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—(MıihteJdeim arkadaşımın mütalâalarına (bir iki 

noktada cevap vermek zaruretini duymaktayım. 
Bizim milliyetçilik anlayışımızı Anayasamız 

kesin olarak tarif etmiştir. Hükümet (olarak bu 
tarif ve anlayışın, bu mefhumun dışında hiçbir 
şeye ne müsamahamız ne de itibarımız olamaz. 
Bunu Yüksek Meclisin kesin olarak bilmesinde 
f ayda mütalâa etmekteyiz. 

Suçların takibi mevzuunda Hükümet ıgörüşü 
şudur : Hükümet olarak kanunlarla ikendimizi 
mukayyet saymaktayız ve arkadaşım da kanun 
dışı bir hareketi Hükümetten şüphesiz isteme
mektedir. Kanun ölçüleri içinde bize tenettübeden 
vazifenin kemaliyle yerine getirilmesinde âzami 
hassasiyeti (göstereceğimizden şüphe etmemelidir
ler. 

(Cumhuriyet savcılarının bu mevzularda kendi 
tekdir ölçülerinde yanlış hareket etmeleri halin
de kanunlarımızın verdiği yetkiyi Adalet Bakanı 
kullanmaktadır. 

Kanunları ihlâl eden fiil ve hareketler hangi 
taraftan ıgelirse ıgelsin kanunların bekçiliğini ya
pan Hükümet bunları önlemeyi kendisi için kaçı
nılmaz (bir şeref telâkki etmektedir. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — (Buyurun, soru sahibi,. 
RECAÎ ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Hükümet sözcü
sü ile kanunîlan taklip hususunda zannediyorum 
ihtilaflı halde değiliz. Kendileri istetoiyerelk 
sorumlu duruma geldiler. Şunu arz ve ifade 
edeyim ki, Türkiye'nin isiyasi Anayasasının bir 
Fransa Anayasası hailine gelmesini ve sağdan, 
soldan, ortadan bütün fikir cereyanllarının or
taya dökülmesini şahsan isteyen bir arkadaşı
nızım. 

Ama bunun tahrik edici neşriyatın tahrib-
etmiş olduğu, akıttığı zehirlerin memllejket bün
yesinde ne gibi uçurumlar tevlidettiğinû zan
nediyorum ki, Hükümet idrak etmiş halde de
ğildir. Bir tarihî misal vereceğim : 

Katiyetle hislerden tecerrüdederek, böligevi 
hislerden tecerrüdedeııek arz ediyorum. Türk 
tarihine intikial etmiş 'bir vesikadır. Muharrir 
geçinen ve yahut da yazar geçinen bir adam, 
biz buraya milletvekili olarak geldiğimizin bi
rinci ayı içinde idi. Eğer, arz ederlerse, sayın 
Başkana tevdi ederim. Şöyle (bir görüş tevdi 
etmiş idi; «Ben Kore'de şehit düşten kardeşim 
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için mevlüt okutan, matem tutan Moğoll Türk
leri, Kazan Türlkleri gibi 'kimselere öz Türk 
kardeşini demlyeceğim de, Karadeniz sahille
rinde Rum Pontüs KıraMığının bir kırıntısı olan 
lâzlara, Şarki - Anadolu'da oturan kürtDere, 
Hatay'da, tâbire balkın, memlekettin en mümbit 
yerlerinde oturan, Hatay ve Adanandaki felah
lara, eski Adapazarı 'nda, İzmit havalisindeki 
çerkezlere mi karcDeşim diyeceğim?» («Isamni 
söyle» sesleri) 

Bunu söyliyen Nihal Atsız'm bu neşriyatı 
hakkında hiçbir takibat yapılamamıştır. Eğer bu 
neşriyat bugünün mevzuatına göre suç ıteşkil 
etmiyorsa, memleket bünyesini, biraz evveİM 
konuşmamda arz ettiğim gibi siyasi Sevr Mua
hedesini tahribedici hale sokan ırkçı dumtnmn 
getirdiği iç harp meselesi haline getirilen Ikötü 
cereyanları bertaraf edecek bir (kanun getirsin
ler. 

Bir misal vereyim; bu kanunun, 105 sayılı 
Kanunun espirisi aynı şeydir. Eğer Ondörtllerin 
ırkçı kararı Millî Birlik Komitesi tarafından 
bertaraf edilmeseydi bugün bir siyasi parti 
içinde emniyet tesis edecek olanlar, dışardaıki 
arkadaşlariyle beraber bu mevzudald gayretle
rini daha da ileri götürürlerdi. 

Diğer bir ıhususu daha Hükümete arız ede
yim : Bu ayırıcı neşriyat karşısında Karade
niz'M olsun, Doğu ve Güney - Doğu Ihı olsun, 
serbest (meslek: erbabı olsun servetlerini yiizbi-
nin veya beşyüzbinin üzerine çıkardılar tmı, 
eğer Devletin bünyesinde bu ayırıcı zihniyete 
karşı bir reaksiyon olmazsa, her zaman için 
böyle bir sürgün endişjasiyle yaşıyan bu vatan
daşlar, parayı, istanbul'a, Bursa'ya, İzmir'e, 
Ankara'ya nalkledeceklerdir. Bu, Türkiye'dıe ik
tisadi yönden bir muvazenesizlik yaratmatkita-
dır. Büıtün sermayte İstanbul'da, İzmir'de ve 
Ankara'da toplanmaklta, içtimaî olduğu kadar, 
iktisadi yönden de mahzurlu neticeler doğmak
tadır. [Bir Van'lı »bir Trafbzon'lu tüccar, para
sını İstanbul'a, İzmir'e götürmekte, oradaki 
işçiler, oraya giden başka yerdeki işçiler bun
dan faydalanmaktadır. Amma, sermayemin 
kaçmış olduğu bölgede. Doğu bölgesinde işsiz
lik artmış olacalkjtır. 

Muhterem Heyetinizi ehemmiyetli telâkjM 
ettiğim bir noktaya dikkatini celibetmıeik iste
rim. Meselâ Van'da bir kundura boyacısı günde 
50 (kuruş kazanıyor. Samsun Ma, bir leundnra 
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