuk ERVERDİ : 5362 

Selim SARPER : 4112 

Senihi Y Ü R Ü T E N (İstanbul ) : 4043.4048 

Senirkent : 4544. 5025. 5047 

Seratan Madan : 4072.4075 

Serbest Fırka : 4389. 5263. 

Server S O M U N C U O Ğ L U ( S i n o p ) : 4368. 4408. 

4462. 4485. 4487.4492. 4539. 4542, 4545. 4557. 

4558. 4870. 5122. 5158. 5200. 5202. 5213. 5216. 

5222. 5228. 5229. 5231 -5235. 5285. 5286. 5291 -

5293. 5296. 5298-5300. 5303. 5308. 5309.53 I I . 

5318-5320. 5329-5332. 5334. 5335 

Sevr: 5342 

Seyfi KURTBEK (Ankara) : 4215 

Seyfi O K T A Y : 5369 

Seyfi O R A N (İstanbul) : 4602. 4642. 4869 

Seyhan : 4403. 4405-4408. 4544. 4664. 4885. 4953. 

4954. 4956.4977 

Seyhan Barajı : 4785. 4813. 4881. 4987. 4992 

Seyit Osman SEVİMLİ : 5372 

Sezar: 4356. 5460 

Sforza(Kont) : 4111.4112 

Shakespeare : 4677 

Shuman (Bkz. Robert Schuman) : 

Sıddık Sami O N A R : 4299. 4316. 4347 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti : 5067. 5068 

Sınai Kalkınma Bankası : 4893.4894.4910 

Sırrı A T A L A Y ( K a r s ) : 4284. 4368. 4469. 4473-

4475. 5158. 5222. 5225. 5236. 5282. 5284, 5286. 

5287. 5289-5291. 5295. 5299, 5308. 5309. 5315. 

5352 

Sırrı T U R A N L I (Adıyaman) : 5380 

Sıtkı A T A N Ç (Tokat) : 4492. 4741. 5307. 5334 

Sıtkı Salim B U R Ç A K (Prol.Dr.) : 4177 

Sıtkı U L A Y : 5375 

Sıtkı Y I R C A L I (Balıkesir) : 4215. 5199 

Silifke : 4537 

Simav : 5013 

Sinan T E K E L İ O Ğ L U (Seyhan) : 4041. 4067. 4094. 

4095. 4322 

Sir Harold Macnillon : 4064 

Sirkeci : 4842. 4932 

Sivas : 4212.4418 

Sivas Konsorsiyumu : 4207. 4209. 4214. 4218 

Slav : 4123 

Sofizm : 4353 

Soğuksu : 4665. 4674. 4842. 4932 

Sokrat: 4353 

Soma : 4768. 5041 

Soma Termik Santrali : 5012 

Sorbon Üniversitesi : 4289 

Sosyal ve Ekonomik Konsey : 5252. 5253. 

Sovyetler Birliği (Sovyet Rusya. Rusya) : 4013. 4017. 

4031. 4044. 4045. 4059. 4061. 4092. 4115. 4116. 

4119.4130. 4135-4137. 4152-4154.4159-4161. 
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4169.4172-4177.4179.4180.4184.4186.4187. 

4195. 41%. 4198. 4200. 4205. 4200. 4386. 4418. 

4421. 4959. 5409 

Stalin : 4196 

Stanley Hadisesi : 5131-5133.5180 

Sterlin : 4960 

Stokholm : 4060 

Strazburg : 4139.4150 

Strazburg Asamblesi : 4201 

Suad Hayri ÜRGÜPLÜ (Kaşseri) : 4026.4041.4063. 

5375 

Suat B A Ş O L (Zonguldak) : 4280. 4130. 4434. 4437. 

4949. 4975. 5048, 5049. 5245. 5261. 5288 

Sııdi M I H Ç I O Ğ L U (Manisa) : 4618. 4620 

Sulhi D Ö N M E Z E R : 4358. 5250 

Sultan Hamit (Abdulhamit) : 4239. 5148. 5170 

Sultan Mehmet. Beşinci : 4388 

Suriye : 4141. 423 1. 4237. 4961. 4963. 4976. 4977. 

4993. 5052 

Suriye Bankası : 4237 

Suriye Lirası : 4992 

Susığırlık (Susurluk) : 4764. 4880. 5010 

Suudi Arabistan : 4141 

Süleyman Arif EMRE : 5363 

Süleyman Fehmi K A L A Y C I O Ğ L U (Trabzon) : 4084. 

4870 

Süleyman KURANEL(Gazian tep) : 4102 

Süleyman Sırrı K1RCALI : 5365 

Sümerbank : 4227. 4857. 4956. 5017 

Süreyya ENDİK (Çanakkale) : 4090 

Süreyya KOÇ (Balıkesir) : 5358 

Süveyş Kanalı. Süveyş : 4113.4144.4172. 4196. 4197 

- Ş -

.Şam : 4286. 4287 

Sapana : 5013 
Şarki Ortodoks Kilisesi : 4592 

Şarköy : 4847. 4934. 5007 

Şefik B A K A Y (Kırklareli) : 4084. 4214. 4602.4642. 

4870. 5098 

Şefik T Ü R K D O Ğ A N (Siirt) : 4569 

Şefik U L U Ç A Y (Samsun) : 4081. 4212 

Şeker ve Glikoz İstihlak Vergisi : 4783. 4815. 4822. 

4865. 4996. 5042 

Şemi ERGİN (Manisa): 4377.4375. 4438-4441. 4443. 

4446. 4477. 4486. 4487. 4495. 4497. 4699. 4716. 

4717.4741.5101 

Şemsettin G Ü N A L T A Y (Erzincan): 4039. 4193. 4194. 

4286. 4287. 4426. 4427. 4504. 4506. 4515. 4727 

Şerafettin K ( ) \ l R A Y (Erzurum) : 5355 

Şeref B A K Ş I K (İzmir) : 5353 

Şeriat : 4439 

Şevket A S B U Z O Ğ L U : 5352 

Şevket M O C A N (Tekirdağ) : 5335. 5336 

Şevki ECEVİT (Sivas) : 4568. 5122 

Şevki HASIRCI (Ayılın) : 4473. 5235 

Şevki Y A Z M A N (Elazığ) : 4564 

Şili : 4960-4962.5204 

Şimal Buz Okyanusu : 4184 

Şimali Afrika : 4986 

Şmasi Ö Z D E N O Ğ L U : 5352 

Şurayı Devlet Reisliği : 4806.4860. 5066 

Şükrü B A B A N : 4299. 4301. 4310. 4350. 4351 

Şükrü K E R İ M Z A D E (Kastamonu) : 4527 

- T -
T C . Emekli Sandığı (Emekli Sandığı) : 4809. 4991. 

5023. 5057. 5076. 5081. 5084 

T C . Merkez Bankası (Merkez Bankası) : 4077. 4088. 

4089. 4104. 4107. 4209. 4211. 4216. 4219. 4239. 

4757. 4777-4779. 4784. 4791. 4856. 4857. 4891. 

4892. 4902. 4903. 4906. 4907. 4910. 4947. 4957. 

5054. 5063. 5071. 5294 

T.C.Ziraat Bankası : 4857.5224 

Taft : 4016 

Tahsin C O Ş K A N (Kastamonu) : 4543. 4705. 5388. 

5389. 5438. 5440. 5441 -5444. 5446 

Tahsin T O L A (İsparta) : 4515 

Takriri Sükun Kanunu : 4349, 5222. 5225 

Taksim : 4580 

Tan Gazetesi : 4039 

Tanzimat : 4128.4181.4189.4360. 5459 

Tanzimat Gazetesi : 4359 

Tapu Kanunu : 4560-4563. 4565-4567. 4569. 4570. 

4572. 4579. 4587. 4588 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü : 4806. 5066. 

5067 

Tarama Dergisi : 5453. 5467 

Targuay Anlaşması : 4545 

Tarık GÜR ERK (İzmir) : 4214. 4226. 4230. 4231. 

4237. 4239. 4242. 4246. 4247. 4252. 4602. -1870. 

4964.4966.5412 

Tarık K O Z B F K (Konya) : 5441. 5444. 5449 

Tarık Mümtaz : 5145 

Tarık Ziya EKİNCİ (Diyarbakır) : 5361 

Tarım Bakanlığı : 4838. 4861. 4929. 4976 

Tarım Kredi Kooperatifleri : 4974 

Tarım Satış Kooperatifleri : 4974 
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Tasviri Efkâr : 5262 

Taşköprü : 4554, 4769. 4886. 5013. 5439. 5440. 

5442, 5443. 5445 

Taşova Kazası : 4549 

Taşucu : 4537. 4847.4934 

Tayfur S Ö K M E N (Hatay) : 5400, 5441 

Tay mat Kanunu : 4992 

Teberiye : 4402 

Tediye Birliği : 5294 

Tekel Savunma Vergisi : 4782 

Tekel Umum Müdürlüğü : 4783. 4799. 4757. 4910 

Teksas : 4979 

Temsilciler (Mümessiller) Meclisi : 4016. 4017 

Temyiz Mahkemesi (Mahkemei Temyiz) : 4360. 4684, 

4693. 4694. 4731. 4736. 4744. 4745. 5094. 5181. 

5216. 5273 

Tenkid Gazetesi : 4279. 4307 

Teokratik : 4462 

Teşkilâtı Esasiye Encümeni : 5428. 5429 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu : 4279. 4364. 4368. 4369. 

4414. 4693. 4747. 4870. 5000. 5105. 5112. 5114. 

5123. 5220. 5388. 5411. 5428. 5431. 5451. 5455. 

5456. 5464. 5469. 5470 

Tevfik İLERİ (Samsun) : 4084. 4214. 4215 . 4539. 

4542. 4549. 4609-4612. 4617, 4627. 4628. 4632 

Tevfik K O R A L (Trabzon) : 5400. 5441. 5446 

Tevhidi Efkar : 5262 

Tezer T A Ş K I R A N (Kars) : 4621-4623. 4628-4634. 

4638. 4640. 4643. 4647. 4649. 4650. 4653. 5448. 

5455. 5459. 5465. 5466-5468 

Thames : 4139 

Ti beru s : 5460 

Ticaniler (Ticani, Ticanilik) : 4350. 4390. 4402. 5168 

Ticaret Komisyonu : 4253 

Ticaret Vekâleti : 4853. 5054, 5058. 5131. 5132 

Ticaret Vekili : 4250 

Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı : 5058 

Times Gazetesi : 4135. 4137-4139. 4669 

Tiran Radyosu : 5327 

Tokat : 4549 

Toprak Mahsulleri Ofisi : 4758. 4786-4788. 4864. 

4892. 4910. 4911. 4947, 5033. 5049. 5050. 5058-

5060. 5302 

Toprak Mahsulleri Vergisi : 5042 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü : 4806. 4860. 

5066. 5067 

Tosya : 4769.4886. 5013 

Totaliter: 4314. 4392. 4723. 5010, 5018. 5132. 5210. 

5241 

Törki Anlaşması : 4972. 4995 

Trablus : 4175 

Trablusgarp Harbi : 4131 

Trabzon : 4410. 4664. 4665. 4674. 4847. 48-kS. 4934. 

5007 

Trakya : 4169. 4189. 4663. 4665 

Truman (Başkan) : 4032. 4048. 4051. 4058. 4059. 

4061. 4154. 4159. 4160. 4170.4174. 4186. 4187 

Truman Doktrini : 4031. 4037. 4087. 4098 

Tryvie Lie (Birleşmiş Milletler Gen.Sek.) : 4016 

Tudeh Partisi : 4179 

Tunçbilek : 4768. 4885.5041 

Tunçbilek Termik Santrali : 5012 

Tunus : 4133.4179. 4963 

Turgut : 5325 

Turhal : 4880. 5010 

Turhan F E Y Z İ O Ğ L U (Kayseri) : 5357 

Turhan T A Y A N (Bursa) : 5372 

"Tutanakları İnceleme Komisyonu : 5395. 5405. 5409. 

5411 -5413. 5421. 5422. 5429. 5436. 5438. 5442 

Türk Ceza Kanunu. Ceza Kanunu : 4276. 4291. 4237. 

4368-4375. 4377. 4378. 4380. 4384. 4397. 4423. 

4431. 4435. 4444. 4445. 4449. 4450. 4452. 4700. 

5108. 5109. 5115-5117. 5119. 5125-5127. 5129. 

5140. 5143. 5155-5158. 5181.5197. 5198. 5203. 

5204. 5211. 5212. 5217-5220. 5238. 5250-5252. 

5255. 5269. 5273. 5274. 5278-5280, 5282. 5285-

5287. 5289, 5291. 5293. 5296. 5307-5311. 5319. 

5434 

Türk Devleti : 4094. 5296 

"Türk Devrimi. Türk İnkılâbı : 4590. 5349. 5447 

Türk Dili : 5447. 5453. 5454. 5457. 5462. 5464, 5468 

Türk Lirası, Türk Parası : 4099.4121.4122.4207-

4212. 4216. 4219. 4221. 4223. 4227. 4229. 4237. 

4249. 4773. 4812. 4918. 4919. 4943. 4988. 4992. 

5211.5302 

Türk Ordusu : 4041. 4043. 4052. 4054. 4055. 4116. 

4118. 4)47.4168.4200.4612.4812. 4813.4918. 

4919 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Ka

nun : 4078. 4237 

Türk Parlamentosu : 4251 

Türk Silâhlı Kuvvetlen, Silahlı Kuvvetler : 5351-

5353. 5355-5364. 5367-5373. 5375-5387 

Türk. Türkler, Türk Milleti. Türk Ulusu : 4014.4015. 

4033. 4037.4041. 4043. 4046. 4049. 4051 -4057. 

4062. 4064. 4067-4070. 4094. 4095. 4097. 4099. 

4112,4113.4115-4118.4122-4125.4128.4129. 

4132. 4134. 4136. 4139. 4140. 4142-4144. 4151. 
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4158.4159.4161.4165. 4167.4169-4171.4175. 

4180.4181.4188.4189.4192.4194-4197.4199. 

4201 -4204. 4208. 4210. 4213. 4216. 4218. 4222. 

4224. 4227-4229. 4233. 4235. 4238. 4240. 4244. 

4246-4249. 4251. 4261. 4270-4272. 4276. 4280. 

4294. 4295. 4297. 4298. 4300. 4302. 4306. 4310. 

4312. 4314. 4315. 4319. 4322. 4344. 4345. 4349. 

4368. 4369. 4372. 4383. 4409. 4414-4417. 4420. 

4427. 4451. 4459. 4460-4462. 4524. 4560. 4603. 

4611. 4624. 4648. 4659. 4677. 4681. 4711. 4712. 

4716. 4717. 4720. 4722. 4723. 4725. 4735. 4739. 

4777. 4786. 4790. 4837. 4838. 4844. 4849. 4859. 

4878. 4887. 4909. 4912. 4918. 4929. 4942. 4944. 

4955. 4959.4969. 4978. 4979,4982.4983. 5003-

5005. 5008. 5009. 5017. 5018. 5020-5022. 5028. 

5030. 5055. 5056. 5060. 5061. 5110. 5112. 5117. 

5123. 5136. 5147. 5149-5151. 5164. 5165. 5168. 

5190. 5194. 5195. 5198-5200. 5224. 5238. 5241. 

5243. 5247. 5257. 5258. 5269. 5296-5298. 5327. 

5340. 5341. 5344-5347. 5351. 5353. 5357. 5359. 

5360. 5364. 5366. 5368. 5372. 5373. 5376-5380. 

5405. 5449. 5450. 5452. 5454. 5465. 5466. 5468. 

5469 

Türkçe : 4217. 4304.4360. 4400. 4401. 5314. 5447-

5452. 5454-5457. 5459-5461. 5463 . 5465-5468. 

5470.5471 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (T .B .M.M. . Meclis. 

Büyük M i l l e t M e c l i s i ) : 4014-4016.4019. 

4021. 4023. 4024. 4026. 4027. 4029. 4033. 4034. 

4038. 4040.4042. 4048. 4049. 4056. 4065.4067-

4069. 4076,4085.4087. 4090, 4092-4095. 4097. 

4100-4102.4143.4144,4149.4180-4185.4188. 

4191-4194. 4197. 4202. 4204. 4212. 4213. 4216. 

4217. 4219. 4220. 4222. 4224. 4225. 4235.4243-

4245. 4248.4249. 4251-4254. 4257. 4259. 4261. 

4265. 4267. 4268. 4272. 4281. 4284. 4285. 4287. 

4290. 4292. 4294. 4296. 4297. 4306. 4307. 4311. 

4313-4315. 4318. 4324.4343. 4344, 4347. 4351. 

4352. 4356. 4359. 4362. 4367. 4382. 4388. 4408. 

4409. 4413. 4414. 4422. 4425. 4426. 4428. 4429. 

4449. 4453. 4457. 4461. 4463. 4469. 4472. 4481. 

4182. 4486. 4511. 4513. 4528. 4536. 4537. 4539-

4548. 4550. 4552. 4554. 4555. 4557. 4560. 4565. 

4569. 4578. 4591. 4597. 4601. 4605. 4606. 4613. 

4631. 4633. 4644.4647. 4649. 4660. 4671. 4672. 

4675. 4680.4682.4684-4688. 4691-4699. 4705. 

4706. 4709. 4713. 4715. 4721. 4729. 4730. 4733. 

4735-4738. 4740. 4741. 4743. 4747. 4784. 4789. 

4790. 4794.4802. 4806. 4813. 4814. 4822. 4824. 

4849. 4850. 4859. 4860. 4862. 4867. 4870. 4895. 

4902. 4914. 4938. 4939. 4941-4943. 4946. 4949. 

4950. 4952. 4953. 4965. 4994. 4995. 4998. 4999. 

5001-5003. 5011. 5020. 5022. 5025. 5026. 5046. 

5056. 5061. 5062. 5064. 5066. 5067.5076-5080. 

5083-5089. 5092-5094. 5097. 5099. 5104. 5107, 

5111,5114. 5117. 5122. 5130. 5131. 5134-5139. 

5142. 5143. 5146, 5147. 5150. 5151. 5156. 5158. 

5162, 5170. 5172. 5176. 5179. 5181. 5184. 5187. 

5190. 5192. 5199. 5202-5206. 5209. 5215. 5223. 

5226. 5227. 5230-5232. 5234-5237. 5249. 5255. 

5264. 5272-5274. 5282. 5283. 5285. 5291. 5292. 

5300, 5321. 5324-5326. 5328. 5329. 5333. 5340-

5342. 5344-5364. 5367-5371. 5385. 5388. 5389, 

5391-5396. 5402. 5407. 5409. 5412. 5415. 5420. 

5421. 5423. 5424. 5428. .5429. 5431. 5432. 5435. 

5438. 5442. 5448. 5451. 5462. 5468. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. Reisliği. 

Meclis Başkanlığı : 4743. 4949. 4999 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Hükümeti. 

Türkiye Hükümeti) : 4043. 4045. 4074. 4075. 

4078. 4115. 4117. 4118. 4150. 4180. 4202. 

42 15. 4217.4221. 4229. 4286. 5223. 

Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye : 4014-4018. 4020. 

4021. 4023-4029. 4032. 4034.4035. 4037-4039, 

4041-4046. 4048. 4049. 4052, 4054-4057. 4059-

4062. 4064. 4065.4068. 4074. 4075. 4077. 4079. 

4082. 4085. 4086.4091. 4093. 4094.4099.4101 -

4107,4111 -4118,4120-4123. 4126. 4127. 4129. 

4130.4134-4142. 4144. 4145. 4147-4153. 4155-

4166. 4170-4172. 4174-4195. 4197. 4202. 4204. 

4207-4211. 4213. 4216-4219, 4221 -4224. 4227-

4233. 4237. 4238. 4241. 4242. 4244. 4246-4248. 

4265. 4272. 4285.4286. 4297-4302. 4358. 4366. 

4388. 4392. 4409. 4410. 4419. 4421. 4422. 4434. 

4502. 4540. 4545. 4555. 4608. 4610. 4613. 4619. 

4658. 4659. 4669-4672. 4681. 4709. 4711. 4712. 

4714. 4721. 4724. 4725. 4737. 4753-4756. 4759. 

4761. 4779. 4852. 4855. 4878. 4895. 4926. 4942. 

4950, 4954. 4959.4962. 4963. 4976-4980. 4983. 

4985-4989. 4994.4995. 4998. 5006. 5008. 5009. 

5014. 5018. 5022. 5025. 5027. 5041. 5057. 5059. 

5060. 5138. 5141. 5142. 5201. 5205. 5209. 5212. 

5225. 5231. 5246. 5292. 5301, 5312. 5324. 5332. 

5343. 5347. 5353. 5357, 5358. 5361, 5362, 5364. 

5365. 5373. 5432. 5452. 5465 

Türkiye Köylü Partisi (Köylü Partisi) : 4387.4474. 

4725. 4949. 4950.4970. 4977. 4983. 4986. 5013. 

5054. 5056. 5137. 5145. 5148. 5157. 5285. 5314 

Türkiye Sanayi Bankası : 4248 
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- u -

UNESCO : 4726. 5230 

Ulaştırma Vekâleti (Münakalât Vekâleti): 4861.5022. 

5023. 5067. 5068 

Uluborlu : 4544 

Ulus Gazetesi : 4320. 4352. 4440. 5146. 5147. 5203 

Ümran Nazif Y İĞ İTER (Konya) : 4212.4705 

Umumi Seçim Kanunu : 4724 

United Press : 4148.4154 

Uruguay : 5208 

Uşak : 5010. 5013 

Uzakşark : 4132 

Uzunköprü : 4240 

Uzza : 4525 

- Ü -
Ümit Mecmuası : 5154 

Üniversite Kanunu : 4261-4267. 4269-4272. 4275. 

4280.4282. 4294. 4299. 4300. 4304. 4305. 4310. 

4312-4317. 4320. 4321. 4323. 4325. 4326. 4330. 

4331.4333.4335 

Üniversite Muhtariyeti Kanunu : 4307 

Ürdün : 4141.4197.4231.4233 

- V -
Vacil A S E N A (Balıkesir) : 4308. 4568. 5121, 5249. 

5324 

Vahap G Ü V E N Ç : 5365 

Vahit Y Ö N T E M (Bolu) : 5400. 5444 

Vakıflar : 4799 

Vakıflar Bankası : 4868 

Vakıflar Umum Müdürlüğü : 4798. 4800 

Vakit Gazetesi : 5428 

Val de Graca : 4402 

Valon : 4400 

Van :4410.4665.4769. 4842. 4886. 4932. 5013 

Vanderberg : 4059. 4187 

Varlık Vergisi : 4946. 5224 

Varşova : 4060 

Vasfi MENTEŞ (İzmir) : 4026. 4041. 4079 

Vasfi Mahir K O C A T Ü R K (Gümüşhane) : 4600.4651 

Vasfi Raşit S EV İĞ : 4266 

Vatan Gazetesi : 4277. 4421.4979. 5262 

Vaymar Kanuni Esasisi : 4412 

Vedat Ö N S A L : 5362 

Vefa T A N I R : 5362. 5363. 5371 

Vefık Paşa : 4339 

Vehbi ENGİZ : 5362 

Vehbi K O C A G Ü N E Y (Erzurum) : 5348 

Vehbi Muhlis D A B A K O Ğ L U : 5365 

Veldet (Prof.) : 5458 

Venezüella : 4962 

Veraset ve İntikal Vergisi : 4823. 5068 

Vergi Usul Kanunu : 4823 

Veyis K O Ç U L U (Kars) : 4516 

Veysi K A D I O Ğ L U (Maraş) : 5358 

Vicdan Hürriyetini Koruma Kanunu : 4454 

Virginia Üniversitesi : 4112 

Volkan Gazetesi : 4352. 4355 

Volter: 4353 

— W — 

Wan Fleet (Kara Kuvvetleri Komutanı) : 4103 

Washington : 4013. 4023-4025. 4027. 4040. 4042. 

4060. 4068. 4071. 4074. 4111.4116. 4117. 4132. 

4143.4157. 4170. 4171. 4173. 4187. 4196. 4197 

— Y — 

Yabancı Sermaye Yatırımı Teşvik Kanunu : 4248. 

4249. 4859 

Yahudi : 4424 

Yahya Galip K A R G I : 4434 

Yakın Şark (Yakındoğu) : 4037. 4038. 4114. 4121. 

4122.4124,4146 

Yargıçlar Kanunu : 5287 

Yargıtay : 5098. 5099. 5217. 5458 

Yasin B O Z K U R T : 5363 

Yaşar ERGİN : 5352 

Yavuz A B A D A N : 4278. 4299. 5412 

Yavuz BAŞER (Muğla) : 4533. 4564 

Yedikule : 4956 

Yemen : 4133 

Y e n i C e p h e Gaze tes i : 5145 

Yeni Mecmua : 5452. 5453 

Yeni Sabah Gazetesi : 4277. 4301. 4352 

Yeni Zelanda : 4961 

Yenice Köyü : 4434 

Yeredoğ KİŞİOĞLU (Kocaeli) : 4720 

Yeşilırmak : 4769,4885 

Yeşilköy Hava Meydanı : 4848. 4934 

Yiğit KÖKER (Ankara) : 5380 

Yol Vergisi : 5042. 5069 

Yorgaki Efendi : 4360 

Yugoslav. Yugoslavlar: 4118. 4132. 4169. 4974 

Yugoslavya : 4017. 4117. 4186. 4188. 4199. 4201. 

4392. 4393. 4397. 4962. 4963. 4988.4989. 5208. 

5215 

Yukarı Şehirviran : 5442-5444. 5446 

Ytıkarıören : 5439 

Yunan Drahmisi : 4992 

5499 



Yunan Hükümeti : 4043 

Yunan Ortodoks Kilisesi : 4392 

Yunan. Yunanlılar : 4064. 4124. 4128. 4132. 4169. 

4197.4203.4204 

Yunanistan : 4014. 4015. 4017 . 4020. 4028. 4043. 

4044. 4058. 4064. 4065. 4074. 4112. 4120-4124. 

4135.4137-4140. 4145. 4146. 4148. 4151 -4153. 

4155.4156.4160.4161.4171.4174.4178.4179. 

4183-4199. 4231. 4237. 4240. 4392. 4397. 4401. 

• 4729. 4749. 4755. 4961. 4986. 5463 

Yunanistan Anayasası : 4392 

Yunanistan Krallığı : 4074. 4075 

Yunanistan Krallığı Hükümeti : 4074 

Yunus Muammer A L A K A N T (Zonguldak) : 5401. 

5419.5436.5470.5471 

Yunus Nadi : 5467 

Yusuf A Y S A L (Kütahya) : 4699 

Yusuf A Z İ Z O Ğ L L I (Diyarbakır) : 4869 

Yusuf K A R S L I O Ğ L U (Yozgat) : 4645. 5280. 5286. 

5288 

Yusuf Ziya A Y R I M : 5380 . 

Yusuf Ziya O R T A Ç (Ordu) : 4515 

Yusuf Ziya T U R G U T (Kayseri) : 4568.5101.5121 

Yüce Divan : 5217. 5256. 5272. 5274. 

Yüksek Seçim Kurulu : 4683-4688.4692-4697. 

4704. 4713. 4714. 4728. 4734. 4735. 4738. 4742. 

4744-4746. 5390. 5391. 5393. 5394. 5396. 5401. 

5402. 5412. 5423. 5439. 5440 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı : 4745.5389 

Yüksek Seçim Mahkemesi : 4706. 4713. 4738 

Yümnü ÜRESİN (Bilecik) : 4215 

Yüzellilik : 5145 

- Z -
Zafer Gazetesi. Zafer: 4142. 4178. 4299. 4425. 5146. 

5147. 5214. 5260. 5265. 5284. 5306 

Zekâi D O R M A N : 5355 , 

Zeki Ç A K M A K Ç I : 5365 

Zeki E R A T A M A N (Tekirdağ) : 4632 

Zeki K U M R U L U : 5352 

Zeki Mesut SEZER (Ordu) : 5400. 5441. 5446 

Zeki Y I L D I R I M : 5364 

Zeyyad M A N D A L İ N C İ (Muğla) : 4026.4079 

Zihni BETİL (Tokat) : 4368. 4372. 4385. 4411. 4431. 

4443. 4445. 4468. 4473-4475. 4478. 4493. 4496. 

4498. 4507. 4509. 5374 

Zihni U R A L (Çorum) : 4368. 4564 

Ziraat Bakanlığı (Ziraat Vekilliği. Ziraat Vekâleti) : 

4662. 4964-4966. 5067, 5068 

Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü. Ziraat Bankası : 

4967. 4974. 4975. 5038. 5056. 4954. 5302 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü : 4976 

Ziya ATIĞ (Kocaeli) : 4515 

Ziya G Ö K A L P : 5454 

Ziya Paşa : 4257 

Ziya T E R M E N (Kastamonu) : 4527. 4543. 4544. 

4552. 4553. 4555. 4600. 4623. 4624. 4631. 4633. 

4946 

Ziya UĞUR (Bursa) : 5353 

Ziyad E B U Z Z İ Y A (Konya) : 4026 

Zonguldak : 4434. 4535. 4540. 4847. 4884. 4934. 

4988. 5007. 5388-5391. 5395-5396. 5399. 5402. 

5404. 5412-5414. 5420. 5421. 5423. 5426. 5435. 

5436 

Zuhuri D A N I Ş M A N (Bolu) : 4544. 4600.4636.4638 

5500 




	00-00 ICINDEKILER
	0000-0XVI GIRIS
	4013-4207 (33) 6095 SAYILI KANUN
	4207-4259 6113 (34) SAYILI KANUN
	4260-4362 (35-) 6185 SAYILI KANUN
	4363-4526 (36-) 6187 SAYILI KANUN
	4527-4559 (37-) 6206 SAYILI KANUN
	4560-4589 (38-) 6217 SAYILI KANUN
	4590-4681 (39-) 6234 SAYILI KANUN
	4682-4746 (40-) 6272 SAYILI KANUN
	4747-4849 (41-) 6297 SAYILI KANUN (1954 BUTCESI)
	4850-4869 (41-) 6297 SAYILI KANUN KOMISYON RAPORU
	4870-5061 (41-c) 6297 SAYILI KANUN GORUSMLERI
	5062-5075 (41-d) 6297 SAYILI KANUN METNI
	5076-5093 (41) 6297 SAYILI KANUN
	5094-5103 (42) 6333 SAYILI KANUN
	5104-5339 (43) 6334 SAYILI KANUN
	5340-5387 (43) KARARLAR (1)
	5388-5446 (43) KARARLAR (2 a-b)
	5447-5471 (43) KARARLAR (3)
	5473-5500 DIZIN



