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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Vergi Usul Kanunu kabul olundu. 

Emekli Sandığı Kanunu tasarısının bir kı
sım maddelerinin ikinci görüşülmesi yapıldı. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 
F. F. Düşünsel Necmeddin Sakır Sılan 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. Atalay 

İkinci Oturum 
Emekli Sandığı Kanunu tasarısının madde

lerinin ikinci görüşülmesine devam olundu. 
Birleşime ara verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
F. F. Düşünsel S. Pek 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

İV. Atalay 

Üçüncü Oturum 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Görev ve Kuruluş Kanunu, kabul olundu. 

Emekli Sandığı Kanunu tasarısının madde
lerinin ikinci görüşülmesine devam edildi. 

8 . VI . 1949 Çarşamba günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. Atalay 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Amerika Birleşik Devletleri ve Avru

pa iş Birliğine dâhil memleketlerle borçlanma, 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdi için Hüküme
te yetki verilmesine dair Kanun tasarısı 
(Bütçe Komisyonuna) (1/573) 

Raporlar 
2. — Amerika Birleşik Devletleri ve Avru

pa iş Birliğine dâhil memleketlerle borçlanma, 

yardım ve ödeme anlaşmaları akdi için Hüküme
te yetki verilmesine dair Kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/573) (Gündeme); 

3. — Memurin Kanununa ek Kanun tasarı
sı ve Adalet ve Anayasa Komisyonlarının dü
şünceleri hakkındaki raporlarla Bütçe ve İçişle
ri Komisyonları raporları (1/552) (Gündeme) 

4. —• Memur ve hizmetlilerden mal beyanna
mesi alınması hakkında Kanun tasarısı ve içiş
leri Komisyonu raporu (1/566) (Gündeme) 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 10,13 

BAŞKAN — Başkanvekili Baif Karadeniz. 

KATİPLER : Cenap Aksu, (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz.: 
(Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Nurullah Sümer'in Devlet Bakanlığın
dan çekilmesinin kabul edildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/393) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
vardır, okunacaktır. 

4/546 Ankara, 7 Haziran 1949 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Nurullah Sümer'in Devlet Bakanığından çe

kilmesinin kabul edilmiş olduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
îsmet inönü 

2. — Nurullah Sümer'den açılan Devlet Ba
kanlığına Cemil Said Barlas'ın, Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığına Diyarbakır Miletvekili Vedat 
Dicleli'nin ve yeni kurulan İşletmeler Bakanlığı
na îzmir Milletvekili Münir Birsel'in tâyinleri
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/394) 

(4/546) Ankara, 7 Haziran 1949 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Nurullah Sümer'in çekilmesiyle açılan Dev

let Bakanlığına, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ce
mil Said Barlas'ın, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığına Diyarbakır Milletvekili Vedat Dicleli'nin 
ve Anayasanın 48 nci maddesiyle 4951 sayılı Ka
nuna göre kurulan işletmeler Bakanlığına îzmir 
Milletvekili Münir Birsel'in tâyinleri Başbaka
nın teklifi üzerine uygun görüldüğünü saygüa-
ımla arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
ismet inönü 

YUNUS MUAMMEK ALAKANT (Manisa) 
— Bu hususta konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta söz açılamaz. Malû
mat kabîlindendir. Soru sorarsanız o soru üzerin
de müzakere açılır. Anayasaya göre berayı malû
mat arzedilmiştir. 

Arkadaşların soruları vardır. Kamutayın 
verdiği karar mucibince bu soruların muayyen 
bir günde konuşulmasına ve o günün de Pazar
tesi olmak üzere tesbitine karar verilmişti. Fa
kat bunların yarın öğleden evvel görüşülmesi
ne imkân olacaktır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/462) 

BAŞKAN — Tensip buyurursanız; Emekli 
Kanununun bir kısmı dün görüşüldü, bir kısmı 
geri kaldı, evvelâ bunu ikmal edelim, ondan son
ra diğerlerine geçelim. (Muvafık sesleri). 

Emekli Kanunun görüşülmesine devam edi
yoruz. 

GEÇlCt MADDE 29. — Geçici 24 ncü mad
dede yazılı olanlardan; kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce vazifelerinden ayrılmış bulunan
ların, ayrılışları tarihine kadar olan hakları sözü 
geçen geçici maddeye göre mahfuzdur. Bunlar 
hakkında, ayrılışları 21 . XII . 1945 tarihli ve 
4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
veya sonra olduğuna göre, geçici 28 nci madde
nin ilgili fıkraları hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 30. — Geçici 1, 2 ve 3 ncü 
maddelerde yazılı sandıklardan, emekli kesenek
lerini geri almış olanlardan; 

I - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte : 
a) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bu

lunanlar; 
b) Geçici 24 ve 25 nci maddelerde yazılı 

olanlar; 
C; Belediye başkanlığında, illerin daimî 

komisyonu üyeliğinde bulunanlar; 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, 
II - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra yukarda yazılı durumlara girenler de geçiş
leri tarihinden, 

itibaren bir yıl içinde 102 nci madde hükmü
nün haklarında tatbikini kurumları vasıtasiyle 
yazılı olarak Sandıktan istiyebilirler. 

Bu takdirde bunların iade edecekleri emekli 
kesenekleri geçici 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı 
sandıklardan alınmış ise bunların karşılıkları 
o sandıklarca (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) 
Sandığına toptan ve derhal ödenir. 
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Keseneklerini henüz geri almamış bulunanla

rın yukarda gösterilen vazifelere girmeleri halin
de keseneklerinin taallûk ettiği müddetler, yeni 
müddetlerine eklenir, bu kesenekler geçici 2 ve 
3 ncü maddelere göre çalışmalarına devam ede
cek sandılarda ise oralardan bir ay içinde (Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına devredilir. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici (30) ncu maddenin (b) fıkrasındaki 

rakamların sonuna (55 ve 60) rakamlarının ilâ
vesini arzederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

G E Ç Î C Î K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S A I T A Z 
M I FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, (B) 
fıkrası (Geçici 24, 25, 55 ve 60 ncı maddelerde) 
şeklinde yazılacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu değiş
tirgeyi kabul ederek maddede bir değişiklik 
yapmıştır. Bu değiştirge ile beraber maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 30 ncu madde kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 31. — Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte : Emeklilik hakkı tanınan vazife
lerde, belediye başkanlığında ve illerin daimî ko
misyonu üyeliğinde veya geçici 24 ve 25 nci mad
delerde yazılı bulunanlardan: 

a) Fiilî hizmet müddetleri 25 yıl ve daha 
fazla olanlara, istediklerinde yaş kaydı aranmak 
sızın bütün fiilî ve itibari hizmet müddetleri top
lamına ve 41 nci maddedeki nimetlere göre emekli 
aylığı bağlanır. 

b) Fiilî hizmet müddetleri 20 ile 25 yıl ara
sında bulunanlar da 25 yılı doldurmalarından 
itibaren yaş kaydı aranmaksızın emekli aylığı 
bağlanmasını istiyebilirler. Bu takdirde yuka-
rıki fıkraya göre hesaplanacak aylık % 5 nok-
saniyle bağlanır. 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların yaş 
haddi bakımından, evvelki hükümlere göre mük
tesep hakları mahfuzdur. Ancak yaş haddi dola-
yısiyle kurumlarınca emekliye ayrılmaları için 
vazifelerinin 40 ncı madde ile tâyin edilen ya-j 
hadlerini doldurmaları şarttır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında değiştirge 
vardır. Okutuyorum. 

1949 O : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Geçici 31 nci maddenin B fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

b) Fiilî hizmet müddetleri 15 ile 25 yıl ara
sında bulunanlar da 25 yılı doldurmalarından 
itibaren yaş kaydı aranmaksızın emekli aylığı 
bağlanmasını istiyebilirler. Bu takdirde yükarı-
ki fıkraya göre hesaplanacak aylık: % 5 noksa-
niyle bağlanır. 

îsparta Balıkesir Ankara 
S. Koksal E. Çeliköz A. R. Bekman 

Bursa Ankara Çoruh 
Z. Budunç M. Aksoley A. Çoruh 

Ankara Manisa Kocaeli 
H. O. Bekata H. öztarhan C. Aksu 

Siird Manisa Balıkesir 
E. î. Benice Dr. N. Otaman F. Tiritoğlu 

Manisa Balıkesir Niğde 
K. Coşkunoğlu A. Ağabeyoğlu F. Eceı-

Balıkesir Çorum Çorum 
H. Şeremetli E. Alpsar N. Atalav 

Trabzon Ankara Ankara 
M. Yarımbıyık 1. Ezğü N. Tınaz 

Yozgad îsparta Denizli 
K. Erbek R. Güllü N. Küçüka 
Mardin Kastamonu Malatya 

K. Boran M. Akalın M. S. Eti 
Bursa Maraş Kastamonu 
F. Bük E. Soysal T. Taşkıran 

îstanbul Urfa Balıkesir 
A. R. Arı S. K. Yetkin M. Akpmar 

Rize Amasya Amasya 
Dr. F . Kurtuluş Z. Tarhan A. K. Yiğitoğhı 

Zonguldak Denizli Seyhan 
O. S. Orhon O. Çalgüner S. Tekelioğlu 

îstanbul Afyon K. Maraş 
S. Adato Ş. Lâçin A. Yaycıoğlu 

Maraş Bilecik Manisa 
R. Çuhadar R. Bozüyük F. Uslu 
Gazianteb Maraş Ağrı 
B. Kaleli Dr. K. îdil M. Aktan 

Ordu Bolu Yozgad 
Dr. Z. M. Sezer H. Ş. Adal Z. Arkant 

Kırşehir Sivas Yozgad 
Ş. Torgnt Ş. Uma t Olgun 

Amasya Çorum 
A. Eymir N. Yücer 
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Yozgad Erzurum 

F. Akgöl Ş. Ibrahimhakkıoğlu 
Bitlis Kars 

M. Ertan A. Eyidoğan 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun geçici 31 nci maddesinin baş fıkrasında
ki (bulunanlardan) kelimesinden sonra (veya 
bulunmuş olanlardan) kaydının eklenmesini tek
lif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — Buyurun Sait Koksal. 
SAİT Koksal (İsparta) — Muhterem arka

daşlar; geçici 31 nci maddenin (B) fıkrası şu 
hükmü ihtiva ediyor: 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 20 
sene hizmet etmiş olanlar 25 seneyi doldurduk
ları zaman, yaş kaydı aranmaksızın emeklilikle
rini istiyebilirler. Bunların emeklilik aylıkları % 
5 noksaniyle bağlanır. 

Benim ve arkadaşlarımın teklifindeki deği
şiklik ise; 20 sene hizmeti tamamlamış olanlar 
kaydının, 15 sene hizmeti tamamlamış olanlar 
şeklinde değiştirilmesinden ibarettir. Filhakika 
20 seneyi doldurmanın esaslı bir kriteryomıı 
mevcut değildir. Biz 15 sene hizmeti teklif eder
ken şu mucip sebebe dayanmaktayız. Yüksek 
Heyetinizin de bildiği gibi memur istatümüz ve 
tekaütlük mevzuatımızda 15 yıl esaslı bir dö
nüm noktasını ifade etmektedir. 15 yıl hizmet
ten sonra ölenlerin çocuklarına emekli maaşı 
bağlanmaktadır, 15 yıl hizmetten sonra malı 
olanların keza çocuklarına malûl maaşı bağlan
maktadır, 15 yıl hizmetten sonra açığa alınan
lara açık maaşı ve vekâlet emrine alınanlara 
vekâlet maaşı yüksek hadlerde verilmektedir. 
Memur istatümüzde 15 yıl hizmet katî bir esasa 
bağlanmıştır. Bu itibarla Komisyondan rica 
ettik, yirmi yıl kaydının 15 yıl şeklinde değiş-
tilmesini istedik. Bunda Sandığın riski olur mu? 
Sandığın yükü ağırlaşabilir. Fakat biz o kana
atteyiz ki, 20 sene hizmet kaydı 15 seneye indi
rildiği takdirde Sandık esaslı bir yük altına gir
miş olmıyacaktır. Çünkü 25 sene hizmet etmiş 
insanların kolay kolay hizmetten ayrılmaları 
mümkün değildir. Memuriyete alışmış, memu
riyet içinde yetişmiş bir insan hariçte kolay bir 
kazanç temin edemez ve ayrılamaz. Fakat 25 

.1949 O : 1 
yılını doldurduktan sonra kendisinde çalışma 
takati bulmıyan, millete ve memlekete faydalı 
olmıyacağmı zanneden insanların ayrılmak iste
meleri halinde bunlara müsaade etmekle gidin 
taliinizi biraz da başka yerde arayın demekle öy
le zannediyorum ki, memleket ve âmme hizmet
lerinin aksaksız yürümesi bakımından fayda 
vardır. 

istirhamımız takririmizin kabulünden iba
rettir. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar, bu madde müktesep hakları tanı
mak maksadiyle tesis edilmektedir. Bundan sonra 
emeklilik hakkını tâyin için 30 sene hizmet ve 
55 yaş esas ittihaz edilmektedir. Halbuki bugüne 
kadarki mevzuat 25 sene hizmet emekliliklerini 
talep etmek hakkını vermekte idi. Bu kanun 
yirmi beş sene hizmet edenlerin eski müktesep 
haklarını tanıyor. Yalnız maddenin başındaki 
ifade tarzı, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
25 yılını doldurmuş demektedir. Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte 25 yılını doldurmaya 
matuf olarak konmuşsa mesele yoktur. Fakat 
aynı zamanda kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
vazife başında bulunmayı da şart ittihaz ediyor
sa bunun doğru olmıyacağı kanaatinde bulundu
ğumdan dolayı « bulunanlardan » kelimesinden 
sonra « bulunmuş olanlardan » kelimesinin ilâ
vesi için bir önerge takdim ediyorum. Bu şekilde 
olmazsa müktesep bir hakkı mahfuz tutmak mak
sadiyle tesis edilmiş olan bu hüküm bu maksadı 
tamamiyle sağlıyamıyacaktır. Malûmu âliniz 25 
seneyi doldurmuş bulunanlar vazife başında iken 
emeklilikleri istemiş olabilecekleri gibi ayrıldık
tan sonra da istiyebilirler. Mademki madde mük
tesep hakkı sağlamak için kabul edilmiştir, tak
dim ettiğim önergenin vuzuhu temin edici olma.si 
bakımından da kabulünü rica ederim. 

G. K. S. SAİT AZMİ FEYZlOĞLU (Kay
seri) — Efendim; yürürlükte bulunan kanunla
rımıza göre 25 yıl fiilî hizmetini doldurmuş olan 
maaşlı memurlara, memuriyette olsun veya açık 
ta bulunsun emeklilik hakkını istiyebilirler vu 
emekliye ayrılabilirler. 25 yılı dolduranlar bu 
kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar ister 
açıkta olsun, istre vazifede olsun, emekliliklerini 
istedikleri takdirde kendilerine emeklilik aylığı 
bağlanabilir. 

Sayın Muzaffer Akalın arkadaşımın teklifi 
veçhile, bu maddenin birinci fıkrasında tadil 
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yapılırsa, mütaakıp fıkralar için mahzur doğu
rabilir. Bu izahatım kendilerini tatmin etmişse.. 
bu şekilde kalması daha muvafık olur. 

BAŞKAN — Bu izahat üzerine önergenizi 
geri alıyor musunuz ? 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
İzahlarına nazaran maksat hâsıldır. Zapta da 
geçmiştir. Bu sebeple geri alıyorum. 

G. K. SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU 
(Devamla) — Efendim; (B) fıkrasındaki 20 
ilâ 25 yıl kaydının 15 ilâ 25 olarak tadili hak
kındaki önerge için mâruzâtımız şu olacaktır: 
Yüksek Kamutayın şimdiye kadar kabul ettiği 
esaslara göre 30 yıl fiilî hizmetini doldurmuş 
ve 55 yaşını bitirmiş olanlar emekliye ayrılma 
hakkını haizdir. 25 yılını doldurduğu zaman 
tekaüt olanlara sandık 11 yıl önce maaş ver
meye başlıyacaktır. Çünkü 19 yaşında memu
riyete girdiği ve 25 yıl hizmet yapıldığı zaman 
44 yaşını bitirdiği zaman emekliye ayrılmak 
imkânına malik olacaktır. Böyle pek genç yaş
ta ve 44 yaşında emekliye ayrıldığı takdirde 
11 sene sandık kendisine fazladan aylık vere
cek ve kendisinden aidat alamıyacak ve Dev
letten de karşılık alamıyacaktır. Kanun yürür
lüğe girdiği tarihte 20 hizmet yılını bitirmiş 
memurları 10 bin kabul edersek 15 yılını bi
tirmiş olanlar bunun üç misli derecesine çıkar. 

Bunun sandığa ne gibi bir risk tahmil ede
bileceği hakkında bir hesap yapmış bulunu
yoruz. 40 lira asli maaşlı bir memurun bugün
kü maaş tutarı 300 liradır, ayda 30 lira aidat 
Termesi iktiza eder. Bir senede 360 lira vere
cektir. On sene evvel, yapılan teklife göre, te
kaüt olacağına göre 3 600 lira kesenek ve kar
şılık noksan verilecektir, on sene de emekli 
sandığından fazla olarak maaş alacaktır, ki bu, 
16 200 liradır ve yekûnu 19 800 lira tutmakta
dır. 40 lira asli maaşlı bir memurun bu suretle 
emekli sandığına tahmil ettiği riski 19 800 
liradır. 60-lira asli maaşlı bir memurun tahmil 
ettiği risk ise 26 400 lira olacaktır. 100 lira as
li maaş alan bir memurun aylığı tutarı 750 li
ra olduğuna göre ayda 75 lira verecektir, sene
de bu da 900 lira eder, 10 senede ise 9 000 lira 
eder. Böyle bir memurun on sene zarfında ala
cağı emeklilik aylığı tutarı 40 500 lira, yekûn 
49 500 lira eder. 

Bu suretle tevsiin sandığa tahmil edeceği 
risk sandık kudretinin tahammül ede-
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J miyeceği bir risk olacağı aşikârdır, 15 yıla in

dirdiğimiz takdirde aded 30 bine çıkacaktır. 
bu 30 bin memurun tahmil edeceği risk ise mil
yonları aşacaktır. Komisyon bu bakımdan, san
dığa büyük bir risk yükliyeceği için, bu tek
life muvafakat edememek mevkiindedir. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

SAÎT KOKSAL (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlar; komisyonun sayın sözcüsü arkadaşı
mız, 15 sene hizmet etmiş olan memurların 25 
yılın hitamında behemehal emeklilik istiyece-
ğine göre bir hesap yürütmektedir. Halbuki, hâ
dise böyle olmaz. Tahmin ve takdir buyurduk
ları yirmi bin memurdan, öyle tahmin edilebi
lir ki, yüzde beşi dahi bu hıyar hakkını kul
lanmaz. 

Fakat kendisinde çalışma takati göremiyen, 
âmme hizmetini yürütmeye, memlekete faydalı 
olmaya kendisinde takat göremiyen bir insan 
illâ sen, yüzde beş prim vereceksin diye daha 
beş yıl o hizmet başında tutmak, öyle zanne
diyorum ki, bu memleketin hayrına değildir. 

Bu itibarla çalışma takati olmıyan, faydalı 
bulunmıyan insanları mutlaka cezri yoldan va
zifeden ayırmak şekli değil de bu şekilde bir 
ihtiyar vermek suretiyle kendiliklerinden ay
rılmasını sağlamakta fayda vardır. 

Sonra, 25 senede ayrılacak olan bu arka
daşlar evvelâ ikramiye almıyacaklar, yani bü
yük bir miktardan feragat edeceklerdir, aynı 
zamanda emeklilik maaşları % 5 noksanı ile 
bağlanacaktır, onlar bunu da tekabbül ediyor
lar demektir. 

Bu itibarla Sandığın bu mevzudaki riski 
çok olmıyaçaktır, önergemin kabulünü yüksek 
takdirlerinize arzediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun söyliyeceği var 
mı? (hafi, kâfi anlaşıldı sesleri) 

GEÇ;ct K. SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEY
ZÎOĞLU (Kayseri) — Kısaca arzedeceğim. Eh
liyetsiz ve kifayetsiz memur iki defa sicil ala
mayınca hakkında Memurin Kanunu hükümleri 
tatbik edilerek vazifeden ayrılırlar ikramiyeyi 
Devlet verir Sandığa risk teşkil etmez. 
(Sait Koksal ve arkadaşlarının önergesi tek

rar okundu) 
HIFZI OĞUZ BEK AT A (Ankara) — Kaç 

imza var? 
BAŞKAN —' 62. 
önergeyi oyunuza arzediyorum. Nazarı dik-
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kate alanlar işaret buyursunlar... Nazarı dik
kate almıyanlar işret buyursunlar... önerge na
zarı dikkate alınmamıştır. 

Haddeyi oyunuza sunuyorum. 
JEHFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bir 

daha oya konmasını rica ediyorum. Beş kişi 
ayağa kalktık. 

BAŞKAN — ikinci defa.oya koyamam, İç
tüzük sarihtir. Arkadaşlar şüpheli görürlerse o 
zaman ayağa kalkmayı veya tâyini esami yapıl
masını istiyebilirler. Reye konulup da tebliğ 
edildikten sonra Başkanlığa itimatsızlık de
mektir. içtüzük buna müsait değildir. 

HIFZIOĞUZ BEKATA (Ankara) — içtüzük 
ahkâmı sarih. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun okuyayım. 
(Hacet yok sesleri) 
Oyların sonucu tebliğ edilmiştir, içtüzükte 

madde sarihtir. Reye konulmadan evvel talep 
lâzımdır, içtüzüğün sarih maddesi budur. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Oku
yalım efendim. 

BAŞKAN — Okuyorum. 
Madde 136: 
«Gösterme oyuna baş vurmak gerekli olmı-

yan başka işlerde açık oy verilmesi, isteme bağ
lıdır. Açık oy, bir meselenin ilk oya konma
sında 15 Milletvekili tarafından yazılı olarak 
istenebilir. Mesele oya konurken Başkan ve 
Kâtipler şüphede kalırlarsa yalnız 5 Milletvekili 
sözle açık oy istiyebilir. Açık oy.istiyenlerin 
adları .Resmî Gazete: ile ilân olunur.» 

(Tamam tamam sesleri). 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler ... Etmdyenler ... Madde kabul 
olundu. 

C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emekli aylığı alanların ölümlerinde dul ve 

yetimlerine bağlanacak aylıklar 

GEÇİCİ MADDE 32. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar emekli aylığı bağlan-
jnı§ olanlardan; (Müstahak duruma girdikleri 
halde henüz bağlanmamaşolanlar dâhil) kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten semra ölenlerin 
dul ve yetimlerine aşağıdaki esaslara göre ay-
bk bağlanır : 

I - Bu kanunun ywürlüğe girdiği tarihte 
emeklilik hakkı • tanınan vazifelerde olmıyanla-
rm ölümlerinde; 

a) Bu kanunun genel hükümlerine göre ay
lık bağlanır. 

b) Bağlama muamelesi, 3 . V I . 1930 tarihli 
ve 1683 sayılı Kanuna veya daha evvelki hü
kümlere göre yapılmış olanlar için; kurumla
rınca veya geçici 5 nci maddede yazılı Sandıkça, 
kaldırılan sandıklarca yapılmış olanlar için de; 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca ya
pılır; 

c) Bunların emekli aylıklarının ödendiği 
kurumlardan başka kurumlardan ödenen son 
hizmet zumları varsa, bu zamlardan, dolayı (a) 
ve (b) fıkralarına göre ayrıca o yerlerce aylık 
bağlanır. 

II - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanla
rın veya sonradan bu vazifelere girenlerin ölüm
lerinde ; 

a) Geçici 33 VF 34 ncü maddelerde yazılı 
olanlardan iseler; evvelemirde sözü geçen mad
delere göre bağlanacak son hizmet zamları da 
eklenmek ve gerek'i muameleler yapılmak su
retiyle bulunacak emekli aylıkları üzerinden bu 
aylıkları bağlıyan yerlerce veya (Türkiye Cum
huriyeti Emekli) Sandığınca bu kanun esasları 
içinde aylık bağlanır. 

b) Geçici 37 nci maddede yazılı olanlardan 
iseler; 3 . VI . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Ka
nuna ve daha evveiki hükümlere göre bağlan
mış aylıklardan dolayı 1 nci bentteki esaslara 
göre ayrıca aylık bağlanmakla beraber iştirakçi 
durumları dolay isiyle de bu kanun gereğince 
hizmet müddetlerine göre aylık bağlanır veya 
toptan ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler Madde kabul olundu. 

Ç) Emekli, dul ve yetimlerden bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan 
vazifelerde bulunanlar veya sonradan bu vazife

lere girenler 

GEÇİCİ MADDE 33. — 3 . VI . 1930 tarih
li ve 1683 sayılı Kânuna veya daha evvelki hü
kümlere göre emekli aylığı bağlanmış olanlardan; 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sözü geçen 
kanuna tâbi veya kanunla kurulu Emekli Sandık
ları ile ilgili vazifelerde bulunanlar ile kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu gibilerden 
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iştirakçi olacaklar sandıkla ilgilendirilerek hak
larında aşağıdaki hükümler tatbik olunur : 

a) Tekrar emekli aylığı bağlanmasını gerek
tiren duruma girmelerinde veya âdi malûllükle
rinde eski aylıklarına, fiilî ve itibari hizmet müd
detleri üzerinden, 100 neü madde esaslarına göre 
(Son hizmet zammı) eklenir. Bunlardan geçici 
(68) nci maddeye göre borçlanmış olanların 
borçlandıkları müddetler de hesaba katılır. 

b) Vazife malûllüklerinde, durumlarına gö
re haklarında 58 ve 59 ncu maddeler hükümleri 
tatbik olunur. 

c) Yukarıki (a) ve (b) fıkralarında yazılı 
olanlardan, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra emekliye irca edilecek veya âdi malûl, 
vazife malûlü durumuna girecekler için 100 neü 
madde gereğince yapılacak son hizmet zammı, 
% 2 ve harb malûllerinden bu duruma girecek
ler için de % 3 üzerinden hesaplanır, 

ç) Son hizmet zamları, emekli aylıklarını 
bağlamış olan yerlerce yapılır ve o yerlerden öde
nir. 

d) Yukarıki hükümlere göre son hizmet 
zammı yapılanlarm 21 . XII . 1945 tarihli ve 
4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
ayrılışları tarihine kadar aylıklarından kesilmiş 
ve kesilecek paralarla karşılıkları ve geçici 19 
ncu madde gereğince Sandığa ödenmiş paralar 
ve geçici 68 nci maddeye göre borçlanmışlarda 
bu borçlarından tahsil edilen paraları (Türkiyu 
Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca bu aylık ve 
son hizmet zammını bağiıyan yerlere toptan öde
nir ve borçlanmışlarsa borç bakiyeleri de devre
dilir. 

1683 sayılı Kanuna veya ondan evvelki hü
kümlere göre bağlanmış emekli aylığı alanlardan; 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
iştirakçi olacaklar hakkında bu kanun esaslarına 
göre muamele yapılır. 

4805 sayılı Kanundan evvel geçen son hizmet 
zammına tâbi hizmet müddeti için 1683 sayılı 
Kanuna tâbi kurumlarla geçici 5 nci maddede 
yazılı Sandık arasında kesenek ve karşılık öden
mez. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici (33) neü maddenin (c) fıkrasının ilk 

iki satırının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
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arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

« c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emeklilik hakkı tanınan vazifede bulunanlar
dan, sonradan emekliye irca edilecek veya âdi 
malûl, vazife malûlü duru... » 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEVDET 

GÖLET (Ankara) — Mutabıkız. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Anla

madık. Bir daha okuyalım. 
(Sırrı Day'm değiştirgesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Bu değiştirgeyi Komisyon da 

kabul ediyor. 
Bu değiştirge ile maddeyi oyunuza sunuyo

rum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edildi. 

GEÇİCİ MADDE 34. — Kaldırılan veya ge
çici 2, 3 neü maddelerde gösterilen Sandıklar
dan emekli aylığı bağlanmış olanlardan; bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte adları geçen 
Sandıklarla ilgili veya 3 . VI . 1930 tarihli ve 
1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerde bulunan
lar ile kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
bu gibilerden iştirakçi olacaklar Sandıkla il
gilendirilerek haklarında aşağıdaki hükümler 
uygulanır. 

a) 20 . V . 1942 tarihli ve 4222 sayılı Ka
nunun 21 nci maddesi gereğince emekliye ayrıl
dıkları kurumlarda vazife almış olanların; bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra emek
li aylığı bağlanmasını gerektiren duruma gir
melerinde veya âdi malûllüklerinde: Bu suretle 
geçen fiilî hizmet müddetleri için; 

b) Emekliye ayrıldıkları kurumlardan baş
ka kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazife 
almış olanların; emekli veya f.di malûl olarak 
ayrılmalarında; geçici 68 nci madde gereğince 
borçlanmışlarsa; borçlanılan müddet ile bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçecek 
olan fiilî hizmet müddetleri için, borçlanma-
mışlarsa; yalnız bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra geçecek fiilî hizmet müddetleri 
için; 

c) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerde, yü
rürlüğünden sonra da bu kanunla emeklilik 
hakkı tanınan vazifelerde bulunanların, emek-

— 538 — 



B : 104- 8. 
li veya âdi malûl olarak ayrılışlarında: Ayrıl
dıkları tarihe kadar geçecek fiilî hizmet müd
detleri için; 

Aylıklarına bu kanunun 100 ncü maddesine 
göre son hizmet zammı eklenir. 

ç) Yukarıki fıkralarda yazılı olanların va
zife malûlü olarak ayrılışlarında: Durumlarına 

' göre 58 veya 59 ncu maddeler hükümleri uygu
lanır; 

d) Bu madde gereğince yapılacak son hiz
met zamları da asıl aylıkla beraber (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca ödenir. 

e) Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı 
Sandıklardan bağlanmış aylığı alanlardan, ka
nunun yürülüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi 
olacaklar hakkında bu kanun esaslarına göre 
muamele yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul olundu. 

GEÇÎCt MADDE 35. — Aylıklarına son hiz
met zammı yapılmış olanlardan; sonradan tek
rar emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin edi
lenler hakkında da ilgilerine göre geçici 33 ve 
34 ncü maddeler hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 36. — Kaldırılan hüküm
lere göre bağlanmış vazife malûllüğü aylığının 
on yıllığını almış veya hizmet müddetinin az
lığı sebebiyle kendisine aylık yerine toplu öde
me yapılmış veya tazminat verilmiş olanlardan: 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanla
rın, bu vazifelerden emekliye ayrılmaları vevn 
S di malûl, vazife malûlü olmaları halinde : Bu 
hizmet müddetlerinden dolayı bu kanun esasla
rına göre hesaplanacak son hizmet zammı emek
li aylığı şeklinde ödenir. 

Vazife malûlü olanların son hizmet zam
larına ayrıca maluliyet dereceleri üzerinden 55 
nci maddeye göre hesaplanacak zam da eklenir. 

b) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra iştirakçi olanların ayrılışlarında da yu
karıki fıkralar hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 37. — Bu kanunun yürür-
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lüğe girdiği tarihe kadar 3 . VI . 1930 t a r ih i 
ve 1683 sayılı Kanuna veya ondan evvelki hü
kümlere göre emekli aylığı bağlanmış olup da 
geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı Sandık
larla ilgilenmiş ve bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte o idarelerde müstahdem bulunmuş 
olanların evvelki hükümlerle tanınan emekli 
hakları bu Sandıkta da devam eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 38. — 98, 99 ve 104 ncü 
maddelerin hükümleri; bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce emekli aylığı bağlanmış 
(Bağlama muamelesi henüz tamamlanmamış 
olanlar dâhil) bulunanlarla kaldırılan hüküm
lere göre tazminat veya toplu ödeme alanlar 
hakkında da uygulanır. 

Ancak bunlardan hangi vazife ve hizmet
lerde bulunurlarsa bulunsunlar harb malûlle
rinin (Eşkiya müsademesinde malûl olanlar 
dâhil) aylıklariyle terfih zamları kesilmez. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir değiş
tirge var. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici (38) nci naddenin (6) ncı satırındaki 

(terfih) kelimesinin (her çeşit) sökünde değiş
tirilmesini arzederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Dav 

BAŞKAN — Komisyon mutabık mıdır? 
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-

Mî FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Mutabıktır,efen-
dim, bunlar bir kanunla yapılmış zam değildir. 
Bu itibarla (terfih zamları) yerine (her çeşit 
zamlar) olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 39. — Kaldırılan hüküm
lere göre dul ve yetim aylığı bağlanmış (Bağ
lama muamelesi henüz tamamlanmamışlar dâ
hil) olanlardan; kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte bu kanunla emeklilik hakkı tanınan 
vazifelerde bulunanlarla bu tarihten sonra bu 
vazifelere alınacaklar ve bunlardan ayrılacak
lar hakkında bu kanunun ilgili hükümleri uy
gulanır. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden 

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

D) Kaldırılan hükümlere göre bağlanan 
emekli, dul ve yetim aylıkları 

GEÇÎCt MADDE 40. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış emekli, lul 
ve yetim aylıklariyle son hizmet zamları ve 
bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle ya
pılmış her çeşit aylık ve terfih zamları; geçici 
45 - 53 ncü maddelerde yükseltilen miktarları 
üzerinden ve ilgisine göre bunları bağlıyan ku
rumlarla geçici 2, 3 ve 5 nci maddelerde ya/ılı 
sandıklarca veya geçici 10 ncu madde hükmü 
de nazara alınarak (Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli) Sandığınca ödenir. 

Şukadar ki, 1683 sayılı Kanuna veya ondan 
evvelki hükümlere göre genel ve katma büt
çeli dairelerle geçici 5 nci maddede yazılı san
dıktan bağlanmış aylıklardan; geçici 45 -.50 nci 
maddeler gereğince yükseltilenlerin bu muame
leleri Sayıştayın tescilinden geçinciye ve san
dıklardan bağlanmış aylıkların geçici 52 ve 53 
ncü maddeler gereğince yükseltme muameleleri 
de geçici 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı sandık 
larla (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca 
tamamlanmcıya kadar bu aylıklar bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihteki miktarları üzerinden 
% 30 fazlasiyle ödenir. 

Sözü geçen aylıkların her birinin yükseltme 
muameleleri tamamlandıkça bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren zamlı olarak ta
hakkuk eden istihkak miktarından evvelce % 
30 fazlasiyle ödenmiş miktar indirilerek artanı 
toptan ve derhal ödenir. 

Geçici 45 - 50 ve 52, 53 ncü maddelere göre 
ödenmesi gereken miktardan evvelce % 30 faz
lasiyle ödenen miktar fazla olduğu takdirde 
fazlası geri alınmaz. 

Yükseltme muamelelerinin resmî senetlerine 
işaret olunduğu tarih, üçer aylık olarak yapı
lan ödemeden sonraya rastlarsa artan müddete 
ait % 30 un fazlası geri alınmayıp mütaakıp üç 
aylıktan itibaren yükseltilen miktar üzerinden 
ödenmeye başlanır. 

îstihkak kesbedildiği halde bağlama mua
melesi kanunun yürürlüğe girmesinden soma
ya kalmış bulunan aylıklar da bu madde hük
müne tâbidir. 
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Aylıklarda; bu maddeye göre yapılacak dü

zeltmelerde elde edilecek miktar , bu kanun
dan evvelki hükümlere göre bağlanması gerekli 
aylık ile her çeşit aylık zamları tutarından 
aşağı olamaz. 

Bu kanunun; emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, dul ve yetim aylıklariyle son hizmet 
zammı alanlara ait hükümleri, bu madde ile ge
çici 10 ncu maddede sözü geçen aylıkları alan
lar hakkında da uygulanır. 

Geçici 38 nci madde hükmü mahfuzdur. 
BAŞKAN —• Değiştirge vardır. Okutuyoruz 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 40 nci maddenin (Aylıklarda, bu 

maddeye göre) diye başlıyau 7 uci bendinin 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini arzederim. 

Konya Milletvekili 
Dr. Sadi Irmak 

(Aylıklarda : Bu maddeye göre yapılacak 
yükseltmelerde elde edilecek miktar, bu kanu 
nun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları 
aylık ve çeşitli zamlariyle çocuk zammı tonla-
mmın, % 10 fazlasından hiçbir suretle aşağı ola
maz. 41 nci maddenin lira kesirlerine ait hükmü 
bu fıkra hakkında tatbik olunur.) 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-

Mt FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Evvelce de arzet-
tiğim gibi, çocuk zamlarının kesilmesini karşıla
mak için bu değiştirgeyi kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi nazarı dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmış
tır. 

Maddeyi bu değiştirge ile kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GECÎCÎ MADDE 41. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce vazife malûllüğünden do
layı bağlanmış emekli aylığını alanların muaye
neleri ve muyene sonunda durumlarında deği
şiklik olanların belirecek yeni durumları hakkın 
da bu kanun hükümleri uygulanır. 

Bu kanunun neşrinden evvel iki muayene 
geçirip de malûllükleri sabit sayılmış olanlar 
tekrar muayeneye tâbi tutulmazlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 42. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce aylık ikramiye, top-
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tan ödeme, kesenek iadesi veya tazminata müs
tahak duruma girmiş, olup da bağlama veya ta
hakkuk muamelesi tamamlanmamış bulunanla
rın bu muameleleri kaldırılan hükümler gere
ğince ve ilgisine göre kurumlariyle geçici 2, 3 
ve 5 nci maddelerde yazılı sandıklarca veya 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca ta
mamlanır. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici (42) nci maddenin 1 nci satırındaki 

( .... aylık ikramiye ...) tâbirinin ( ... aylık, son 
hizmet zammı, ikramiye...) şeklinde değiştiril
mesini teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı D ay 

BAŞKAN — Komisyon mutabık mı? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON NAMINA CEVDET 

GÖLET (Ankara) — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Komisyon da mutabıktır. Bu şe

kilde madde tashih ediliyor. Bu şekilde mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 43. — Mücahedei Milliye-
de şehit olan gönüllü veya Kuvayımillîye zâbi-
tan ve efradı ailelerine maaş tahsisi hak
kındaki 27 Şubat 1340 tarih ve 408 sayılı Kanu
na göre aylığa müstahak oldukları bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra anlaşılacakla
ra, o kanun gereğince aylık bağlanır, ve bun
lar emsallerinin bu kanunun geçici maddeleriy
le yükseltilen aylıkları miktarlarına çıkarılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 44. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra geçici 40 nci madde ge
reğince ödenmesine devam edilecek olan aylık
lara ait yoklama muameleleri; bu kanun esas
larına göre bunları ödiyen yerlerce ve 123 ncü 
maddede yazılı tüzük yürürlüğe girinceye kadar 
kaldırılan hükümler dairesinde yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

GEÇÎCÎ MADDE 45. — 1683 sayılı Kanun 
hükümlerine göre bağlanmış emeldi, âdi malûl
lük aylıkları ile (Harb ve vazife malûllüklerin
den dolayı bağlanmış olanlar hariç) bunlara bu-
Kanunla kaldırılan hükümlere göre yapılmış ay-
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lık zamlarının toplamı; tahsise esas aylık aslı ile 
fiilî ve itibari hizmet müddetleri aynı olan işti
rakçilere bu kanunla bağlanacak emekli aylıkla
rı miktarlarına; 

Bunlardan son hizmet zammı yapılmış olan
ların, bu zamları da, zamma esas tutulmuş olan, 
aylık aslı ile fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
aynı olan iştirakçiler için yine bu kanun gereğin
ce hesaplanacak son hizmet zamları miktarlarına, 
yükseltilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürür
lükte olan barem derecelerinin aylık asılların
dan, birine uymıyan aylık asılları üzerinden bağ
lanmış aylıkların arttırılmasında: Bu aylıkların 
Barem kanunlarına göre intikal ettikleri aylık
ların tutarları esas olur. 

Hizmet müddetleri 15 ile 20 yıl arasında olan
lara bağlanmış emekli aylıklarının yükseltilmesi, 
53 ncü maddede yazılı nispetlere göre yapılır. 
15 yıldan az hizmeti olanların, bu hizmetlerinin 
iki misli, bağlanması gerekli aylığın hesabında 
53 ncü maddede yazılı % nispeti itibar olunur. 

Tahsise esas tutulmuş aylık asılları ( 1 - 6 ) 
lira olanların 1683 sayılı Kanuna bağlı cetvel
de gösterilen tutarlarının 4 misli, (6) liradan, 
fazla (15) liradan az olanların 3 misli karşılaş
tırmanın yapılmasında aylık tutarları sayılır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir değiş
tirge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici (45) nci maddenin 4 ncü satırındaki 

( ... esas aylık aslı ile... ) ibaresinin ( ... esas tutul
muş olan aylık aslı ve ...) şeklinde değiştirihıe-
sini arzederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

BAŞKAN —• Komisyon mutabık mı? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-

Mî FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Komisyon da mutabıktır. Mad

de bu şekilde tashih edilmiştir. Tashihli şekliy
le maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler .. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 46. — 1683 sayılı Kanun 
hükümlerine göre bağlanmış vazife malûllüğü 
aylıkları hakkında aşağıda yazılı esaslara göre 
muamele yapılır : 

a) Fiilî ve itibari hizmet müddetleri ve mâ-
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lûllük dereceleri üzerinden bağlanmış aylıklar 
ile bunlara, bu kanunla kaldırılan hükümlerle 
yapılmış aylık ve terfih zamlarının toplamı; 
tahsise esas aylık aslı ile fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri, malûllük dereceleri aynı olan işti
rakçilere bu kanuna göre bağlanacak vazife 
malûllüğü aylıkları derecesine yükseltilir. 5107 
sayılı Kanundan faydalanmış aylıkların bu zam
ları aşağıdaki (c) fıkrası hükmüne tâbidir; 

b) Vazife malûllüğü aylıklarına yapılmış 
son hizmet zamları, zamma esas tutulmuş olan 
aylık aslı ye hizmet müddeti itibariyle emsali
ne 100 ncü maddeye göre yapılacak son hizmet 
zammı miktarına çıkarılır; 

c) 5107 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
zam görmüş aylıkların bu zamları, malûllük de
recelerine göre 64 ncü maddede yazılı (Harb 
malûllüğü zammı) miktarına çıkarılır. 

Bu madde hükmünün tatbikmda : 
Millî Mücadelede harb sahası dışında kalan 

yerlerde âsilerle mücadele esnasında malûl ka
lan ve Millî Orduya mensup bulunan muvazzaf, 
yedek gönüllü ve gedikli subaylarla askerî me
murlar da 5107 sayılı Kanunun şümulüne dâhil 
sayılırlar. 

Geçici 45 nci maddenin tahsise esas aylık 
asılları hakkındaki hükümleri bu maddedeki ay
lıklar hakkında da uygulanır. 

Yukarıki fıkra gereğince yapılacak düzelt
mede, harb malûllerinin yeni aylıkları tutarı, 
çeşitli zamlariyle birlikte almakta oldukları ay
lıklar toplamının % 10 fazlasından hiçbir veç
hile aşağı olamaz. 41 nci maddenin lira kesirle
rine ait hükmü bu fıkra hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN —• Değiştirge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
GEÇlCÎ 46 nci maddenin sonuna, bağlı kâ 

ğıtta yazılı fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Gazianteb Mlletvekili Sinob Milletvekili 
B. Kaleli Cevdet Kerim încedayı 

Fıkra : 
5107 sayılı Kanunun birinci maddesi şümulü

ne girmiyen harb mâlûûllerinin yeni aylıkları 
tutarı, çeşitli zamlariyle birlikte almakta olduk
ları aylıklar toplamının % 20 fzlasmdan hiçbir 
veçhile eksik olamaz. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Evvelâ, 
değiştirgemiz hakkında bir sual soracağım, Ko-
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misyonun görüşünü öğrenmek istiyorum. 

Bu önergemizle, şu iki noktayı hâsıl telâkki 
ediyoruz. Kendileri de bunu kabul buyuruyor
lar mı? Birincisi; 5107 dışında kalan harp ma
lûlleri, ki 191 numaralı tefsirle bu hakkı kazan
mış kimselerdir ve bugün için bunlar harb ma
lûlüdürler, bunların harb malûllükleri sıfatları 
yine - ki müktesep bir haktır - baki ve daim 
kalacaktır.... Bir. 

Tahsisatın bütün toplamı ile maksadımız, ço
cuk zamları da bunun içinde olduğunu kabul edi
yoruz. önergemizi bu görüşle veriyoruz. Ko
misyon bu iki noktayı tasrih ederek görüşünü 
lütfetsin. Ondan sonra, icabederse konuşurum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 5107 sayılı Ka
nun, 191 numaralı tefsir kararının şümulü ha
ricinde bırakılan harb malililerini kapsıyor. On
ların da harb malûlleri gibi hakları mahfuzdur. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Diğer harb 
malûlleri gibi harb malûlü sıfat ve hakları mah
fuzdur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZlOÖLU (Kaseri) — Evet efendim 
muahf uzdur. 

Çocuk zamları da dahil olmak üzere muh
telif kanunlarla yapılan bütün zamlarla bera
ber onun % 20 sinden eksik olamaz, manasına
dır. Komisyon da bunu kabul ediyor, önergeye 
muvafakat ediyoruz. Yalnız bunun yeri, madde
nin son fıkrası olan ve (41 maddenin...) diye 
başlıyan kısmından hemen evveldir. Oraya ya
zılacaktır. 

BAŞKAN —Maddenin sonundan 4 satır çı
kacak ve bu fıkra onun yerine konacak. 

Bu fıkrayı tekrar okutuyorum. 
F ıkra : : 
5107 sayılı Kanunun birinci maddesi şümu

lüne girmiyen harb malûllerinin yeni aylıkları 
tutarı, çeşitli zamlariyle birlikte almakta olduk
ları aylıklar toplamının % 20 fazlasından hiçbir 
veçhile eksik olamaz. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi nazarı dikkate 
alanlar.. Almıyanlar.. Nazarı dikkate alınmıştır. 
Bunu komisyon da esasen kabul etmişti. 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 
Madde oya konmadan komisyondan bir sualim 
vardır. 

BAŞKAN — Komisyondan bir sual soracak
lar. 
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CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Sinob) — 

Efendim bu harb malûllerinden birçpk mektup 
lar aldık ve alıyoruz. Bunları tetkik ettiğimiz 
zaman görüyourz ki, vazife malûllerinden kü
çük maaşlı olanlar bu kanun tatbik edileceği za
man bugünkü aldıkları maaşlarından 5, 10, 20 
liraya kadar eksik alacaklar. Fakat yüksek ma
aşlı olanlar istifade ediyorlar. Bu hususta ko
misyonun düşüncesi nedir? Bunu öğrenmek is
tiyorum. 

BKlR KALELİ (Gazianteb) — Efendim; 
takdim ettiğimiz önergenin bir vuzuhsuzluk 
hissi veren tarafı var. izin verirseniz o nokta
yı tavzihe medar olsun diye komisyondan bir 
sua] soracağım. 

Takdim ettiğimiz önerge alelıtlak 5107 den 
istifade etmiş, etmemiş, onun şümulüne girmiş 
veya girmemiş olan bütün harb malûllerinin 
şimdiye kadar aldıkları tahsisat % 20 zamdan 
aşağı olamaz esasıdır. Eğer önergemizden yal
nız 5107 sayılı Kanun dışında kalanlara % 20 
zam verilsin mânası çıkıyorsa o vakit büyük 
bir kalabalık (birinci, ikinci derece harb ma
lûllerinin dışında kalmış meselâ iki gözü yok, 
iki kolu yok olanlar) dışında kalanlar yani 
3, 4, 5, 6 ncı derecede harb malûlleri 5107 den 
istifade etmiş olmalarına rağmen eski aldıkla
rı tahsisattan dun mevkide kalıyorlar. O tak
dirde ancak % 10 gibi ikinci bir tasnife tâbi 
oluyorlar. Komisyon bunu arzettiğim esasa göre 
değiştirsin ve alelıtlak bugün mevcut harb ma
lûllerini yüzde yirmi esasına ifrağ edilir şek
linde fıkrayı tavzih ve tashih buyursunlar. Çün-
ki ikinci bir tasnife yol açabilir. Onun için lüt
fen bu tashihi yapsınlar. Çünki eski aldığı tah
sisattan dun tahsisat alacak arkadaşlarımız var
dır. Bunu yüksek heyetiniz de, komisyon da tas
vip eder zannmdayım. 

G. K. S. SAÎT AZMt FEYZÎOĞLU (Kayse
ri) — Sadi Irmak arkadaşımızın yaptığı bir 
teklif vardı. O teklifte artırmalar % 10 fazla
sından eksik olamaz diye bir hüküm kabul 
edilmişti. Vazife malûllerine bağlanacak aylık
larda, şimdiye kadar almakta olduklarından 
en az % 10 fazla alacaktır. Bu kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Sayın Kaleli arkadaşımızın 
izahlarına cevap arzedeyîm; 5107 sayılı Ka
nunla harb malûlü olarak j % 50 zam alanların 
bu zam da dâhil olmak üzere aylıklarının top-
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lamına yapılacak zam % İÖ fazlasından eksik 
olamaz. İfade «dilen budur. 

5107 sayılı Kanunla zam görmiyen ve ka
nunun şümulü dışında kalanlara yapılacak 
zam ise aldıklarının % 20 fazlasından eksik 
olamaz. Şekil budur. Arkadaşlar tereddütde 
kalmasınlar. Hepsi mi % 20 olsun istiyorsu
nuz? 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Muhterem 
arkadaşlar, şimdi Mazbata Muharriri arkada
şımızın beyanı ile anladım ki, büyük bir hata 
işlemiş olacaktık, takrir sahibi olarak ben ve 
Incedayı ikimiz de böyle düşünmüyorduk. Ya
zış şeklini taknin esasına göre ayar edememi
şiz, özür dileriz. 

Mesele şudur arkadaşlar: 
Harb malûlü diye bugüne kadar kanunla

rın tarifi dâhilinde ve bu hakkı kazanmiş bir 
topluluk vardır. Bu topluluk artık senbolik bir 
hudut içinde kalmıştır, 842 kişiden ibaret bir 
yekûna düştüğünü huzurunuzda tebarüz ettir
mek isterim. Her yıl % 20 den fazlasmmda ta
biatın istifasına uğramakta olduğunu ilâve 
ederim. Bunu bu suretle arzettikten sonra, ana 
kanun olan bu tasarı karşısında bugünkü mev
cut harb malûllerinin bilançosunu huzurunuz
da tebarüz etirmek yerinde olur: 

Birinci, ikinci derece harb malûlü, (iki gö
zü yok, iki kolu yok;) olanlar mevcudun onda 
birini, yüzde onunu geçmez, yetmiş kişidir 
çünkü bunların halini tasvire ftroun yok, bun
lar aharın yardımına muhtaç durumda unsur
lardır, bu kanun bu gibilere ancak yüzde elli 
zammetmiştir. Bunun ger'sinde kalan ki yüzde 
doksandır harb mâlûHcii ise, ııifselâ kalbinde 
ciğerinde kn(.şun olanlaıv bir koiu veya bir 
gözü ImuMinıyantar h e j/mı izin bildiğimiz diğer 
harb malûlleri bu lanuıı meriyete girdiğinden 
tibaren (5107 den istifade etsin etmesin) bugü
ne kadar aldığı tahsisattan dûn bir mevkie düşr 
müştür. 

Şimdi, bizim maksadımız ve arzımız şudur; 
bu geriye kalan yüzde 90 harb malûlü, 5107 
den istifade etti,, etmedi alelıtlak ekemliler 
gibi •% 10 almaktadır, bunların hepsi bugün 
mevcut olan kanunların harb malûlü diye tanı
dığı kimselerdir, işte bunların aldıkları, ka
nunların kendilerine hak olarak tanıdığı tah
sisattan |% 20 eksik olmamak üzere zamma 
mazhar olmalarını istiyoruz. Maksadımız bu-
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duı\ Encümen bunu kabul ediyorsa tasrih et
sin, yoksa ayrıca bir önerge vermek mecburi
yetinde kalacağız. (Haklısınız sesleri) 

Karar ve takdir Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Cevdet Kerim Incedayı. 
CEVDET KERİM INCEDAYI (Sinob) — 

Arkadaşlar, sarin bir hakkın zıyaı mevzuu ol
mazsa öyle sizi sıkça rahatsız etmezdim. 

Şimdi bu tasarı, 1683 sayılı Kanundan evvel 
tekaüt olan, yani 1930 dan evvel eski kanunla 
tekaüt olmuş, bulunan bilûmum emeklilere fo 60 
zam yapmaktadır. Şimdi böyle olduğuna göre, 
bu kanunun bir maddesi 1683 sayılı Kanundan 
evvel tekaüt olmuş olan harb malûllerinin % 10 
zam yapıyor. .Neden şu veya bu vardır diye bir 
nevi riyazi muvazene zihniyeti ve sistemine gi
diliyor. 

1683 sayılı Kanundan evvel tekaüt olan bu 
adamlar, az maaşla tekaüde sevkedilmişlerdi. 
Tekaüt olmakla kaybettikleri, mevki, rütbe ve 
sair ziyanlarına mukabil cemiyetin onlara bah
şettiği haklara şimdi % 10 zam yapılıyor. Yine 
bu kanunun geçici 46 ncı maddesinin C fıkra-
siyle 5107 sayılı Kanundaki harb malûllerine 
bir zam yaptık. O nedir bakalım? Çok eski ma
aşlarla tekaüt edilmiş oldukları için sefaletleri 
aşikâr olan bu insanların durumu nazara alına
rak Hükümetçe 1947 de Meclise bir teklif ya
pıldı. Fakat o zaman Hükümetin malî takati, 
maddi imkânları dikkatle göz önünde tutularak 
hepsi için bir terfih şekli bulunamadığından, hiç 
olmazsa senede biraz gelir getiren başka bir 
Devlet hizmetinde ücretle, maaşla kullanılanla
rı istisna edelim, hiç işsk kalmış olanlara biraz 
maddiyat temin edelim diye 5107 sayılı Kanun
la bir hüküm tedvin edildi. Esasen sıkıntıda, 
zahmette olan insanlara, harb malûllerine top-
yekûn bir yardım yapmak imkânı maddeten 
mevcut olmadığından: ötekiler de az çok geçini
yor, Devletin malî takatini da göz önünde tuta
lım, çok darda, işsiz güçsüz kalanlara yapalım 
diye bir yardım, bir şefkat kanunu yapıldı. 
Şimdi biz bu kanunu yaparken o zammı gör
müş olanlara zam yapıyoruz. O kanunun hariç
te bırakmış olduğu harb malûllerini hariç bıra
kıyoruz. Hayır efendim, o başka faziletkâr bir 
zihniyetin ve bir Hükümet ihtimamının muhas-
salasıdır. 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Kanun değildir. 
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CEVDET KERİM İNCEDAYl (Devamla) 

— Kanun değildi. Yardım idi. Şimdi bu önerge 
ile, rica ettiğim komisyonla da mutabık kaldığı
mızı zannediyoruz, önergemiz eksik gibi, alelû-
mu'in mütekaitlere % 60 zam yaparken, 1683 
ten evvel tekaüt olan harb malûllerine bu tasa
rı % 10 zam yapıyor. Bu bir. 

Demin arzettiğim gibi 5107 numaralı Kanu
nun haricinde kalanlar da dâhil olduğu halde, 
harb malûllerinin bilûmum zamlarla beraber al
dıklarının yekûnu °/b 20 den aşağı düşemez, 
şeklinde bir şey yaparsak ve komisyon da ilti
hak buyurursa.... 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — İltihak etti 
zaten. 

CEVDET KERİM İNCEDAYl (Devamla) 
— Komisyon ve Hükümet de iltihak buyurursa 
adaleti yerine getirmiş oluruz. Zaten her yıl, 
Allah afiyet versin, yaşasınlar, fakat öle öle 
topu topu 842 kişi kalmıştır, yaşları da ileridir, 
bir kısmının rahatsızlıkları da, yaşlarının iler
lemesi dolayısiyle fazlalaşmaktadır. Büyük bir 
şey de yapmıyoruz yani. Hükümetten ve komis
yondan bunu rica ediyorum. 

Bir de 1683 sayılı Kanundan evvel emekliye 
ayrılmış olan harb malûllerine yapılacak ?aın, 
bilûmum zamlariyle beraber tutarının % 20 
sinden aşağı olamaz, diye bir şey yazalım ve 
adaleti yerine getirelim. 

Sonra bir şey daha arzedeyim arkadaşlar; 
Bununla beraber Gelir Vergisinde kabul et

tik, bugüne kadar yapılmış kanunlarla harb ma
lililerinden kesilnıiyeıı vergiler, 1950 senesinde 
tatbik mevkiine giren Gelir Vergisi Kanunu ile 
kesilecektir. Bn noktayı arzedebildim m i l Yani 
bütün kanunlarla verilmiş olan, bu hakkı mükte-
zepleı, B. M. Meclisinin şefkatiyle ve onların ile
risini hiç olmazsa bir parça olsun garanti mak-
sadiylc verilen haklar. Gelir Vergisi Kanununun. 
tatbik mevkiine girdiği 1950 senesinde ihlâl edil
miş olacaktır. O zaman bu vergiyi verdikleri tak
dirde bu arkadaşlar bütün bütün mağdur olacak
lardır. Filvaki G-elir Vergisi bir sistemdir, bunun 
hakkında birşey demiyoruz. Fakat, bu kadarcıb 
bir lûtfu da. yapmazsak bu arkadaşlar bütün bü
tün mağdur bir1 vaziyete; düşeceklerdir. Zaten 
hepsi 846 arkadaştır. Hiç olmazsa ömürlerinin 
sonlarında olsun bunlara top yekûn olarak yapı
lan. bu zamlar % 20 den aşağı olmaz diyelim, bu
nu istirham ediyorum. 
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MALİYE BAKANI İSMAİL BÜSTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Bir noktayı tavzih edeyim: 
Sayın încedayı arkadaşımıza bir noktayi tav

zih için söz almış bulunuyorum. Mevzuubahip. et
tikleri şeylere sözcü arkadaşımız cevap verecek
lerdir. Arkadaşım muafiyetlerin kaldırıldığından 
bahsettiler. Muafiyetlerin kaldırılması mevzuba
his değildir. Bütün bu harb malûllerine daha ev
velki kanunlarla verilmiş olan muafiyetler devam 
etmektediî. 

CEVDET KERÎM İNCEDAYI (Sinob) — 
Muafiyetler kalkıyor demedim. Gelir Vergisinde 
kabul ettiğimiz esaslı bir sistem ve prensip var
dır. Vergi istisnaları yapmıyalım, buna mukabil 
istihkak esbabının başka türlü nizamlarla, hakkı
nı artıralım ama... 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Harb malûlleri hakkındaki es
ki hükümler devam etmektedir. 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Devamla) 
Bu % 20 nin esbabı mucibesi olarak arzediyorum, 
terfih zamlarını almıyorlardı, ancak bir maaşla
rı var ya, o maaşı alırken, yine tekaütlükle ilgili 
vazifelerde çalışırlarsa onlardan 1950 den sonra 
vergi alacağız, buna aleyhtar değilim. Fakat bu
gün oralardan da vergi alınmıyordu. Binaenaleyh 
1950 de o kanunumuzu tatbik ettiğimiz zaman za
ten bu alınacak vergiler dolayısiyle almakta ol
dukları para, esasen bir miktar azalacaktır. Yok
sa, kanun aslına muhalif değilim. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Harb malûllerine daha evvel 
verilmiş olan terfih zamları kaldırılmış değildir, 
bunu sözcü arkadaşım şimdi ifade edecek; ben, 
bir iltibasa mahal vermesin diye daha evvel arz-
etmek istedim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, 1930 
dan evvel emekliye ayrılmış olan harb malûlleri
nin aylıkları, 1930 dan sonrakilerin aylıklarına 
irca edilmek suretiyle aylık bağlanmıştı. Bunu 
bir defa kaydetmek isterim. 

5107 sayılı Kanun bir kısım harb malûlleri
nin aylıklarına % 50 zam yapmıştır. Biz komis
yon olarak 1944 te % 50 zam yapılmış olanlara 
yapılacak zammın % 10 dan eksik olmamasını 
kabul ettik. Vatan için malûl kalmış bu arkadaş
lara zam yapılmasına katiyen itiraz etmiş ve bu
nu onlardan esirgemeyi düşünmüş değiliz. Bu 
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zam % 10 veya 20 olabilir. Biz komisyon olarak 
bunlara evvelce % 50 zam yapılmış amasına 
rağmen % 20 den eksik olmamak üzere zam ya
pılmasına muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor. 
C. KERİM İNCEDAYI (Sinob) — Mesele 

yok, maddeyi ona göre tanzim etsinler. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ 

, Mİ FEYZİOttLU (Kayseri) — Maddeyi Komis
yona verirseniz ona göre düzeltiriz. 

Bunun da % 20, sinden eksik olmamak üzere 
almalarını kabul ediyoruz. Onlar da % 20, bun
lar da % 20. Maddeyi alıp ıo yolda tashih ede
ceğiz. 

BAŞKAN — önerge esasen nazarı dikkate 
alınmıştır. Bu hususta bir önerge daha vardır: 

Yüksek Başkanlığa 
(Yüzde 20 den aşağı olamaz) ibaresinin 5107 

den istifade edenlere ve etmiyenlere teşmilini 
arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
İbrahim Refik Soyer 

BAKSAN — Bunu da Komisyona veriyoruz. 

GEÇÎCÎ MADDE 47. — 1683 sayılı Kanun 
yürürlükte iken : 

a) Emekliye ayrılmış olanlardan ölenlerin: 
b) Açıkta veya vazifede bulunanlardan 

ölenlerin; 
(Erler hariç) dul ve yetimlerine, 1683 sayılı 

Kanun hükümlerine göre bağlanmış aylıklar ve 
bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle ya
pılmış aylık zamları toplamları: emekli iken 
ölenlerin dul ve yetimleri için geçici 45 ve AS 
ncı maddelerdeki esaslara ve vazife yüzünden 
ölmüş olanların dul ve yetimleri için de aynı 
zamanda 69 ncu maddeye göre bulunacak emek
li, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları 
ve varsa son hizmet, harb malûllüğü zamları 
üzerinde» ölüm tarihinde aylığa müstahak dul 
ve yetimlere göre bu kanunun 68 nci maddesi 
gereğince bağlanacak aylık miktarlarına yük
seltilmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 48. — 1683 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce subay ve askerî 
memurlara bağlanmış vazife malûllüğü aylık]a-
riyle bunlara bu kanunla kaldırılan hüküm1 «T-
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le yapılmış aylık ve terfih zamlarının toplam
ları; 1 . VI . 1930 tarihinde emekliye ayrılan 
aynı rütbe ve aynı hizmet müddetli vazife ırâ-
lûlü emsallerinin geçici 46 ncı madde gereğin
ce yükseltilen aylıkları miktarlarına çıkarıl
mıştır. 

Bunların, varsa, son hizmet zamla*]mn ge
çici 46 ncı. madde gereğince artırılmasında 
1 . VI . 1930 tarihindeki aynı rütbeli emsalleri
nin aylık asıllarının bu kanunun yürülüğe gir
diği tarihteki tutarları esas alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoldur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 49. — 1683 sayılı Kan iv a 
veya ondan evvelki hükümlere göre bağlanmış 
er aylıkları ile bunlara bu kanunla kaldırılan 
hükümlerle eklenmiş aylık ve terfih zamları 
(5107 sayılı Kanunla yapılan zamlar hariç) 
toplamları; malûllük derecelerine göre 56 r-cı 
maddede gösterilen miktarlara yükseltilmiştir. 

5107 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle ay
lıklarına zam yapılmış erlere bu zamları yerine 
64 ncü maddede yazılı harb malûllüğü zamları 
ayrıca ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 50. — Vazife malûllüğü 
aylığı almakta iken veya vazife yüzünden ölen er
lerin: Dul ve yetimlerine bağlanmış aylıkların; 
bu kanunla kaldırılan hükümlerle eklenmiş ay
lık zamlariyle birlikte toplamları; vazife malûl
lüğü aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetim
leri için; malûllük dereceleri ve 56 ncı madde
de yazılı miktarlar ve vazife yüzünden ölenle
rin dul ve yetimleri için de 69 nen maddeye göre 
hesaplanacak miktarlar üzerinden ölüm tari
hinde aylığa müstahak dul ve yetimlere göre 
bu kanunun 68 nci maddesi gereğince bağlana
cak aylık-miktarlarına yükseltilmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 51. — 1683 sayılı Kanu
nun yürürlüğe. girmesinden önce bağlanmış; 

a) Emekli aylıklarından; geçici 48 ve 49 
ncu maddelerde gösterilenler dışında kalanların 
(1683 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine 
göre emekliye sevkedilenler dâhil); 

b) Dul ve yetim aylıklarından; geçici 50 
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I nci maddede gösterilenler dışında kalanların; 

c) 1683 sayılı Kanundan önceki hükümle
re göre bağlanmış emekli aylıkları üzerinden sö
zü geçen kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
bağlanmış dul ve yetim aylıklarından; yine ge
çici 50 nci maddede gösterilenler dışında kalan
ların; 

Bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış 
bütün aylık zamları ile birlikte toplamlarına % 
60 zam yapılmıştır. 

(a) fıkrasmdakilerden; 1 . VI . 1930 tarihin
den sonra aylıklı vazifelerde geçen hizmet müd
detlerinden dolayı aylıklarına son hizmet zammı 
yapılmış olanların, son hizmet zamları için yu-
kariki zam verilmeyip geçici 45 nci maddenin 
ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Emekli Sandığı Kanununun, Geçici 51 nci 

maddesinin (O) fıkrasının son cümlesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

Bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış 
bütün aylık zamları ile birlikte toplamları 50 
liraya kadar olanlara % 100, (51-100) liraya 
kadar olanlara % $0 v^ İM liradan yukarı olan
lara da c/c 60 zam yapılmıştır. 

KEMAL ZEYTÎNCKİLU (Eskişehir) - -
Efendim, bendenizin kanaatine göre memlekette 
bir emekli meselesi var ise bu, 1930 senesinden 
evvel emekliye sevkedilmiş olan vatandaşların 
bugünkü durumundan ileri gelmektedir. Hal 
böyle iken müzakeresini yapmakta olduğumu?, 
Emekli Sandığı tasarısı maalesef eski emekliler 
unvanını verdiğimiz bu vatandaşların vaziyetini 
gene hakkiyle ıslah edememektedir. Hepiniz bi
lirsiniz ki yıllardan beri bu vatandaşlardan mü-
taaddit şikâyet mektupları almaktayız. Bu tasan 
münasebetiyle de vaziyeti bir defa daha iyice 
tetkik edersek bu vatandaşların yerden göğe 
kadar haklı olduklarını pekâlâ görüyoruz. 

Şimdi vaktiyle her türlü hizmetini, fedakâr
lığını yapmış bir hizmetliyi altın esasına göre 
tekaüt ettikten sonra bugünkü cours ile eline 
geçen para, 1948 Ocak ayı Muntazam Borçlar-
daki istatistiğe göre, vasati olarak 42 liradan 
ibarettir. Böyle eline 42 lira geçen bir vatandaşa 

I % 60 yani 25 lira bir zam yapacağız ve 67 lira-
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ya yükseltmiş bulunacağız, ki bugünkü hayat 
şartları ve pahalılığı karşısında istenilen yardı
mı yapamamış bulunuyoruz. Bendeniz bu vaz-
yeti nazarı itibara alarak tasarıdaki % 60 zam
mı; eline gegen paranın toplamı 100 liradan fazla 
olan eski emekliler için bırakarak, toplamı 5ü 
liraya kadar olanlara % 100.ve 51 lira ile 100 
lira arasmdakilere de % 80 zam yapmayı teklif 
etmek suretiyle çok acıklı bir durum ve vaziyette 
olan bu vatandaşlara, kısmen olsun bir yardım 
sağlanmış bulunacağı kanaatindeyim. 

Demin de arzettiğim gibi esas emekli dâvası 
bu gibi vaziyette olan vatandaşların davasıdır. 
Bunların durumunu halletmedikçe, bu tasarı 
kabul buyurulsa dahi, noksan ve gayriâdil bir 
kanun olarak çıkmış olacaktır. 

Bendeniz yüksek heyetinizden değiştirgemin 
kabulünü rica ediyorum. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar Kemal 
Zeytinoğlu arkadaşımız yeni bir teklif ile hu
zurunuza gelmişlerdir. 

Bu teklif, 1930 senesinden evvel tekaüt edil
miş olanlara yapılacak zam miktarının % 100 ol
masını istemektedirler. Eğer ifadelerini yanlış 
anlamamış isem.. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 50 
liraya kadar olanlar için... 

MALİYE BAKANI ÎSMAlL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar; bu yeni Tekaüt 
Kanunu ile biliyorsunuz ki, emeklilere az çok 
malî takatimiz dâhilinde ve hattâ fevkinde 
çıkacak nispette bir zam yaptık. Bu ilk hesap
lara göre 24 milyon lira civarındadır. 

Gelir Vergisi Kanunu ile kabul ettiğimiz as
gari geçim haddinin emekli, dul, yetimler için 
derhal tatbikim kabul ettik. Bu yüzden Hazi
nenin varidat kaybı 8 milyon liradır. Diğer ta
raftan Hükümet tarafından daha evvel teklif 
edilen zam nispeti % 50 olduğu halde üzerinde 
esaslı durularak bu % 60 çıkarılmıştır. Şimdi 
100 e çıkması teklif olunuyor, malî imkânları
mızı hesaba katmak zaruretidir belirtmek iste
rim. 

O halde, muhterem arkadaşlarımdan rica edi
yorum bu tekliflerini isaf edemiyeceğiz. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 50 
liraya kadar olanlar... 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Zaten bunların çoğu bu ci-
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vardadır, yani 50 liraya kadar olanlara yüzde 
yüz demek, yüzde 95 şe yüzde yüz zammetmek 
demektir. Netice değişmez. Binaenaleyh malî 
vaziyet müsait değildir. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) —Kısa
ca bir noktaya işaret edeceğim. 

Sayın Bakan, ifadelerinde, bendenizi hakika
ten teyid ettiler. Buyurdular ki, bu vatandaş
ların yüzde yüzü, yüzde 99 zu 50 lira tekaüdiye 
almaktadırlar. Görülüyor ki, bunlara yapılan. 
yüzde 60 zam hiçbir şey ifade etmiyecektir ve 
mağdur kütle büyüktür. Bu hayat pahalılığı 
karşısında yüzde 60 zam büyük bir mâna taşı
maz 50 lira alırken 80 lira alacaktır. Takdiri
nize bırakıyorum. Değiştirgenin kabulünü istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi tekrar oku
tuyorum. 

(Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun 
Geçici 51 nci madde hakkındaki önergesi tekrar 

okundu) 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar lütfen işaret buyursunlar... Nazarı dikkate 
almıyanlar... önerge nazarı dikkate alınma
mıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 52. — Kanunla kurulu 
Emekli Sandıklarından (2097 sayılı Kanunla ku
rulu Sandık hariç) bağlanmış emekli, âdi malûl
lük ve vazife malûllüğü aylıkları ile bunlara bu 
kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık 
zamlarının toplamı; 

Tahsise esas ücretlerin, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihteki tutarları ile hizmet müd
detleri aynı olan iştirakçilere bu kanunla bağla
nacak emekli ve malûllük aylıklarına; 

Bunlardan son hizmet zammı yapılmış olan
ların bu zamları da, zamma esas ücretlerin yu
karda yazılı tutarları ile hizmet müddetleri aynı 
olan iştirakçiler için yine bu kanun gereğince 
hesaplanacak son hizmet zamları miktarlarına, 

Yükseltilmiştir. 
Vazife malûllüğü aylıklarının yükseltilmesin

de, malûllük dereceleri ayrıca nazara alınır. 
Tahsise esas ücretleri 150 liradan az olanların 

aylıklarının yükseltilmesinde geçici 45 nci mad
denin son fıkrası hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCl MADDE 53. — Kanunla kurulu 
Emekli Sandıklarından (2097 sayılı Kanunla 
kurulu Sandık hariç) bağlanmış dul ve yetim 
aylıklariyle bunlara bu kanunla kaldırılan hü
kümlerle yapılmış zamların toplamı; geçici 52 
nci maddedeki esaslara göre bulunacak emekli, 
âdi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ve son 
hizmet zamları üzerinden gerekirse 69 ncu mad
de nazara alınarak ölüm tarihinde aylığa müs
tahak dul ve yetimlere göre 68 nci madde gere
ğince bağlanacak aylık miktarlarına yükseltil
miştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

E) Doğumları 8 Şubat 1332 veya daha ev 
velki tarihli olanların yaşları ile ilgili 

hükümler 

GEÇlCl MADDE 54. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği taıihte iştirakçi durumunda bulu
nanlarla bu tarihten sonra iştirakçi veya tev-
diatçı durumuna gireceklerden doğumları 8 Şu
bat 1332 veya daha evvelki tarihli olanlar hak
kında bu kanunun yaş ile ilgili hükümleri aşa
ğıdaki esaslara göre uygulanır. 

I - istanbul doğumlularda nüfus kayıtla
rında tek tarih olanlar için bu tarihler, Hicrî 
Kamerî sayılır. 

II - İstanbul doğumlularda nüfus kayıtla
rında tek tarih, fakat Rumi kaydını havi olanla
rın bu tarihleri Rumi sayılır. 

III - İstanbul'dan başka yer doğumlularda 
tek tarihler Rumi itibar olunur. (Bu tek tarih
ler, yerli, yabancı ve İstanbul doğumlu şeklinde 
olsa da). 

IV - İstanbul'dan başka yer doğumlularda 
Hicrî kayıtlı tek tarih varsa bu tarih, Hicrî 
Kamerî sayılır. 

V - Diğer yerlerde veya İstanbul doğumlu
larda hem Rumi hem Hicrî doğum tarihi yapılı 
olanların Rumi tarihleri alınır. 

VI - Rumi tarihlerde ay, gün belli olmıyan 
hallerde 105 nci madde hükmü ve Hicrî tarihler
de gün belli olmıyan hallerde o ayın ilk gününe 
tesadüf eden Rumi yılın günü, ay da belli olmı
yan hallerde o yılın Recep ayınm birinci günü-
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ne tesadüf eden Rumi yılın ayının rasladığı gün 
esas tutulur. 

VII - Sicilinde nüfus hüviyet cüzdanının 
tasdikli örneği de bulunanların sicildeki do
ğum kaydı ile sözü geçen örnekteki doğum kay
dı arasında aykırılık yoksa bu kayıtlar esas 
tutulur. Varsa nüfus hüviyet cüzdanının ins-
dikli örneğindeki kayıt alınır. 

Sicilinde nüfus hüviyet cüzdanı örneği olma
yıp (Nüfus hüviyet cüzdanı görülmüştür) k-ay-
dı varsa, bu kayıt gösterilecek nüfus hüviyet 
cüzdanındaki kayda uymasa da, esas tutulur. 
Ancak sicilinde bu şekilde bir kayıt dahi yoksa 
nüfus hüviyet cüzdanındaki kayıt esas alınır. 

VIII - 105 nci maddenin ikinci ve üçüncü 
fıkraları hükümleri yukarda yazılı olanlar hak
kında da uygulanır. 

Sicilinde nüfus kaydı veya nüfus nüviyet 
cüzdanı örneği bulunmıyanların gösterecekleri 
nüfus hüviyet cüzdanlarmdaki kayıtlar yukarı-
ki I - VII nci bentlerdeki hükümler göz önünde 
bulundurulmak suretiyle, esas tutulur. 

BAŞKAN — önergeler vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 54 ncü maddenin VIII işaretli fıkra

sının sonuna aşağıdaki cümlenin ilâvesini tek
lif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

«Ancak 1683 sayılı Kanuna göre muteber 
sayılmış olan yaş tashihlerine ait müktesep 
haklar mahfuzdur» 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Geçici 54 ncü maddenin sekizinci fıkrasına 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini teklif ve arze-
derim. 

(Ancak 1683 sayılı Kanuna göre muteber 
sayılan yaş tashihlerine ait müktesep haklar 
saklıdır.) 

Gümüşane Milletvekili 
Tahsin Tüzün 

BAŞKAN — önergelerin ikisi de aynı ma
hiyettedir. 

Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ K. ADINA CEDET GÖLET (An

kara) — Birinciyi kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — ikisi de aynı mahiyette? 
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GEÇİCİ K. ADINA CEVDET GÖLET (An

kara) — İkisi de aynı mahiyette ise kabul edi
yoruz. 

BAŞKAN — Birincisinde yazılı olan ibare
leri maddeye ekliyorsunuz öyle mi? 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — 1683 nu
maralı Kanundaki yaş hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN — Hakkı müktesepler mahfuzdur. 
Sırrı Day'ın vermiş okluğu önergedeki ifa

deleri maddenin sonuna ekliyoruz. Komisyon 
kabul ediyor. Bu şekilde madde tashih edilmiş 
oluyor. 

Maddeyi bu tashih edilmiş şekli ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul olundu. 

F) Milletvekilleri ile Büyük Millet Meclisi 
Başkanı ve Bakanların emeklilikleri 

GEÇİCİ MADDE 55. — Evvelce, emeklilik 
hakkı tanınan veya 3 . VIII . 1944 tarihli ve 
4044 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yazdı 
olan vazifelerden birinde bulunduktan sonra 
Milletvekilliğine seçilerek bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Milletvekili bulunanların ; 
kaldırılan hükümlere göre mevcut fiilî ve iti
bari hizmet müddetleri, bu tarihten sonra ara
lıksız olarak Milletvekilliğinde veya Milletve
killiğinden sonra bu kanunla emeklilik hakkı ta
nınan vazifeler ile belediye başkanlığında, ille- { 
rin daimî komisyon üyeliklerinde veya geçici j 
24 ncü maddede yazılı vazifelerde geçecek fiilî 
ve itibari hizmet müddetlerine geçici 14 ncü 
maddeye göre eklenir. 

Emeklilik hakkı tanınan aylıklı vazifelerde 
bulunduktan sonra Milletvekilliğine seçilmiş ve 
durumları 2941 sayılı Kanunun şümulü dışında 
kaldığından dolayı ödeneklerinden 4805 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine göre emekli keseneği 
kesilmemiş olanların, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kada.'ki müddete ait kesenekleri, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
ve aylık keseneklerinden ayrı olarak 6 ay için
de ve G eşit taksitte kendileri tarafından San
dığa ödendiği takdirde bu müddete ait kesenek 
karşılıkları da Hazinece toptan ve derhal San
dığa ödenir. Bunların 4805 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce Milletvekilliğinde ge- i 
çen fiilî ve itibari hizmet müddetleri de yu-
karıki fıkra gereğince hizmet müddetlerine 
eklenir. . 
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BAŞKAN — Değiştirge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğimiz üzere Geçici 55 nci mad

denin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde kabu
lünü teklif ederiz. 

Ankara Milletvekili Yozgad Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata İhsan Olgun 
Evvelce emeklilik hakkı tanınan veya 3 . 

VIII . 1944 tarihli ve 4644 sayılı kanunun 7-nci 
maddesinde yazılı olan vazifelerden birinde bu
lunduktan sonra Milletvekilliğine seçilenlerin ve 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Milletve
kili bulunanların mevcut fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri, Milletvekilliğinde veya milletvekili-
ğinden sonra bu kanunla emeklilik hakkı tanınan 
vazifeler ile belediye başkanlığında, illerin dai
mî komisyon üyeliklerinde veya geçici 24 ncü 
maddede yazılı vazifelerde geçecek fiilî ve itibari 
hizmet müddetlerine geçici 14 ncü maddeye gö
re. eklenir. 

HIFIZI OĞUZ BEKAATA (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlar, Emeklilik Kanununun 
hususiyetlerini nazara alarak, bu mdde üzerinde 
konuşmak arzusunda değildim. Fakat bu hü
kümler hakikaten bundan sonra Meclisin kuru
luşu bakımından çok ehemmiyetli neticeler ve-
reeeeği için, üzerinde durulmaya değer olduğu
nu görerek söz almış bulunuyorum. 

Geçici 55 nci maddenin birinci fıkrası şun
lar diyor: 

1. Halen Milletvekili bulunan arkadaşların 
emeklilik hakları müktesep hak olarak tanın
maktadır. 

2. Bu arkadaşlar önümüzdeki devrede tek
rar seçilirlerse emeklilik hakları müktesep hak 
olarak tanındığı için gene devam edecektir. 

3. önümüzdeki devre seçilmez ve fakat da
ha sonraki devrede seçilecek olurlarsa bu hak 
kesilecektir. 

4. Asıl şu nokta mühimdir : Bundan sonra 
memuriyet hayatından Meclise seçilecek olan 
kimselerin emeklilik hakları yoktur. Yani aynı 
şartlar içinde ayrı iki ölçü kullanılmış oluyor. 

Şimdi, mevzu bu hale gelince, bu Meclisin 
işi ehemmiyetle tetkik ederek karara varmasın
da, bundan sonraki meclislerin kuruluşu bakı
mından büyük bir zaruret vardır. 

Anayasanın 92 nci maddesi şöyle der : «Siya
si hakları olan her Türkün, yeterliğine ve hak 
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edişine göre, Devlet memuru olmak hakkıdır.» 
Demek ki; siyasi hakları olan kimseler, yeter
liklerine göre Devlet memuru olabiliyorlar. 

Fakat, biz bu tasarının bu maddesini olduğu 
gibi kabul ettiğimiz takdirde, bununla bir nevi 
zımnen, bundan sonra memur olanlar milletve
killiğine seçilirlerse emeklilik hakkı artık de
vam etmiyeceğine göre, siyasi haklarından fay
dalanarak, teşriî hayata iştiraklerini zorlaştıran 
ve tereddüdü icabettiren bir vaziyet ortaya çı
karıyoruz. Şu halde memur seçecek, fakat çok 
büyük fedakârlığı, emeklilik hakkından vaz
geçmeyi kabul etmezse seçilemiyecek, demektir. 
Bu kayıt Anayasanın 11 nci maddesine pek uy
gun düşmüyor, işte bendeniz diyorum ki , bi
zim bu gibi bir vaziyet ihdasına acaba hakkı
mız var mıdır? Memleketimizin hususiyetlerini 
ve bu mseelenin esasını kısaca arzedeeek olur
sam, işin ehemmiyeti daha çok meydana çıkmış 
olur. 

Burada ilk olarak nazara alınması lâzımge-
len en mühim nokta memleketin içtimai ve eko
nomik bünyesidir. Bu hususta karşımıza çıkan 
ilk mesele de şudur : Bizde okullara, yüksek 
tahsile devam edenler, hattâ tıp olsun, hukuk 
olsun, mühendislik olsun, memuriyete girmeye 
hevesli veya mecburdurlar, bu hep böyle ola
gelmiştir. Bu gibi münevver bir zümrenin .siya
si hayata girmesinin tahdide tâbi tutulması için 
Tıir karara vardığımız zaman, B. M. MJeclisi ka
pılarını, daha çok serbest meslek erbabına aç
mış ve memurlara kapamış olacağız. Böyle bir 
neticeyi Büyük Meclisin ehemmiyetle düşünece
ği kanaatindeyim. Bu bakımdan bu takriri ar
kadaşımla birlikte vermek mecburiyetini duy
muş bulunuyoruz. 

Takririmizin esası şundan ibarettir : Mad
denin birinci fıkrası asla değistirilmemekte ve 
fakat denmektedir ki, nasıl bugüne kadar me
muriyetten milletvekilliğine gelmiş bulunanla
rın emeklilik hakları devam etmişse, ediyorsa 
ve halen Meclis içindeki arkadaşların emekli
lik hakları varsa, bundan sonra memuriyet ha
yatından Meclise gireceklerin de emeklilik hak
ları devam eder, denilmektedir. 

Aksi halde günün birinde yüzbinlerce me
mur münevverin, memurdur diye seçilmek ijak-
kmın nezedilmiş olması gibi yanlış bir netice 
çıkmasından endişeliyim, bunu arzetmek iste
rim. Bu itibarla memuriyet hayatını teşriî ha-
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yata kapatmayı doğru bulmuyorum, önergemi
zin kabulünü rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SIRRI DAY 
(Trabzon) — Efendim, komisyon namına ben
deniz maruzatta bulunalağım. 

Muhterem Bekata arkadaşım noktai naza
rına iştirak edenler olabilir. Fakat gerekirdi ki 
bu beyanatı, bu takririni kanunun ana madde
leri tetkik edilirken vermiş bulunsunlar. Ka
nunun ana hükümleri meyanmda, hiçbir arka
daşın dahi üzerinde tereddüt etmediği bir mev
zu var; o da, milletvekilliğinin esas itibariyle 
emekliliğe tâbi bir hak olarak tanınmamış ol
masıdır. Heyeti Celileniz bunu kabul ettikten 
sonra, muvakkat maddede ancak müktesep 
haklar tesis edilirken bunun mevzuubahsedil-
mesi icap ederdi. Bundan sonra, Büyük Millet 
Meclisine Milletvekili olarak gelenler, eğer te
kaütlüğe tâbi bir vazifeden gelmişlerse diye 
bir hüküm kovmak ve bu hakkı tanımak caiz 

;• şey değildir. Bu, ana hüküm konuşulur
ken düşünülecek bir şeydi. Bu itibarla teklifle
ri usul bakımından dahi kabili tecviz olmadığı 
gibi böyle bir teklif kabul edildiği takdirde da
hi esasen kabul edilmiş bulunan asli maddenin 
tadilinin mevzuubahis olduğunu arzetmek is
terim. 

BAŞKAN — Bu önerge geçici maddelere 
taallûku olmıyan hükmü ihtiva etmektedir. 
Asıl kanunun metninde ise milletvekilliğinin 
emeklilikten sayılmıyacağı kabul edilmiştir. 
Usul bakımından bu önergeyi oyunuza arzede-
mem. 

Bu sebeple maddeyi oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 56. — Genel Bütçeye gi
ren dairelerde bulunduktun sonra Milletvekilli
ğine seçilmiş olanların; (4644 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince san
dıklarda birikmiş paraları Hazineye devredi
lenler dâhil) geçici 55 nci madde gereğince ek
lenen müddetlerinden 4805 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar gederi müddet için, 
Hazinece ve 1683 sayılı Kanuna tâbi katma 
bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelerin ay
lıklı memuriyetlerinde bulunduktan sonra se
çilenlerin yine bu devreye ait hizmet müddet
leri için de bu idare» ve belediyelerce, geçici 19 
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ncu maddeye göre ödenecek paralar; (500) 
lira daha önce birinci derecenin av lığını mük
tesep hak olarak almışlarsa (600) lira, aylık 
üzerinden hesaplanır. 

Milletvekillerinden geçici 24 nciı maddede 
yazılı vazifelerde geçmiş hizmetleri bulunanla
rın bu müddetleri için de bu madde hükmü dahi 
nazara alınmak suretiyle o geçici madde gere
ğince muamele yapılır. 

4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra 1683 sayılı Kanundan başka kanunlarla 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerden Milletve
killiğine seçilmiş olanların, seçilme tarihine ka
dar olan hizmet müddetleri için dahi Milletve
killiğine seçildikleri tarihteki keseneğe esas üc
ret tutarları üzerinden Hazinece geçici 10 ncu 
maddeye göre Sandığa ödeme yapılır. 

P.AŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 57. — Geçici 55 nci mad
dede yazılı olanların kesenek ve karşılıkları; 
875 lira üzerinden, daha önce birinci derecenin 
aylığını müktesep hak olarak almışlarsa 1 000 
lira üzerinden hesaplanır. 

Bunların Milletvekili iken emekli, âdi ma
lûllük, vazife malûllüğü aylığı bağlanmasını 
veya kesenek iadesi, toptan ödeme yapılmasını 
gerektiren durumlara girmelerinde veva ölüm
lerinde bu kanunun ilgili hükümleri tatbik olu
nur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDiS 58. — Milletvekilliğinden 
ayrılarak emeklilik haklarının devam edeceği 
vazifelere geçenlerin; emekli kesenekleri ve 
karşılıkları : 

a) Milletvekili iken 25 fiilî hizmet yılını 
doldurmuş bulundukları takdirde Milletvekilli
ğinde keseneklerine esas olan miktarlar üzerin
den; 

b) 25 yılı doldurmamış iseler 15 nci mad
denin (h) fıkrasının kadro yüzünden açıkta ka
lanlara ait hükmü de nazara alınarak müktesep 
hakları bulunan derece aylık ve ücret tutarları 
üzerinden; 

Alınır. 
Ancak Milletvekili iken fiilî hizmet müddet

leri 25 yılı doldurmamış bulunanlardan; Millet
vekilliğinde iken keseneklerine esas tutulan 

6.1949 O : 1 
I miktarlardan aşağı aylık veya ücretli ve emek

lilik haklarının devam edeceği bir vazifeye geç
mekle beraber o vazifede iki yılı tamamlamak-
sızın : 

I - Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldura
rak emekliye ayrılmalarını istiyenler; 

Tl - Fiilî hizmet müddetleri 20 yılı ve yaş
ları 60 ı doldurmuş bulunarak emekliliğe ay
rılmalarını talep edenler veya kurumlarınca 

i emekliye sevk edilenler; 
TII - Fiilî hizmet müddetleri 15 yılı doldur

muş bulunarak âdi malûl durumuna girenler; 
IV - Hizmet müddetleri ne olursa olsun va

zife malûllüğüne uğrıyanlar; 
Ru vazifelerde geçen müddet zarfında ver

dikleri kesenek ile Milletvekilliğinde iken ke
peneklerine esas tutulan miktar üzerinden he
saplanacak keseneğin farkını toptan ve derhal 
Sandığa ödedikleri takdirde emekli, âdi malûl
lük veya vazife malûllüğü aylıkları Milletve
killiğinde emekli keseneklerine, esas tutulan 
miktar üzerinden bağlanır ve Hazinece de bu 
kesenek farklarına ait karşılıklar toptan ve 
derhal Sandığa ödenir. 

Milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra geç
tikleri daha aşağı aylık veya ücretli bir vazife
de iki yılı tamamlamadan ölen ve fiilî hizmet 
müddeti 15 yıl ve daha fazla olanlar ile hizmet 

I müddetleri ne olursa olsun yine bu vazifede ve 
bu durumda iken vazife yüzünden ölenlerin 
dul ve yetimlerine dahi Milletvekilliğinde kese
neklerine esas tutulan miktar üzerinden aylık 
bağlanır ve bu vazifede geçen müddete ait ke
senek farkı dul ve yetimlere bağlanacak aylık
ların % 25 inin kesilmesi suretiyle tahsil edilir. 
Bu takdirde kesenek karşılığı da Hazinece top
tan Sandığa tediye olunur. 

Bu madde hükmü, kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Milletvekilliğinden ayrılmış ve 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde müstahdem 

I bulunmuş olanlar hakkında da uygulanır. 

I BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
j bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 59. — Geçici 55 nci mad
dede yazılı olanlardan; kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte geçici 55 nci maddeye göre eklene
cek müddetlerle birlikte : 

a) Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldur-
I muş bulunanlar, her an ve 20 yılı doldurmuş 
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bulunanlar da 25 yılı doldurduktan sonra ge
çici 31 nci madde esasları dairesinde emekliye 
ayrılmalarını istiyebilirler; 

Bunların Milletvekilliğinden sonra emeklilik 
haklarının devam edeceği bir vazifeye geçme
lerinde dahi yaş haddi bakımından (Vazifeleri 
için bu kanunun 40 nci maddesiyle tâyin olunan 
hadlerden aşağı olmamak üzere) müktesep Hak
ları mahfuzdur. 

b) Fiilî hizmet müddetleri 20 yıldan az 
olanlar, Milletvekilliğinden ayrıldıkları ve 
emeklilik haklarının devam edeceği bir vazife
ye de geçmemiş bulundukları takdirde, ayrılış
ları tarihindeki fiilî hizmet müddetlen 25 yılı 
doldurmamış ise geçici 26 nci madde de göz 
önüne alınarak 87 nci maddeye göre kesenek
leri geri verilir. 25 yılı doldurmuş iseler hak
larında 88 nci madde hükmü uygulanır. 

c) Fiili hizmet müddetleri 20 yılı doldur
muş olmakla beraber 25 yılı doldurmaksızm 
Milletvekilliğinden ayrılan ve emeklilik hakla
rının devam edeceği bir vazifeye de geçmemiş 
bulunanlar, keseneklerinin geri verileceği 5 
yıl içinde (60) yaşını doldurarak emekli aylığı 
bağlanmasını istedikleri veya âdi malûl olduk
ları takdirde kendilerine emekli veya âdi ma
lûllük aylığı bağlanır; 

ç) Fiilî hizmet müddetleri 15 yılı doldur
duktan sonra Milletvekilliğinden ayrılarak 
emeklilik haklarının devam edeceği bir vazife
ye de geçmemiş ve emekli keseneklerinin geri 
verileceği 5 yıl içinde keseneklerini geri alma
dan ölmüş bulunanlar ile 88 nci madde gereğin
ce keseneği geri verilmemiş bulunanlardan 
ölenlerin dul ve yetimlerine bu kanunun ilgili 
hükümleri dairesinde aylık bağlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCl MADDE 60. — Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Büyük Millet Meclisi Başkan
lığında, Başbakan veya Bakanlıkta bulunanlar 
ile (Evvelce bulunmuş olanlar dâhil) Milletve
kili bulunanlardan; bu tarihten sonra Milletve
killerinin aralıksız olarak devamı sırasında aynı 
yerlere geçenlerin, bu yerlerde bulundukları 
müddetçe (Emekliye ayrıldıktan sonra bu yer
lere geçenler hariç) ödeneklerinden birinci de
rece aylık tutarı üzerinden emekli keseneği alı-
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nır. ve karşılıkları da bu miktar üzerinden Ha
zinece Sandığa ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 61. — Geçici 60 nci mad
dede yazılı olanların, bu yerlerden ayrılışların
da: Birinci derece aylık tutarı ve 25 yıldan aşa
ğı olmamak üzere hizmet müddetleri tolamı üze
rinden emekli aylığı bağlanır. 

Bu yerelerden ayrıldıkları halde emekli aylı
ğı bağlanmasını istemiyenlerin milletvekili, açık
ta, emeklilik hakkı tanınan bir vazifede bulun
dukları sırada emekliye ayrılmalarını istedikle-

I rinde veya kurumlarınca emekliye ayrılmaların-
| da dahi aylıkları, bu esas üzerinden bağlanır. 

Bunların; bu yerlerde, milletvekilliğinde, 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifede veya açıkta 
iken; âdi malûllüklerinde yukarıki hükümler ger 

; reğince hesaplanacak emekli aylıkları miktarm-
[ da (Âdi malûllük aylığı) ve vazife mâlûllükle-
I rinde de bu suretle bulunacak âdi malûllük aylık-
I larına 55 nci madde gereğince yapılacak ekleme-
; lerle (Vazife malûllüğü aylığı) bağlanır. 

Bağlanacak aylıklar, ödendikçe faturası kar-
| şılığında Hazineden alınır ve Sandıkta birik-
| miş kesenekleriyle karşılıkları aylığın bağlan-
| masını mütakıp toptan Sandıkça Hazineye öde-
| nir. 
I BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
! bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
i 

| GEÇtCt MADDE 62. — Vazifelerinden do
layı emekli âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylığı bağlanmış veya bağlanacak olanlardan ge
çici 60 nci maddede yazılı yerlere geçmiş veya 
aynı madde esasları dairesinde geçecek olanla
rın; bu yerlerden ayrılışlarında (Ayrılmış olan
lar dâhil) eski aylıkları, geçici 61 nci maddeye 
göre bağlanması gerekli miktardan az ise sözü 
geçen madde esasları dairesinde yükseltilir. 

[ Aylığın yükselmesi halin.de düzeltme işi, 
Sandıkça yapılarak Hazinece ödenir. Eski ay
lıklar : katmas, özel bütçeli dairelerce, geçici 5 nci 

I madede yazılı Sandıkça veya kaldırılan sandık-
: larca bağlanmış olduğu takdirde bu aylıkların 

10 yıllığı, yazı ile bildirimi üzerine aylıkları 
bağlıyan yerlerce veya (Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli) Sandığınca bir ay içinde Hazineye öde
nir. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 63. — Geçici 60 ncı mad
dede yazılı yerlerde bulunduklarından dolayı 
aylık bağlanmış veya bu sebeple evvelki aylıkla
rında artırma yapılmış olanlardan* emeklilik 
hakkı tanınan vazifelere tâyin edilenlerin bu va
zifelerde geçen hizmet müddetleri için 100 ncü 
madde esasları dairesinde hesaplanacak son hiz
met zammı, Sandıkça bu aylıklarına eklenerek 
geçici 61 nci maddeye göre ödenir. 

Eski aylıklar Hazinece bağlanmışsa son hiz
met zammı da Hazinece ödenir ve bu müddet 
içinde alınan kesenek ve karşılıkları (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca Hazineye ve
rilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 64. — Geçici 60 ncı mad
dede yazılı olanların : 

a) Bu yerlerde; 
b) Bu yerlerden ayrıldıkları halde emekli 

aylığı bağlanmamış veya eski aylıklarında artır
ma yapılmamış olarak açıkta; 

c) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde; 
ç) Bu yerlerde. bulunduklarından dolayı 

bağlanmış. veya artırılmış aylıkları almakta; 
İken, ölümlerinde : Dul ve yetimlerine, ilgi

sine göre geçici 61, 62 ve 63 ncü maddeler esas
ları üzerinden hesaplanacak aylıklar 68 ve 69 
ncu maddeler hükümlerine göre bağlanır. 

Bu aylıkların ödenmesi ve (a), (b), ((c) fık
ralarında yazılı hallerde Sandıkta birikmiş kese
nek ve karşılıklarının Hazineye verilmesi sözü 
edilen geçici 61, 62 ve 63 ncü maddeler gereğin
ce yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

G) Borçlanma hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 65. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte: Aşağıda (I) işaretli fıkra
da gösterilenlerin; (II) işaretli fıkrada yazılı 
vazife ve hizmetlerde geçmiş olan hizmet müd
detlerinin en çok 10 yılı kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazı ile 
Sandığa müracaatle geçici 66 ncı madde gere
ğince borçlandırılmalarım istemeleri halinde 
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yalnız emeklilik hesaplarında sayılmak üzere 
fiilî hizmet müddetlerine eklenir. 

I - Borçlanabilecekler: 
a) 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında 

gösterilenler; 
(Emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü 

aylığı bağlanmış olanlar hariç) 
b) Geçici 24, 25, 55 ve 60 ncı maddelerde 

yazılı olanlar; 
c) Geçici 2, 3 ve 5 nci maddelerde çalışma

larına devam edecekleri gösterilen emekli ve 
zat maaşları sandıkları memur ve hizmetlileri. 

II - Borçlanılabilecek vazife ve hizmetler: 
a) 12 nci maddenin (I) işaretli fıkrasında 

gösterilen kurumların (Bu fıkranın (K) bendi 
hariç) veya bu kurumlarca; yerini tuttuğu, ye
rine geçtiği, satmaldıği; mülga daire, müesse
se, idare ve ortaklıkların, (Kurumlara intikal 
eden veya geçen müesseseler dâhil) 

b) Geçici 2, 3 ve 5 nci maddelerde gösteri
len emekli ve zat maaşları sandıklarının; 

c) Hizmetleri özel kanunlarla emeklilik 
müddetlerine eklenen mülga daire, müessese, 
idare ve ortaklıklarının; 

ç) Mülga Reji İdaresinin ve mülga liman, 
rıhtım ortaklıklarının (Fenerler İdaresi ve İz
mir körfez ortaklığı dâhil) ; 

Aylık ücretli sürekli vazifelerinde (Aylıklı 
kadrolarda ücretle geçen müddetler dâhil); 

d) Murakabesi Devlete ait ortaklıkların 
komiserliklerinde; 

e) Azınlık ve yabancı okulların Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından tâyin olunan öğret
menliklerinde ; 

f) Bütçelerin masraf tertiplerinden alın
makta iken bir kanunla sürekli ücretli hale ge
tirilen veya ücretli iken aylıklı yapılan kadro
larda ; 

g) Aylıklı vazifelerde iken muhtelif hakem 
mahkemelerine aylıkla tâyin edilip bu vazife
lerde bulunmakta iken aylıkları ücrete çevrilen 
bu vazifelerde; 

h) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bu
lunduktan sonra belediye başkanlığında ve 
illerin daimî komisyonu üyeliğinde; 

i) Manisa'da M-oris Şinasi Hastanesinin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin 
olunan doktorluk, memurluk ve sürekli ücretli 
hizmetliliklerinde; 

j) Ticaret ve sanayi odalariyle ticaret ve 
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zahire borsalarının tâyinleri Ticaret Bakanlı
ğınca yapılan aylık ücretli sürekli kadroların-
daki memurluklarında; 

Geçen müddetlerle; 
k) Türkiye'de yüksek öğretimini bitirdik

ten ve aylıklı memuriyette bulunduktan sonra 
meslekî bilgilerini genişletmek üzere 10.IV.1929 
tarihli ve 1416 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Devletçe yabancı memleketlere 
gönderilmiş ve memuriyetle ilgileri kesilmiş 
olanların, yabancı memleketlerde Devletten 
ödenek almak suretiyle geçirdikleri müddetler: 

Kaldırılan çeşitli kanunlardaki hükümlere 
göre borçlanma suretiyle eklenen müddetlerle 
bu madde gereğince eklenecek müddetler top
lamı 10 yılı geçemez. 

Şu kadar ki, 10 yılın hesabında 4 . VI . 1937 
tarihli ve 3202 sayılı Kanunun 62 nci madde
sine, 21 . IV . 1941 tarihli ve 4001 sayılı Kanu
nun 12 ve 13 ncü maddelerine ve 20 . V . 1942 
tarihli ve 4222 sayılı Kanunun geçici 5 ve 7 nci 
maddelerine göre borçlanma suretiyle eklenen 
müddetler nazara alınmaz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen geçici 

65 nci maddenin (ç) bendinin mülga reji idare
sinin kelimesinden sonra parantez içinde (1925-
1934 senesinde mahsup edilenler hariç) cümle
sinin eklenmesini teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Emekli Sandığı Kanunu tasarısının Geçici 

65 nci maddesinin 11 numaralı bendinin E fık
rasının aşağıda arzettiğimiz şekilde değiştiril
mesini adalet ve eşitlik esaslarına ve maddenin 
ihtiva ettiği ana prensiplere uygun görmekte
yiz: 

Fıkra: 
E) Resmî okul öğretmenliklerinde veya 

mesleki öğretmenlik olup da Millî Eğitim teş
kilâtında emeklilik hakkı tanınan bir vazifede 
bulunduktan sonra özel okulların Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından tâyin veya memuriyetleri 
onaylanan öğretmenliklerinde; 

Fıkra bu suretle kabul Duyurulduğu takdir
de hem azınlık ve yabancı okulların Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından tâyin olunan öğret
menliklerinde ve hem de resmî okullara mua-
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delet ve münasebeti musaddak ve denetlemeye 
tâbi özel Türk okulların, memurietleri Bakan
lıkça onaylanan öğretmenliklerinde bulunanlar
dan bu fıkrada arzedilen şartları haiz olanlar, 
isterlerse bu kanunda yazılı kayıt ve şart ve 
nispetler dairesinde borçlanma hükümlerinden 
istifade edeceklerdir. 

Kabulünü Yüksek Kamutayın takdir ve tas
vibine arzederiz. 

Çorum Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Ilaseno İlgaz R. özsoy 

Kars Milletvekili Niğde Milletvekili 
Tezer Taşkıran Vehbi Sandal 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 65 nci maddenin «J» bendine aşağı

daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Trabzon Milletvekili 

Ali Rıza Işıl 

J bendine eklenecek fıkra: 
Ve yine Ticaret Bakanlığınca tâyin edilen 

Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Umum 
Müdürleri. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle geçici 65 nci 

maddenin (K) fıkrasının komisyon sözcüsü tara
fından da kabul olunduğu üzere aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini teklif ederiz. 
Kastamonu Milletvekili Erzincan Milletvekili 

Muzaffer Akalın Abdülhak Fırat 

Değiştirilen (K) fıkrası : 
Türkiye'de yüksek öğıenimini bitirdikten ve 

aylıklı memuriyette bulunduktan sonra meslekî 
bilgilerini genişletmek üzere 20 . V I I I . 1943 ta
rihli ve 4489 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesin
den önce Devletçe yabancı memleketlere gönderil
miş ve memuriyetle ilgileri kesilmiş olanların ya
bancı memeketlerde Devletten ödenek almak su
retiyle geçirdikleri müddetler : 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 65 nci maddenin (K) fıkrasındaki 

(10 . IV . 1929 tarihli ve 1416 sayılı Kanunun) 
ibaresi yerine (20 . IX . 1^43 tarihli ve 4489 sayılı 
Kanunun) ibaresinin konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

< 
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Yüksek Başkanlığa 

Esasları daimî hükümlerde emekliliğe tâbi 
tutulmamış olan hizmetlerin borçlanmaya esas 
tutulmaları caiz olmıyacağmdan 65 nci maddenin 
(e), (i) ve (k) fıkralarının kaldırılmasını teklif 
ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Sahir Kurutluoğlu 

BAŞKAN — Komisyon bunlar hakkında iza
hat vermeden evvel önerge sahipleri söz istiyor
lar mı?. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarını, bendenizin teklif etmiş olduğum 
mesele, eski reji idaresi memurlarının durumu
dur. Malûmuâliniz reji idaresi 1325 senesinde 
Devlete intikal etmiştir. O zaman bu dairede ça
lışmış olan memurların 9 senelik hizmetleri 1934 
tarihine kadar olan 9 senelik hizmetleri, - bun
lardan lâzını gelen para kesilmek şartiyle, - Dev
let hizmeti olarak kabul edilmiş ve bu hizmetleri 
tescil olunmuştur. Şimdi yeniden ücretliler hak
kında yapılmakta olan on senelik zamdan güya 
bunlar da istifade ettiriüyorlarmış gibi (G) fık-
rasına bir kayıt konmuştur. Halbuki bunların za
ten 9 senelik hizmetleri karşılanmıştır ve yeniden 
yapılan zam ancak bir senelik hizmet karşılığıdır. 
Zaten bu 9 senenin muamelesi yapılmıştır. Bu 
defa verilmekte olan haktan bunların istifade et
mesi kadar tabiî birşey olmaz. Çünkü bunlar za
ten lâzımgelen parayı vererek memur sıfatını ik
tisap etmişlerdir. Binaenaleyh, tekrar istifade et
tiriliyor gibi, mülga İnhisar İdaresi deniyor. 1925 
de zaten ilga edilmiştir. Bunda mürürü zaman 
vardır. Onun için komisyondan rica ediyorum, 
benim teklif etmiş olduğum kayıt suretiyle, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde olduğu gibi, onar se
nelik bir hak bunlara da vermek muvafık ve ye
rinde olur kanaatindeyim. Komisyon lütfen bunu 
kabul ederlerse bu suretle bu insanların, esasen 
eleman yetiştirmek arzusunda olduğumuz bir ida
re de bunlardan istifade etmiş olur. Rey ve karar 
sizlerindir. 

BAŞKAN —• Müsaade buyursanız, bu öner
geler, onları veren arkadaşlarla komisyon sözcü
sü arasında bir tartışmayı icabedeoek mahiyette
dir. İler biri müstakil mahiyettedir, hepsi için 
ayrı ayrı cevap alarak reyinize koyacağım. 

Evvelâ Sinan Tekelioğlu'nun meselesini 
halledelim. 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-

ZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim Sinan Tekeli
oğlu'nun teklifi evvelce reddedilmişti. Esasen 
komisyon mutabık değildir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Hayır 
efendim; reddedilmedi. 

BAŞKAN — Evvelee reddedilmiş olsa bile 
ikinci müzakerede teklif olunabilir. Usule mu
arız değildir. Binaenaleyh esbabı mucibesini 
izah edecek misiniz! 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) — İzaha lüzum yoktur, ka
bul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon taraftar değildir. 
Önergeyi tekrar okutuyorum. (Sinan Tekeli
oğlu'nun önergesi tekrar okundu) 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Efen
dim ; 1925 senesinde Reji İdaresi devlete inti
kal etmiş, ondan' sonra 1934 tarihinde onlara 
ait olmak üzere bir emekli kanunu çıkmış ve 
925 den itibaren, yani devlete intikal ettikle

ri tarihten sonra çıkmış ve bunların dokuz se
nesinin yani 1925 ten itibaren 1943 senesine 
kadar olan müddetleri Devlet memuru olarak 
kabul edilmiştir. Onlar hariç tutulsun. Bun
ların da bu yeni haktan istifade etmeleri lâzım-
geîir diyorum. 

BAŞKAN — Okunan önergeyi nazarı dik
kate alanlar.. Almıyanlar.. Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — İlasene İl
gaz ve arkadaşları diye okunan bir önerge var
dır. Müsaade ederseniz, imzanı olması dolayı-
siyle bendenizde konuşacağım. 

BAŞKAN — Sizin alâkadar olduğunuz fık
ranın çıkarılmasını istiyen bir önerge vardır. 
O fıkra çıkarılırsa sizin söylemenize lüzum 
kalmaz. 

(Kırşehir Milletvekili Sahir Kurutluoğlu'-
nun önergesi tekrar okundu) 

(İzah etsin sesleri) 
SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 

Önergemde bahis mevzuu ettiğim, aslı emekli
ye tâbi olnııyan yerlerden borçlanma suretiyle 
emekliliğe intikali meselesine dairdir. Çünkü 
bunların borçlanma suretiyle emekliye tâbi tu
tulmaları istenmektedir. Halbuki öyle bir yer 
ki aslı emekliye tâbi değildir, aslı emekliye 
tâbi olnııyan bir yerden emekliye tâbi bir işe 
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geçince eski yerdeki müddetin ilâvesini ve 
borçlanmaya esas olmasını istemek bir hak 
olarak tecelli etmez. 

Ekalliyet mektebinde hocalık ediyor, bu 
tarafa geçtiği zaman bunu kabul edeceğiz, hu
susi mekteplerde hoca olursa vaziyet değişiyor. 
Ve onlar kabul edilmiyor. Emekliye tâbi olmı-
yan yerden gelirse borçlanması suretiyle geçen 
müddeti emekliliğe sayıyoruz. Binaenaleyh as
li emekliye tâbi değilse ben buraya intikaline 
imkân görmemekteyim. Teklifim buna dairdir. 
kabulünü rica ederim. 

FAHRİ BÜK (Bursa) — Aynı mevzu üzerin
de takririmiz var. 

BAŞKAN — Hangi fıkra için? 
FAHRÎ BÜK (Devamla) — K. fıkrasının 

ipkasını istiyoruz. 
Dr. NECDET OTAMAN (Manisa) — Benim 

de bir takririm vardır. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Dr. NECDET OTAMAN (Manisa) — Efen

dim, bir meselenin esas ve mahiyeti bilinmezse 
') mesele hakkında bir karar almak çok yanlış 
bir yola gitmek olur. Onun için (i) fıkrasında 
geçen Moris Şinasi hastahanesinin mahiyetinin 
ne olduğunu izah etmek istiyorum. Ondan sonra 
reylerinizi kullanmanızı rica ediyorum. 

Bu izahatta bulunurken edebiyattan tama-
miyle âri olarak sırf hakikatleri konuşturaca
ğım. Bu Moris Şinasi adındaki hastane Mani
sa'dadır. Ama hizmeti gören bir hastanedir. 
1933 senesinde yapılmıştır. Bunu yaptıran adam 
Mois Esk - inazi namında orada doğmuş ve son
ra Amerika'ya giderek milyoner olmuş bir 
adamdır. Bu hastaneye «Şinasi» denmesinin 
sebebi de Amerikalıların «sch» ı «ş» okuma-
larmdandır. Adı aslında Eskinazi hastanesidir. 
Hastane bugün 40 yataklı bir hastanedir. Ve 
şimdiye kadar da 200 bin hastaya bakmıştır, 
gerek ayakta, gerek yatırarak. Bu hastanenin 
doktorlar ve memurlarının hepsi Türktür. Has
tane doktorları, eczacıları, hemşireleri Sağlık 
Bakanlığı tarafından tâyin olunmaktadır. 

îşte size resmî bir vesika okuyacağım. Bu 
okuyacağım vesika Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının resmî vesikalarmdandır. 

(Hastane 1907 sayı ve 28 . XII . 1941 tarihli 
Kanunla kurulmuş olup 1933 yılından beri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının idari, malî 
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ve sıhhi murakabesi altındadır ve bu kanunun 
3 ncü maddesi gereğince faaliyette bulunur. 
Kanunun üçüncü maddesi: Hastane Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunları ve nizamnameleri daire
sinde parasız ve karşılığı kâfi gelmediği takdir
de yatağının beşte biri nispetine kadar ücretli 
olarak faaliyette bulunur) 

2. Hastanenin bütün memurlarının tâyin ve 
azilleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ta
rafından yapılır. (Nizamname madde 2 : Has
tanenin baştabip, tabip, eczacı, hemşire ve öbür 
Sağlık mensupları memur addolunup Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından tâyin olu
nurlar. Hastanenin mülkiyeti 30 . III . 1939 ta
rihinde resmen Hazineye intikal etmiş ve tapu
su maliyeye verilmiştir. Bu tarihten itibaren 
mülkieyti de, diğer hastaneler gibi, Devletin 
olmuştur.) 

Şimdi aziz arkadaşlarım; bunun diğer mad
delerle o kadar irtibatı yoktur. Çünkü bu has
tane 1939 tarihinden itibaren Devlete bağlan
mıştır. Bu gelen tasarının içinde, Devlet ta
rafından tâyin olunduğundan dolayı hakları 
teslim olunanlara ait birçok maddeler vardır. 
Binaenaleyh bunun statüsü gereğince, doktor
larını, eczacılarını Devlet tâyin ediyor, mülki
yeti de sizin, şu sıralarda oturan insanların 
olunacak, bu hastane Devletin bünyesinden ayrı 
bir şey olabilir mi? (Doğru sesleri). 

Fazla uzun söylemiyeceğim. (Kâfi anlaşıldı 
sesleri, reye sesleri). 

Onun için sizin insafınıza ve reylerinize işi 
bırakıyorum. 

FAHRİ BÜK (Bursa) — Sayın arkadaşlar; 
Sahir Kurutluoğlu arkadaşımızın çıkarılması
nı istediği bentlerden birisi de K bendidir. 
Bu bent, iki defa Emekli tasarısını inceliyen 
komisyonda uzun müzakerelere vesile olmuş ve 
ekseriyetle kabul edilmiş ve buraya dercedil-
miştir. Birinci müzakeresinde de Yüksek heyeti
nizce kabul olunmuştur. 

Şimdi Yüksek Heyetinize bu bentteki duru
mu bir az açıklamak isterim. 

İstiklâl Savaşı zaferle neticelenip, Devlet 
kadroları, söyle, gözden geçirildiği zaman Av
rupa'ya birtakım memurlar gönderilmesi lüzum 
ve zarureti Hükümetçe bir ihtiyaç halinde be
lirmiştir. O zaman şimdiki gibi her Bakanlıkta 
binlerce kadro yoktu. O sıralarda Bakanlık
larda 100 - 150 kadro vardı. Dört yüz kazada 

556 



fi : 1Ö4 8. 
îıer Bakanlığın bu yüz, yüz- elli teknik elemanı 
hizmet görüyordu. Bakanlıklar Avrupa'ya gön
derecekleri bu memurlar için kadro veremedi
ler, kadrolarını burada alıkoydular. Çünkü 
bir memur kadrosiyle Avrupa'ya giderse iki 
kaza memursuz kalacaktı. Bunlar mahiyetleri 
itibariyle staj kastiyle gittikleri halde kad
rolarını alamıyorlardı. Stajlarını bitirdikten 
sonra vatana döndüler senelerce Devlete hiz
met ettiler. Yabancı mmleketlerde bulunduk
ları müddetçe Hükümet tarafından kendileri
ne icabeden ödenekler verildi. 

Şimdi arkadaşlar, mülga Reji İdaresindeki 
bilmem kimin hizmeti sayılıyor, Tayyare Pi-
yangosuııdaki bir kimsenin hizmeti sayılıyor, 
Teşviki Sanayi Kanunundan istifade ederek 
Haliç'te açtığı çivi fabrikasında, bir vatanda
şın fabrikasında hizmet eden bir kimsenin 
hizmeti tekaütlük hesabına sayılıyor da Dev
letin Avrupa'ya gönderip dönüşüne nzun se
neler hizmetinde çalıştırdığı arkadaşların, ki 
bilmem hangi prensipe uymuyormuş diye sayıl
mak istenilmemektedir. Iieji İdaresinin me
murları prensipe uyuyormuş da bunlar uymu
yormuş. Yüksek Heyetinize, bu arkadaşların 
mağduriyetlerine meydan verilmemesini dile
rim. 

EKREM ORAN (îzmir) — Sayın arkadaşla
rım, Sayıu Sahir Kurutluoğlıı'nun kaldırılma
sını istediği fıkralardan bir tanesi de (E) 
fıkrasıdır. Bu fıkra; azınlık ve yabancı okul
ların Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tâyin 
olunan öğretmenliklerinde bulunanlar içindir. 

Arkadaşım noktai nazarlarını teyit için 
buyurdular k i : Türk hususi mekteplerinde öğ
retmenlik eden bir arkadaş tekaüt hakkına 
malik olmıyacak da ecnebi mektebinde kültür 
muallimliği eden bir arkadaş tâbi olacak, bu
nun neresinde adalet var? Buyurdular. 

Bendeniz bu noktai nazarlarına iştirak 
edemiyeeeğim. Çünkü, ikisinin arasında fark 
vardır. Memlekette muahedeye müsteniden bu
lunmakta olan ecnebi mekteplerinde kültür 
derslerini Maarif İdaremiz, yani Millî Eğitim 
Bakanlığı, kendi kontrolü altında bulundur-
inak istediği için bu ekalliyet mekteplerindeki 
kültür muallimlerinin ekalliyet mekteplerinin 
kendileri tarafından tâyin edilmesine müsaade 
etmemiştir. Bunlar doğrudan doğruya Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından tâyin olunur ve onun 
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kontrolüne tâbidir. Hattâ bunların emeklilik 

, hakları 4923 numaralı Kanunla teyit edilmiştir. 
Onu aynen okuyayım. 

«Geçici madde 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte İstanbul Elektrik, Tramvay 
ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile An
kara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi 
kadrolarında çalışanlar hariç olmak üzere, bi
rinci madde ile emeklilik hakkı tanınmış olan. 
görevlerde bulunanların : 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Ka
nunun ismini lütfeder misiniz? 

EKREM ORAN (Devamla) — Arzedeyim : 
Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler... Alt 
tarafını dinlerseniz gülmiyeceğiniz muhakkak
tır.. Müesseseler Tekaüt Sandığı Teşkiline dair 
olan 4085 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında Kanun.. Şimdi eklenen bu 
hükümlerden birisi de, özel okulların denetlen
mesi Millî Eğitim Bakanlığına ilişkin öğretmen
liklerinde bulunanlar.. Şimdi, Millî Eğitim Ba-
kanlığiyle ilişkin öğretmenliklerde bulunanla
rın tekaüt hakkı tanınırken, yine denetlenmesi 
tamamiyle bu bakanlığa ait olan ekalliyet mek
teplerinin kültür dersleri - ki, onlar ora iaki 
Türk çocuklarını tam millî bir terbiye ve kül
tür almalarına yardım eden vatandaşlarımız
dır - Türk çocukları ve muallimleridir. Bunları 
bu haklardan mahrum etmek, bendenizce, Sa
yın Meclisin yapabileceği işlerden değildir. Bi
naenaleyh takdir Yüksek Heyetinize aittir. Esa
sen Hükümet teklifinde de vardır. Bunun çıka
rılmasının doğru olmıyacağma kaniim. 

BAŞKAN — Demin de arzettim. (1) ve (K) 
fıkralarının tamamen kaldırılması isteniyor. Di
ğer bir önerge de, bu fıkra kalsın tadil edilsin 
şeklindedir. Onun için müsaadenizle evvelâ 
tayyedilmesi teklifini oya sunacağım. Fakat 
komisyonun bu teklife karşı mütalâası nedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — 65 nci madde
nin (E, 1, K) bentlerinin tayyı hakkındaki 
önergenin (E) bendi azınlık ve yabancı okulla
rı hakkındadır. 

Ecnebi ve ekalliyet okullarına tâyin edile
cek kültür öğretmenlerinin Devlet mekteplerin
deki öğretmen vasıflarına uygun olup olmadı
ğı Millî Eğitim Bakanlığınca daimî kontrole 
tâbi tutulmaktadır. Komisyonda bu mevzu RÖ-

557 — 



B : 104 8.6.1949 Ö : İ 
rüşülürken, geçen defa da .arzettiğim gibi, bi
ze denildi ki, azınlık ve yabancı okullarının 
kültür öğretmenleri Millî Eğitim Bakanlığınca 
tâyin edilir, ü^ret ve maaşları mensup olduğu 
müessese tarafından ödenir, Millî Eğitim Bakan
lığı da bu müesseselere yardım yapar. Bundar. 
sonra, tâyini de doğrudan doğruya Millî Eğitim 
Bakanlığı yapacak ve maaşı da doğrudan doğru
ya Devlet bütçesinden verilecektir; yardım kal
dırılacaktır. Millî Eğitim Bakanı bu kürsüden 
beyan buyurdu, ki böyle birşey yoktur, yardım 
müessesesi devam edecektir, her öğretmende ara
dığımız vasfı bunlarda da aramamız tabiîdir. 
Su halde bunlar Devlet memuru olamazlar. Azın 
lık ve akalliyet öğretmenlerine bu hakkı tanı
yınca diğer hususi okul öğretmenlerine de bu 
hakkın tanınmaması doğru olmaz. Tanındığı tak
dirde ise, borçlanma müessesesi çok genişlemek
ledir ve bundan birtakım mahzurlar doğmakta
dır. 

FAHRİ BÜK (Bursa) — Komisyon adına mı 
konuşuyor sunuz .' 

RIZA ISITAN (Samsun) — Komisyon adımı 
konuşamazsınız. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Komisyon 
toplanmış, bu meseleyi konuşmuş mudur? (Ko
misyon ekseriyeti sizin fikrinizde değildir sesleri, 

BAŞKAN •— Sait Azmi Bey; Komisyon atlı
na mı konuşuyorsunuz ? 

SAİT AZMİ FEYZİOÖLF (Kayseri) ---
Müsaade ederseniz sözümün sonuna geleyim. 
onu da arzedeceğim. Birinizin işine gelmiyor diye 
bir esas kaybedilmez. Şimdi arzediyorum, Komis
yonumuzda azınlık ve yabancı okullarının kültür 
öğretmenlerine emekli hakkı tanınması çoğun
lukla kabul edilmiş, hususi okulların öğretmen
likleri için yapılan teklifler evvel ve ahir yapı
lan müzakerelerde kabul edilmemiştir. Fakat 
müessesenin mahiyetini Millî Eğitim Bakanı izah 
ettiler. Bizim tetkiklerimizin sonu bu merkezde
dir. Bundan sonrasının takdiri elbette yüksek 
heyetindir. 

Ben, ekseriye! ve ekalliyetin noktai nazarını 
arzetmiş bulunuyorum. 

Moris Şinasi hastanesine gelince; arkadaşlar, 
bu hastane bir yabancının yaptırdığı hastanedir. 
İdaresi devletin vesayetine terkedilmiş bulun
maktadır. Her sene için muayyen bir fonu var
dır, bu fon her sene muntazaman Amerika'dan 

gönderilir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bu fondan hastanenin doktor ve diğer müstah
demlerinin aylık ve ücretlerini öder. Moris Şinasi 
hastanesinde halen vazife başında bulunan dou 
tor ve müstahdemleri için emeklilik hakkı tanın 
mamıştır, esasında da mevcut değildir. Bu mad
de ile eskiden orada doktorluk ve memurluk 
yapmış olanların on senesi borçlanma suretiyle 
kabul edilir denilmiştir. Bu da Komisyonumuzda 
ekseriyetle kabul edilmiştir. Arzettiğim gibi, bu 
hastanede bugün doktor olan bir kimse emeklilik 
hakkını iktisap edecek değildir. Fakat vaktiyb 
çalışmış, sonra devlet memuriyetine girmişse, 1!) 
seneliğini borçlandırmak suretiyle, bunu kabın 
etmiş oluyoruz. Vuzuh vermek ve vaziyeti aydın
latmak için arzediyorum, meselâ Şişli Sıhlıaı 
Yurdu, Divan Yolu Sıhhat Yurdu, Asım Beyin 
Ortaköydeki Sıhhat Yurdu, nasıl bir hususi 
hastane ise bu da öyle bir hastanedir. Bunu 
kabul ettikten sonra diğer hususi müesseselerin 
doktorlarım kabul etmemek için bir sebep yok
tur. Azlık için kabul edilince Millî Eğitim der
neğini kabul etmemek için bir sebep yoktur. 

AHMET REMZİ YÜRECİR (Seyhan) — 
Hastanenin mülkiyeti devlete geçmiş diyorlar. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Komisyon 
karar vermiş mi ? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun izah buyur
sunlar. (K) fıkrasını izah buyurun. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FKY 
ZİOG\A' (Kayseri) — (K) fıkrasına gelince: 
1410 sayılı Kanunun "21 nci maddesi der ki, Dev
let memurları staj veya tahsil için Avrupa'ya 
gönderilme/. Oitınek istiyenler varsa memuriyeS 
ten istifa ederler, talebelik sıfatını iktisap eder
ler ve öylece giderler. Kanunun hükmü budur. 
Memuriyetten istifa edecek, talebelik sıfatın 
iktisap edecek. Biz bu kanun ana maddelerinde 
yalnız Harb Okulunu istisna ettik ve Ilarb Oku 
lıı öğrencileri için mektepte1 geçen müddetin 
emeklilik müddetine mahsup edileceğini kabul 
ett ik. 

Diğer yüksek okullarda, üniversitelerde, fa 
kültelerde okuyan talebeler için bu hakkı kabul 
etmedik. Avrupa'ya tahsil için. gidenlere emekli
lik hakkı kabul edilmemiştir. Bu da ekseriyetle 
tekarrür etti. 

Şimdi Sayın Fahri Bük arkadaşımız vaziyeti 
izah buyurdular. Bu hak 1410 sayılı Kanunun 
neşrinden evvel gidenlere kabul edildi, yani filân 
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tarihine kadar olanlara hasredilmişti, tevessü 
etmesin diye. 

Arkadaşlarımızın bir kısmı niçin 1929 a ka
kar teşmil ediliyor da lî)30 - 1931 de gidenlere 
teşmil edilmiyor diye üzerinde durdu, ve teşmil 
edelim diye bir teklifte bulunuldu. 1930, 1931 e 
teşmil edilince 1950, 1951 e teşmil etmemek için 
de bir sebep kalmaz. Vaziyet budur. 

Bendeniz bu suretle hâdiseleri apaçık iza>ı 
etmiş bulunuyorum, komisyonun çoğunluğu bu 
üç. fıkranın eklenmesini kabul etmiştir. Şimdi 
tay ve tevsi talepleri yapılmış olduğu için ben
deniz tevsiin mahzurlarını, sebeplerini arzettim, 
kabul etmek veya büsbütün tayyetmek veya tevsi 
etmek, yahut olduğu gibi mahdut bırakmak Yük
sek Heyetinizin takdirine bağlıdır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Sözcü, arkadaşımız galiba, komisyonda ekal

liyette kaldı. Sözcü olduğu için iki noktai mi
zan da izah etti. Kamutay isterse komisyonun 
da noktai nazarım dinliyebilir. (Lüzumu yok 
sesleri) demek lüzum görmüyorsunuz, bu fıkra
lar hakkında değiştirgeler vardır, onları tekrar 
okutacağım. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Bir sual. soraca
ğım. 

1 »AŞK AN — Soramazsınız. 
SEDAD PKK (Kocaeli) — O halde önerge 

yazarım. (Ciülüşmeler). 
(Kırşehir Milletvekili Sahir Kurutluoğlu'-

nun önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önerge E, I ve K fıkralarının 

kaldırılması hakkındadır. (E) fıkrası, maarif 
vekâletinin azınlık ve yabancı okullara tâyin 
ettiği öğretmenlerin durumuna, aittir, bunu kal
dıralım diyorlar. 

Önergenin bu kısmını nazarı dikkate alan
lar.. Almıyanlar.. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(t) fıkrası Moris Sin a si hastanesine temas 
etmektedir. 

V. MUAMMER ALAKANT (Manisa) — 
Nesine temas ediyor'?. 

BAŞKAN — Muammer Alakant, soruyorsu
nuz dinlemiyorsunuz. Manisa'da Moris Şinasi 
hastanesinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca tâyin olunan doktorluk, memurluk ve 
sürekli ücretli hizmetliliklerinde bulunanlar 
orada bulundukları 10 sene için verilmesi lâzım-
gelen aidatı verecekler ve emekliliğe tâbi ola
caklar. 

Bu önerge bunun da. kaldırılmasını istiyoi', 
Şimdi oyunuza sunuyorum. 

Bu «t» fıkrasının kaldırılmasını nazarı dik
kate alanlar.. Almıyanlar.. Nazarı dikkate alnı
nı anı işti,'. 

«K» fıkrası, meslekî bilgilerini genişletmek 
için Avrupaya gönderilenlere aittir. K fıkrası
nın kaldırılmasını nazarı dikkate alanlar işaret 
buyursunlar.. Almıyanlar.. Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

(1 İaşene İlgaz ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu). 

VEHBÎ SARI DAL (Niğde) — Müsaade bu
yurun. 

BAŞKAN - . Buyurun. 
VEIIP.t SARIDAL (Niğde) — Efendim, ar

kadaşlarımızla birlikte sunmuş olduğumuz öner
gemizde arzettiğinıiz şudur: 

Devletin resmî okul öğretmenliklerinde ça
lışmakta olan bir öğretmen yahut mesleği yine 
öğretmenlik olup da Millî Eğitim Bakanlığının 
emeklilik hakkı tanınan bir işinde çalşmakta 
olan bir öğretmen günün birinde, şüphesiz Mil
lî Eğitim Bakanlığının muvafakati ve tasvibi 
ile özel bir okulda öğretmenliğe tâyin olunuyor. 
Meselâ Boğaziçi lisesine. Terakki lisesine, Fey-
ziye lisesine ve emsaline. Bu öğretmen demin 
sözcü arkadaşın da. ecnebi okullarla, azınlık 
okullarından bahsettiği zaman iştirak ettiği gi
bi bu öğretmenin vaziyeti azınlık veya ecnebi 
okullarda ç.aışan öğretmenerin vaziyetinden ka
tiyen farklı değildir. Ve hattâ daha ileridir. 

Kaldı ki bu. öğretmenlere değin arkadaşımı
zın okuduğu 4923 sayılı Kanun bu hakkı zaten 
tanımış bulunmaktadır. Bunu birinci müzakere
de de arzetmiştiuı. Emeklilik hakkı tanınan bir 
müktesep hakin burada zikretmemiş olmak sure
tiyle şimdi, aşağı yukarı nezetmiş oluyoruz. 

Ricamız şudur arkadaşlar; tekrar arzede-
yim: Bir öğretmen Devlet okullarında çalışan 
bir öğretmen veya, Millî Eğitim Bakanlığında 
çalışan ve mesleki öğretmenlik olan bir me
mur. Millî Eğitim Bakanının muvafakati ile 
bir hususi okula tâyin olunursa ve bunun tâyi
ni de Millî Eğitim Bakanı tarafından tasdik 
edilirse, o da 10 sene müddetle aidatını borç
lanmak suretiyle emeklilik hakkını alsın, diyo
ruz. Bu tamamiyle yabancı okullardan farklı 
bir şey değildir. 

Takririmizin kabulünü rica ederiz. 
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ÖA§KAN — Reşit özsoy, önerge sahibisiniz 

söz istiyor musunuz? 
REŞÎT ÖZSOY (Kayseri) — Ben de tama

men arkadaşıma iltihak ediyorum. Adalet ve 
eşitliği temin etmek istiyorsak esasen mevcut 
olan bir hükmün kabulü zaruridir. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEVDET 

GÖLET (Ankara) — Tevsii ihtiva ediyor Onun 
için Komisyon taraftar değildir. 

REŞÎT ÖZSOY (Kayseri) — Esasen yaşıyan 
bir hükmün bu kanunun şümulüne intikalinden 
ibarettir. 

BAKSAN — Evvelâ asıl metinden E fıkra
sının, sonra da tadil teklifini okutacağım. 

(Maddenin E fıkrası tekrar okundu). 
Hasene İlgaz ve arkadaşlarının teklifindeki 

E fıkrası tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan

lar ... Almıyanlar ... Anlaşılmadı. Nazarı dikka
te alanlar lütfen ayağa kalksın... Nazarı dikkate 
Almıyanlar ... Efendim, her iki tarafta pekaz 
fark hâsıl oluyor, vakit dardır, öğleden sonraki 
oturumda açık oya arzedeceğim. 

Şimdi diğer önergeyi okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Ali Rıza IşıPm öner

gesi tekrar okundu). 
ALİ RİZA IŞIL (Trabzon) — Aziz arka

daşlarım, şu ana kadar dinlediğimiz izahattan 
bendenizin anladığım Emekli Kanununun asıl 
prensipi: Devlet memurlariyle, Devletle ilgisi 
olan memurlar ve bir de Devletçe tâyinleri ya
pılan memurları şümulü içerisine almaktadır. 
Esasen kanunun 12 nci maddesi tamamen pren-
sipini izah etmiş bulunmaktadır ki, arzettiğim 
izahat dahilindedir. Ticaret ve Sanayi Odaları, 
ticaret ve zahire borsaları şimdiye kadar emek
lilik hakkı tanınmış vazifelerden değilken 
12 nci madde ile biz bu odaların ve borsaların, 
vekâletçe tâyin edilen memurlarını emeklilik 
hakkından istifade ettiriyoruz, ve yine geçmiş 
maddelere göre Bakanlıklarca tâyin edilen me
murların hakları da yine kabul edilmektedir. 
Bendeniz de aynı prensipin içerisinde olarak 
Tarım Satış Birliklerinin, ki bunların Umum 
Müdürleri Bakanlıkça tâyin edilmekte ve Ba
kanlık istediği zaman her suretle murakabe et
mektedir, Bu arkadaşların da bu haktan istifa
de ettirilmesini teklif ediyorum. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEVDE^ 

GÖLET (Ankara) — Efendim, teklif ettiğimiz 
hizmetler, kanun mucibince Ticaret Bakanlığı 
tarafından tâyin edilen hizmetlerdir. Bahis bu
yurdukları hizmet ise kanun hükmünce Ba
kanlıkça tâyin edilmiş olmadığı gibi bu kanun
da emeklilik hakkı da tanınmıştır. Teklifimiz 
bu kanunla emeklilik hakkı tanınan ve kanun 
hükmüne göre Bakanlıkça tâyin olunan me
murluklara ait olduğu için teklifleri de bunun 
haricinde kaldığından maalesef kabul etmeye 
imkân yoktur. 

ALİ RIZA IŞIL (Trabzon) — Arkadaşlar 
mesele sayın sözcü arkadaşımızın izah ettiği 
gibi değildir. Emeklilik hakkı tanmmıyan hiz
metlerde bulunanlar geçici 65 nci madde muci
bince esasen borçlandırılmak suretiyle istifade 
ettirilmektedir. Bendenizin teklifim tâyinleri 
Ticaret Bakanlığına ait olan Umum müdürle
rin bu vazifede geçen hizmetlerinin borçlan
dırılmak suretiyle istifedelerini temin etmek
tir. Bu husus esasen tasarının metninde var
dır ve kanunun ruhuna da uygundur. Kanaa
tim budur. Yüksek tasvibinize arzediyorum. 

(Reye reye sesleri) 
BAŞKAN — Önergeyi bir daha okutuyo

rum. 
(Ali Rıra Işıl'in önergesi bir daah okundu) 
Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 

Yalnız bir şey var, deniyor ki, Ticaret Vekâle
tince emekliye tâbi bir hizmete tâyin edilmiş 
olmıyanlardır. 

BAŞKAN —• Komisyon izah etti, bunlar 
emekliye tâbi hizmetlerden değildir. 

Önergeyi nazarı itibara alanlar.. Almıyan
lar.. Nazarı itibara alınmamıştır. 

(Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın 
ve Erzincan Milletvekili Abdülhak Fırat ' ın 
önergesi tekrar okundu) 

(Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'-
nun önergesi tekrar okundu) 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ay
nı mealdedir. Arkadaşlarımın önergesine ilti
hak ediyorum. 

BAŞKAN — Siz önergenizi geri alıyor ve 
ötekine iltihak ediyorsunuz. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim; bu fıkra, Türkiye'de yüksek tahsili
ni yaptıktan sonra bir memuriyete tâyin edil
miş ve dairesi tarafından bilgisini ve stajını ta-

660 
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marnlamak maksadiyle yabancı memleketlere I 
gönderilmiş bulunanların orada geçirdikleri 
müddetlerin emeklilik hakkına taallûk etmek
tedir. Yalnız madde bu hakkı, bu durumda bu
lunanların bir kısmı için tanımış, diğer bir kıs
mı için tanımamıştır.. Aynı durumda bulunan 
bir kısmı için tanınması, diğer bir kısmı için 
tanınmaması, adilâne olmıyacağı için biz öner
gemizle, aynı durumda bulunanlar için bu hak
kın tanınmasını istiyoruz. Kabulünü rica ede
rim. 

CEVDET GÖLET (Ankara) — Şimdi arz-
ettiğim hüküm 1416 sayılı Kanun yürürlüğe 
girinceye kadar yabancı memleketlere gidenler 
için mevzuatımız arasında bir hüküm bulunma
masından dolayıdır. Yani öyle bir zamanda 
ecnebi memlekete talebe veya stajiyer namiyle 
gönderilmiş bulunanlara ne muamele yapılaca
ğı tesbit edilmiş değildir. 1416 numaralı Kanun 
çıktıktan sonra, ki, onun 21 nci maddesi şöyle 
diyor : 

Birinci maddede yazılı makamlar tarafın
dan tahsil için ecnebi memleketlere ayrıca me
mur gönderilmesi caiz değildir. Memurlardan 
tahsil için gitmek istiyenler bu kanunun ahkâ
mına tevfikan talebe sıfatını iktisaba ve gitmez
den evvel memuriyetlerinden istifaya mecbur
durlar. Dairelerince staj maksadiyle ecnebi 
memleketlere gönderilecek memurlara bu kanu
nun şümulü yoktur. 

Şimdi, mevzuatta hüküm olmadığı zaman 
gönderilmiş olanların bu suretle kanunun neş
rinden sonra gönderilmiş bulunanlarla aynı 
hükme tâbi tutulmalarına imkân yoktur. Aksi 
takdirde bu kanunun mevcut hükmünü nazarı 
itibara almıyarak bu münasebetle o kanunu ta
dil istemek demek olur ki, bu da kanun tedvi
nine uymadığı gibi maslahata da muvafık ol
maz, bu sebeple 1416 sayılı Kanunun neşrinden 
evvel gönderilenler hüküm altına alınmıştır, on
dan sonrakiler hariç bırakılmıştır. 

LÛTFt GÖREN (Bolu) — Acaba... 
BAŞKAN — Sizin değiştirgeniz yoktur, bi

naenaleyh konuşamazsınız. 
Efendim, arkadaşların noktai nazarları an

laşıldı. Komisyon tevsi taraftarı değildir. Arka
daşlar da âdil değildir, diyorlar. Önergeyi tek
rar okutuyorum. 

(Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın '-
la A. Fırat ' ın önergesi tekrar okundu). j 
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BAŞKAN — Hükümet söz istiyor. 
Buyurun Maliye Bakanı. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar; öner
genin muhtevası aşağı yukarı tasarıya yabancı 
devamlı bir hüküm ihdas edecek mahiyettedir. 

Daha evvelki müzakerelerde tale'be meselesi 
uzun uzadıya münakaşa edildi. Biz esasen tale
beye bir tekaüt hakkı tanımıyoruz. Bunun hari
cinde staj yapmak üzere ve memuriyetleri ile 
nispetleri baki kalanlar da esasen tekaütlük 
hakları devam etmektedir. Çünkü memuriyetle 
alâkasını muhafaza etmektedir. Fakat memuri
yetle alâkasını kestikten sonra artık talebe hü
viyetini iktisap etmektedir. Biz, memlekette, 
Harb Okulu müstesna, hiçbir talebeye tekaüt
lük hakkı tanımamaktayız. 

Avrupa'da talebelik zamanında geçirdikleri 
müddetler için borçlandırma usulü de kabul 
edilemez. Borçlandırma esası, haddizatında 
esasına tekaütlük hakkı tanınan hizmetler için 
mevzuubahistir. Bu bakımdan tevsie gidemeyiz. 
Bu teklifin kabul edilmesi demek, bunlara ta-
lehelik zamanında geçen müddetleri için de 
emeklilik hakkını vermek demek olacaktır. 

Takdir Yüksek Heyetindir. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Ar
kadaşlar, iki küçük noktanın belirtilmesinde 
fayda mülâhaza ediyorum. 

Sayın Bakan buyurdular ki bu teklif edilen 
hükümle devamlı bir hüküm tesis edilmek iste
niliyor. 

Böyle değildir arkadaşlar. Takririmde açık
ça 4498 sayılı Kanunun meriyete girdiği 1943 
tarihine kadar kaydı konulmak suretiyle tah
dit edilmiş bulunmaktadır ve geçici bir hüküm 
mahiyetindedir devamlı bir hüküm tesisi mahi
yeti yoktur. 

Sonra buyurdular k i ; böyle olursa tahsil 
için gidenlerin talebelik müddetini de emekli
lik hakkına saymış olacağız. Böyle de değildir 
arkadaşlar, kanunda şu kayıt vardır: Türki
ye'de yüksek tahsilini bitirip ve bir memuriye
te girmiş olup dairesi tarafından meslekî bil
gisini genişletmek için resmen Avrupa'ya gön
derilmiş bulunacak. Bu arzettiğimiz kanunun 
kabulünden evvel daireler kadro bakımından 
buna imkân bulamadıklarından dolayı memu-
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riyetlerinden alâkalarını keserek göndermişler
dir-. Bunu Fahri Bük arkadaşım da izah etmiş
lerdir. 

BAŞKAN — Arkadaşımız, komisyon ve Hü
kümet noktayı nazarlarını söylediler. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Nazarı dikkate alan
lar. Dikkate almıyanlar. Nazarı dikkate alııı-

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Oörüşmeye başlıyoruz. 
«E» bendi hakkında verilen önergeyi açık 

oyunuza arzedeceğim. Önerge, metinde yazılı 
sözleri tebdil etmektedir. 

Önergeyi nazarı dikkate alanlar beyaz, na
zarı dikkate almıyanlar kırmızı oy verecekler
dir. 

Bir taraftan bu oylar toplanırken, diğer ta
raftan müzakereye devam edeceğimiz için, oy
larını kullanan arkadaşların tekrar yerlerini 
almalarını rica ederim. Şimdi hangi seçim çev
resinden başlanacağını gösterecek adı çekece
ğim. 

HASANEE1IMİ ATAÇ (Oünıüşane) —- Jieis 
Beyefendi, önerge nedir? Hangi maddenin ne 
şekilde tâdilini istiyor? Lütfen bir kere okun
sun da sabahleyin buJunnııyan arkadaşlar dinle
miş olsunlar ve reylerini ona göre kullansınlar. 

BAŞKAN— Evet, bıılunmıyan arkadaşların, 
önergenin mahiyetini anlamaları için okunması 
lâzımdır. 

Oyların verilmesine Diyarbakır'dan başlı
yoruz. 

Önergeyi bir daha okutuyorum. 
«E» fıkrasının yerine konulması lâzımgelen 

şekli okutuyorum. 
HAMDİ ÇELEN (Kastamonu) —«E» fıkra

sı kalıyor, ona ilâve yapılıyor. 
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mamıştır. 

65 nci maddenin E fıkrası hakkındaki de
ğiştirgeyi tâyini esami ile oyunuza arzedece
ğim. 

Vakit geçmişti)' saat 15 t e toplanmak üze
re Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13 

Ol. ALİ RİZA ARTIN KAL (Manisa) —Bu, 
ilâvedir. (İlâvedir sesleri). 

BAŞKAN — Okuyorum (E) Kesini okul öğ
retmenliklerinde veya meslekî öğretmenlik olup-
ta Millî Eğitim teşkilâtında emeklilik hakkı ta
nınan bir vazifede bulunduktan sonra özel okul
ların Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tâyin 
veya memuriyetleri onaylanan öğretmenlikle
rinde ;» 

BAŞKAN — (E) fıkrasının yazılı olan şekli 
değişecek. 

JIAM.DL ÇELEN (Kastamonu) - - «E» fıkra
sının mevcut şekli kabul edildi. Azınlık ve ekal
liyet okullarında... 

BAŞKAN — Kabul edilmedi. 
HAMDİ ÇELEN (Kastamonu) — Hayır 

efendim. Demin ayrıca reye koydunuz kabul 
edildi. 

BAŞKAN - - «E» fıkrasının tayymı reye koy
dum. Tayyı kabul edilmedi. Yernide kaldı. 

Aslını okuyorum: E) Azınlık ve yabancı 
okulların Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tâ
yin olunan öğretmenliklerinde; önergedeki fık
ra ile asıl maddedeki fıkrayı okuttum. Önerge 
sahibi tasrih etsin. İlâve mi istiyor, fıkranın 
yerine mi konulmasını mı istiyor? 

(İl. ALİ RİZA ARTLNKAL (Manisa) — 
Azınlık kalkar o vakit. 

BAŞKAN —- Önerge sahibi önergesini izah 
etsin. 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,7 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
KÂTİPLER : CENAP AKSU (Kocaeli), Sedad Pek (Kocaeli) 



B : 104 8. 
VEHBÎ SARTDAL (Niğde) — Bir kere (E) 

bendiyle azınlık okullariyle yabancı okulları ka
bul edilmiştir. Bunu nazarı itibara alan arka
daşlarımız ben de beraber olmak üzere Türk 
okullarında, özel Türk okullarında çalışan ve 
Millî Eğitim Bakanlığınca tâyin olunan veya 
bu görevleri tasdik edilmiş bulunan öğretmenle
rin on senelik hizmetlerinin emekliliğe mahsup 
edilmesini istiyoruz. Bu takrir ilâve tarzında 
olabileceği gibi özel okul tâbiri aynı zamanda 
azınlık ve yabancı okullarını da içine alacağı 
için, yeni metin de olabilir. Fakat eğer tered
düt hâsıl oluyorsa, takririmizi (E) bendine ek 
olarak vermiş bulunduğumuzu da arzedebilirim. 

BAŞKAN — O halde önerge sahibi, önerge
sini tashih ediyor ve ek olmasını istiyor. 

Önerge budur. Şimdi açık oyunuza sunaca
ğım. 

önergeyi nazarı dikkate alanlar beyaz o / 
verecek, nazarı dikkate almıyanlar, kırmızı oy 
vereceklerdir. 

GEÇÎCl KOMİSYON ADINA CEVDET Gö
let (Ankara) — Efendim, madde ile birlikte 
önergeyi Komisyona verin, bir kere tetkik ede
lim. 

BAŞKAN — önergeyi oya konmadan evvel 
madde ile birlikte Komisyon istiyor. 

OEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA CEVDET Gö
let (Ankara) — Efendim, oya konsun kabul 
edildikten sonra alalım. (Reye sesleri). 

BAŞKAN — Şu halde önergeyi açık oya ar-
zediyorum. 

Diyarbakır seçim çevresinden oylar toplandı. 
Oylar verilinceye kadar ondan sonraki mad

deden müzakereye devam ediyoruz. 

GEÇtCÎ MADDE 66. — Geçici 65 nci madde 
hükmünden faydalanmak üzere müracaat eden
lerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren geriye doğru arada fasıla bulunsa da gi
dilerek sıra gözetilmek suretiyle 10 yıla kadar 
olan geçmiş hizmet müddetleri içinde aldıkları 
ücretleri toplamının % 10 u Sandıkça adlarına 
borç kaydedilir. 

Geçici 65 nci maddenin (II) işaretli fıkrası
nın (K) bendinde yazılı müddetler içinde staja 
giderken ayrıldıkları memuriyetlerin aylık ve 
olağanüstü ödenekleri toplamının % 10 u borç
landırılır. 

Bu borçlar müracaat müddetinin bitimi tari-
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hini takibeden ay başından başlamak üzere ilgi
lilerin' 15 nci1 maddeye göre keseneğe esas ay
lık veya ücreti tutarının % 5 i, kesenekten ay
rı olarak 16 nci ve 17 nci maddeler gereğince 
kurumları tarafından tahsil edilerek Sandığa 
gönderilir. îstiyenler borçlandıkları paraları da
ha önce toptan ödiyebilecekleri gibi aylık veya 
ücretlerinden her ay daha fazla miktarda kesin
ti de yaptırabilirler. 

Borcun tahakkuk muamelesinin gecikmesi ve 
ya yapılamaması tahsili geciktirmez ve borçlan
ma isteğinden dönülemez. 

87 nci maddede yazılı olanların ayrılışların
da borçlanmaları iptal edilerek bundan tahsil 
edilen miktarlar kesenekleriyle birlikte kendile
rine geri verilir. Ancak bunlardan 88 nci mad
dede yazılı durumda bulunanlar için bir ay için
de yazı ile Sandıktan istemeleri ve borç artıkla
rını da keseneğe esas son aylık veya ücret tu
tarları üzerinden her ay muntazam olarak San
dığa ödemeleri şartiyîe iptal muamelesi yapıl
maz. 

Aksi takdirde borç artıkları için borçlanma 
iptal edilir ve tahsil edilen kısma ait olarak 
borçlanılan miktar ile tahsil edilen kısma göre 
mütennsiben bulunacak müddetler, fiilî hizmet 
müddetlerine eklendikten sonra bu müddetler 
25 yıldan aşağı düşerse haklarında 87 nci mad-
clp hükümleri uygulanır. 

Borçlandıkları paraların tamamını ödemek
sizin emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü ay
lığı bağlananların veya son hizmet zammı yapı
lanların boç artıkları, bağlanan aylıklarının 
her ay % 5 inin kesilmesi suretiyle tahsiline 
devam olunur. 

Toptan ödeme yapılmasını gerektiren haller
de 83 ncü maddede yazılı miktarlara, borçlanı
lan paralardan yalnız tahsil edilen miktarlar ek
lenerek artıkları silinir. 

Dnl ve yetimlere aylık bağlanmasını gerek
tiren hallerde borç artıkları, bağlanan aylıklar 
nispetinde dul ve yetimlere taksim edilerek bu 
aylıkların her birinden her ay % 5 kesilmek su
retiyle tahsil olunur. 

Aylığa müstahak dnl ve yetim bırakılmadan 
ölüm halinde veya dul ve yetimlerin aylıkları
nın, bu kanun hükümlerine göre kesilmesinde, 
kendilerine isabet eden borç artıkları aranmaz. 

87 nci maddede keseneklerin iadesi için ka
bul edilen 5 yıllık müddetin hesabında borçla-

— 563 — 
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nılan müddetten yalnız karşılığı ödenmiş kısım 
nazara alınır. 

BAŞKAN — 66 neı madde hakkında Sırr: 
Day'm bir değiştirgesi vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 66 ncı maddenin altıncı satırındaki 

( ... müddetler içinde) tâbirinin ( ... müddetlerin 
her ayı için ... ) şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

BAŞKAN — Komisyon, önerge ile mutabık 
mısınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ EEYZİOĞLU (Kayseri) — Ufak bir tas
hihtir. Mutabıkız. 

BAŞKAN — Tashihiyle beraber 66 ncı mad
deyi oya arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 67. — Geçici 65 nci madde
nin (I) işaretli fıkralarında gösterilenler; İstan
bul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğünün aylık ücretli sürekli vazife
lerinde 22 . VI . 1939 tarihinden sonra geçip 
10 . VI . 1946 tarihli ve 4923 sayılı Kanunun 
geçici 3 ncü maddesi mükmü henüz uygulanma
mış hizmet müddetlerini; 

Sözü geçen geçici madde ile aynı kanunun 
secici 4 ncü maddesi hükümlerine göre, geçici 66 
ncı maddede yazılı 10 yıllık hizmet müddetleri 
dışında, fiilî hizmet müddetlerine ekletebilirler. 

BAŞKAN — Oy vermiyenler, oylarını kul
lansınlar ... Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

67 nci madde hakkında değiştirge yoktur. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 68. — Geçici 1, 2 ve 3 ncü 
maddelerde yazılı Sandıklardan veya 1683 sayıl» 
Kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre 
emekli aylığı bağlanmış olup da : Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte geçici 65 nci maddenin 
(I) işaretli fıkrasında yazılı vazife ve hizmetler
de bulunanlar; 

I - Emekliye ayrıldıkları kurumdan başka 
•bir kurumun emeklilik hakkı tanınan vazifeleri
ne tâyinleri veya vazifelerinin sonradan emekli
lik hakkı tanınan vazifeler arasına girmesi dola-
yısiyle 4222 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ge \ 
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reğinee emekli aylıklarının tamamı kesilmek su
retiyle geçen hizmet müddetlerini; 

II - Aylıklı kadrolara ücretle tâyinlerinden 
dolayı 3656 sayılı Kanunun 24 neü maddesi ge
reğince emekli aylıklarının tamamı kesilmek su
retiyle geçen hizmet müddetlerini; 

Bıı kanun gereğince yapılacak son hizmet 
zamlarında nazara alınmak üzere, aşağıda yazılı 
esaslara göre borçlanabilirler: 

a) Yapılacak borçlanmada : Müracaat yeri 
ile müddeti hakkında geçici 65 nci madde, tahak
kuk ve tahsil muameleleri hakkında da; geçici 
66 ncı madde hükümleri uygulanır. 

b) Bağlanmış emekli aylıkları ve bunların 
çeşitli zamlariyle bu kanun gereğince yapılacak 
son hizmet zamları toplamının 100 ncü madde 
hükümlerine göre keseneğe esas son aylılarının 
% 70 ini geçmemesi borçlanmada göz önünde 
tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 69. - - Geçici 65, 67, ve 68 
nci maddelerde borçlanılması mümkün olduğu 
gösterilen vazife ve hizmetlerde bulunmuş olup 
da kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
iştirakçi olacaklar da o tarihten itibaren 6 ay 
"inde sözü geçen maddeler gereğince borçlan

dırılmalarını isteyebilirler. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 70. — Kaldırılan çeşitli 
kanunlarla geçmiş hizmet müddetlerinin fiilî 
hizmet müddetlerine eklenmesi için yapılan 
borçlanmaların bakiyelerinin, geçici 66 ncı mad
de esasları dairesinde ve ilgisine göre Sandık 
veya kurumlarca tahsiline devam olunur. 

Şııkadar ki, 4222 sayılı Kanunun geçici 5 nci 
maddesinin (b) bendinin birinci fıkrası hükmü 
saklı kalmak üzere, geçmiş hizmet müddetle
rinden dolayı % 10 yerine % 5 hesabiyle borç
lanmış olanların borç bakiyeleri iki kata çı
karılır*. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 71. — Geçici 66 ncı madde 
gereğince borçlanmaları iptal edilenlerden; 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâvin edi-
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lenler, bu kanun hükümlerine göre kesenekle
rini geri vermek istediklerinde : Bunları, borç
lanmalarından tahsil edilip kendilerine geri ve
rilen paralarla birlikte Sandığa öderler. 

îptal edilen borç bakiyelerini tâyin tarihin
den itibaren 6 ay içinde kanun esaslarına göre 
tekrar borçlanmak isterlerse ilk borçlandıkları 
hizmet müddetlerinin tamamı yeniden fiilî hiz
met müddetlerine eklenir. 

Borçlanma isteğinde bulunmıyanların fiilî 
hizmet müddetlerine yalnız geri verdikleri pa
ralar içindeki borçlanma tahsilâtına tekabül 
eden hizmet müddetleri eklenir. Bu suretle ek
lenecek hizmet müddetleri geçici 66 ncı mad
dede yazılı nispete göre hesaplanır. Şukadar ki 
iptal edilen borçlanmanın yenilenmesi her işti
rakçi hakkında bir defadan fazla yapılmaz. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce borç
lanması iptal edilmiş olanlar; eski borçlanma
larını bir defaya mahsus olmak üzere yeniliye-
bilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 72. — 2159 sayılı Kanunun 
7 nei maddesiyle 3028 sayılı Kanun hükümleri
ne göre sandıklarla ilgilendirilmemiş olanlar
dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 

Geçici 65 nci maddenin (I) işaretli fıkrasın
da yazılı olanların; sözü geçen kanunlar hüküm
lerinin uygulandığı kurumların sürekli ücretli 
vazifelerinde geçen fiilî hizmet müddetleri, hak
kında aşağıda yazılı hükümler uygulanır. 

a) Kaldırılan sandıklarla ilgilendirilmemiş 
olanlar; bu müddet içinde almış oldukları üc
retleri toplamının % 5 ini kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten başbyarak 6 ay içinde bağlı 
bulundukları kurumlar vasıtasiyle yazı ile San
dığa müracaat ederek borçlandıkları takdirde 
bu hizmet müddetleri fiilî hizmet müddetlerine 
eklenir, ilgili kurumlar bunların karşılıklarını 
bir ay içinde Sandığa toptan öderler. 

b) Sözü geçen kanunlar hükümlerine göre 
aylıklı hizmet müddetleri için tazminat almış 
bulunanlar ile sandıklariyle ilgilenmiş oldukları 
müddete ait aidatlarını geri almış olanlardan; 
aldıkları paraları geri vermek istiyenler hak
kında 102 nci madde hükümleri uygulanır. 

Bu takdirde evvelce Sandıkla ilgilenmiş ol-
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di;klan müddete ait aidatın karşılıkları da 
Sandığın işarı üzerine ilgili kurumlarca derhal 
ve toptan (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) San
dığına ödenir. 

ç) (A) fıkrası hükmünün o fıkrada yazılı 
müddet içinde uygulanmasını istememiş olan
ların, sözü geçen hizmet müddetleri emeklilik 
hesaplarında sayılmaz. 

Bu madde hükümleri, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra iştirakçi veya tevdiatçı 
durumuna girenler hakkında da uygulanır. 
Bunlar için müracaat müddeti tayinleri tari
hinden başlar. 

Bu madde hükmü 13 . I I . 1946 tarihli ve 
4867 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hük
münden faydalanmamış olanlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

H) Çeşitli Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 73. — 52 nci maddede 
sözü geçen tüzük yapılıncaya kadar vazife ma
lûllüğü dereceleri hakkında 551 sayılı Kanuna 
bağlı cetvel esas tutulur. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 74. — Bu kanunda bahse
dilen çeşitli hak ve durumlar için tâyin olunan 
(Bildirme, müracaat, zamanaşımı) müddetleri 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik 
hakkı tanınan veya geçici 24 ncü maddede ya
zılı vazifelerde veya Milletvekilliğinde bulu
nanlar ile emekli dul ve yetimler için; bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten ve sonradan 
iştirakçi veya tevdiatçı durumuna girecekler 
için de; bu durumlara girdikleri tarihlerden 
başlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 75. — 29 ncu madde gere
ğince yaptırılacak ilk incelemede geçici 19 ncu 
maddeye göre kurumlarca Sandığa ödenecek 
paraların yetersizliği anlaşılırsa gerekli miktar
ların sözü geçen geçici 19 ncu maddedeki esas
lara göre ödenmesi Hükümetçe sağlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 76. — Bu kanuna konulan 

hükümler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki zamana ait ve kanunda belirtilen haller 
dışında her hangi bir hakkın doğumuna veya 
bu kanunun yürürlüğünden sonra yeniden ay
lık veya toptan ödemeye müstahak duruma gi
rilmesine sebep olmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 77. — (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli) Sandığı Genel Müdürlüğüne 5 yılı 
geçmemek üzere yabancı Devlet uyruğunda bu
lunanlar tâyin edilebilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 78. — (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli) Sandığının kuruluşunun gerektir
diği ödemeler, bu Sandık hesabına Devlet Eko
nomi Kurumları Memurları Emekli Sandığınca 
yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 79. — 1683 sayılı Kanu
nun 58 nci ve 4001 sayılı Kanunun 15 nci mad
delerinde yazılı ikramiyeler, aylık veya ücret 
tutarları üzerinden hesaplanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 80. — Bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce yapılan mevduat ve 
kesenek iadeleriyle bu mahiyetteki tazminatların 
geri verilmesi halinde buna ait vergiler, Sandığın 
işarı üzerine Hazinece bir ay içinde toptan San
dığa ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 81. — Gelir Vergisi Ka
nununun ücretlere ait hükümlerinin uygulanma
sına başlandığı tarihe kadar emekli, âdi malûl
lük, vazife malûllüğü, son hizmet zammı veya 
dul ve yetim aylıklarında) Kazanç, İktisadi 
Buhran ve Muvazene Vergileri kanunlarındaki 
muflık ve istisna hükümleri uygulanmak üzere 
aşağıda yazılı kimseler ve ödemeler; Kazanç. İk
tisadi Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine 
Yardım vergilerinden istisna edilmiştir. 

a) İki gözü kör, veya dilsiz, veya mefluç, 
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veya el veya ayaklarının; ikisinden veya biri
sinden mahrum olan emekli, âdi malûl ve vazife 
malûlü veya dul ve yetimler; 

b) Zamlariyle birlikte 75 liraya kadar 
(dâhil) olan emekli âdi malûllük, vazife malûl
lüğü, dul ve yetim aylıklariyle son hizmet zam
ları ve bunlardan bu miktarı aşanların 75 lirası; 

c) Harb malûllüğü zamları; 
ç) Geriye verilen emekli kesenekleriyle top

tan Ödemeler; 
d) Emekli ve evlenme ikramiyeleri; 
e) Harb malûllerine 65 nci maddeye göre 

yapılan yardımlar ile emekli, âdi malûl ve va
zife malûllerine ve dul ve yetimlere tedavi ve
saire gibi sebeplerle yapılan yardımlar ve öde
meler ; 

f) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra ve girdiği tarihten, önceki zamana ait olarak 
5191 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde 
yazılı ödemeler. 

İktisadi Buhran Vergisi Kanununun 2 nci 
maddesinin (a) ve (b) bentleri hükümleri mah
fuzdur. 

Bu madde hükmünün, bu kanunun yayın
landığı tarihten önce peşinen yapılmış tediye
lerin; kanunun yayınlandığı tarihten sonraki 
zamana ait kısmına, şümulü yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 81 nci maddenin (c) fıkrası sonuna 

(... ile askerî malûllerin terfih zamları,) cüm
lesinin eklenmesini teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

BAŞKAN — Komisyon mutabık mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Komisyon bu tashihi yapıyor, 

bu tashihle maddeyi oyamıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 82. — Aylıkları, geçici 
45 r 50 nci maddelere göre aynı aylıklı ve aynı 
hizmet müddetli emsalinin derecesine yüksel
tilenlere ait evrakın tetkik ve muamelelerinin, 
kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar ik-
maliyle zamların zamanında ödenmesini temin 
hususunda uygulanacak usul ile bu işlerde 
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mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak 
memur ve Sayıştay murakıplarına zaruri mas
raf karşılığı olarak ilgili kurumların 1949 yılı 
bütçelerinin zat aylıkları bölümlerindeki öde
neklerden ödeme yapılması esasları Bakanlar 
Kurulu karariyle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge \ ar
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 82 nci maddenin, bâzı ibare tashihleri

nin yapılması zaruretiyle bağlı şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederini. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

«Geçici madde 82. — Aylıkları geçici 45 - 50 
nci maddelere göre aynı maaşlı ve aynı hizmet 
müddetleri emsalinin derecesine yükseltilenlere 
ait evrakın tetkik ve muamelelerinin, kanunun 
yürürlüğe gireceği tarihe kadar ikmaliyle zam
ların zamanında ödenmesini temin hususunda 
uygulanacak usul ile bu işlerde mesai saatleri 
içinde ve dışında çalıştırılacak memurlara ve 
Sayıştay murakıplariyle memurlarına zaruri 
masraf karşılığı ve bu işlerde çalıştırılmak üze
re hariçten alınacak memurların gündeliği ola
rak ilgili kurumların bütçelerinin zat maaşları 
bölümlerindeki ödeneklerden ödeme yapılması 
esasları Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olu
nur. » 

BAŞKAN — Komisyon mutabık mı? 
GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ

Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Komisyon mutabıktır. 82 nci 

madde bu son okunan şekli almıştır. Bu son 
okunan şekilde maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 83. — Muvazzaf ve gedikli 
subaylarla askerî memurlar subay veya askeri 
memur olduklarından itibaren fiilen 15 yıl as
kerî hizmetlerini yaptıktan sonra istifa edebi
lirler. Ancak yabancı memleketlerde tahsil 
denlerin veya staj görenlerin istifalarının 
kabulü, masrafları kendi taraflarından öden
mişse; tahsil veya staja azimet ve avdet ta
rihleri arasında geçen müddet kadar Devlet 
tarafından ödenmişse; bu müddetin iki misli 
kadar fazla hizmet etmeleriyle mümkündür. 

Askerî okullar talebelerinden istifa etmek 
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istiyenlerin istifaları, Devletçe yapılan bütün 
okul masraflarının ödenmesine bağlıdır. An
cak bunların, emeklilik hakları başladıktan son
ra, okul masraflarını verseler bile, istifaları 
kabul edilmez. 

Harbe hazırlık devrinde subayların istifa 
muameleleri; durumun inkişafına, tehlikenin 
geçmesine kadar geciktirilebilir. Bu devrin 
başlangıç ve bitimi Bakanlar Kurulunca belir
tilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 84. — Subaylarla askerî 
ve mülki memurlardan; yabancı tabiiyetindeki 
kız ve kadınlarla evlenenler veya nikâhsız ola
rak yaşıyaniar, istifa etmiş sayılırlar ve emek
lilik hakları düşer. 

Bunlar istifa için kanuni müddeti ikmal et
memiş iseler muayyen olan tazminatı verirler. 
Yabancı memleketlere öğrenim ve staj için veya 
memuriyetle gönderilmiş veya kendi hesabına 
gitmiş olanlardan bu harekette bulunanlar hak
kında yukarıki fıkrada gösterilen muamelenin 
uygulanması ile beraber orada bulundukları müd
det zarfında aldıkları aylık ile Devletçe yapılan 
bütün masraflar ve ayrıca ceza olarak bunun bir 
misli kendilerinden tahsil olunur. 

Bu suretle ordudan çıkanlar 1076 sayılı Ye
dek Subay ve Yedek Askerî Memurları Kanu
nunun 23 ncü maddesi hükmüne tâbi tutularak 
yaşlarına göre Askerlik Kanunu mucibince mu
amele görürler. 

BAŞKAN — Değiştirge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 84 ncü maddenin ikinci fıkrasından 

(ve ayrıca ceza olarak bunun bir misli) cümle
sinin tayyını teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Salih Avgın 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu tadil ile maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 85. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Posta, Telgraf ve Tele
fon işletme Genel Müdürlüğü aylıklı kadrola
rında bulunan memurların (Büyük Millet Mec-
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lisi Posta ve Telgraf servisinde bulunan me
murlar dâhil) 4454 sayılı Kanunun 50 nei mad
desinde yazılı fiilî hizmet zamları, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra da devam eder. 
Bu zamlar hakkında 33 ve 34 ncü maddeler hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 86. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte sonsuz izinli bulunan hayrat 
hademesiyle vekilleri hakkında bu kanun hüküm
leri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 87. — Bu kanunun yürür 
lüğe girdiği tarihte geçici 65 nci maddenin (I) 
işaretli fıkrasında yazılı hizmetlerde bulunan
lardan 2248 sayılı Kanunun 15 nei maddesi hük
müne göre maaşlı hizmetlerinden dolayı tazmi
nat almış bulunanların bu tazminatları hakkın
da da geçici 72 nci maddenin (B) fıkrasına gö 
re muamele yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Komisyona gönderilip de tekrar gelen mad
deleri okuyoruz. 

ON İKİNCİ MADDE — Bu kanunla tanılan 
haklardan aşağıda (I) işaretli fıkrada yazılı yer
lerde çalışanlardan, Türk uyruğunda olmak ve, 
18 yaşını bitirmiş bulunmak şartiyle, (II) işa
retli fıkrada gösterilenler faydalanırlar: 

I - Daire, kurum ve ortaklıklar . 
a) Genel Bütçeye giren, daireler; 
b) Katma Bütçeli daireler; 
c) Özel İdareler; 
ç) Belediyeler; 
d) 26 . VI . 1938 tarihli ve 3460 sayılı Ka

nunda yazılı Murakabe Heyeti ile kuruluş, idare 
ve murakabeleri aynı kanun hükümlerine tâbi 
Devlet Ekonomi Kurumları ve bunlara bağlı 
müesseseler (Emniyet Sandığı dâhil) ; 

e) özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak 
tüzel kişiliği bulunan Devlet kurumları (Ke
falet sandıkları dâhil); 

f) 10 . IX . 1337 tarihli ve 151 sayılı Ka-
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nuna göre kurulan Ereğli Kömür Bölgesi Ame
le Birliği; 

g) özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak 
bankalar; 

h) Genel Bütçeye giren veya katma bütçeli 
dairelerle özel İdare ve Belediyelere bağlı 
idare ve müesseseler; 

i) (h) bendinde yzılı dairelerin döner ser
mayeli iş ve teşekkülleri; 

j) ödenmiş sermayesinin, yarısından fazlası 
yukarda sayılan daire, idare, banka, ve kurum
lardan birine veya bir kaçına ait ortaklıklarla 
bunların kendi sermayeleri ile kuracakları diğer 
ortaklıkları; 

k) Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret ve 
Zahire Borsaları; 

1) Bu kanunla kurulan Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı; 

Yukarda yazılı yerlerin hepsine bu kanunda 
(Kurum) denilmiştir. 

I I - Faydalanacaklar: 
a) Cumhurbaşkanları; 
b) Özel, Teadül ve Kuruluş kanunlarına 

göre daimî kadrolarda derece esası üzerinden 
aylık veya ücret alanlar (kurumların Özel kanun
larına göre teşekkül etmiş yönetim kurullarının 
başkan ve üyeleri dâhil); 

c) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan 
her çeşit hizmetliler (İş yerlerindeki kapıcı, 
bekçi, odacı ve benzeri hizmetliler dâhil; Dev
let Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğünün 20 Mayıs 1937 tarih ve 3173 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki hizmetli-
leriyle aynı kanıma bağlı (3) sayılı cetvelde 
yazılı olanlardan işçi vasfını haiz olan amele, 
yol çavuşu, mütehassıs amele, hamal, hamal
başı, tayfa, gemici, bahçıvan, lâmbaca, lavajcı, 
drezinör ve kurumların serbest ve sözleşmeli 
avukatları hariç); 

ç) Genel Bütçe kanunlarına bağlı (K) ve 
(N) işaretli cetvellerde gösterilen kadrolarda 
çalışan memur ve hizmetliler; 

d) Amele Birliği aylık ücretli daimî me
mur ve hizmetlileri; 

e) İller daimî komisyon üyeleri ile seçil
miş veya tâyin edilmiş belediye başkanları (Emek
lilik hakkı tanınan bir vazifede evvelce bulun
muş olmaları şartiyle); 

f) Kuruluş kanunları gereğince aylıklı 
kadrolarda ücretle çalışanlar; 

— 568 — 



B : 104 8. 
g) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret ve 

Zahire Borsalarının tâyinleri Ticaret Bakanlı-
lığmca yapılan ve sürekli kadrolarda çalışan 
aylık ücretli daimî memurları; 

h) Gedikli subaylar ve gedikli erbaşlar ve 
ordu uzman çavuşları; 

i) Hatbakıeı, hat başbakıcı, dağıtıcı ve 
başdağıtıcılarla vaizler, hayrat hademeleri ve 
dersiamlar; 

j) Millî Savunma Bakanlığı Harb okulları 
öğrencileri; 

k) Erler; (Vazife malûllükleri ile vazife
den doğma ölümleri halinde). 

Yukarda gösterilenlere (Cumhurbaşkanları 
ile erler hariç) bu kanunda « İştirakçi » ve bun
lardan 125 nci maddede yazılı durumlarda bu
lunanlara « Tevdiatçı » denilmiştir, iştirakçi 
olanlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
ile ve tevdiatçı bulunanlar da Biriktirme San
dığı ile isteklerine bakılmaksızın ilgilendirilir
ler ve haklarında ayrıca iş ve işçi Sigortaları 
kanunlarının hükümleri uygulanmaz. 

Mahiyetleri daimî olan hizmetler için geçici 
kadro alınamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... 12 nci madde kabul edildi. 

SEKSENtNCl MADDE — 93 ncü madde ge
reğince aylıkları kesilen emekli, âdi malûl veya 
vazife malûllerinin, muhtaç dul ve yetimlerine 
hükmün katileştiği veya durumlarının belli ol
duğu tarihlerden itibaren en çok bir yıl içinde 
yazı ile Sandığa müracaatları şartiyle ve o ta
rihleri takibeden ay başlarından itibaren aylık 
bağlanır ve mahkûmiyetlerinin sona erdiği ve
ya durumlarının zail olduğu tarihleri takibeden 
ay başından itibaren kesilerek ölümlerinde, 
müstahak olanlara tekrar bağlanır. 

Şu kadar ki, 92 nci maddenin (b) fıkrasında 
yazılı olanların dul ve yetimlerinden yalnız 
Türk sınırları içinde Türk uyruğu olarak ka
lanlara aylık bağlanır. 

BAŞKAN — Komisyondan .yelen 80 nci mad
deyi okuttum. Madde hakkında başka bir de
ğiştirge yoktur. Oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yirmi üçüncü Kısım 
Emekli keseneklerinin geri verilmesi 

SEKSEN YEDÎNCt MADDE — Aşağıda ya-
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zıh sebeplerle, emeklilik hakkı tanınan vazife
lerden ayrılanların, Sandıkla ilgileri kesilir ve 
o tarihe kadar aylık ve ücretlerinden kesilerek 
Sandıkta birikmiş kesenekleri (34 ve 38 nci 
maddelerde yazılı % İÜ ların kesenek itibar 
edilen kısımları dâhil) faizsiz olarak kendileri
ne ödenir: 

a) istifa edenler; 
b) İstifa etmiş sayılanlar; 
c) Emeklilik hakkı tanmmıyan kadrolara 

nakil suretiyle tâyin edilenler; 
ç) Milletvekilliğine seçilenler; 
d) Belediye başkanlığından veya il daimî 

komisyonu üyeliğinden 39 ncu maddenin (b) 
fıkrasında yazılı duruma girmeden ayrılanlar
dan emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâvin 
edilmemiş veya 40 nci maddede yazılı yaş had
leri sebebiyle tâyin edilememiş olanlar; 

e) Idareten veya cezaen vazifelerine son 
verilenler; 

f) Asillikleri tasdik olunmıyarak vazifele
rine son verilen stajyerler ve adaylar; 

g) Bakanlık emrine alınanlardan, kurum
larca teklif edilen eski vazifelerine eşit veya bir 
aşağı derecedeki emeklilik hakkı tanınan vazi
feleri kabul etmemek suretiyle ilgisi kesilerek 
aylıksız duruma geçenler; 

h) Emeklilik hakkını düşürmiyen hürriyeti 
tahdit edici ceza ile hükümlü bulunanlar, (Ce
zaları tecil edilenler hariç) ; 

i) Kadro yüzünden açıkta kalanlardan 
aylıksız veya ücretsiz duruma girenler; 

.İ) Kadroları kurumlarınca geçici hale ge
tirilenler ; 

k) 92 nci madde gereğince emeklilik hak 
ki düşen iştirakçiler; 

1) Millî Savunma Bakanlığının harb okul
larındaki öğrencilerinden okullarını tamamlıya-
mıyarak ayrılanlar, (Yalnız öğrenci aylıkların
dan kesilen miktarlar) ; 

m) Muvazzaflık hizmetini kısa veya tam 
olarak yapmak üzere vazifeleri ile ilgileri ke
silmek suretiyle silâh altına alman iştirakçiler
le, seferberlik, talim veya manevra için er ola
rak silâh altına alman ve vazifeleri ile ilgileri 
kesilen hizmetliler; 

Bu maddede yazılı olanlardan fiilî hizmet 
müddetleri ile fiilî hizmet zamları 5 yılı doldur
mamış bulunanlara birşey verilmez. Ancak tek
rar iştirakçi olanların hakları devam eder. 
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BAŞKAN — Komisyondan gelen 87 nci 

maddeyi okuduk. Madde hakkında başka bir 
değiştirge yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇlCt MADDE 46. — 1683 sayılı Kanun 
hükümlerine göre bağlanmış vazife malûllüğü 
aylıkları hakkında aşağıda yazılı esaslara göre 
muamele yapılır : 

a) Fiilî ve itibari hizmet müddetleri ve ma
lûllük dereceleri üzerinden bağlanmış aylıklar 
ile bunlara, bu kanunla kaldırılan hükümlerle 
yapılmış aylık ve terfih zamlarının toplamı; 
tahsise esas aylık aslı ile fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri, malûllük dereceleri aynı olan işti
rakçilere bu kanuna göre bağlanacak vazife 
malûllüğü aylıkları derecesine yükseltilir. 5107 
sayılı Kanundan faydalanmış aylıkların bu 
zamları aşağıdaki (c) fıkrası hükmüne tâbidir; 

b) Vazife malûllüğü aylıklarına yapılmış 
son hizmet zamları, zamma esas tutulmuş olan 
aylık asli ve hizmet müddeti itibariyle emsab'ne 
100 ncü maddeye göre yapılacak son hizmet 
zammı miktarına çıkarılır; 

c) 5107 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
zam görmüş aylıkların bu zamları, malûllük de
recelerine göre 64 ncü maddede yazılı (Harb 
malûllüğü zammı) miktarına çıkarılır. 

Bu madde hükmünün tatbikmda : 
Millî Mücadelede harb sahası dışında kalan 

yerlerde âsilerle mücadele esnasında malûl ka
lan ve Millî Orduya mensup bulunan muvazzaf, 
yedek, gönüllü ve gedikli subaylarla askerî me
murlar da 5107 sayılı Kanunun şümulüne dâhil 
sayılırlar. 

Geçici 45 nci maddenin tahsise esas aylık 
asılları hakkındaki hükümleri bu maddedeki 
aylıklar hakkında da uygulanır. 

Bu kanun gereğince yapılacak artırmalarda 
elde edilecek miktar 5107 sayılı Kanunun 1 
nci maddesi şümulüne giren harb malûlleri ile 
bunların dışında kalıp 1.91 sayılı yorum gere
ğince harb malûlü sayılanlar da dâhil bilûmum 
harb malûllerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte almakta oldukları veya müstahak bu
lundukları aylık ve çeşitli zamları toplamının 
% 20 fazlasından hiçbir suretle aşağı olamaz. 
41 nci maddenin lira kesirlerine ait hükmü bu 
fıkra hakkında da uygulanır. 
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BAŞKAN — Komisyonda a gelen geçici 46 

nci maddeyi okuttum. Madde hakkında değiş
tirge yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesinin (E) fıkrası hakkında verilen öner
genin açık oyu neticesini arzediyorum. 

Oya (220) arkadaş katılmıştır, bunlardan 
(88) i önergeyi kabul etmiş, (7) çekinser var
dır, (125) arkadaş önergeyi reddetmiştir. 
Muamele tamamdır, önerge (125) oyla raddo-
lunmuştur. 

Geçici 65 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuş
tur. 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Bu Ka
nunun; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
nın kuruluşuna ait birinci kısma dâhil madde
leriyle emeklilik muamelelerinde yürürlükte 
olan hükümler uygulanmak üzere 39 ncu mad
denin (b) fıkrası ve geçici 77, 78, 79, 81 ve 82 nci 
maddeleri yayımı gününü takibeden ay başın
dan, diğer hükümleri de bu tarihten 6 ay son
ra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanu
nu Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü hakkında söz istiyen arka
daşımıza söz veriyorum. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Aziz arkadaşlarım; 
malûmu âlileri iller Kanuniyle mektepçulukla 
vali muavinlikleri ilga edilmektedir. Mülhakat
tan müracaatlar var. Diyorlar ki, biz 30 se
neyi ikmal etmiş bulunuyoruz, içimizden 60 
yaşını doldurmuş olanlar var. îller Kanunu 
çıktığı zaman tabiî vazifemize son verilecektir. 
Bu çıkan kanundan istifade edemiyeceğiz. İsti
fademiz için bir imkân yok mudur diye rica 
ediyorlar ve bunu soruyorlar. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-
Mt FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Bu günden iti
baren kanunun yürürlüğe girmesi tarihine kadar 
emekli olacaklar eski mevzuata göre muamele 
göreceklerdir. Kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bu kanun hükümlerine uyacaklar 
ve o tarihten sonra bu kanundaki nispetler dai-
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resinde emeklilik maaşlarını alacaklardır. İk
ramiyeye taallûk eden kısmı derhal yürürlüğe 
gireceği için yeni şekildeki ikramiyeden istifa
de edeceklerdir. 

BAŞKAN — İkinci arkadaşa söz veriyorum. 
Bir arkadaşımız söyledi, şimdi ikinci bir ar
kadaşımızın söylemek hakkı vardır. 

KEMAL ZEYTİNOÖLU (Eskişehir) — 
Ihnekli Sandığı tasarısı hakkında gerek tümü 
üzerinde, gerekse maddeler üzerinde müzake
reler cereyan ederken mütalâalarımızı burada 
bertafsil bildirdik ve maddelerde de bâzı tadil 
teklifleriyle huzurunuza geldik. Bunlardan bir 
kısmı kabul edilmekle beraber, büyük bir 
kısmı da maalesef Yüksek Heyetinizce tasvip 
olunmamıştır. Kanaatimizce bir kısım emekli. 
dul ve yetim vatandaşlara bir ferahlık ve geniş-
lik veren bu kanun, vaziyetleri büyük ve halle
dilmesi lâzımgelen bir mesele olan eski emekli 
vatandaşlarla diğer bâzı vatandaşları tatmin 
edememiştir, ihtiyaçları karşılayamamıştır, ka
naatimiz budur. Mahaza, demin de arzettiğimiz 
gibi müspet tarafları da olduğu için oylarımızı 
beyaz olarak, kullanacağız. Tasarıyı bu izah-
lar]a kabul ediyoruz. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tasarısı nzun 
çalışmalardan sonra yüksek himmetinizle bu-
«>ün kanun halini almış bulunuyor. 

Emekli Sandığını tesiste göz önünde tutu
lan hedef, bir kaç noktada- hülâsa edilebilir. 

Bunlardan birisi, şimdiye kadar bütçe esa
sına istinat etmekte olan emeklilik işlerinin 
sigorta esasına istinat ettirilmesidir. 

İkincisi: 
150 ye yakın kanunlara serpiştirilmiş emek

liliğe ait hükümleri kodifiye ederek yeknesak 
hükümlere bağlıyan bir rejim tesistir. Üçün
cüsü eski emekli dul ve yetimlere imkânlarımız
la müsait artırmalar yapılmasıdır. 

Sayın Demokrat Parti adına söz söyliyen 
Zeytinoğlu arkadaşım burada ifade etti kî, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Kanun tasarısı ile 
kendilerinin ortaya sürdükleri bâzı talepler 
is'af edildi, bâzıları is'af edilmedi, ve emekli
lere, dul ve yetimlere yapılan yardım kâfi 
değildir. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — B i z 
beyaz rey vereceğiz. 
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MALİYE AKANI İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL 

(Devamla) — Şükranla kaydetmek lâzımdır ki, 
kendileri bu tasarıya beyaz rey vereceklerini 
ifade ettiler. 

Yalnız bugünkü güç bütçe durumu karşısın
da emekli, dul ve yetimlere yaptığımız feda
kârlık da küçümsenemez. Sinesinde yüz bin
lerce vatandaşı toplamış olan bu sandıkta fer
den ferda bütün talepleri nazarı itibara ala
rak kanun tedvin etmek imkânı mevcut de
ğildir. Ama bizim kanaatimiz odur ki, bu ka
nunla müktesep haklar, bizim anladığımız mâ
nada müktesep haklar muhafaza edilmiş, emek
li, dul ve yetimlere, bukünkü güç bütçe şart
ları içinde büyük fedakârlık yapılmıştır. 
Bunu rakamla mütaaddit defalar ifade ettik. 
Bu vesile ile tekrar ifadesinde fayda vardır. 
Kanunun lâyiha halinde Büyük Meclise şevkin
de bütçenin fedakârlığı 24 milyon civarında idi. 
Ancak bu fedakârlık kanunun aldığı son şekil
le 24 milyon liranın çok fevkma çıkmıştır. Lâ
yiha Meclise sevkedildiği zaman 1683 numaralı 
Kanundan evvel emekliye ayrılanlara, dul ve 
yetimlerine yapılan zam % 50 olduğu halde bu 
miktar, imkânlarımız zorlanarak % 60 a çıka
rılmıştır. Bunun haricinde kanunun şevkinde 
mevzuubahis olmıyan, vergi bakımından birta
kım muafiyetler tesis edilmiştir. 

Emekli, dul ve yetimlerin bu zamdan daha 
ziyade istifadelerini temin maksadiyle, 75 li
ra olarak Gelir Vergisinde kabul ettiğimiz 
esas bir vergi muafiyeti kabul edilmiştir. 

Bu suretle tasarının hazırlanmasında yapı
lan 24 milyon lira fedakârlığa ayrıca varidat 
bakımından 8 milyon liralık bir fedakârlık da
ha ilâve etmiş oluyoruz. 

Bütün bunlar nazarı itibara alınırsa bizim 
kanaatimiz odur ki, istirahati vicdanla ifade 
edebiliriz ki, emekli, dul ve yetimlerimizden bu
günkü şartlar dâhilinde elimizden gelen bütün 
imkânları esirgememişizdir. Gönül daha fazlası
nı istiyebilir ve istiyor. Ancak bugünkü malî 
imkânlarımızı zaruretlerimizi de göz önünde 
tutmak ve insafla muhakeme etmek lâzımdır. 

İkinci bir noktayı daha ifade edeyim. Emek
li Sandığı Kanunu konuşulması sırasında ar
kadaşlarla aramızda bu kanunun mesuliyetini 
alan bir arkadaş sıfatiyle hakikaten zaman za
man "belki de arkadaşlarımızı rencide edecek 

I şekilde münakaşalar cereyan etti. Benim tek en-
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dişem bu sandığın doğmadan ölmesini önlemek
ti. Bu sandığa 2 - 3 yüz bin vatandaşın mukad
deratı bağlanmıştır. Doğmadan ölen bir mües
sese halinde meydana çıkmış olsaydı, mesuliye
tini taşıçhğım için, vebali, herkesten evvel be
nim boynumda olurdu. Benim bütün gayretle
rim ; ancak bu sandığın istikbalini şimdiden te
minat altında bulundurmak endişesinden ileri 
gelmiştir. Bu itibarla eğer ben arkadaşlarımı 
k i ; onların hepsinin arzuları ve kanaatleri ben
ce muhteremdir, arkadaşlarımı kırmışsam, incit-
mişsem, ancak ve sadece bu endişe ile hareket 
ettiğimi nazarı itibara alsınlar ve beni mazur 
görsünler. (Bravo sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Emekli Sandığı Kanunu t asan
sın m tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair Kanun tasarım ve Ada
let Komisyonu raporu (1/555) fi] 

BAŞKAN — Gündemin iki defa görüşmeye 
tâbi tutulan maddeleri içerisinde Türk Ceza Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı vardır. 

Adalet Bakanı bunun gündeme alınarak ön
celikle müzakeresini istemektedir. 

Kanun tasarısının gündeme alınarak müza
keresini oya arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

öncelikle müzaakeresini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... öncelikle müzakeresi kabul edil
miştir. 

Tasarı tab ve tevzi edilmiştir. Tümü hak
kında söz istiyen var mı? 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Dün 
akşam dağıtıldı, henüz okuyamadık. 

BAŞKAN — Tekelioğlu! tasarının görüşül
mesi kabul edildikten sonra muhalefet ediyor
sunuz. Okuyamadınız ise Komisyondan izahat 
istiyebilirsiniz. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Hiç 
okumaya vakit bulamadık. 

BAŞKAN— Heyeti umumiye karar verdik
ten sonra artık bir itiraz olmaz. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (îstanbul) — Arka
daşlar, her halde bu kanun tasarısını sjz de 
okudunuz. Ona eminim. Sizden tekrar rica 

[1] 257 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
ÖAT. 
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ederim, kanunun ehemmiyetine binaen neza
ketine binaen tekrar okuyunuz. Bir defa değil, 
iki üç defa daha ziyade okuyunuz istirham ede
rim. Huzurunuza gelen tasarı aşırı sağcı ve sol
cu, aşırı cereyanlara mütaallik hükümleri de 
ihtiva etmektedir. Hedefi aşırı sağcılık ve sol
culuktur. Fakat tasarı lâyiklik mefhumunu 
aşıyor ve bunun üzerinde yanlış ve bâzı hüküm
ler tesis etmiştir. Lâyiklik nedir arkadaşlar? 
Hepiniz biliyorsunuz fakat bendeniz bunu bir 
kere tekrar etmek isterim. Anayasamızda yer 
tutmuştur, ikinci maddesinde, diğer bir mad-
desindede yer almıştır. Lâyiklik hürriyeti vic
dan mefhumuna giren bir ıstılahtır, dinsizlik 
mânasına değil. Lâyiklik demek, ne dinle uğraş
mak ne de dinsizlikle dinsizliğe ve dine karşı 
bitaraf bir vaziyet almak, onların üzerinde dur
mamak, gerek dine, gerek dinsizliğe taallûk et
sin bunu siyaset mevzuu yapmamak demektir. 

Anayasamızda lâyiklikte din hürriyeti, vic
dan hürriyeti yer almıştır... tabiatiyle. ve 25 se-
nedenberi memleketimizde tatbik olunmaktadır. 
Ama, biraz aksaklıklar var, bu ayrı mesele. 

Lâyiklik şu suretle izah olunabilir; dini siya
sete âlet yapmamak. Herkesi din hürriyetinde 
serbest bırakmak, istediği dini ihtiyar etmek, 
din işlerine karışmamak, vicdan hürriyetine sa
dık kalmak lâyikliğin hakikî mânası budur. 
arkadaşlar, Anayasanın ist.ndiği lâyikliğin hakiki 
mânası budur arkadaşlar. Anayasanın istediği 
budur. Anayasanın isetdiği lâyiklik yalnız din 
hususunda değil, dinsizlik hususuna da şâmil
dir. Anayasa dinsizi de serbest bırakmaktadır, 
tıpkı mütedeyyini serbest bıraktığı gibi. Onun 
vicdanı üzerinde, ister Müslüman olsun, ister 
mtısevi, ister isevi olsun, isterse putperest bu
lunsun onun vicdanından siyaseten istifade cihe
tine gitmemek, siyasete dini alet yapmamak 
Anayasanın kabul ettiği esastır. Aynı zamanda 
vicdan hürriyeti suiistimal edilirse o zaman 
Devlet işe karışır, ona hiç şüphe yok. Vicdan 
hürriyeti lâyiklik suiistimal edildiği zaman bir 
âfettir. O zaman Devlet işe karışıyor. Fakat o 
hududa gelinciye kadar dindarlar serbesttirler 
ve şayanı hürmettirler, dinsizlere de bir şey de
nemez. Ona biz bir şey soramayız, Halikı Kâi
nat sorar. Lâyiklik, Anayasaya mugayir olarak 
suiistimal edilirse o zaman memleket için felâ
ket olur. Lâyiklik, kanunla da, hiçbir zaman 
vicdan hürriyetini baltalıyamaz. Hattâ Hükü-
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met de bunu bahane yaparak baltalıyamaz. Kim
seye neden bu dine hürmet ediyorsun ve neden 
dinsizsin diye soramayız, buna hakkımız yoktur. 
Siyasete vasıta yapmaya da hakkımız yoktur. 
Elhasılı, lâyiklik asla dinsizlik demek değildir. 
Bilâkis, dinlere, kanaati vicdaniyeye hürmet 
demektir. Dinsizliğe de bir şey diyemeyiz. Din
sizlik de bir akidei vicdaniyedir. Bizce makbul 
olmayabilir. Fakat niye dinsizsin diye sorama
yız, ve onu istismar edemeyiz. Dinsizlik bir aki
dei vicdaniye olduğuna ve bizce batıl bir din 
olduğuna göre o da istismar edilmemekte ve 
siyasete alet olmamakta müsavidir. Din ile. Din
sizliğin. Hiç fark yoktur bu bakımdan. Batıl bir 
din olan dinsizlik siyasete alet edilirse, din sa
hiplerine tecavüz edilirse, lâyiklik kalmaz, vic
dan hürriyeti kalmaz. Çünkü karşılıklı muva
zeneye müstenit olmıyan din hürriyetleri, hür
riyetin ayaklar altına alınması demektir, Ana
yasanın ayaklar altına alınması demektir ve 
kanun da yapılsa Anayasaya mugayir ve anti 
demokratik bir kanun olur. Zaten bu şekilde 
lâyiklik suiistimal edilirse hüviyetini kaybeder. 
Ona lâyiklik denemez, taaddi ve tecavüz vası
tası denir. 

Lâyiklik demek; bütün dindarları, hangi di
ne mensup olurlarsa olsunlar, serbest bırak
maktır, muhayyer bırakmaktır. Cebir yok, ta
hakküm yok. Neden Müslüman, neden müsevi, 
neden isevi olduğu, neden dinsiz olduğu da so
rulamaz. Nitekim, 25 seneden beri, sakat taraf
ları olmakla beraber bu şekilde cereyan etmiş
tir. 

Zaten, bilfarz dinsizlik tutulursa diğer din
lere karşı, hakaret olur, tecavüz mahiyetini 
alır, dinlerin yıkılması mahiyetinde bir şekil ve 
bir hüviyet iktisap eder. Tersine alınırsa yine 
böyledir, tabiatiyle. Anayasayı da hiçe indirir; 
lâyikliğin suiistimali. Fransa'da 1789 inkılâbın
da lâyiklik başladı, o zaman icat oldu denebilir 
lâyiklik. 

İnkılâp erbabı ihtiras peşinde oldukları için, 
içinde yobazlar bulunabilir, dindarların yo
bazları olduğu gibi dinsizlerin de yobazları 
olabilir. 

Fransa'da böyle oldu. 16 ncı Lui'ye dedi
ler k i ; inkılâba sadakat yemini etmiyen keşişe 
leri, papazları saraya kabul etme, çünkü o za
man erbabı inkılâp, papazları keşişleri inkılâ
ba sadakat yemini etmeye davet etndşlerdi. 

6.1949 0 : 2 
Fakat papa onları menetti. Bir kısmı inkılâba 
sadakat yemini etti, bir kısmı etmedi, inkılâp 
erbabı işi daha ileriye götürerek inkılâba sa
dakat yemini etmiyen papazları saraya kabul 
etmemeye kralı zorladılar. 16 ncı Loui dindar 
bir adamdı, birçoklarını sarayına kabul etti. 
Sonra ne oldu? 16 ncı Loui'nin âkibeti malûm. 
Bu tafsilâtla sizi rahatsız etmiyeyim. 

Yalnız lâyiklik kisvesi altında, maskesi al
tında evvelâ inkılâp yemini ettirmeye davet 
ettiler ve daha da ileri gittiler. Çünkü malûmu 
âliniz katoliklerin takdisi ve sairesi vardır. Bu
nu tekrara da lüzum yok. Her papas, papas 
olamaz neden çünkü büyük papastan icazet al
madan. Lâyiklik ne oldu, suistimal edile edile, 
istihaleler geçirdi nihayet üçüncü cumhuriyet
te Fransa 'da tabiî halini buldu. Bütün vicdan 
işleri taarruzdan masun bir hale geldi. Ne ol
du iki hal tecelli etti. Birisinde kırallar istip-
dat yapıyorlardı, dine istinaden istipdat yapı
yorlardı, temel ittihaz etmişlerdi bu sefer de din
sizler dinsizliği temel ittihaz ettiler dinsizliğin 
istipdadı başladı. Tıpkı komşu memleketlerden 
birinde olduğu gibi. Eskiden din üzerinde bir 
istipdat vardı, şimdi dinsizlik üzerinde bir is
tipdat vardır. Bu istipdat halkı kul gibi, köle 
gibi yaşatmakta ve vicdani kanaatlerinden 
menfi müspet istifade etmektir. Her ne ise. 

Bize gelince: Bizde lâyiklik nedir? Kemalile 
tatbik olunuyor mu? Bunun üzerinde biraz dur
mak lâzımdır. Diyanet İşleri Bütçesi buraya 
geliyor. Dinî evkaf bütçesi buraya geliyor. Di
yanet işleri reisi, ve saire, ve saire Hükümet 
tarafından tâyin olunuyor. Bu, lâyiklik midir? 
arkadaşlar? Ben bunu takdirinize bırakıyo
rum. Böyle yapılıyor. 

Tedrisat işine Millî Eğitim Bakanı karışı
yor. Karışması doğru mudur? Onu da takdiri
nize bırakıyorum. Cemaatçe hazırlanır, asayi
şe mugayir bir hal olursa o vakit Hükümet ka
rışır. Fakat bizde karışıyorlar. Lâyiklik tam de
ğildir. Bizde gayri müslimler vardır, cemaatla 
idare olunurlar. Bütçeleri burada geliyor mu 
arkadaşlar? Din işlerine karışıyor muyuz onla
rın? Onlar hakkında lâyiklik cereyan ediyor. 
Dini islâma sadık olan kimseler hakkında lâyik
lik cereyan etmiyer; demektir bunun mânası. 
Bunda bir ayrılık gayrılık gölüyoruz. Onlar 

I öyle yaşıyorlar. 
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Dr. KÂMÎL ÎDÎL (Maraş) — Biz de Devlet 

para veriyor da ondan. 
OSMAN NUBt KONİ (Devamla) — Ne ise. 

Arzedeyim de siz sonra söylersiniz. 
Yani bunlar aykırı yollardır, aykırı gidişler

dir. 
Sonra ibadetin şekli üzerinde müdahale ya

pıyoruz, karışıyoruz. Buna da müdahele ediyo
ruz. Buna da hakkımız yoktur. Nitekim Atatürk 
zamanında, inkılâp zamanında müdahele edilme
miştir. Ancak 1941 senesinde şöyle kamet getiri
lecek, şöyle ezan okunacak denmiştir. Böyle bir te-
yidi hükme, mahal yoktur. Buna sebep ve icap 
yoktur. Buna karışmak olmaz. Hangi dille okur
sa okusun, karışmamalıyız. Nitekim ötekiler, öte
ki cemaatlar hangi dille ibadet ederlerse karışı
yor muyuz?. Karışıyor musunuz?. Hayır. Binaen
aleyh burayada karışmamak lâzımdır. Evet Ceza 
Kanununa girmiştir. Anayasaya muhaliftir, de
mokrasiye muhaliftir. Anayasaya büsbütün mu
haliftir. (Soldan muhalif değil sesleri) Sonra siz 
aksini isbat edersiniz.. Vicdan meselesidir. Vic
dan meselesi serbesttir. Arkadaşlar, vicdan tak
yitten, emirden ve saireden azadedir. Evet ne za
man karışabiliriz biz?. Asayişi ihlâl ettiği zaman 
Hükümet karışır. Takip eder, tedib eder. Ceza 
verir. El birliğiyle mâni oluruz. Bukadardır bu. 
Fakat bir emri vicdaninin ne zıddı ile ne muakisi 
ile istismar edemeyiz, karışamayız, temel yapa
mayız. Ne dini ve ne de dinsizliği tahakküme te
mel yapamayız. Arzetmek istediğim nokta bu
dur tahakküme. Din temel olamaz, dinsizlikte 
olamaz. Çünkü batıldır. Kötü imiş, iyi imiş, bunu 
muhakeme edemeyiz. Buna karışmak demek alela
de ahvalde buna karışmak demek, hürriyeti, vic
danı ayaklar altına almak demektir, Anayasayı 
ayaklar altına almak demektir. 

Hükümet progrmmı okuduğu zaman birşey 
söylemiştim de, Başvekil müteessir olmuştu. Ne 
demiştim?. Tekrar ediyorum: Samimî olup olma
dıkları kestirilemez, demişim. Haksız mı idim?. 
Başbakan o zaman, teessürlerini beyan etmişlerdi, 
Nuri böyle söylüyor demişlerdi. Ben de efal ve 
harekâta intizar etmekteyiz, demiştim. îşte seri 
İmlinde çıkan kanunlar, ne hürriyet bırakıyor, 
ne vicdan. Baskı kanunları. Arkasından Anaya
sanın tâdili de gelecek. Bunun bir maskesi Seçim 
Kanunu, bunu kendileri de pek âlâ bilirler. O 
zaman ise kendileri bana müteessir olmuşlardı. 
Halbuki buna hakları yoktu. Fakat ben şimdi o 
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I zaman Başbakanın gösterdiği teessüre, hayrette 

kalıyorum. Hattâ ben o teessürlerinin samimî 
olmadığını ilân ediyorum, arkadaşlar. Hükümet 
bir tasarı getiriyor, bu tasarı ile hürriyeti vic
dan, lâyiklik ve din hürriyeti ayaklar altında. 
Adetâ Anayasayı idam ediyor. Başka birşey de-
ğidir. Siz de aksini iddia edin. 

Bir arada ikisi içtima edemez. Hem Anaya 
sa. hem de Anayasaya muhalif kanunlar bir 
araya geldi mi zıt olur, zıddan olur, birbirini 
nakzeder. Anayasayı bir tarafa bırakıyoruz, 
ayaklar altına alıyoruz. Bu nanun Anayasaya 
aykırıdır. Onun için ilk söze başladığım za
man rica etmiştim; tekrar tekrar okuyunuz. 
Güzel sözler altında bir takım fıkralar vaıdır, 
tecavüz mahiyetinde olduğu aşikârdır. Be-ide
niz ne dedim? Bir muvazenei adalettir. Ne din 
ne de dinsizlik istismar edilemez. Başbakan 
bilir ki, dinsizlik de bâtıl, bâtıl bir dindir, bir 
akidei vicdaniyedir ne o, ne diğeri istismar edi
lemez. Binaenaleyh bu kanun tasarısı ta ma
nı iyi e Anayasaya mugayirdir. Tekrar ediyorum 
kusura bakmayınız ve diyebilirim ki, açık söy-
liyeceğim, bu tasarı dinsizlik hakkında h'çbir 
fıkrayı ihtiva etmiyor, dinsizliğe revaç veriyor, 
dinsizliği terviç ediyor. Bu, inkilâbımıza, Ana
yasamıza mugayirdir. Hani ya inkılâp yapmış
tık bu tamamiyle onu yıkmak, maske yapmak, 
fena yola gitmek demektir. Dini İslama teca
vüz vardır bu fıkralarda. Bu ne dereceye ka
dar doğrudur takdirinize ve vicdanınıza bırakı
yorum arkadaşlar. 

Meselâ; din propagandası yapılmıyacak de 
niliyor. Fakat dinsizlik hakkında sükût... Yani 
yapılacak demek istiyorlar. Bu böyledir, bunun 
mânası budur. Bundan maksat nedir? Lâyiklik 
maskesi altında bir tahakküm vücuda getirmek
tir. Eğer Başbakan demokrasiden bahsetti ise 
bu, hürriyetsiz demokrasidir. Hürriyetsiz hür
riyet olmaz, bunu bilmelidir, başka birşey de
ğ i l -

Bu uydurma lâyiklikten maksat nedir? Bu
nun hedefi tahakkümü yaşatmaktır, halkı esir 
olarak, halkı köle olarak yaşatmaktır. Burada
ki lâyikliğin mânası tahakkümü yaşatmak de 
inektir. Ben böyle anlıyorum, dinsizlik hedef 
olarak almıyor, açık söylüyorum, beni ikna 
etsinler. 

Evet, görünüşte demokrasi müessesatımız 
J var, hem demokrasiye sığmıyorlar, hem de onu 
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yıkmaya uğraşıyorlar. Halbuki öyle inkılâp
lar din müessesesine tecavüz mahiyeti taşıdık
ları takdirde vasıtai istibdat olur, vasıtai zu
lüm olur. 

NAŞlT FIRAT (Samsun) — istibdat olsa 
sen böyle konuşabilir misin? 

OSMAN NURİ KÖNl (Devamla) — Onun 
mânasını siz de bilirsiniz. 

istihsal edilen gaye nedir? Demokrasiye ma-
lederek istibdadı tahkim etmek ve dinsizliği 
esas almaktır. Bu tasarı dine, bilhassa dini İs
lama tecavüz mahiyetini taşıyan hükümleri ih
tiva etmektedir. (Soldan, gürültüler). Rica ede
rim, bu kanunu tekrar tekrar okuyunuz, başka 
birşey rica etmiyorum. 

Vicdan ve din hürriyeti bu mudur? Halbuki 
Başbakan ötede beride hakiki demokrasiden 
bahsediyor. Âlemi kandırmak için, aldatmak 
için. 

Arkadaşlar; şimdi gülüyorsunuz, Başbakan 
da gülüyor. Fakat millet çile çekiyor ve ağlı 
yor. Başbakan bizimle ve bütün milletle istihza 
ediyor, işte bakın gülüyorlar, istihza ediyor
lar. (Soldan; size gülüyorlar, senin zihniyeti
ne gülüyorlar). Bu memlekette hakiki demok
rasi balık kavağa çıkınca olur demek istiyor. 
Hakiki hedefi budur Başbakanın, iç yüzü bu
dur arkadaşlar. Tahakküm zihniyeti yaşatmak 
istiyor. Hiç fark yok; bu tatlı sözlerle gayeye 
vâsıl olmak istiyorlar. 1294 senesinde yaşıyo
ruz arkadaşlar; bir farkla, araz aynı ara/ . 
1293 - 1294 te bir padişah vardı; ikinci Hamid. 
O Hamid de böyle tatlı konuşurdu. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Sizin müdafaa 
ettiğiniz. 

OSMAN NURİ KÖNl (Devamla) — Varis
lerinin hakkını müdafaa ettim. Sizin de varis
leriniz olursa onların hakkını da müdafaa ede
rim. Benim için vecibedir bu. 

ikinci Hamid Mitat Paşayı aldatıyor, şu şe
kilde, Mitat Paşa huzura geldiği zaman.ayağa 
kalkıyor, elini öpüyor, babacığım diyor. Ki
me? Mitat Paşaya. Kim diyor? ikinci Hamid. 
Kafese koydu ve muvaffak da oldu. Akibeti 
ne oldu bilirsiniz, bunu yapan. îkinsi Hamid. 

Yalnız o, istibdad tahakkümünü din üzerin
de topluyor, şimdikine bakıyorum dinsizlik üze
rinde. Fark bundan ibarettir. Başka bir +ark 
yok. Bu da maalesef tahakküm ve istibdattır. 
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Gl. ALÎ RIZÂ Â R T Ü N K A İ J (Manisa) — 

Onu anlıyacak kadar kafan var. 
OSMAN NURÎ KÖNl (Devamla) — Tabiî, ta

biî, şüphe yok. Sonra bu hareketler, bu ma-
nevrelere siyaset diyorlar, kiyaset diyorlar, 
akıllarına şaşarım. (Gülüşmeler). 

Bence siyaset; samimî yoldan gitmektir, mil
leti aldatmamaktır. Çünkü demokrasi yolunda 
adalet vardır. 

Millete çile çektirmemek lâzımdır, o zaval
lı, masum, sabırlı bir millettir. 

Ey genç bakanlar size hitap ediyorum (Gü
lüşmeler, sıra onlara geldi sesleri). 

Siz yine gülünüz, bana, zararı yok. Siz mem
lekete nâfi olabilirsiniz, isterseniz, muhakkak 

Hayatın fâni olduğunu biliniz, ben de biliyo
rum, birkaç günlük ömrümüz vardır, benim bel 
ki o da yok, belki birkaç dakikalık var. Ha
yatın fâni olduğunu kabul edin ve bu debdebe
ye, saltanata ehemmiyet vermeyin, daima mil
leti düşününüz. Sizden bunu çok rica ederim. 
Memlekete f aide]i olabilirsiniz, gençsiniz, ister
seniz bu millete faideli olabilirsinz. 

Başbakan; size hitap ediyorum. Benim gibi 
bir ayağınız çukurda. Bakınız, sizin de benim 
gibi birkaç günlük ömrünüz var. Senin ömrün 
benim ömrüm bir hayli ilerlemiş. 

Gittiğimiz yol yanlıştır; hak yolu değildir, 
adalet yolu değildir. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTÎN GÜNALTAY 
(Sivas) — Ta kendisi. 

OSMAN NURt KÖNl (Devamla) — Eh. Siz, 
adlî baskı dcadediyorsunuz. Adliyeyi de manen 
öldürüyorsunuz, alet yapıyorsunuz, ne diyeyim? 
Bu masum milletin mânevi mezarını kazıyorsu
nuz. Başka diyecek birşey yoktur. Milleti ^sir 
gibi yaşatmak istiyorsunuz. 

Sekizinei Büyük Millet Meclisi size hitap 
ediyorum: Bu tasarı dini islâma tecavüz, lâyik-
liğe külliyen muhalif ve Anayasayı ayaklar al
tına alan bir tasarıdır. Hepinizin vicdanlarına 
müracaat ediyorum. Tasvibinize sunulmuş olan 
bu tasarı bence redde müstehaktır. Reylerinizi 
tarih muvacehesinde istiklâl ve şerefle kullana
cağınıza emniyetim vardır. 

Size-birşey söyliyeceğim, kim darılırsa darıl
ım. Hükümeti Osmaniyenin son zamanlarında, 
bilhassa mütareke devrinde, memleketini sev-
miyen, asla sevmiyen. bir sadrazam vardı; Da
mat Ferit Paşa. öyle değil mi? Türkiye Cumhu-
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riyetinin Damat Ferit Paşası, işte Şemsettin 
Beydir. 

BAŞKAN — Açık oya sunulan tasarıya oy 
vermiyenler oylarını kullansınlar... 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Hasan Dinç er. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar bu tasarı 11 maddenin 
değiştirilmesini derpiş ediyor. Fakat bunu dört 
esasa irca etmek mümkündür. 

Birisi Türk Ceza Kanunundaki para ve ha
pis cezalarının asgari ve âzami hadleri üzerinde 
yükseltme yapılmasına dairdir. 

Diğeri komünizmle mücadele için konmuş 
olan 141 vel42 nci maddelerin cezalarını artır
mak ve ferdî faaliyetleri cezalandırabilmek için 
de «cemiyet» tâbirini değiştirmeye matuf bir 
tadildir. 

Üçüncüsü; sağcılıkla mücadeleyi, başka bir 
vtâbirle dincilik cereyanı ile mücadeleyi istihdaf 
eden müstakil bir maddedir. 

Dördüncü nokta da silâh tâbir ve mefhumu
nu genişleten ve gerek üzerinde taşman gerekse 
evlerde hıfzedilen silâhları toplamak, müsadere 
etmek imkânını bahşeden tadilâttan ibarettir. 

Şimdi bu dört kategoriye ayrılması müm
kün olan tadilât muvacehesinde Türk Ceza Ka
nununda tadili icabeden başka bir madde yok 
mu? Gibi bir suali mukadder hatıra gelir. Bili
yoruz ki, Türk Ceza Kanununun bu 11 madde
sinden başka değiştirilmesi icabeden birçok 
maddeleri var ve yine biliyoruz ki; bu madde
ler üzerinde Hükümet, hukukçular ve meslekî 
teşıekküller uzun müddetten beri çalışmış]ar, 
hazırlıklar yapagelmişlerdir. 

Şimdi kanunun değişmesi icabeden birçok 
maddeleri varken ve bunlar üzerinde arzettiğim 
gibi sepketmiş hazırlıklar mevcutken, bunları 
bir yana bırakıp da sadece 11 maddenin sürat
le tadilini istiyen zihniyeti ve bu zihniyeti do
ğuran mucip sebepleri kavramak hakikaten güç 
oluyor arkadaşlar. 

• Dört noktada topladığım tadil sebeplerinden 
cezaların âzami ve asgari hadlerinin değiştiril
mesine mütedair olan sebebi, dincilik cereyanı
nın önlenmesine mütedair olan sebebi, silâh 
mefhumuna ve silâhların toplanmasına müteda
ir olan sebebin üçünü bir arada mütalâa eder-
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sek, bunların Türk Ceza Kanununun değişmesi 
icabeden diğer maddelerine, tercihan tadilini 
icabettirecek ve bizi bu kadar isticale sevkede-
cek, ciddî bir sebep ileri sürülemez. 

Komünizmle mücadele, hakikaten üzerinde 
hassasiyetle durulması lâzımgelen ciddî bir me
seledir. Bunda Hükümetle beraberiz. Bunda ne 
kadar hassasiyet gösterirsek yeridir. 

Şurasını da ifade etmek lâzımdır ki ; Hükü
metin elinde komünizmle mücadele silâhı olan 
141 ve 142 nci maddeler mevcut iken dahi ya
pılan mücadeleler, hakikaten kâfi bir mücadele 
imanuştır. Bu tadil ile Hükümet 141 ve 142 
nci maddelerde bir unsur değişikliği isteme
mektedir. Sadece arzettiğim cezaların üç sene
den beş seneye artırılmasını ve ferdî hareket
lerin cezalandırılmasını temin peşindedir. 

Arkadaşlar, cezanın üç seneden beş seneye 
veya daha fazlaya çıkarılmış olması komünizm
le mücadele için kâfi değildir. Komünizmle 
mücadele; Ceza Kanununun maddelerini ağır
laştırmadan ziyade komünizmi doğuran se
bepleri ortadan kaldırmakla mümkündür. Mem
lekette iktisadi sefalet günden güne artıp du
rurken sadece ceza tedbirleri almak surtiyle 
komünizmle mücadele ettiğimizi sanmak sa
dece şekli ve zevahiri kurtarmak fakat işin 
hakikatine nüfuz etmemek olur. 

Bundan başka masum vatandaşların vicdan 
ve idrâklerinde komünizme karşı hiçbir yer 
bırakılmaması için komünizmin maskesini dü
şürmek suretiyle hakiki hüviyetini vatandaş
lara öğretmek vicdan ve şuurlarına onun teh
likesini yerleştirmek de lâzımdır. Bu iki mü
cadele metodunun yani komünizmin kötülüğü
nü vatandaşların idrak ve vicdanına yerleştir
mek mücadelesini ihmal edip dururken ve mem
lekette iktisadi sefalet alabildiğine hüküm 
sürerken bunların karşısında tedbirsiz ve eli 
kolu bağlı vaziyette duran Hükümetin sadece 
cezaların artırılmasını istemesi anlaşılır şeyler
den değildir. Ve yine biliyoruz ki, bu kürsüden 
muhtelif sebeplerle ifade edildiği gibi bu 
memlekette komünistliği belli olan hattâ ko
münistlikten mahkûm olan birçok şahıslar mü
him noktalarda iş başında bulunmaktadırlar. 
Bu vakıalar karşısında Hükümetin komünist
likle mücadele için bu maddeyi getirmesindeki 
Zihniyeti kavramak hakikaten müşküldür. Şu 
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izahlarım bu maddenin müstacelen tadiline açık I 
bir zaruret olmadığını göstermeye kâfidir. 
Evvelemirde Hükümet elindeki madde ile mü- I 
cadeleyi yapsın bunun gayrikâfi olduğunu I 
göstersin, ondan sonra bu maddenin tadilini, 
Hükümetin istediğinin beş kat fazlasiyle ka
bulü bizini için bir borç olur. 

Komünistliğin istiklâlimiz ve bekamız için 
on büyük tehlike olduğunu kabul etmiyen bir 
tek Türk olduğunu tasavvur etmiyorum. 

Arkadaşlar; müslüman Türk halkının vic
danını hakikaten ağır bir ıstırap içinde kıvran-
dıran bir madde vardır ki, o da 163 ncü mad
dedir. 163 ncü madde görünüşte lâyiklik pren-
sipinin müdafaası için tedvin edilmiş bir mad
dedir. Bu maddeyi okuyunca memlekette lâyik
lik prensipi tehlikede imiş gibi bir mâna sezili
yor. Halbuki arkadaşlar; bu memlekette taas
subun bugünden çok daha kuvvetli olduğu bir 
devrede tekkeler kapatıldı, Şapka înkılâbı ya
pıldı. Harf fnkilâbı yapıldı, tassubun karşı ko
yacağı her inkılâp yapıldı, fakat bu memleke
tin sükûneti seven ağırbaşlılığını muhafaza 
eden ve kanuna itaati şiar edinen halkından 
hiçbir tehlikeli ses yükselmedi. 

Aradan seneler geçti, inkılâp kökleşti, bu 
memleketin şuuruna yerleşti; ondan sonra dün 
yapamadığımızı bugün lâyiklik prensipi tehlike-
deymiş, irtica ayaklanmış gibi gösterip yap
mak istiyoruz. Memleketin realitesiyle, mem
leketin dünü ve bugünü ile mukayese edildiği 
zaman, bu halin icapsız olduğu kendiliğinden 
meydana çıkar. Ortada ne var? Ortada kuzu 
gibi her şeye itaat eden bir Türk halkından 
başka ne var? Manzara bu iken, bir bardak su
da fırtına yaratmak neden?. Vicdan hürriye
tini zedeliyen ve bu arada hakiki din esasları
nı, din kaidelerini ve din işlerini ağza almakta 
korku ve tethiş uyandıracak bir madde getir
meye neden zaruret duyulmaktadır. Bizi han
gi din tehlikesi, sanki komünizmle beraber vu
ruyormuş gibi, korkutuyor?. Memleketin da
hilî vaziyeti, vatandaşların itaati ve kanun se-
verliği karşısında tamamiyle bir huzur ve sü
kûn hali gösterip dururken, dâhilde sanki ta
assup ayaklanmış ve lâyiklik tehlike içinde imiş 
gibi kanun çıkararak haşin hükümler kabul 
etmek ve hattâ iki kişi arasındaki fısıltılara I 
kadar kulak uzatmaya neden lüzum görülmek- I 
tedirî I 
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Arkadaşlar, şu izahatımla ifade etmek iste

diğim gibi tadilâtın acilen yapılmasında bir 
zaruret yoktur. Ve yine arzettiğim gibi T. Ce
za Kanununda değiştirilmesi icabeden madde
ler bunlardan ibaret m değildir. Bu madde ile 
her şeyin üstünde tutulması lâzımgelen hürri
yete ağır tahdit konacaktır. Binaenaleyh, hür
riyet üzerinde bu kadar ağır tehditler ihtiva 
eden değişiklikleri, bu kadar süratle ve bu ka
dar istical içinde yapmakta mahzur vardır. De
mokrasi rejimi, hürriyetlerin garantisi rejimi 
olduğuna göre biz hürriyetler üzerinde tahdit 
icra edici bu nevi maddeleri kabul etmeden ön
ce çok düşünmek, prensipler üzerinde durmak 
mecburiyetindeyiz. Bu itibarla bu tadilâtı müs
tacelen yapmakta hiçbir zaruret olmadıktan 
başka fayda da yoktur. Bunu normal yollardan 
ve tadil edilmesi icabeden diğer maddelerle 
birlikte getirmek ve geniş, geniş tetebbu ve ha
zırlık yaptıktan sonra müzakere ve kabul et
mek lâzımdır. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha işaret edece
ğim, müsaade ediniz. 163 ncü madde arzetti
ğim gibi lâyiklik prensipinin muhafaza ve mü
dafaası için konmuş bir maddedir. O halde lâ
yiklik nedir? Meselesinin bu maddeyi konuşur
ken vâzıhan bilinmesi ieabeder. 

Anayasamız lâyikliği tarif etmemiştir, hiç
bir kanunumuz lâyiklikten ne kastedildiğini 
tesbit etmemiştir. Siyasi partilerin programla
rını. Lâyiklik anlamında muhtelif mâna teza
hürleri göstermektedir. 163 ncü madde ile ikti
sadi. içtimaî siyasi ve hukuki nizamı kısmen 
değiştirici hükümlerin lâyiklik prensipine ay
kırı oluşu meselesi bahis mevzuu oluyor. 

Bu madde lâyiklik prensipini tevsi ediyor. 
Yahut başka bir tâbirle hüdutlandırıyor. Ana
yasamızın tarif etmediği ve hiçbir kanunumuz
da tarifini anlamadığımız bu prensipi tarif de, 
partilerin, halkın ve mütefekkirlerin daima 
muhalefet içinde, bulundukları 'bir prensipim, 
163 ncü madde hudutlarını tâyin iddiasında
dır. 

Anayasanın kabul ettiği bir prensipi başka 
'bir kanunla hudutlandırır veya tevsi ederkejtı, 
Anayasa Komisyonundan bu maddenin geçme
miş olması bir eksiklik olacaktır. Kanaatimce 
Anayasanın lâyiklik prensipini genişleten ve 
binnetice hudutlandıraaı bu maddenin, burada 
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müzakereden evvel Anayasa, Komisyonuna da 
gitmesinde bir zaruret vardır. Çünkü Anayasa
nın bir prensipi üzerinde bir işleme yapılıyor. 
Bu bakımdan da bu müzakerenin tehirini ve 
arzettiğim gibi enine,, boyuna müzakere ettik
ten sonra burada, görüşülmesi'ieebeder. Bu ba
kımdan bu tasarının Anayasanın alâkadar olan 
kısmının orada, diğer kısımlarının da Adalet 
Komisyonunda inceden inceye tetkik edilmesi
ni ve tasarının iadesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 
Söz Sinan Tekel ioğlu'nundur. 
Dr. ADNAN ADIVAE (İstanbul) — Usulü 

müzakereye dair.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Dr. ADNAN ADIVAR (istanbul) — Arka

daşlar, çok mühim bir kanunun müzakeresine 
başladık. O kadar mühim ki vatandaşların hür
riyetini bir misli daha tahdit eden cezalar ko
yan bir kanundur. Bu kanunun birçok yerleri 
hepimizce tamamen anlaşılmamış, raporlardan 
da tamamen okunmamış olabilir. Onun için böy
le mühim kanunlarda daima olduğu gibi evvelâ 
Hükümetin, bu kanunu yapmaya neden mecbur 
olduğunu söylemesi ve ondan sonra bunu kabul 
eden encümenin neden tasvip ettiğini söylemesi 
pek faydalı olabilir. İzahattan sonra söylenecek 
bâzı sözler de taksir edilmiş olabilir. Bendeniz 
bü suretle müzakereye devam edilmesini teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Adalet Bakanı. 
FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Adnan be

yin teklifi kabul edildi mi efendim ? 
BAŞKAN — Teklife lüzumu yok. -Hükümet, 

arkadaşımızın teklifi üzerine değil, ne zaman 
isterse sıraya tâbi olmaksızın söz söyliyebilir. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
—» Muhterem arkadaşlar, bu tasarının niçin ha-
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BAŞKAN — Açık oy neticesini arzediyo-

runı. 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nuna (295) oy verilmiştir. (293) kabul, (2) 
ret'tir. Muamele tamamdır. Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanun tasarısının (293) oy
la kanunluğu kabul edilmiştir. 

Dinlenmek için Oturuma 15 dakika ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 17,05 

zırlanıp Yüksek Meclise takdim edildiği Hüküme
tin esbabı mucibe lâyihasında etraflıca zikredil
miştir. Adalet Komisyonunun da mazbatasında 
kâfi sarahat vardır ve Yüksek Meclis de şimdiye 
kadar iki hatibe söz vermiş ve kendilerini dinle
miştir. Bütün bunlara rağmen Heyeti Celile arzu 
buyurursa ve arkadaşımızın teklifini kabul bu-
yurursa, bendeniz gerekçede zikredilmiş olmakla 
beraber, mucip sebeplerini şifahen de etraflı bir 
şekilde arzedebilirim. (Okuduk sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ hükümetin bu 
tasarıyı şevke âmil olan sebepleri izah etmesini 
istiyorsanız, hükümet o zaman izahat verecektir. 
Bu hususun tâyinini sizin reylerinize bırakıyor. 

Oyunuza müracaat edeceğim, hükümetin ev
velâ izahat vermesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sıra ile söze devam edeceğiz efendim. 
Sinan Tekeîioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, çok mühim tarihî ve tehlikeli bir 
kanunu müzakere etmek üzereyiz. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki ; parti grupun-
da da bu mesele mevzuubahis olmuştu ve parti 
bizi serbest bırakmıştı. Binaenaleyh o sebeple 
konuşmakta bu serbestiden faydalanarak o gün 
yapmış olduğum itirazatımı burada da tekrar-
hyacağım. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17.30 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Sedad Pek (Kocaeli) 
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Arkadaşlar; evveliemirde bu kanun tasarı

sını dün akşam saat 7 de aldık. Bunu Meclisin 
büyük meşguliyeti arasında okumaya, ben ken
di hesabıma vakit bulamadım. Belki arkadaş
larım arasında okuyanlar olmuştur. Yalnız, İle
nim, bundan evvel parti grupunda mevzuuba-
his olduğu için, bu kanun tasarısı hakkındaki 
malûmatıma istinaden, burada maruzatta bu
lunmak için bir doneye mâlikim. 

Arkadaşlar; şimdi bu kanuna bağlı olarak 
ikinci bir kanunda Memurin Muhakemat Kanu
nudur. Filvaki bu kanunda mevcut aşırı sağcı 
ve aşın solculara ait olan maddeleri buraya 
'Hükümet getirmiş değildir. Binaenaleyh yalnız 
umuma ait olan kısmın buraya getirilmesi her 
halde doğru olmasa, gerektir. Onlar birbirinden 
ayrılamıyan kanunlardır. Çünkü hepimiz bili
yoruz ki; tabiî burada komünistlikten bahsetti
ği yok, Kanıınıın. Benim kendi kanaatime göre 
komünistlik meselesi bu kanunda hiç, yer almış 
değildir. Herkesin telâkkiyatı başkadır. Aşırı 
sağcı derdemez, camilerde namaz kılanı, aşırı 
solcu derdemez de şeyhlere ziyarete gidenleri 
kast; ederek; sen camiye gittin aşırı sağcısın, 
sen şeyhe ziyarete gittin solcu diye bunları ya
kalarsak.. (Kanunda yok sesleri) Sarahaten ko
münistliğe ait bir kanun yapmak lâzımgeliyor-
s;i Adalet Bakanı onu yapsın. 

Arkadaşlar, şu mütalaamı ortaya attıktan 
sonra sadede* girerken Anayasadan bahsetmek 
isterim. 

Türk Hükümeti kuruldu kurulalı Adalet ci
hazı Anayasa hükümlerine göre teşekkül etmiş 
değildir. Kuvvetleri ayırmış olan Anayasanın 
8 ııei maddesi Adalet cihazını şöyle tarif eder : 
Millet adına, hakkı kaza müstakil mahkemeler 
tarafından gördürülür. Demek ki, hakkı kaza ic
ra kuvvetinin içinde değildir ve olamaz. Çün
kü olursa müstakil olamaz. Devlet, üç kuvvet 
üzerine teessüs etmiştir : (icra, teşri, kaza). 
İcra ile teşri müşterektir. Teşriî kuvvet kanunu 
yapar, kendi arasından kabinesini kurar ve o 
kabineyi mütemadi murakabe altında bulundu
rur. Kaza kuvveti, bu icra kuvvetinin içinde de
ğildir ama, teşriî kuvvetin içindedir. Çünkü, 
millet adına icrayı kaza eder, Binaenaleyh, Hü
kümet adına değil. Mahkeme ilâmlarını oku
yacak olursak böyledir. Binaenaleyh Heyeti 
Aliyelerinden rica ederim, evvel emirde kaza 
kuvvetlerinin mevkiini verelim. Vermezsek 
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işte böyle kanunlar gelerek memleket içerisin
de emniyetsizlik, itimatsızlık uyandırır. Şimdi 
arkadaşlar; bu kanun tasarısının daha evvel 
okudum, şimdi vaktim yok, okuyamadım, buna 
nazaran arkadaşlar müslümanlar da aşırı sol
culardır. Komünistlerle bir araya konmuştur. 
Halbuki bütün dünya kabul etmiştir ki, komü
nistliği durdurmak için yegâne çare dindir. 
Çünkü komünistliğe tam mânasiyle aykırı bir 
rejimdir. Komünistlikte aile hukuku yok, ev
lât sahibi olmak yok, hakkı mülkiyet yoktur. 
Bunların hepsini din bize bağışlıyor, onda var
dır. 

Bir zamanlar Sayın Barutçuya'da söyledim, 
onunla görüştüm. Şeker tevziinde, ben Yenişe
hir'de oturuyorum, bana sen Mamak'tan ala
caksın, Mamak'ta oturanlara da sen Yenişehir'
den alacaksın denmişti. Bu halkı bizar etmek 
usandırmaktır, dedim. Sayın Barutçu'ya de
dim içimizde komünist vardır, bu suretle halkı 
bizden soğutmak istiyorlar dedim. Bunlar 
memleketi hereümerç etmek istiyorlar dedim. 
Şimdi arkadaşlar, bu kıpkırmızı bir komünist 
kokusu veren bir kanundur. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Oku da ondan 
sonra. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Sen 
sus, sen oku da gel anlat. Ben memle
ket namına konuşuyorum. Her taraftan mem
leketi komünistler sarmış.. Keyfe göre hareket 
edecek değiliz. (Sağdan bravo sesleri). İkide 
bir çık, bilmem nereden çıkar gibi. İşte bu ka
dar. Sen anlıyamazsm bu işi. 

Arkadaşlar; memleket büyük bir tehlike 
karşısmdadır. Bu tehlikeyi durdurmak için 
harekete geçmek lâzım. 

işte daha dün memleketimizin en mühim ev
rakını getiren bir kuryemizi öldürdüler. Yarın 
memleketimize tecavüz etmiyeceklerini kim temin 
edebilir, memleketi masonlar mı, yoksa kominist-
ler mi müdafaa edecek. (Soldan, işte bu kanun 
önlivecek sesleri) Arkadaşlar; bir kere bu kanu
nun Anayasaya aykırı olup olmadığını tetkik et
mek lâzımdır. Halbuki bunun Anayasaya aykırı 
olmadığını tek bir insan söyliyebilir mi?. Sonra 
bu kanun aile arasındaki samimiyeti temelinden 
yıkacaktır. Eğer ben oğluma para vermezsem, ba
na iftira ederek, babam komiııisttir diyecek. İşte 
gittim gürültüye. 
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Arkadaşlar, dünyanın hiçbir tarafında görül-

miyen hükümler bu kanunda yer almıştır. Meselâ 
iki kişi bir araya gelince bir taharri polisi gelip 
kendilerini dinliyeoek ve belki de bir damga vu
racak. 

Arkadaşlar, tekrar ediyorum, bu kanun aile 
saadetini ve samimiyetini de ihlâl edecektir. Za
ten karıya söyledim; bu kanun çıkarsa artık sen 
benden ümidi kes dedim. (Gülüşmeler) Çünkü ben 
şu memleketin sizin gibi hakiki bir kölesi oldu
ğum için, daima feveran ediyorum, ve bu gibi 
kanunlarda particiliği de bir kenara bırakıyo
rum. Meselâ bizim karı berbere gidiyor, sakın ha 
saçını erkeğe kıvırtma, günahtır diyorum. Din 
proyagandası yapıyorum. Kadınlar camie gitmez 
oradaki müslümanların namazlarını da haram 
ederler diyorum. îşte iki suç 14 sene için postu 
serdim demektir. 

Arkadaşlar bu memlekette irticaın baş kaldı
racağına inananlar, bu memleket halkını tanımı-
yanlardır. Ben bundan 30 sene evvelki vaziyete 
dönüyorum. 30 sene evvel halifenin, makamı me
şihatın fetvası hilâfına karşı fetva çıkarmış olan 
irtica yapacak dediğimiz bu insanlar bugün 85 
yasmdadır. O halde irticai yapacak biz miyiz?. 
Biz eğer bu memleketi seviyorsak irtica yapmayız. 
Bu. asla hatıra erelmez. Kim düşünüyor şeytanları 
ve saireyi. Eskiden Çarşamba karıları, Perşembe 
karıları, çıkıyor denirdi. Acaba şimdi de çıkıyor 
mu?. Arkadaşlar, artık bu memlekette hurafat 
denilen şey ortadan kalkmıştır. 

Sonra arkadaşlar, birçok ileri geri hareket
lerle insanların birbirine yapmadıkları fenalık 
kalmıvaeak. Din lehine propayanda yapmak, me
selâ, demin de arzettim, ufak tefek şeyler dola-
yısiyle insan her zaman ağzından birçok şeyler 
kaçırabilir. Derhal cürüm hem de 7 sene hapsi 
icabettiren. Sorarım Adalet Bakanına, acaba bu 
kanunu biz İtalya'dan aldiffimız vakitten vaziyet 
bugünden daha mı tehlikelidir?. Tehlike vardır. 
Neden bu kanun getirildi?. 

Biz grupta kendilerine bu kanunu getirin 
demedik, böyle bir karar vermedik. Hükümete 
tevdi ettik. Niçin Memurin Muhakemat Kanu
nunu getirmiyorlar da bunu getiriyorlar? 

Sonra neden komünist demiyorlar da solcu 
diyorlar? 

Arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki, içimizden 
ayrılarak ve komünist oldukları sabit olan in
sanlar bugün serbesttir, vazife başında ve mem-
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lekete hocalık etmektedirler, ha l ta tedris et
mektedirler. Bunları bırakıp memlekete sadık 
olan, Hüküme'te mutavaat eden insanları sen 
'aşırı sağcısın diye divana çekeceğiz. Tekrar edi
yorum arkadaşlar bir taraftan mason teşkilâ
tı, diğer taraftan vayimse teşkilâtını serbest bı
rakıp da memleketin 'bütün kuvveti ve anasırı 
aslisi olan müslümanları elinden geldiği kadar, 
höyle biçimsiz bir kanunla tazyika başlarsak bu 
memleket çafouk yıkılır. Hükümetten çok rica 
ederim; milleti bir tehlike karşısında bırakan 
böyle bir kanunu geri alsınlar. Müslümanlarla 
komünistler bir tutulamaz arkadaşlar. (Sağdan 
bravo sesleri). 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim; 
Hasan Dinçer arkadaşım bendenize takaddüm 
etti ve hu tasarı hakkında çok güzel bir konuş
ma yaptı, bu tasarının geri alınması lüzumunu 
belirtti. 

Bendeniz Hasan Dinçer arkadaşın bütün ko
nuşmalarına iştirak ediyorum. Yalnız arkadaşı
ma ilâveten bir ciheti belirtmeme müsadenizî 
rica ederim. 

Şimdi arkadaşlar kanunun tümü üzerinde 
konuşuyoruz. Tümü üzerinde konuşurken ben
den evvel bütün hatipleri harekete getiren, 163 
ncü maddenin bir fıkrasına intikal edersek, ar
kadaşlarımızın ne kadar haklı olduğunu Heyeti 
Âliyeniz kalbul edecektir. 163ncü maddenin bir 
kısmını okuyorum : «Dinî hissiyatı veya dince 
mukaddes sayılan şeyleri alet ederek propa
ganda yapmak». Tasarı bu hususta propaganda 
yapanın cezalandırılması için üç türlü maksat 
gütmüştür. 

1. Siyasi menfaat temini, 2. Şahsi nüfuz 
tesisi, 3. Her ne oluma olsun bu dahi bu ka
nunda bir unsurdur. Büyük Millet Meclisi şu 
noktada müşterektir ki, dinî siyasete alet et
mek çok kötü şeydir. Bunda hiç şüphemiz yok
tur. Fakat böyle bir kanun tedvin edilirse, gö
rüyoruz ki, suç unsurları çok elâstikidir. Bu, 
tatibikatta nereye varır. Nereye kadar gidebi
lir. Bilfarz bir politikacı dese ki, Avrupa'dan 
kürk getirtmek için Hükümet döviz buluyor, 
ama hac yolunu kapattı. Bunu bir politikacı 
söylediğine göre işte şu kanunu yargıç arkadaş
larım, hukukçu arkadaşlarım pekâlâ takdir 
ederler ki, bu, bir suç oluyor. Bendeniz bu gibi 
misalleri fazlalaştırmak ve Büyük Meclisi yor
mak istemem. Fakat o kadar elâstiki unsurlar 
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konmuştur ki, hakikaten bunların geri gitmesi 
ve bir defa da Anayasa Komisyonunda iyice 
incelenmesi cidden yerinde olacaktır. Aksi tak
dirde ısrar edilecek olursa o vakit şöyle bir ne
ticeye biz varmış olacağız- Bu kanun muhale
feti imha etmek için bir tuzaktır. (Soldan Allah 
allah sesleri). Çünkü arzettiğim elastikiyetin 
içerisine bu girebilir. Böyle bir kanaati şimdi
lik kati olarak izhar etmiyorum. Neticeyi bek
liyorum bendeniz şahsan ve bütün arkadaşlar 
neticeyi bekliyoruz. 

Arkadaşlar, ikinci bir nokta daha var. Bu 
memlekette tehlikede olan şey nedir? Lâyiklik 
prensipi midir, yoksa vicdan hürriyeti midir? 
Bu kanun böylece çıktığı zaman bu memlekette 
tehlikede olan şey lâyiklik prensipi değil vicdan 
hürriyetidir. Tabiî söylenen şeyleri tekrar et
miş olmamak için bendeniz bu iki noktayı be-
litterek huzurunuzdan çekileceğim. 

Yalnız komünistlik meselesi çok mühimdir. 
Daha evvel İTasan Dinçer'in dediği gibi ceza
lan artırmakla komünisimle elbette mücadele 
edilir. Fakat bu kâfi bir tedbir değildir. Bunu 
Yüksek Meclis pekâlâ çok iyi takdir buyurur. 
Bugün tahsilde bulunan istanbul ve Ankara 
Üniversiteleri gençliği bu hayat pahalılığı mu
vacehesinde çok muztarip bir yaşayış hayatına 
sahipse, bunu biz ıslah etmezsek, bunu Yüksek 
I luzurunuzcla ikinci defa arzediyorum, bunu evet 
biz ıslah etmezsek, ne şekilde acaba o menhus 
mikrobun yayılmasını önliyebiliriz? Herhalde 
ceza tehdidi ile olmasa gerek. Bunu önlemek 
için daha birçok tedbirler ittihaz etmemiz lâ
zımdır. Hükümetin bugün almakta olduğu ted
bir, ciddî bir tedbir olmamakla beraber, yine 
faydadan hâli değildir. Ama Hükümet bu
nunla ben, komünizm ile mücadele ediyorum 
Terse, zannediyorum k i ; büyük Meclisi aldatmış 
olmaz, kendisini aldatır. 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar; Osman Nuri arkadaşımız, aynen 
şöyle söylediler. Bu tasarı dine, bilhassa dini 
naibini İslama tecavüz mahiyetini taşıyan hü
kümleri ihtiva etmektedir. Arkadaşımın bu söz
leri, bendenizi söz almıya sevketmiştir. Şimdiye 
kadar müslüman çocuklarından, büyük çoğun
luğu müslüman çocuklarından teşekkül etmiş 
ve hürriyeti vicdan prensipini kabul etmiş bir 
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Anayasanın müdafii mevkiinde olan Büyük 
Millet Meclisine, bir dine karşı tecavüzi ma
hiyete ve bu maksatla tanzim edilmiş bir esa
sı, bir hükmü ihtiva eden bir tasarıyı arzet-
meye imkân olmadığı gibi, Meclisten böyle bir 
kanunun süduruna da imkân yoktur. (Doğru 
sesleri) Binaenaleyh müslüman çocuklarının 
dimağından, islâm dinine karşı, açık olarak ifa
de edeyim, cephe almış bir vaziyette, bir tasa
rının, sudur edebileceğini tasavvur etmek, ben-
denizce en büyük bir hata; en büyük bir şuur 
eksikliğidir. Bunu Millet huzurunda, memleket 
huzurunda belirtmek, ahlâki bir vazifedir. Ar
kadaşlar, bugün Osman Nuri Koni arkadaşı
mız, Hasan Dinçer arkadaşımız gibi, kanun tat
bikatını şuurlarında ve vicdanlarında yaşatmış 
ve vicdani şuuru teşekkül etmiş insanlardan, 
bu isnadın istinat ettiği izahları beklemek vazi
femizdir. Biz bir kere hürriyeti vicdanı ele al
mış lâyiklik prensipini kabul etmiş insanlar ol
mak haysiyetiyle, aynı zamanda müslüman ev
lâtları olmak haysiyetiyle, kendisi bizim yan
lış yola gitmekte olduğumuzu gördüğü zaman 
bizi ikaz etmesi ve bunu madde tasrihi su
retiyle ifade etmesi lâzımgelirdi. Arkadaşımız 
bunu yapmamıştır. Arkadaşımız müspet madde
ye dayanarak hakikat üzerine, opjektif bir 
surette işi tetkik etmemiştir. Birtakım haya-
lât ve isnadata girişmiştir. Büyük Milletimizin 
haiz olduğu gerek hürriyeti vicdanı, gerek o 
dine sâlik olmak bakımından olan büyük ir
tibatı ve hürmeti karşısında, memlekette sui-
zanlara ve birtakım hatalı cereyanlara imkân 
ve meydan verecek bir mütalâanın, Osman Nu
ri gibi, yüksek hâkimlik vasfını ihraz etmiş, 
Temyiz Âzalığı mevkiini işgal etmiş bir insan
dan südurunu elemle, esefle, teessürle kayde
derim. (Soldan bravo sesleri) 

Arkadaşlar; şimdi kendilerinden bir sual 
soracağım. Nitekim Sayın Hasan Dinçer arka
daşımız ifadelerinde o noktaya temas ettiler, 
Lâyiklik prensipi nedir? Maddenin tahliline geç 
meden evvel bu noktanın bilinmesi iyi olur. Ken
dileri hukuk tahsili yapmışlar, hukuk mekte
binden mezun olmuşlar ve cumhuriyet devrinde 
Temyiz azalığına vâsıl olmuşlardır. Kendiıeri 
lâyikliğe taraftar mıdırlar? 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — İfade etti
ler. 
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FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Rica ederim sakin olalım. Bendeniz samimiyetle 
arzediyorum. Lâyikliğe taraftar olmalarım pek 
tabiî görürüm. Lâyikliğe taraftar olmıyan bir 
arkadaş - kendilerinden istib'ad ederim - inan
madığı bir rejim ve Anayasanın koyduğu bir re
jim muvacehesinde, Lâyikliğe inanmıyorlar, 
Cumhuriyet devrinde hâkim olmamaları lâzıın-
gelirdi. Çünkü bütün memleketlerde layiklik 
prensipi, layiklik esası kabul edildiği zaman, 
kaza mesleğinden istifa etmiş adamlar vardır. 
Ohalde kendilerinin de lâyikliğe inanmış olma
ları lâzım gelir, öyle kabul ediyoruz. 

•Simdi layiklik preıısipini kabul eden bir re
jimde düşünülecek esas nedir? Lâyikliğin bütün 
dünyada, müşterek olan bir anlayışı vardır: 
Din işlerini dünya işlerinden ayırmak. Layiklik. 
din işlerini mânevi ve ruhi bir esas olarak kabul 
eder. Dünya işlerini ise yalnız cemiyetin icap
ları içinde, süphanıyet esaslarından ayrı olarak 
ele alır ve bu bakımdan layiklik, cemiyeti şc-
niyet olarak iktibas edetı manzumedir. Böyle 
olduğuna göre, bir muasır devlet, layiklik p.'en-
sipini kabul eden bir devlet olarak telâkki edil
diğine ve biz de muasır bir devlet kurduğumuza 
göre, dini dünya işlerinden ayırmış olmamız 
icabeder. Din ayrı bir keyfiyettir, vicdanı âm
meye taallûk eder, herkesin "I Taliki yi e olan ra-
bıtasıdır ve Halikına inanışıdır. Dünya işleri 
de, cemiyet olarak insanların kendi aralarında 
kurdukları rabıtadır. Bunları birbirinden ayır
mak esasını vücuda getirmiş olan inkilâbımızın 
büyük şuuru karşısında herhangi bir tereddüt. 
bugün Türk yurddaşında tasavvur edilmeli mi
dir'? Binaenaleyh kendilerinin de bu esası ka
bul etmesi kadar trbiî birşey tasavvur edemem. 
Şu halde bugünkü Devletin «etat laique » ol
ması prensipi üzerinde hiçbir tereddüt yoktur 
ve bu, dünya şuurunda bizim memleketimizin. 
inkılâbımızın vâsıl olduğu bir kademedir. 
Buna aykırı bir mütalâa yürütmelerini, Büyük 
Millet Meclisinden sâdır olacak bir kararın. 
dine karşı, menfi bir cephe almak gibi hatalı 
bir surette izah ederek memlekete aksettiL-me-
lerini, kendilerinin hamiyeti eriyle nasıl telif 
edeceğimizi üzülerek söylüyorum. Bunun ma
sum vatandaşların ruhunda, kalbinde yapacağı 
inikası apaçık görmek ve anlamak her vatan
dasın vazifesidir. Binaenaleyh bu vaziyet kar
gısında sözlerini tashiha ve Büyük Millet Mec-
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, lisine Hükümet tarafından getirilmiş olan me-
j tinde böyle hatalı bir fikrin yer almadığım tas

hihe kendilerini davet ederim. 
Arkadaşlar; bir ııoktai nazarı daha tebarüz 

ettirmek lâzımdır. Evvelâ metni okusunlar, 
Sayın Reşad Aydınlı arkadaşımızın zekâsını tak
dir ederim. Fakat demin bir noktada mühim 
bir zühul yaptılar. Osman Nuri Beyden bah
sederken, metni okumak yönünden Reşad Ay
dınlı'm ıı bir noktasına dikkat etmenizi ve onu 
burada ifade etmeyi faydalı görüyorum. 

O da şu- Metinde 163 ncü maddede evvelâ 
Reşad Aydınlı'nın noktasına temas edeceğim ve 
badehu yukarıya döneceğim. «Siyasi menfaat 
temin ve şahsi nüfus tesis eylemek veya her ne 
süetle olursa...» bunları aynen okudular; fakat 
bir de «layiklik esasasını bozmak maksadıyla» 
ibaresi var ki, bunu okumadılar. Bunu okuma
dınız Reşad Aydınlı. (İşine gelmedi sesledi). 
Bunu da okumanız lâzımdı. Münevver bir genç
siniz, avukatsınız, hakka hadim olacak bir 
meslekin içindesiniz. Metni, cemiyetin, ve Bü
yük Meclisin huzurunda, aynen okumanız lâ-
zımgelirdi. O, oraya niçin konmuştur? Onu ben 
oraya koymadım. Adliye Bakanınız da koy
madı. Şuurlu, mütehassıs, ilim adamları, hâkim 
mesleğinde bulunanlar; tatbikatta bir yanlışlığa 
meydan verilmemesini temin için koydular. Bi
naenaleyh, layiklik esasını sarsmamak... Bunu 
unııtmıyalım. 

Şimdi dönüyorum. Osman Nuri'ye. Osman 
Nuri Bey maddeyi okumamış olduklarını bana 
kendileri ispat ettiler. Çünkü kendileri, iste
dikleri zaman gayet objektif şekilde konuşma
sını biliyorlar. Fakat lfitfedipte göklerden ye
re doğru, maddeye doğru inmediler. Maddeyi 
bir keıv okuyalım. Bir kaza organı olarak, bir 
teşri organı olarak, müspet şekilde maddeyi 
okuyalım, maddede acaba dini İslama tecavüz 
eden bir unsur mevcut mudur? 

Bir insan, Ilalikine bağlı, Allalnna inanır, 
Peygamberine inanır, müslüman olarak, hıristi-
yan olara'k, musevi olarak, veya bunların hiç-
'birisine salik olmıyarak dinsiz olarak, ateşpe
rest olarak, budist olarak inanır. Layiklik nedir? 
Layiklik demek, dinin devlet işine müdahale 
'etmemesi demektir, yani dinin, cemiyetin, cis-
ımani, içtimai, âmme nizamı üzerinde müessir ol
maması demektir. Binaenaleyh Bu kayıt, her-
şeyden evvel lâyikliğe aykırı olara'k bir mak-
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şadı mahsusla vâki olacak hareketleri yani, I 
arkadaşlarımızın korkacağı noktaları tamamiy- | 
le bertaraf etmek maksadiyle kanuna konmuş
tur, şimdi kendilerinden sorarım; bir hâkimlik j 
mekanizmasını kendilerine tevdi etsek, kendile
ri burada teşriî bir vazifede bulunmasa da, bir 
ağır ceza mahkemesinin reisi olsaydı bunu nasıl 
anlarlardı ? 

Lâyikliğe aykırı olarak, okuyalım alt tarafı
nı; Devletin, dikkat buyurun, ferdin değil, 
Devletin içtimai veya iktisadi veya siyasi veya 
hukuki temel nizamlarına, 'kısmen de olsa dini 
esas ve iııacalara uydurmak amaciyle cemiyet 
tesis, şekil, tanzim veya sevk ve idare eden kim
se..» 

Şimdi bunu kim tatbik edecek? Yargıç, kuv-
vei kazaiye tatbik edecektir. Kaza müesseseleri 
mahkemeler tatbik edecektir. Bu unsurların her 
birisi ayrı ayrı olaıak; mahkemelerce tetkik 
edilip bu unsurların müstecmi bir vaziyette te
kemmül etmesini hâkimin vicdanı aramaz mı? 
Bu memlekette, yıllardan beri, uzun zamanlar
dan beri, Cumhuriyetten evvel, hattâ ilânı meş
rutiyetten evvel yetişmiş olan hâkimlerimiz, 
vicdanlarına, irfanlarına, kemallerine, bütün 
milletin itimat ettiği hâkimlerimiz, bu unsurla
rı tetkik ederken, acaba her hangi bir suretle 
dinî bir vaziyeti, dine karşı bir vatandaşın, bir 
mahlûkun Haliki ile olan münasebet unsurları
nı, takdiri vicdanisini, her hangi bir suretle si
yasi bir maksada alet ederek huzuruna getiri
lebilecek olan - o da mümkün değildir ya, çün
kü savcı teşkilâtı da aynı kazai fonksiyonun 
içindedir - kimseleri mahkûm etmelerine im
kân var mıdır? Bu unsurların her birisi ayrı 
ayrı hâsıl olmakla bir kimseyi cezalandırmak 
mutasavver olabilir mi? Bu metni vücuda getir
mekte aranan nokta şudur : 

İnkılâp, yani lâyiklik prensipi mahfuz kal
malıdır. Çünkü biz, bundan sonra siyasi müca-
delâtı geniş ölçüde yapacak olan ve bir mazi
den bugüne gelmiş olan bir cemiyetin içinde 
mücadele edeceğiz. Mücadele ederken de bütün 
partilerin müttehiden ve müttefikan kabul et
tiklerini millet huzurunda iddia ettikleri ana l 
kaidenin, lâyikliğin mahfuz kalması esastır. 

(Sağdan seçim meselesi sesleri) 
Seçimle meçimle bunun zerre kadar alâkası 

yoktur. Bu gibi metinleri seçim maksadiyle ko- | 
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yuyorsunuz demek, en hafif tâbir ile, bühtan
dır. Demokrasinin salim inkişafı için, memle
kette dinin mevkii hürriyetinde, mevkii içtima
isinde ve mahlûkun, haliki ile münasebeti ruhi-
yede başbaşa kalması lâzımdır. Eğer bu metin 
böyle olmazsa, politika hususlarını işe karış
tırarak memleketin havayı siyassisini ifsat ve 
ihlâl edecek olursak, bunun âkibeti, siyasi par
tileri aşar, Türk Milletinin mevcudiyetine sui
kast olur. Bu suikasdı önlemekle mükellefiz 
arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri alkışlar) 

Türk Milletinin hayatında hiçbir suretle ge
riye gitmek olamaz ve bunu engellemek, vâzıı 
kanunun vazifesidir. Bu vazifeyi ifa etmezsek 
tarih bize luvmü lanet eder. Binaenaleyh bu 
müşterek işimizde, arkadablarımızdan, hukuk
çu arkadaşlarımızdan, Osman Nuri Koni, Ha
san Dinçer arkadaşlarımızdan bekliyeceğimiz 
şey; metni ellerine alıp iyice okumaktır ve ar
kadaşların şu noktada yanlışlık yapmak ihti
malleri vardır, demektir. Ben bunu memnuni
yetle beklerim. Biz bunu partice, teşkil edilmiş 
olan bir komisyonda tetkik ettik. Filhakika 
C. H. P. Milletvekilleri, katiyen ve katibeten, 
bu konuda bir parti karariyle bağlı değildir. 
Bütün arkadaşlar, tam bir serbesti içinde ve 
parti disiplini konusu dışında, vicdani hürri-
yetlelini, mütalâalarını izhar eder bir mevki-
dedir. 

Komisyonda biz bunu uzun uzadıya tetkik 
ettik. Hattâ muşikıfane bir surette, hukukçu 
arkadaşlarımızla beraber, tetkik ettik. Dikkat
le tetkik ettiğimiz noktalardan birisi şudur: 
Hürriyeti vicdana müdahale edebilecek, vatan
daşın, haliki ile, diniyle, bunu daha açık ola
rak ifade edeyim, müslümanlarm islâmiyetle 
mukaddes ve muhterem rabıtalarını haleldar 
edecek her hangi bir pürüze imkân vermemek. 

Binaenaleyh prensiplerde mutabık isek, lâ-
yiklikte mutabık isek, bu memleketin hayatında 
lâyikliğin bu millet için tarihî, ebedi bir zaruret 
olduğunu takdir ediyorsak; o halde, bu cemi
yeti yanlış yollara sevkedebilecek olan her 
hangi bir kötü inikas yaparak cemiyetimiz ha
yatında bir şüphe ve ıstırap doğuracak sözleri 
bırakalım. Bunları bu memleket muhakeme 
etmek iktidarına maliktir, ki bu Meclisten is
lâm dini aleyhinde, hiçbir şey sadır olamaz. 

KEŞAD AYDINLI (Denizli) — Oluyor. 



B : İÖ4 8 .6 
FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

—• Asla olamaz, olmasına imkân ve ihtimal 
yoktur. Yalnız şurası da bir bedahettir ki; 
vicdanlarında, kalblerinde, ruhlarında ve iz'an
larında, kendi iz'anımı da kasdederek arzedi-
yorum - Dini Islâmm hâkim olduğu Türk Ce
miyeti diye bir cemiyet vardır. O, öyle bir ce
miyettir ki, şuur sahibidir, kendisi karar itti
haz edebilir, kanun yapabilir, hiçbir mazi aki-
desiyle, hiç bir telâkkiye bağlı kalmaksızın, ce
miyetin ve milletin nizam ve ihtiyacına hâkim 
hükümler koyabilir. Bunların ikisi birbirinden 
ayrı şeylerdir. 

Den zannetmiyorum ki, muhalefet safların
da oturmakta olan muhterem arkadaşlarımız, 
herhangi bir suretle bu akidenin haricinde bu
lunsunlar. Bulunacaklarını kabul etmem. Çün
kü onlar da bu milletin hayatında mevki almış, 
dâva ortaya koymuş ve milletin huzurunda si
yasi bir fonksiyon ifa eden kimselerdir. Nasıl 
olur da, onlara ben, hayır lâyiklik esasına mü-
nafi bir teze taraftar olabiliyorlar diyebilirim? 

Bu memleketin içtimai bünyesinde, hayatın
da mevcut olan nizamı millînin haricinde birta
kım esaslara, bu cemiyetin körü körüne tebaiyet 
edeceği gibi bir teze nasıl taraftar olabilirler? 
O halde yapılacak şey, madde üzerinde durmak
tır. Devletin iktisadi, içtimai, siyasi veya hu
kuki temellerini teşkil eden dindir, düşüncesiy
le bunları ıslah etmek lâzımdır, binaenaleyh ne 
yapalım? bunları islâmiyet esaslarına göre 
bir esasa bağlıyalım. Bunu kimse demiyecek-
tir. Meselâ, kanunu medenideki veraset usulü 
yanlıştır, bunu islâmiyet esaslarma göre ıslahı 
gerekir, işte bunu kimse diyemiy e çektir. Son
ra, faizi, islâm dini meneder. O halde mademki 
faiz alınamaz, o halde islâmiyet esasına aykırı 
olan bankaları kaldıralım, diyemiyecektir. 

Bu dâva o kadar naziktir ki, Reşad Bey! 
bunun millet ve memleket hayatında acı depres
yonlar yapmasına meydan vermiyelim. Burada 
objektif olalım, müsbtt konuşalım. Yani seçim
lerde veya herhangi bir zamanda bir adam çı
kıp da efendim, madem ki, dinimizde emredil
miştir, dört karı almak caizdir; hayır, kimese 
bunu diyemiyecektir. (Gülüşmeler). 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Böyle şey
leri kimse söylemez. 

FERİDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Devamla) 
*— Müsaade buyurun, der, demez; zati devletleri-
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nin aklına, kemaline birşey diyeceğimiz yok. 
Yalnız Cemiyet içinde binbir türlü akıntılar 
bulunduğunu biran için vazıı kanunun, kikmeten 
olsun, düşünmesinde isabet vardır. 

Şimdi arkadaşlar elbirliğiyle bu dâvayı ele 
alalım. Bu dâvada kavlî ve fikri faaliyete gire
lim. En büyük birleşeceğimiz hakikat köprüsü 
burasıdır, bu maddedir. 

Hayale gitmiyelim arkadaşlar, cemiyetin 
içinde öyle dalgalar olabilir ki, o dalgalar cemi
yetin hayatını öyle bir noktaya sürükliyebilir-
ki, bugün itiraz mevkiinde olan arkadaşlarımız
da dalganın içinde inhilâle uğrıyabilir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Korkma, 
Türk gençliği nöbette.. 

V. V. DÜŞÜNSEL (Devamla) — Ama biz da
ha evvel nöbetteyiz. Asd nöbeti burada biz bek
liyoruz. 

içtimai veya iktisadî veya siyasi veya hu
kuki temel. Bakınız içtimai.. Kimin? Devletin, 
cemiyetin değil. Yoksa bir Müslüman namazını 
kılacak, ibadetini yapacak, zekâtını- verecek, 
baççına gidecek... Bunlar kendisine ait husus
lardır. 1 îurılarm her hangi bir suretle Devlet 
hayatiyle ilgisi yoktur. Bu kanunun islâmiyete 
karşı bir tecavüz veyahut takyit olmasına im
kân tasavvur edilebilir misiniz? Böyle bir şey 
akla gelebilir mi? Bu kanun cemiyet içinde her 
hangi bir suretle menfi tesir yapacak, dediler. 
Rica ederim, bu cemiyet yıllardan beri, asırlar
dan beri bir inkılâp mücadelesi yapmıştır. Bu 
inkılâbın üzerine bulut getirecek vahimelerle, 
vazıı kanunun güzel faaliyetinden şüphe etmek, 
doğru olur mu? Bir kere hâkim bakacak, lâyik-
liğc aykırılık var mı? Bir Müslüman, akidesi, 
vicdani rabıtası, haliki; peygamberi ile meşgul
dür, buna niçin müdahale etsin? Hâkimin ken
disi de zaten müslüınandır, tasavvur edebilir-
misiniz, kaza merciine gelmiş olan müslüman 
evlâdı bir hukukçu, bir hâkim bu noktanın nük
tesini takdir etmesin? Binaenaleyh arkadaşlar 
birtakım hislerle, birtakım yanlış fikirlerle ce
miyet hayatının içinde imkânlar yapacak sözler 
sarf edil memelidir. Bunda fayda yoktur. Eğer 
metindo bir sakatlık varsa onu gösterelim. 

Hâkimi, tatbikatta tereddüde sevkedecek, 
dinî bir faaliyeti cezalandırmaya sevkedecek 
katiyen böyle bir şey, bir ihtimal olmadığı gibi, 
zaten vazıı kanunun maksadını bilen bir hâkim 
her hangi bir kelimeden, sanığın aleyhinde bir 
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mâna çıkaramaz. Binaenaleyh bendeniz, arka
daşlarımı, müteemmilâne, daha dikkatli olarak, 
madde üzerinde konuşmaya davet ederim. Yok
sa her hangi bir surette bu tasarıyı dine karşı 
tecavüz şeklinde, mahiyetinde göstermek ve di
ne karşı bir müdahalenin Meclisten çıkabilece
ğine ve Hükümet tarafından bu mahiyette bir 
kanunun Meclise getirip, komisyonlar tarafın
dan bunun kabul edileceğine ihtimal vermek, 
memlekette sakat ve tehlikeli inikaslar yapacak 
karakterde bir şey yapmak demektir ki, bu 
noktadan da arkadaşlarımı tenzih ederim. (Al
kışlar) . 

NECATI ERDEM (Muğla) — Muhterem 
arkadaşlar; sayın Feridun Fikri üstadımız mad
de üzerinde konuşmamı emretti. Ben de, bu 
emirlerine imtisalen bu madde üzerinde konuşa
cağım. 

Bu tasarıda; 141, 142 ve 163 ncü maddeler
den başka diğer maddelerle bâzı hükümler ko
nulmuştur. Fakat, üzerinde durulacak ehemmi
yette değildir. Hapis cezasının asgari müddeti
nin üç günden 7 güne çıkarılması; hafif para 
cezasının şu kadar nispetten bu kadar nispete 
yükseltilmesi, üzerinde konuşulmaya değmez. 

Bugün; Ceza Kanununun tadili icap eden 
birçok mühim maddeleri mevcut iken, böyle kıy
met ifade etmiyen birkaç maddeyi bu tasarı 
içinde dercetmekle 141, 142, 163 ncü maddeleri 
tadil etmek için bir vesile aramak kastedildiğini 
her mütefekkir düşünebilir. Ama ben biraz in
saflı düşündüğüm için böyle kati bir hüküm ve
remem. Yüksek Meclisin takdirine bırakırım. 
Maddei kanuniyeler müphem şekilde yazılmıştır. 
Bir hâkimin o maddei kanuniyeye nüfuz ederek 
her bir unsuru tetkik ve tahlil etmeye muvaffak 
olması, tatbikatta hata etmemesi çok müşküldür. 

Ezcümle bir sınıfın diğer bir sınıf üzerine 
tahakkümü fıkrası müphemdir. Bundan kast 
nedir, bu fıkradan açık, tatbikata müsait bir 
mâna istinbatı çok müşküldür. Tahakküm ne de
mektir, mahiyeti nedir, hudutları nedir hangi 
fiiller tahakküm mahiyetine ve tahakkümüne 
çerçevesine, hududuna dâhil olabilir, hangi fiiller 
bundan hariçte kalır ? Bunu ölçmek kolay birşey 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Ceza Kanununda bir 
sınıf zümreyi bırakıp da her hangi bir kimse 
diğer bir kimse üzerinde tahakküm ederse şu 
kadardan şu kadara kadar hapsedilir diye bir 
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maddei kanuniye koyabilir misiniz ? Bu tahak
küm nasıl olur ? 

Fertler hakkında tahakkümü ölçmek imkân
sız olduğu takdirde sınıflar, cemiyetler hakkın-
de ki tahakkümü ölçmek daha müşküldür. Bu 
muğlâk maddelerin bir kısmı mühimmi Komis
yon tarafından tenvir edilmiş, mahiyetleri o). 
dukça izah edilmişse de şu tahakküm kelimesi 
hakkında bir tek tefsire, bir tek izaha rastlıya-
madım. 

Bir de tahakküm mutlak şekilde olabilirmiş. 
Adalet Komisyonunun raporuna göre tahakküm 
yalnız komünizm mânasına değil, her hangi bir 
sınıfın diğer bir sınıf üzerindeki tahakkümü bu 
maddei kanuniye ile yasak ediliyor muş. Misal 
olarak içtimai zümrelerden, içtimai sınıflardan 
işçi partisinin kapitaller üzerinde tahakkümü 
diye gösterilmiştir. 

Ben evvelâ kapital kelimesi mevzuubahis ol
duğu yerde o cemiyetin, o sınıfın içtimai oldu
ğunu zor anlarım. Bence o cemiyet iktisadi bir 
cemiyettir. Çünkü kapital mevzuubahis oluyor. 

Bir kere misali yanlış görürüm. Evet, cemiyet 
içerisinde yüksek tabaka, orta tabaka, aşağı ta
baka yani zenginler, mutavassıtlar; fakirler, içti
mai bir zümre, bir sınıftır. Fakat kapital, işçi; 
buna içtimai sınıf diyemeyiz. Bunlar iktisadi 
sınıftır. 

141, 142 nci ve 163 ncü maddei kanuniyelerin 
anlaşılabilmesi için her ceza kanununa Adalet 
Komisyonunun raporunu dercetmek, her ceza 
kanununa bu raporu bağlamak icabeder. Ve 
hattâ bir maddei kanuniye ile bu raporun, esba
bı mucibe mazbatasının kanuna bağlanması tes-
bit edilmelidir. Hiçbir kimse bu esbabı mucibe-
nin ortadan zayi olmıyacağı hakkında bana te
minat veremez. Hâkim de bu, âdeta bir nazariye 
şeklindeki maddelerden bir mânayı tam ve sahi'ı 
istihraç edemez. Bunu izah edeyim : 

Meselâ iktisadi nizamı devirmek; İktisadi ni
zamı devirmek cümlesi iki türlü tasavvur edile
bilir. 

Biri, iktisadi nizamı devirip yerine başka 
bir iktisadi nizam getirmek. Biri iktisadi ni
zamı devirip, yerine hiçbir nizam koymamak. 
Burada vâzıı kanunun maksadı ikincisiymiş. 

İktisadi nizamdan maksat; emvali menkule 
ve gayrimenkule üzerinde mülkiyet ve tasarruf 
haklarıymış. Bu memlekette oturan vatandaş-
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ların emvali menkule ve gayrimenkule üzerin
deki mülkiyet ve tasarruf haklanın nezetmek, 
bunun yerine bir nizam koymamak, elbette bu 
komonistlik olur, onu kabul ettik. 

Fakat bu nizamı devirmek, yerine başka bir 
nizam koymak komünistlik olmaz. 

Meselâ Devletçiliği kaldırmak, liberal bir 
parti, bir Hükümet teşkil etmek iktisadi niza
mı kaldırıp yerine başka bir nizam koymak 
komonistlik değildir. 

Raporda her vatandaşın Devletçilik aleyhin
de konuşmak hakkı olduğu tasrih edilmiştir. 
Şimdi iktisadi nizamı devirmek tâbirinden bu
nu devirip de yerine başka bir şey koymamak 
mânasını nasıl anlıyalım, hangi karine ile an-
lıyacaksm. Binaenaleyh maddeler müphem bir 
şekilde yazılmıştır. 

Ha... Adalet Komisyonunun esbabı mucibe 
mazbatasını, raporunu okuduğumuz zaman işi 
anlarsınız. îşin, komünizme doğru gittiğini far-
kedersiniz. Fakat raporu okumadan ve adam
akıllı tetkik etmeden kanunun metninden tam 
bir mâna çıkaramazsınız. 

Buradaki hatipler iki kısma ayrıldılar bir 
kısmı, tasarıda sağcılık aleyhinde hücum var, 
sağcılık aleyhinde bir tecavüz var, dediler. Fe
ridun Fikri Düşünsel üstadımız, böyle bir şey 
yok, dedi. Yar mı, yok mu? Bunun üzerinde 
ben katı bir hüküm vcrmiyeceğim. Ancak, mad-
dei kanuniyeleri beraber mütalâa ederek ondan 
çıkacak neticeyi Yüksek Heyetin takdirine ar-
zedeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 141 nci maddei ka-
nuniyedeki. iktisadi, hukuki, içtimai, siyasi ni
zamları devirmekten maksat, bu nizamların te
melini söküp atmak demekmiş. Rapordan arzedi-
yorum. 

Yani hukuki nizamı devirmekten maksat anar-
şistlikmiş. Memleketin hukuki nizamını kaldırıp 
vatandaşları hiçbir hukuki kaideye tâbi kılmıya-

rak başıboş bırakmak demekmiş, anarşistlikmiş. Gü
zel buna bir diyeceğimiz yoktur. Binaenaleyh huku
ki nizamı temelinden söküp atmak, yerine başka bir 
nizam koymamak anarşistlik demek ve bu da ya
sak bir fiil ise, mevcut hukuki nizamı ortadan 
kaldırıp yerine başka bir hukuki nizam koymak 
caizin iş:. Yine rapora istinat ediyorum, tetkik bu
yurun. Meselâ isviçre Hukukunu kaldırıp Cer
men Hukukunu koymak veya Roma Hukukunu 
koymak caiz imiş. Ama arkadaşlar, Cermen Hu-
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kuku yerine, Roma hukuku yerine, İslâm Huku
kunu koymak asla caiz değilmiş. Burada İslâm 
Hukukuna karşı, dinî esasa karşı bir tecavüz var 
mı?. Yok mu?. Heyeti Celilenizin takdirine bıra
kıyorum. 

163 ncü maddeye gelince, lâyiklik prensipine 
aykırı hareket suçtur, Ama 141 nci maddede ol
duğu gibi lâyiklik prensipini ortadan kaldırıp at
mak, yerine hiçbirşey koymamak mânâsına de
ğildir. Lâyiklik prensip i durduğu halde, lâyiklik 
prensipiyle alâkası olmıyan bir fiilî hareket de 
suçtur. Fakat arada bir hüküm atladım, biraz yu
karı dönmeme müsaade ediniz. Gene komisyonun 
raporuna güre; adlî, siyasi, hukuki, içtimai her 
hangi bir nizamı temelinden kaldırmak suç. olup 
bu nizamın her hangi bir hükmünü kaldırmak suç 
değildir. Meselâ; elimizdeki Kamum Medenide, 
İçviçre Hukukunda bir mal birliği, mal ortaklı
ğı fasılları vardır. Bu memlekette şimdiye kadar 
hiç tatbik görmemiştir. Bunu kaldıralım da bu
nun yerine başka bir Devletin kanununu getire
lim demek caiz. İşte bu, kısmen kaldırmak. Fakat 
başka bir Devletten getirirken, yani başka bir 
kanun hükmü koyarken islâm Hukukuna döner
sen asla caiz değildir, yasaktır. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — LAyikliğc nıü-
nafidir de onun için. 

NECATİ ERDEM (Devamla) — Efendim.. 
(Devam, devam sesleri) Meselâ; İslâm Hukukun
da kadınla erkek miktar itibariyle müsavi miras 
almaz. Erkek iki, kadın bir alırdı. Bu hükmün 
bir sebebi var. Nedir?. Ortada taksim 'edilen mü
teveffanın terekesidir, mevcut terekedir. Evet; 
müteveffa o malı iktisap ederken -erkek evlâdın 
muavenetine muhtaç olmuştur. (Hafif gürültü
ler) O serveti oraya getiren erkek evlâttır. Bir 
kert1 memleketi korumak için cepheye koşan, tü
feği omuzlıyan erkek evlâttır. Bütün ağır ve müş
kül işleri gören, erkek evlâttır. Onun içindir ki, 
bu servet erkek evlâdın muaveneti ile gelmiştir. 
Bana gücenmeyin, mevcut olan bir hükmü tercü
me ediyorum. İşte bu nazariyeye mebni erkek iki, 
kadın bir alır. Bu nazariye eğri veya doğru, buna 
müdahale etmiyorum. 

Bundan sonra ikinci bir fikir hâsıl oldu, clenil-
diki, kadınlar erkeklerden daha ziyade muhtacı 
muavenettir, erkek kendi hayatını her yerde ve 
her zaman korumaya muktedirdir, kadınlarda 
kudret yoktur, ikisinin hakları müsavi olmalıdır. 

Bu da ikinci bir düşüncedir, 
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İnsanların düşünceleri ayrı ayrıdır. Eski 

düşünceye taraftar olanlar var, yeni düşünce
ye taraftar olan birçok vatandaşlar var. Şura
sını unutmıyahm ki ; Anayasa mucibince her
kes düşünmekte, düşündüğünü söylemekte ser
besttir, bunu göz önünde tutalım. 

Şimdi buna göre iki vatandaş, çok değil. 
İki vatandaş başbaşa verip de eski islâm huku
ku ne güzeldi, serveti getiren erkekti, erkekler 
ihmal edilsin de kadınlara müsavi hisse çıka
rılsın bu doğru değildir diyemeyiz, böyle bir 
şey söylenemez bu erkekler kadınların iki mis
li miras alması işini nizamlamalı derse bu ka
nuna göre cemiyet teşekkül etmiştir. 

Şimdi soruyorum arkadaşlara, başka mem
leket kanunlarından gelen umumi veya husu
si hüküm kabul ediliyor da bizim memleketi
mizde tarihî olan islâm hukukunun umumi ve
ya hususi şekilde tatbikma neden cevaz veril
miyor? Cevaz verilmiyor diye sormamdan ce
vaz verilsin mânası anlaşılmasın. Yani bu me
selede iki vatandaşın bir araya gelip bir karar 
vermesi büyük bir cinayet, bir suç sayılıyor. 

Kabul edilmesin, islâm hukukundan bir ke
lime alınmasın ve böylece bir şekil kurulma
sına resmen müsaade edilmesin. Fakat, müsa
ade haricinde iki vatandaş bir araya gelip başba
şa şöyle bir dertleşmek isterse üç sene hapis 
cezasına mâruz kalmalı mıdırî 

Ne buyuruluyor? 
(Kanunda böyle bir şey yok sesleri) 
Kanunda olduğunu ispat etmek zor bir şey 

değildir, onun başında bekledim, kelime keli
me okudum. 

Şimdi efendim, lâyiklik prensipine, lâyiklik 
mefhumuna aykırı olarak her hangi bir niza
mı dini inanca uydurmak ki arkadaşlar, dini 
inanç bâzı yerde içtimai inançla birleşir, mese
lâ namus mefhumunda dini inançla içtimai 
inanç müsavi olur. Binaenaleyh bir cemiyet 
programında ortaokullarda üniversitelerde 
kızlarla erkeklerin bir arada bulunmaları na
mus bakımından beklenilmedik mahzurları tev
lit ettiği veya edeceği cihetle ve esasen hükmü 
şer'i de bu nazariyeye istinat etmiş bulunma
sına mebni... (Var mı öyle hüküm sesleri) 

Gerek teşrii düşünce. 
Dr. NECDET OTAMAN (Manisa) — Fet

va veriyor hoca. (Gülüşmeler) 
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NECATI ERDEM (Devamla) — Fetva ver

miyorum. Metni teşrih ediyorum. Bunun aksi
ni iddia eden arkadaş gelip söyler. (Siz devam 
edin sesleri) 

Eğer benim bu sözlerim yanlışsa sözcü ge
lir bunu kabul etmiyoruz, bu suç değildir der
se femerhaben bilvifak. 

Dr. NECDET OTAMAN (Manisa) — Söy-
liyeceğiz, prensip meselesidir. 

I. HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşehir) — 
Tahammül ediyoruz. Dinliyoruz ve dinliyece-
ğiz. Prensip meselesidir.. 

NECATI ERDEM (Devamla) — ... bulun
masına mebni ortaokul ve üniversitede kadın
larla erkekler ayrılmalı ve bu bir nizama bağlan
malıdır, denirse işte bu lâyiklik mefhumuna ay
kırı bir söz olur. Bu suretle cemiyet teşkil edi
lirse bu cemiyet lâyiklik anlayışına aykırı bi'* 
cemiyet olur. Halbuki burada takip edilen 
gaye, vatandaşların namusunu korumaktır, işin 
içine şeriat kelimesi girdi diye bunu kaldırrp 
atmakta ne mâna vardır? 

tik mekteplerde, ilk mektep tedrisatında 
dinî derslerin mecburi okutulması lâzımdır. 
Çünkü çocukların dinî akideleri, ve amelî hü
kümleri öğrenmeleri lâzımgelir. Şimdi «dinî» ke
limesi içeri girdi. Sakatlık buradadır. Şeriatın 
emri de bu veçhiledir. Binaenaleyh biz mevkii 
iktidara geldiğimiz zamanda böyle bir hüküm 
koyacağız şeklinde program yazmak ve bir ce
miyet teşkil etmek yasaktır. Suçtur, halbuki 
aranılan gayenin, Devletin lâyiklik prensipi 
ile, hiç alâkası yoktur. 

Arkadaşlar; Feridun Fikri üstadımız şu kay
da dikkat edilmesini tavsiye buyurdular, «veya 
her ne suretle olursa olsun lâyiklik esasını sars
mak maksadiyle ...» Fakat ben üstadımla bu 
fikirde birleşemem. Çünkü o sarsmak suçun 
cümlesinin unsuru değildir, suç unsurlarından 
biridir, «siyasi menfaat temin» bu bir unsurdur. 
«veya şahsi nüfuz tesis eylemek» «veya bunla
rın haricinde her ne suretle olursa olsun lâyik
lik esasını sarsmak maksadiyle dini veya dinî 
hissiyatı veya dince mukaddes tanılan şevleri 
alet ederek her ne suretle olursa olsun propa
ganda yapan veya telkinde bulunan kimse bir 
yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasiyle ceza
landırılır.» 

Şu halde suçun üç unsuru var. Bu üç unsu
run bir yerde toplanması şart değil Üç unsur-
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dan bîri kâfidir siyasi menfâat takibiyle propa
ganda MT ; 

Şahsi nüfuz maksadiyle propaganda iki; 
Lâyiklik esasını sarsmak maksadiyle üç. 
Bunlardan herhangi bir unsur tahakkuk 

ederse, herhangi biri vücut bulursa suç teşek
kül etmiştir. Üstadımız böyle ifade etmediler. 

FERÎDÜN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Madde açık. 

NECATİ ERDEM (Devamla) — Şimdi, siya
si menfaat temini, bir partinin veya tam aki 
deli müslümanlardan müteşekkil bulunan bir 
cemiyetin iktidarı ele alması, siyasi bir men
faattir. Bu siyasi menfaat de gayrimeşru de
ğildir. Meşrudur, iktidarı ele almaya çalış
mak her vatandaş için bir haktır. 

Dr. MEMDUH NECDET OTAMAN (Mani
sa) — Dini alet etmiyerek. 

NECATI ERDEM (Devamla) — Şimdi bu 
vatandaşın bu siyasi menfaatini temin etmek 
maksadiyle bundan evvel arzetmiş olduğum 
dinî ve içtimai şeyleri meydana getirmek iste 
meşine karşı deniliyor ki, sen dini siyasi men 
faata alet ittihaz ettin, hayır. Ben siyasi 
menfaat elde etmek için değil kanunun mubah 
kıldığı şekilde meşru bir veçhile çalışıyorum. 
Benim düşünceme göre dinin şu hükümleri .h-
lâk kaideleriyle müşterektir ve bu kaideleri te
sis etmek niyet ve azmindeyim, diyor. Buna 
niçin müdahale ediliyor? 

Sonra, siyasi menfaat denilen şey kalbde 
gizli bir mânadır. Bunun delili zahirisine bak
mak lâzımgelir. Fakat hâkim, delili zahiriye 
bakarken hata eder. Niçin? Lalettayin, hiç
bir partiye mensup olmıyan bitaraf bir vatan
daş bu işi yaparsa burada siyasi menfaat yok
tur diyebilir. Fakat bir parti lideri veya par
ti ileri gelenleri bu sözleri iki kişiyle konuşur ve 
tahtı karara alırsa bunun partililer veya parti
nin ileri gelenleri tarafından konuşulması kabi
nesiyle hâkim hataya düşer, sen menfaati ;fih-
siye düşüncesiyle bunu yaptın der. Halbuki o 
zavallı bunu ahlâkı tesbit etmek maksadiyle 
yapmıştır. Görülüyor ki, suç unsuru seyyal
dir. Müspet veya menfi telâkki edilebilir. 

Binaenaleyh ben bu tasarıyla islâmiyete do
kunulmuş demiyeceğim, ancak bu tasarı orta
da iken müslümanl arın dinî esasları ele alaıak 
aralarında konuşmaları çok müşkül olacaktır. 
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Çok iftiraya mâruz kalırlar. Ben daha biraz 
konuşmak isterdim arkadaşlar; yoruldum. Bir 
noktaya daha işaret edeyim : 

Lâyikligin mânasını üstadımız Feridun Fikri 
ve diğer arkadaşlarımız izah ettiler. Ben de o 
fikirdeyim. Bu tefsire göre dindar olmak ve din
darlık dolayısiyle dinle nizamı birbirine karış
tırmak veya propaganda yapmak yasak oldoğu 
kadar dinsiz olmak, dinsizliği nizamlaştırmak 
dinsizliği terviç için propaganda yapmak da lâ 
yiklik prensipine aykırıdır; buna itiraz eder mi
siniz? Ne buyurursunuz? 

Yukarda arzettiğim üç unsurdan birine mu-
karin olarak dinî mukaddesatı ileriye sürmek 
suç teşkil ediyor da dinsizlerin akidelerini or
taya sürmelerine karşı niçin bu tasarıda bir 
hüküm bulunmuyor? Şu itibarla dini alet et
mek ffibi bir fiili istenilen şekilde takdir ede
rek bunu suç addedip de dinsizlik hakkında 
hiçbir hüküm koymamak, dindarların elini ko
lunu bağlayıp dinsizleri onların üzerine saldırt-
mak mânasını tazammun etmez mi? Müslüman
lar kanunun tehdidi altındadır. Fakat dinsizler, 
bu unsurlar isler tahakkuk etsin, ister etmesin 
hiçbir tehdide tâbi değildir. Bu, müsavat mı
dır? 

İşte maddeleri mukayese ediyoruz. Sayın 
arkadaşlar Türk Ceza Kanununun 175 nci mad
desinde şöyle yazılıdır: Her kim Devletçe tanın
mış olan dinlerden birini tahkir maksadiyle... 
Dinî işlerin, yahut ibadet ve âyinin icrasını 
meni veya ihlâl ederse bir aydan altı aya 
kadar hapsolunur ve otuz liradan 200 liraya 
kadar ağır ceza yi nakdî alınır. 

Din ve mezheplerden birini tezyif ve tahkir 
yolunda neşriyatta bulunanlar bir aydan altı 
aya kadar hapis ile cezalandırılır. Adamı ca
miye sokmayacak ve hem de maksadı tahkir 
olacak, her hangi bir dinsiz bir müslümanı tah
kir maksadiyle ibadetten meneder, elini kolu
nu tutarsa cezanın haddi asgarisi verilir. Bir 
müslüman dinî akideleri propaganda ederse ce
za bir sene.. O unsur nerede bu unsur nerede? 

Din ve mezheplerden birisini tezyif ve tah
kir yolunda neşriyatta bulunan bir aydan bir 
seneye kadar hapisle cezalandırılır. Ama mu
kaddes dinin tahkirinde ceza bir ay hapis, 
«Hukukçular iyi takdir ederler, haddi asgariyi 
de geçmek imkânsız. Ama dinî akideleri her 
hangi bir menfaat zımnında istimal eden, is-
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ter kastı menfaat ile olsun, ister olmasın, za
hiren bir siyasi menfaat takip edilmiş olduğu
nun anlaşılması veya anlaşılmaması müsavi 
olan hallerde bir vatandaş mücazaatı terhibiye 
ile gürler, gider, o bir vatandaş da kurtulur 
gider, müsavat hükümleri nerede? 

İşte bunu huzuru âlinizde söylüyerek sizden 
sağlam, bitaraf ciddî bir kanaat beklerim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
—• Alacaksın hocam. 

NECATİ ERDEM (Devamla) — Arkadaşlar, 
141 nci maddedeki esas ile 141 nci maddenin 
koyduğu hüküm 163 ncü maddenin koyduğu 
hükümden geri değildir. Buna hiçbir vatandaş 
bir şey diyor mu? Hayır. Niçin?; Maksat sol
culuğa karşı, solculuk cereyanlarına karşı 
cemiyeti korumaya matuftur, sağcılık cere
yanlarına karşı da, müdafaa etmek elbette mak
buldür, hep beraberiz. 

Sağcılığa hücum ederken de böyle mâkul 
hücum edecektiniz. Fakat sağcılığa hücum 
ederken, 141, 142 nci maddeye taş çıkaracak 
şekilde şiddetli bir hüküm konması, tehdit edil
mesi doğru değildir. Müslümanlar komünistler
den daha kötü müdür? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Müslümanlara karşı cephe alan yok. Rica ede
rim. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar, huzurunuza sevkedilen bu ta
sarı ile komünistlikle din propagandacılığı ay
nı müeyyidelerle cezalar karşısında bulundur
maktadır. Halbuki bu iki unsuru ayrı ayrı tah
lil edecek olursak, birinin diğerinden büsbütün 
farklı, mahiyet itibariyle büsbütün ayrı oldu
ğunu görürüz. Komünizm nedir? Milliyet tanı-
mıyan, komünist camiasını bütün Türk vatan
daşlarının vatanı sayan, komünist camiasını ha
kiki millet sayan ve memleketimiz içinde besin
ci kolu sevk ve idare eden, yarın Türkiye ko
münist bir memleketle harbe girdiği takdirde 
o memlekete karşı Türk vatandaşlarının harbet-
nıesini kabul etmiyen, buna benzer milliyet ve 
vatan mefhumlarına karşı zehirli telkinler ya
pan bir unsurdur-. Halbuki din, bilâkis millet 
unsurlarından birisi olan, memlekete bir taar
ruz vâki olduğu takdirde memleketi müdafaa 
etmeyi şahadet sayan, komünizmle mücadele 
eden başka bir unsurdur. Bu iki unsurun bir 
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araya gelmesi, bu iki unsur hakkında aynı şe
kilde müeyyideler konması varidi hatır olma
malıdır. Arkadaşlar bunların her ikisi birden 
ayın. zamanda muhakeme, aym zamanda müza
kere mevzuu olmasına bizim vicdanlarımız ve 
hürriyeti fikir, hürriyeti vicdan telâkkilerimiz 
müsaade etmemektedir. 

Bu iki unsur memleketimizde nasıl yürümüş
tür? Nasıl harekette bulunmuştur? 

Hepiniz biliyorsunuz ki komünizm, memleke
timizin malî, kültürel müesseselerine kadar iler
lemiş, yürümüştür. Nazilli Bez Fabrikasına kun
dak koyacak kadar müsamaha görmüş, Adana'-
da yanan depolar komünizm tahrikatına atfe
dilmiş, hatırlıyacağmız Sivas hâdisesi dahi vâ
ki olmuştur. Bunların karşısında bir reaksiyon 
olmuş, Hükümet vazifesini yapmamış, Hükü
metler arka arkaya vazifelerini yapmamış, Mil
letvekilleri bunun karşısında Hükümeti vazife
ye davet etmiş, bütün partiler gruplarında bu 
hususta hassasiyetlerini belirtmişlerdir. Bizzat 
Halk Partisi Grupu Hükümeti vazifeye davet 
etmiş ve O. II. P. Grupu komünizm hakkındaki 
müeyyideleri itmam için yeni müeyyideler koy
mak için komisyon kurmuştur. 

Komünizmin Türkiye'de olan bu hareketle
ri başka memleketlerde de olmuş, bir beşinci 
kol halinde memleketin millî müdafaa üslerine 
nüfuz ederek bu müdafaa imkânlarını selbet-
mek cihetine gitmişler. En demokrat memleket
ler İnle ayrıca komünizm ile mücadele için yeni 
mevzular kaleme almış, Birleşik Amerika Cum
huriyetleri dahi komünizme karşı istisnai ted
birler almıştır. İşte bütün bu vaziyetler karşı
sında Türkiye'de ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde, onun muhtelif gruplarında da aynı şe
kilde bir reaksiyon hâsıl olmuştur. 

Görülüyor ki ; komünizm yalnız bir fikir 
mücadelesi değildir. Komünizm harekettedir. 
Komünizm bizatihi harekettir, komünizm bi
zatihi fiildir. Memleketin müdafaasını, milliyet
çiliğimizi, milletimizin bekasını tehlikeye ilka 
eden, bizatihi bir fiildir. 

İşte, buradaki müeyyideler, bu fiille, bu ha
rekete karşı müteveccih olmalıdır. Yoksa ko
münizm yalnız bir fikir mücadelesi olsaydı, 
yalnız sosyalizm gibi memleketin varlığını teh
likeye kıoymıyacak bir fikir cereyanı olsaydı, 
ve memleketimiz bu nazik coğrafi vaziyette ol
masaydı, İngiltere ve Amerika'da oldufu gibi. 
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onun dahi bir fikir ve bir vicdan meselesi ola
rak telâkkisi cihetine gidilebilirdi. 

Eğer onun hakkında müeyyideler talep edi
yorsak, bu komünizmin hareket olmasından, fi
il olmasından ileri geliyor. Halbuki burada di
nin, propagandası, dinî telkinat hakkındaki 
müeyyideler, bir fiilin değil, bir fikrin ,bir vic
danî kanaatin izharına karşı konuyor. 

Gerçekten 163 neü maddeyi tetkik ettiğimiz 
zaman, burada vicdan hürriyetine karşı, fikir 
hürriyetine karşı büyük baskıların konduğunu 
görüyoruz. Vatandaş müphemiyetle karşı karşı
yadır. 163 ncü maddeyi müsaadenizle bir bir 
tetkik edelim. (Siyasi menfaat temin veya şah
si nüfuz tesis eylemek veya her ne suretle olur
sa olsun lâyiklik esasını sarsmak maksadiyle 
dini veya dinî hissiyatı veya dince mukaddes 
tanılan şeyleri alet ederek her ne suretle olur
sa olsun propaganda yapan veya telkinde bulu
nan kimse bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis 
cezasiyle cezalandırılır). 

Şimdi arkadaşlar, görüyorsunuz ki, burada 
bütün ibareler, bütün fıkralar «veya» edatlariy-
le bağlanmıştır. Her biri ayrı ayrı fiile bağlan
maktadır. Fiil ne? Fiil, iki tanedir. Birisi pro
paganda yapmak, ikincisi de telkinde bulun
mak. Failler kim? Onlar da ayrı ayrıdır. Bun
lardan birisi siyasi menfaat temin etmek mak
sadiyle propaganda veya telkin yapan, ikincisi, 
şahsî nüfuz temin etmek maksadiyle propagan
da veya telkin yapan adam. Görüyorsunuz ki, 
bu müphem ve şümullüdür. Bir adam tasavvur edi-
nizki bir dinî meseleyi telkin ediyor siyasi nüfuz, ve-
ya'hut onu bir tarafa bırakarak ikinci unsur 
olan şahsi nüfuz 'tesis eylemek vasfı cürmisi 
ona pekâlâ izafe edilebilir. Bununla, Sayın Fe
ridun Fikri Düşünsel arkadaşın verdiği misal
lerden sonra pek çok mücadele yapılamıyacak-
tır. Hattâ arkadaşlar, bununla komünizm aleyh
tarlığı propagandası yapılamıyacaktır. Bir 
adam kalkar da Kuranı Kerime dayanarak, 
onun ayetlerine ve ehadise dayanarak komü
nistlik aleyhinde misaller vererek propaganda 
yaparsa bu fıkranın müeyyidesiyle karşı karşı
yadır.. Yani ehadise dayanarak komünistlikle 
mücadele yapılamıyacaktır. 

Bir adam kalkar da abkâmı islâmiyeye isti
naden hırsızlık aleyhinde bulunursa, hırsızlığın 
fenalığını anlatacak, islâmiyet yoliyle telkinde 
bulunacak olursa, bu hususta Kuranı Kerime 
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istinat ederse yine bununla karşı karşıyadır. 

Arkadaşlar, bununla bilerek veya bilmiye-
rek komünizm mücadelesi yapılmak istenirken, 
komünizme karşı müeyyideler konulmak iste
nirken, onun karşısına bir taviz kondu; din de 
cezai müeyyidelerle karşı karşıyadır. 

Gazeteler yazdıkları için söylemekte mahzur 
görmiyeceğim, ilk mekteplerde din tedrisatı 
mevzuubahis olurken, bunların Diyanet işleri 
Riyaseti veya Maarif Vekâleti eliyle idaresi 
mevzuunda Halk Partisi ikiye ayrıldı. Bunla
rın içerisinde Feridun Fikri arkadaşımız... 

FERİDUN FÎKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Komisyonun Başkanı idim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— ve diğer birçok kimseler îmam -
hatip mekteplerinin Diyanet İşleri Reisliğine ve
rilmesi lâyikliğe muhalif değildir dediler. İçle
rinde birçok hukukçular, münevver kafalı, Av
rupa'da tahsil görmüş adamlar da vardı . Debi
ler ki, imam - hatip mektepleri tedrisatı veya
hut ilkmekteplerde okunacak derslerin programı
nın tanzimini Diyanet İşleri Reisliğine verilmesi 
lâyikliğe aykırı değildir. Diğer bir kısmı da ak
si fikirde bulundu. 

Şimdi bakınız, lâyikliğin tâyini ne kadar hu
dutsuzdur. Yarın bir adam derseki, imam, ha
tip mektepleri için askerlikten gelmiş adamlara 
altı aylık kurslar açıyoruz, memleketin ihtiyacı 
olan din adamları bu gibi kurslardan yetişir mi? 
Bu adam derhal bu cezanın müeyyidesiyle karşı 
karşıya kalacaktır. 

işte arkadaşlar, komünizmle mücadele bahsin
de bir ihtilâfımız yoktur. Ancak yukardaki hü
kümler bu hususta kâfi tedbirler temin etmemiş
tir. Yalnız cezaları artırmakla, cezaların asgari 
hadlerini biraz daha yukrıya çıkarmakla bu iş 
hal ve fasledilmez. Fakat Komünizm mücade
lesinde, zannediyorum ki, Büyük Millet Meclisi 
için,de muhalif olacak bir grup bulunsun. Bel
ki şahıs bulunur, bulunmaz; fakat bir grup bu
lunmaz. 

Şimdi arkadaşlar, geliniz burada bir anlaş
ma yapalım. Memleket, dünya karşısında dahi, 
bizi hacil düşürecek vicdan ve fikir hürriyetini 
bağlayıcı tahdidatı kaldıralım. Zaten bu husus
ta bugünkü Ceza Kanunumuzda kuvvetli müey
yideler vardır, iş harekete, fiile geçtiği zaman 
Ceza Kanunumuz bu müeyyideleri ihtiva etmek
tedir, tatbik edilir. Bir defa düşününüz M, 25 se-
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nelik inkılâbı, 25 senelik lâyiklik inkılâbı bu mü
eyyidelerle temin edilmiştir. Bugün, 25 sene gi
bi uzun bir mesafeyi aştıktan sonra, vaktiyle kâ
fi gelmiş ve bu inkılâbı temin etmiş olan müey
yide bugün kâfi gelmiyor mu? Bugün daha mı 
geriye gitmiş bir vaziyette bulunuyoruz? 

Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesi; 
« dini veya dinî hissiyatı veya dinen mukaddes 
sayılan > bundan sonra bakınız nereye geçiyor: 
« Devletin emniyetini ihlâl edebilecek harekete 
halkı teşvik veya bu bapta cemiyet teşkil eden
ler teşvikat ve teşkilâtın bir gûna fiilî eseri çık
mamış olsa bile muvakkat ağır hapse mahkûm 
olurlar > diyor. 

Böyle bir cemiyete girenler, yine tecziye 
edilirler. Dinî efkâr ve hissiyata müstenit siya
si cemiyetler teşkil edilemez, bu gibi cemiyet
ler dağıtılır. Ve teşkil edenler birinci fıkra mu
cibince cezalandırılırlar. Türk Ceza Kanunun
da iş harekete geldiği zaman bunu önliyecek 
müeyyideler var. Eğer bu müeyyideler bugüne 
kadar tatbik edilmiyorsa, halen de tatbik edil
miyorsa, dükkân dükkân dolaşıyor, dini siya
set olarak, siyasi propaganda yapıyorlarsa biz 
iktidara geldiğimiz zaman eğer oruç tutarsan 
tut, tutmazsan kafanı keseceğim diye propa
ganda yapılıyor da tecziye edilmiyorsa bun
daki kabahat elde mevcut kanundaki müeyyi
deler değil eldeki müeyyideleri tatbikle mükel
lef olanların vazifelerini yapamamalarından 
ileri gelir. 

EŞREF DÎZDAR (Giresun) — Propagan
daları kim yapıyor? 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Ar
kadaşlar; biz de bir inkılâp partisiyiz. Ben de 
bir inkılâp çocuğuyum. Atatürk bu memleketi, 
bu inkılâbı Türk gençliğine emanet ettiği sı
ralarda onun muhatabı olanlardan biri de be
nim. Binaenaleyh bugün ne irticaın müdafiiyim, 
ne de geriliğin taraftarıyım ve olamam da. An
cak, bütün dünyaya karşı ve bütün millete kar
şı ilân ettiğimiz, muhafaza etmekle mükellef 
olduğumuz vicdan hürriyeti, düşünüş hürriyeti 
ve bu Devletin bekasını, emniyetini ihlal et
medikçe, bunları söylemek hürriyeti mahfuz 
kalmalıdır. Biz, memlekette demokrasiyi kök-
leştirelim derken, biz memlekette antidemok
ratik kanunları kaldırmak durumunda iken 
bunların zıddı olan, kurunu vüstaî enkizisyon 
kanunlarının tatbiki mahiyetinde görünen, vic-
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danlan ve fikir hürriyetini aynı derecede taz
yik eden kanunlar vazetmek salâhiyetine ma
lik değiliz. Bunun için bu cihete asla gitmeme
liyiz arkadaşlar. Büyük Millet Meclisi Baş-

i kanlığına dokuz imzalı bir takrir takdim edi
yorum. Bu tasarının komünist mücadelesini da
ha iyi ve esaslı bir şekilde tanzim, ağır ceza 
müeyyidelerini ihtiva etmesini temin zımnın
da ve eğer dini siyasete alet edenler varsa, dini 
siyasete alet edenler ve ancak onu alet edenleri 
kanun müeyyideleri karşısında bulundurarak 
bu maddenin yeniden tetkik edilmesi ve büyük 
Millet Mellisinde hatiplerin çoğu ve tarafı
mızdan ifade edilmiş olan fikirleri metin halin
de ifade etmek üzere komisyona havalesini tek
lif ediyoruz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Fuad Hulusi Demircili 
PUAD HULÛSÎ DEMİRELLÎ (İstanbul) 

— Sayın arkadaşlar, bu mesele parti meselesi 
değildir. Memleket meselesidir. Bizim halkı
mız demokrasiyi benimsemiştir. Esasen Türk 
demokrattır. Ve bugün halkımız demokrasiyi 
gözü gibi düşmandan korumak azmindedir. 
(Sağdan bravo sesleri) 

Onun için buna karşı taarruz edenlerle mü
cadele elzemdir. Bu mücadele yapılmalıdır. 

Fakat arkadaşlar demokrasiye taarruz tür
lü türlü olur. Demokrasiye kanun da bazan 
taarruz eder. prensiplere uygun olmıyan ka
nunlar demokrasiyi yaralar, zedeler arkadaş
lar. Onun için hukuki prensipler hiçbir mülâ
haza karşuında feda edilemez. Anayasamız va
tandaşa fikir hürriyetini temin etmiştir, vic
dan hürriyetini, söz hürriyetini, cemiyet teş
kil etmek hürriyetini, toplantı yapmak hürri
yetini temin etmiştr. Bunlara karşı bir tatbikat 
yolsuzluğuna meydan verecek iltibaslı kanun 
formülleri kabul edilemez. Çünkü o zaman de
mokrasinin düşmanları değil kendisi yaralan
mış olur. 

Arkadaşlar, bir zaman faşist rejimi altında 
yaşıyan italya'da o zaman yürürlükte bulu
nan kanunu tetkik ettik. Bu gibi zararlı, Dev
letin ve cemiyetin temellerine karşı hareketi 
mutazammm olan cemiyetlerin men'i hakkın
daki kanunda, onlar maddelerinde daima 
«vislemment» yani, cebrü şiddetle tâbiri kulla
nılmıştı. 

Arkadaşlar; biz de demokrat bir memleketiz, 
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Binaenaleyh Türk ilinde fikir üzerinde her za- J 
man cemiyet teşkil edilebilir. Fakat cebrü 
şiddet kullanmak, bir fikir için, hattâ mute
ber olan en doğru bir fikir için dahi olsa, cebrü 
şiddet esasına müstenit cemiyet kurulamaz. 
Ama denecek ki, hattâ dendi ki ; böyle cemiyet
lerin programlarında, biz cebrü şidde^ kulla
nacağız, cebrü şiddete müracaat edeceğiz, der
ler mi? Demezler tabiî, doğrudur. Zaten bu 
gibi cemiyetlerin memleketimizde teşkili mem
nudur. Açık programlı olmaz öyle cemiyetler. 
Eğer teşkil edilecek cemiyetin mahiyetinden ce
bir ve şiddet vasıtalarına müracaat edileceği 
anlaşılırsa bu da cezalandırılır. Evet kanana 
geçmiştir, onun bu unsurunu havi olmadan da
hi, başında ceza müeyyidesi konmuştur, ce
miyetler için. Altında cebir ve şiddet vasıtası 
yalnız şiddet sebebi olarak zikredilir. Fakat bu 
suçun bizzat unsuru olmak lâzımgelir. 

Lâyiklik esasına karşı cemiyet teşkiline ge
lince : Bunu mevcut kanunumuz gayet iyi müta
lâa etmiştir. Demiştir ki ; böyle lâyiklik esasına 
mugayir cemiyetler teşkili eğer, memleketin em
niyetini ihlâl edebilecek mahiyette ise bunu teş
kil, tesis veya sevkü idare edenler hakkında şu 
cezalar hükmedilecektir. Bu suretle cezai pren-
sipi mahfuz tutmuştur. Bugün o prensipi dal
dırıyor ve onun için hakkiyle birçok muhterem 
arkadaşlarımızın mahzur olarak ileri attıkları 
tehlikeleri de ihtiva ediyor. Çünkü mahkemeye 
gidinceye kadar mahkemeye sevk için bu kanu
nun müphem olan fıkralarına istinat edecekler 
olacaktır. Mahkemede beraet edinceye kadar 
bir adamın mevkuf kalmasını istemezsiniz el
bette onun için maddeler sarih olmalıdır, ceza 
prensiplerine uygun olmalıdır. Anayasa pren
siplerimizi ihlâl etmemelidir. Bunlar Komisyon
da söylenmedi değil, söylendi, Hükümet de 
hazırdı fakat bir türlü kabul ettirilemedi. Ce
miyet bahsinde okadar ileriye gidildi ki, iki 
kişinin görüşmesi bir cemiyet teşkili mahiyetin
de telâkki edildi. 

Arkadaşlar; bu absürttür, buna hiçbir akıl 
ve mantık cevaz veremez. Propagandayı anla
rım, fakat iki kişinin birbiriyle görüşmesini ce
miyet teşkil etmek suretinde telâkki ve ona 
göre ceza tertip etmek hiçbir vakit akla gelme
mek lâzım gelen husustur. Fakat bu kanunda 
yer almıştır. Onun için arkadaşlarıma iltihak 
ediyorum, bu maddeler iyi düşünülerek şevke-
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diimemiştir, acele tanzim edilmiştir, tatbikatta 
birçok sui istimalleri mucip olabilecektir, bir
çok vatandaşlarımız bu yüzden mağdur ve mU' 
tazarrır olabilecektir. Bunun Komisyona iadesi 
hakkındaki takrire ben de imza vazettim. Bu 
kadar mühim olan bir meseleyi böyle öneelikb 
acele ile halletmek yoluna gitmiyelim. Rica ede
rim bunun Komisyona iadesi hakkındaki öner
geyi kabul ediniz. 

Arkadaşlar; son olarak şunu da arzedeyim; 
demokrasi yolunda millî hâkimiyetin zihayat 
olarak tatbik edilmesi en başta gelen demokrasi 
esasıdır. Her şeyden önce bu esasa riayet gös
terilmesini Hükümetten talep ederim. 

E Kİ i EM ORAN (İzmir) — Aziz arkadaşlar; 
dinlediğim hatiplerin hemen hepsi bir noktada 
müttefiktirler. O da memleketimizde anarşistlik, 
nihilistlik, komünistliğe ait veya dini alet ede-
rekten cemiyet kurmak ve bunların propagan
dasını yapmak hiç- birimizin arzu etmediği, bek
lemediği bir şeydir. Bu hususta hepimiz aynı 
fikirde olduğumuza göre ne kalıyor ' Maddenin 
yazılış şekillerinde bunları temin edememek kor
kusu. Bu bir. 

İkincisi; maksadı aşmak korkusudur. Açıkça 
menetmek istediğimiz cemiyetleri bu maddeler 
men'e kafi değilse veyahut maksat aşılıp da bâzı 
arkadaşlarımın dediği gibi hürriyeti vicdana. 
hürriyeti tefekküre mâni oluyorsa bu, sadece bir 
redaksiyon meselesidir, ^u halde heyeti umum i-
yesi üzerinde konuşmaktan ziyade maddeler 
üzerinde durmak ve noksan ifadeler varsa o ifa
deleri tamamlamak yolunu tutmak daha doğru 
olacağına kailim. 

Birçok arkadaşlarım hakikaten benim söyle
mek istediğim şeyleri ifade buyurdular. Bendeniz 
bunları tekrar edecek değilim. Ancak arkadaşla
rımın bâzıları maksatlarını izah buyururken 
kendi maksatlarını aşan bâzı beyanatta bulun 
d ular. Bunların doğru olmıyacağmı işaret etmek 
isterim. 

Efendim, camiamız içinde ne din aleyhtarı 
olan insan ve bilhassa ekseriyeti kahiremizm 
müslüman olduğu bu Meclis'te müslümanlık 
ajeyhinde bir fikir taşımanın ihtimali olmadığı 
gibi, yine müslüman ve Türk çocuklarından iba
ret olan Hükümetimizde, müslümanlık dinini 
istihdaf eden ve aleyhinde hükmü ihtiva eden bir 
kanunu Yüksek Meclisinize getirmek cesaretini 

— 592 



B : 104 8. 
gösterecek bir fert bulunamaz. Fakat bâzı arka
daşlar ve bilhassa benim mahalle arkadaşım olan 
Osman Nuri Koni, bu kanun kabul edildiği za
man müslümanhk elden gidiyor gibi bir endişe 
izhar buyurdular, ki bunun tamamen haksız ol
duğunu tebarüz ettirmek hepinizin olduğu gibi 
benim de vazifemdir. Bunu belirtmek isterim. 

Arkadaşlar, her şeyin ifratı da, tefriti de kö
tüdür. Ne olursa olsun. Su, en iyi bir meşrubat 
olduğu halde, çok içtiğiniz zaman mide fesadına 
uğrarsınız. Bugün her hangi bir cemiyetin bekası 
ve tekâmülü için lüzumlu gördüğünüz kanunları 
koyarken ifratına gitmek veya gerisinde kalmak 
muhakkak ki tehlikelidir. Ama bu kanunun he
yeti umum iyesi üzerinde söylenecek sözler mev
cut olduğuna ben kaani değilim. Hiç kimse de
miyor ki, komünistliği kanun harici bırakmıyalım, 
anarşistliği kanun harici bırakmıyalım. Mademki 
hepimizin fikri birdir, aynıdır, o halde madde
lere geçelim ve orada konuşalım. 

Yalnız bunları düşünürken memlekette ne ol
muş ve neden icap etmiş de bu kanım buraya 
geliyor gibi bâzı mütalâalar söylendi. Arkadaş
larımı ikaz ederim; daha geçenlerde burada 
arapça ezan okumanın hiç/bir mânası yok mu 
idi? 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Bir serseri
nin işi. 

EKREM ORAN (Devamla) — Hayır, yal
nız öyle bir serserinin işi değildi, belki bir ser
serinin işidir ama inkılâp çocukları bu hususta 
'hassastır. Belki bir 'budalanın, belki de bir ser
serinin işi de olsa yarın, öbür gün bir teşkilâta 
maledilmesi keyfiyetinden endişe ederiz, bunu 
dikkatle nazarı itibara almak mecburiyetinde 
olduğumuzu zannederim. Ne muvafık, ne de 
'muhalif arkadaşlarım görüyorum ki, beni tek
zip etmiyorlar, hepsi 'benimle beraberdirler. 

Şimdi, bendeniz şuna kaniim ki, Türk Mil
letinin demokrasiyi benimsemiştir, ama yine ar
kadaşlar çok iyi bilirler ki, halen dedelere sıt
ma bağlanan yerler ve insanlar vardır. Bu ba
histe sulfata ile atâbrin ile bu hastalığın geç-
miyeceğine inanarak, sıtmayı dedelere bağlatan 
insanlar vardır. (Sağdan, Avrupa'da da var 
öyle şeyler sesleri) Arkadaşlar, bu gibi haller 
belki Avrupa'da bulunabilir. Fakat biz cemiyet 
içkide inkılâpçılığı kökleştirmek arzusundayız, 
biz yâlnız demokrasiye giden yolları seçmiş in
sanlarız. Anayasasında demokrasi kadar inkilâ-
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I bı da benimsemiş bir milletiz. Binaenaleyh in-

kilâlbm emrettiği şeyleri yapmakla mükellefiz. 
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Demokrasi 

en büyük inkılâptır. 
EKREM ORAN (Devamla) — Bunları unut

mamak lâzımdır. 
Dr. AZÎZ KOKSAL (içel) — Demokrasi

nin kavaidine riayet edildiği takdirde her şey 
yerine getirilmiş olur. 

EKREM ORAN (Devamla) — Arkadaşımın 
güzel fikirlerinden istifade etmem için kürsü
ye teşrif' ederler ve burada izah buyururlarsa 
daha isabetli hareket etmiş olurlar. 

Şimdi bu mühim dâvada işi kısa kesip de 
istifadeli mukayeselerin burada söylenmesini 
isterdik. Fakat arkadaşlarımız maddelere geçip 
de onlar üzerinde konuşurlarsa daha iyi olur 
yani ayrı ayrı fikirlerde imişiz gibi işi uzatmak 
doğru değildir. Binaenaleyh bu hususta ben gö
rüşmenin yeter olduğuna kaniim, bir yeterlik 
önergesi veriyorum,kabul edip etmemek Yük
sek Meclise aittir, maddelere geçilmesinin ka
bulünü rica ediyorum. 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Ye
terlik aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TTAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) -— Ye

terlik aleyhinde konuşacağım. Daha evvel söz de 
istemiştim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi verildi. Leh
te ve aleyhte kâfi miktarda, konuşuldu. Binaen 
aleyh İçtüzük hükümlerine göre bu önergeyi 
Kamutayın onanıma arzetmek mecburiyetinde 
yim. 

Yeterlik önergesinin aleyhinde konuşacak
sanız size söz vereceğim. 

(önerge okunsun sesleri). 
HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Ye

terlik aleyhinde konuşacağım. 
Muhterem arkadaşlar, müzakerelerin verdiği 

intiba, hepimizin kâfi mertebe tenevvür ettiği 
merkezinde değildir. Bu itibarla ben görüşme
nin kâfi olduğu kanaatinde değilim. Değilim 
zira; düşünme ve düşündüğünü söyleme hürri
yetini kayıtlayan, vicdan ve akide serbestisini 
baltalıyan bir kanunla karşı karşıya bulunuyo
ruz. 

Müsaade buyurursanız arzedeyim. Arkadaş-
1 1ar, şu. tadil tasarısı ile yürürlükteki maddele-
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rinîn bir kısmı değiştirilmekte olan Ceza Kanu
numuzun aslı İtalyan Ceza Kanunundan alın
mıştır. Biz aldıktan sonra İtalyanlar bir defa 
Faşist İtalya devrinde yenibaştan değiştirdiler, 
bir de ondan sonra demokrasiyi kabul etmesiy
le yeni bir Ceza Kanunu yaptılar. Demek ki 
İtalyanlar şu bizim bugün tatbik edegeldiğimiz 
kanunu iki kere değiştirdiler. Hem kökünden. 
Bizde de bu ceza kanununun mevcut ihtiyaca 
kâfi gelmediği defatle söylendi, yazıldı, karar
larla tahakkuk etti. Bu itibarla 1942 senesinde 
vekâlette bir komisyon toplandı ve yenibaş
tan bu ceza, kanununu kaleme aldı. Bu kanun 
üzerinde kâfi çalışmalar yapılıp Meclise getiril
mesi muktazi iken birdenbire karşımıza Ceza 
Kanununun on bir maddesinin tâdili diye bir 
şey gelmiş bulunuyor. Bunlardan esaslı olarak 
nazarı dikkatimizi celbeden, Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis Grupunda görüşülmesinin yapıl
dığını matbuattan öğrenmiş bulunduğumuz sağ
cılık ve solculuk cereyanı diye vasıflandırılan 
bir hususun nazarı dikkate alınması esasını 
istihdaf ediyor. 

Şimdi arkadaşlar, hakikaten burada bizden 
evvel konuşmuş bulunan arkadaşların da, teba
rüz ettirdikleri veçhile, kimse bu memlekette 
solcu cereyan dediğimiz; komünistlik, nihilist-
lik, anarşistlik namı altındaki akidelere ve tema
yüllere katiyen müsamaha göstermiyeceği bir be- • 
dahattir. Hal böyle iken nedense maddeyi yazar
ken, bunlardan mefhumların sarih olarak ifadesin
den kaçıyoruz. Ancak ve ancak uzun görüşmeler
den sonra, komisyonun yazdığı mazbatanın ışığın 
altında maddeleri anlamak müyesser oluyor. 
Eğer bu komisyon mazbatası da eklenmemiş ol
sa maddeyi anlamanın asla ve asla imkânı kal-
mıyacaktır. Bu bir redaksiyon hatasıdır, diyor
lar. Ben aksini söyliyeceğim zihniyetin ifadesi
dir. Evet tasarı süratle geldi, süratle geçti, birçok 
arkadaşlar üzerinde çalıştılar. Fakat nedense bu 
mevzuu açık ve beliğ bir tarzda ifadeden ka
çındılar. Halbuki maksadın açık bir tarzda ifa
desinden çekinilmemelidir. Sol fikir cereyanla-
riyle mücadele gayemiz, kâfi miktarda madde 
içine ve gözümüzün önüne serilmiyor. Evet, he
pimiz memlekette komünistlik yaşamasın istiyo
ruz. Anarşistliğe ve nihilistliğe yer vermiyelim 
diyoruz. Bunda hepimiz beraberiz. Hattâ bu 
memleketten kovalım. Nereye giderlerse gitsin
ler, ne kadar varsa hepsini memleketin dışına 
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atalım. Bunu istiyorsak maddeyi açık olarak 
yazalım. Bunda el birliği yapalım. Şimdi mad
deyi beraber okuyalım: 

«Memlekette içtimai bir sınıfın, diğerleri üze
rinde tahakkümünü tesis etmek veya içtimaî 
sınıfı ortadan kaldırmak için içtimaî nizam
lar..» nedir bu içtimai nizam1? Ben bu içtimai 
nizam denilen şeyin hakiki tarifini yapacak bir 
kimse göremiyorum. Yani hepimizin madde üze
rinde müşterek anlayışını temin etmek istiyor
sak, komünizm ne ise anarşistlik ne demekse bu
nu açıkça ifade edelim. Ve o komünizm denilen 
melanet şey, bu memlekete girmesin. Binaen
aleyh maddo kâfi değildir. 

Yazılış şekli bozuktur. Bir de hepimizi endi
şeye sevkeden bir 163 ncü madde vardır. İrticai 
önlemek üzere konulduğu söyleniyor. Halbuki 
madde ile Anayasanın teminat altına aldığı 
düşünme, söz hürriyetlerine, vicdan ve akide 
serbestisine müdahale ediliyor. 

Arkadaşlar; bir lâhza düşünelim, bu memle
kette irtica var mı? Biraz geriye dönelim. Pek 
iyi bildiğiniz şekilde gözlerimizin önünden geçen 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 nci 
maddesi, ondan sonra İskân Kanunu tadilâtı gö
rüşülürken gerek Komisyonda, gerek Meclis 
huzurunda o zaman iş başında bulunan Hükü
metler sarahaten, göğüslerini gererek şöyle haykı-
rıyorlardı: Memlekette ne irtica var, ne de irti
caın hortlamasına imkân var. O halde ya o efen
diler sözlerinde samimî değildi, yahut bugün ge
tirilen kanun ile Hükümet samimî değildir. Mem
lekette irtica vardır diye ortaya bir fikir sürülü
yor, nasıl irtica var bu memlekette, sorarım? 
Koyu taassubun hüküm sürdüğü devirlerde bir 
sürü inkılâplar yapıldı, ne gibi bir muhalefet 
gördünüz, nerede ters bir muamele ile karşılaştı
nız? İleri dindar şehirlerden biri olan Kasta
monu'da ilk olarak şapkayı giydik, orada bir re
aksiyon oldu mu? İsparta'da irtica hareketi baş-
gösterdiği zaman, öbür tarafta Menemen'de Ku-
bilây hâdisesi olduğu zaman böyle bir kanun ge
tirerek hürriyeti tahdide lüzum görmedik de 
bugün demokrasi devrinde böyle bir kanunun 
getirilmesi insanda hakikaten endişe uyandırı
yor. Arkadaşlar maddeler üzerinde kâfi miktar
da vuzuhla konuştular. Mücerret din kelimesi
nin ağza alınması dahi ceza tehdidi altındadır. 
Maddelere gelirsek ayrıca noktai nazarımı arze-
derim. Fakat orta yerde bir hakikat var. Tasan, 
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eskimiş, yıpranmış, bugünkü ihtiyaçlara cevap 
vermiyecek hale gelmiş, Ceza Kanunumuzun an
cak 11 maddeden ibaret kısmının tadilini derpiş 
ediyor. Eğer biraz üzerinde durulursa kanunda 
tadili iktiza eden ne kadar maddeleri vardır, 
hepiniz bilirsiniz. Dairei intihabiyelerimizde gez
diğimiz zman katil hâdiselernin çoğaldığını, bun
ların da 18 yaşından aşağı olanlar tarafından ika 
edildiğini işitiyoruz. Neden yaş hadleriyle ce
za nispetleri üzerinde durmuyoruz? Yeni cezala
rın azlığından dolayı zina hâdiselerinin çoğaldı
ğı söylenilmektedir. Bunlar Ceza Kanununun 
tadilinde düşünülmemeli midir? Neden bunları 
almıyoruz? Hele hırsızlık.. Bütün dolaşmaları
mızda dinlediğimiz şikâytlerin başında geliyor. 

Binaenaleyh, orta yerde yenibaştan ele alın
ması lâzımgelen bir Ceza Kanunu var. Şimdi 
görüşmelerine başladığımız kısım da beraberce 
gözden geçirilsin. Denildiği gibi memlekette bir 
irtica da yoktur, asla kabul etmiyorum. Ama 
maalesef komünizm vardır. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — İrticaa me
yil yok mu? 

HAZtM BOZCA (Devamla) — Ben öyle bir 
şey de tanımıyorum, ne irtica vardır, ne de ir
ticaa meyil vardır. Yalnız belki bâzı muhitler
de komünizme doğru kayan insanlar vardır. On
ları da bu kanun önliyecek diye düşünürsek 
yanlış olur. . Bakınız Hükümet ne yaptı, yal
nız ceza miktarını artırdı. Bu kâfi midir? Ni
çin dâvanın esası üzerinde durmuyoruz? Ko
münizmi önliyecek Hükümetin elinde mütaaddit 
tedbirler vardır. Yer yer haykırılıyor, bağırı-
lıyor, memleketin geçit noktalarında ve mühim 
mevkilerde komünist elemanlar var deniyor, za
man zaman isimler zikrediliyor.. Fakat bir tür
lü onlar b işin başından alınmıyor. Bunlar alın
malı. 

Memleketin, ilerisi itibariyle kötüye müte
veccih bir gidişi vardır. Hayat pahalanmak
ta, geçim daralmaktadır. İktisadi vaziyetimiz 
bozuktur. Bir türlü yoluna koyamıyoruz. 
Komünizmin âmilleri budur. Mücerret bu ka
nunu yapmakla komünizmi önliyeceğiz sanı
yorsak aldanıyoruz. 

Esasen maddelerin yazış şekli de komünizmi 
önliyecek mahiyette değildir. Kanunun yeni baştan 
komisyonda enine boyuna görüşülmesini rica di-
yorum. Esasen önümüzde 4 aylık bir müddet de ı 
vardır. Bu müddet içinde Hükümet mütehassıs ele- J 

manlarına işi tetkik ettirmek fırsatım bulur. Zan
nederim esas kanaatlerimizde aykırılık yoktur. 
Kanunun temiz bir şekilde çıkabilmesi buna 
mütevakkıftır. 

BAŞKAN .— Söz istiyen arkadaşlar var, bir 
de yeterlik önergesi vardır. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (İstanbul) — Şah
sım mevzuubahis oldu, söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Size söz vereceğim. Yalnız 
daha evvel önergeleri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Oörüşme yeter; maddelere geçilmesini teklif 

ederim. 
İzmir Milletvekili 

Ekrem Oran 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle tasarının Ada

let ve Anayasa komisyonlarında tetkik edilmek 
üzere iadesini teklif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
"Hasan Dinçer 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzedilen sebeplerden dolayı tasarı

nın komisyona iadesini teklif ederiz. 
Manisa Afyon Karahisar Kayseri 

M. Alakant A. Vezir oğlu K. Gündeş 
Eskişehir Eskişehir Kavseri 

K. Zeytinoğln A. Potuoğlu F. Apaydın 
Eskişehir İçel 

H. Polatkan S . lnankur 

BAŞKAN — Osman Nuri Koni. 
OSMAN NIIRt KONİ (İstanbul) — Feri

dun Fikri hazretleri bana ((TÜlüşmeler ve haz
retleri mülga sesleri) tariz ettiler. Evvelâ ha
ta ettiğimi söylediler. Belki hata ederim. Fakat 
bu mtfddede hata etmediğim kanaatindeyim. 
Kendileri Kurunu Vustada yaşadıklarını zanne-
cferek. Papa Aleksandr Bûr.iiya gibi hata et
mediklerini söylediler. Belki Aleksandr Buruya 
gibi hata etmez sayıyor kendisini. Ben aksini 
iddia etmem. 

Fakat ben Feridun Fikri 'yi daha başka gör
mek isterdim, göremediğim için üzüldüm, amca
sı itibariyle üzüldüm, merhum Lfitfi Fikri Bey 
hatırıma geldi. Tabiati, mizacı itibariyle ka
tiyen ona benzemiyor. Hattâ diyebilirim ki, 
amcası Lûtfı Fikri 'nin tırnağına bile benzemi
yor. (OulüşmeUr) 
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Sonra ben isterdim ki, Feridun Fikri arkada- ı 

şımız hukuki mânası, hukuki şümulü ve ihtiva 
•ettiği mefhum itibariyle burada lâyiklik ıstılahına ı 
mâna versinler, tâyin etsinler, tarif etsinler, ede
mediler. (Sağdan edemezler sesleri). Edemez ta-
biatiyle. Demin arzettim, bunu kendilerinin ağ
zından işitmek isterdim. Lâyiklik mâna itibariyle 
nedir arkadaşlar?. Soruyorum kendilerine, Diya- I 
net îşlerinin Bütçesini buraya getirmek, Dinî | 
Evkaf Bütçesini buraya getirmek, lâyiklik midir?. 
Evet diyemez. O halde lâyikliği yanlış tarif edi
yorlar. Sonra karşımızda gayri müslimler, bun
lara verilen hak müslümanlara verilmemiştir. On- I 
larda, cemaatler hâkimdir. İşlerine karışıyor mu 
Hükümet?. Hayır, karışmıyor. Neden bizlere ka
rışıyor?. i 

Sonra tekrar soruyorum; Feridun Fikri Bey
den soruyorum. Dinî kitaplar telif ediliyor. Dinî 
kitaplar telif ettirebilir mi Hükümet?. Bunu j 
Hükümet mi hazırlatır, yoksa cemaatin din adam- I 
lan mı?. Hakiki lâyiklik mefhumunu arzediyorum; 
teklif ettirmek Hükümete değil, cemaatlere aittir, 
Dinayet işlerine aittir. FaVat bu teşkilât Hükü
mete merbuttur. Buda lâyiklik mi arkadaşlar?. Lâ
yikliği ayaklar altına almak istiyorlar. Memlekette 
irtica varmış demek istiyorlar. Ayıptır, 

Bu, Türk milletine bühtandır, yakışmaz, mem
lekette irtica yoktur. Vehme itibar yoktur. Teveh-
hüme itibar yoktur. Türk milletine iftira edile
mez. Edenlere hayret ediyorum, teessüf ediyo
rum. Bir söz daha söylediler, bunun cevabını, Fe
ridun Fikri hazretlerine lûtfi fikri ile mukayese 
etmekle verdim. Kendisinin emrazı asabiye müta-
hassısı olduğunu bilmiyordum, kendisinin papa 
olduğunu bilmiyordum. Sonra ben soruyorum, 
evet Hiristiyanlık Dini olsun Müslümanlık olsun 
musevilik olsun din, aleti siyaset yapılamaz. Din
sizlik yapılabilir mi?. Onun cevabını verebilir mi? 
Çünkü dinsizlik de bir akidei vicdaniyedir. Ba
tıl bir dindir. Ne olursa olsun o lâyiklik nazarın- I 
da dinle müsavi bir vaziyettedir. Çünkü tevazün 
başka türlü olamaz. 

Sonra birşey daha buyurdular. Fakat bu kür
süden bir hak ve adalet kürsüsü olduğunu unut- I 
tular. Osman Nuri Koni'de hâkimdi dediler. Hâ
kimler insandırlar. Feridun Fikri Bey ben böyle 
hâkimlerdenim, ben dalkavuk değilim. (Soldan 
gülüşmeler, sağdan bravo sesleri) 

BAŞKAN—Başbakan. I 
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FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Evvelâ ben cevap vereyim. Ondan sonra Baş
bakan konuşsunlar. 

BAŞKAN — Söz Başbakanın. 
BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Si

vas) — Arkadaşlar, huzurunuza sunulan kanun 
tasarısı hakkında karşı parti mensupları arka
daşların sözlerini dikkatle dinledim. Bütün bu 
sözlerde iki duygunun çarpıştığına şahit oldum. 
Birisi, vatan duygusu, diğeri, particilik kay-
gusu. 

Vatan duygusu ile bütün arkadaşlar, geti
rilen kanunun lüzumuna inanıyorlar. Komü
nizme aleyhdar bulunuyorlar. Memlekette her 
ne suretle olursa olsun bir irticaın baş göster
mesini istemiyorlar. 

Memlekette irtica yok diyorlar. Bunu ben 
de kabul edeyim-. Fak^t arkadaşlar irtica ko
münizm siması altında tezahür edebilir ve etti
ği yerler vardır, irtica teşvik edilebilir ve edil
diği zamanları görmüşüzdür. Vaktiyle inkılâp
lar yapıldı. Bugüne kadar irtica olmada, diyor
lar. Birçok hâdiseleri unuttukları anlaşılıyor 
Birbirinin, velyeden irtica kıyamların, vuku bul
dukları zamanları da unutmıyalım ki, Takriri 
Sükûn Kanunu yürürlükte bulunuyordu. İrtica 
ve ihtilâller için istiklâl Mahkemeleri kurmak 
imkânı mevcuttu. Bütün bunlara rağmen bu is
yanlar oldu. Şimdi deniliyor ki ; bütün bu fe
nalıklar olmasın, hepimiz aleyhindeyiz ama 
bunu önliyecek kanun yapmayın. Bunun mâna
sını ben anlıyamadım doğrusu. Kendileri izah 
ederlerse çok iyi olur. Biz kimseyi asmıyoruz 
kesmiyoruz. Bir hâdise olmadan evvel, senin 
zihninden şöyle bir mesele geçmiş, diye kimse
yi mahkemeye göndermiyoruz. Hükmü verecek 
olan mahkemedir. Fiil sabit olduktan sonra, 
tebarüz ettikten, meydana çıktıktan sonradır ki, 
mahkemeye vermek salâhiyetini istiyoruz. 

Sayın arkadaşlar; evvelâ şunu belirtmek is
tiyorum ki, bu kanun demokrasiyi öldürmek 
için değil, demokrasiyi yaşatmak için getiril
miştir. (Soldan bravo sesleri). Demokrasi, bir 
memlekette sükûn olursa herkes serbestçe fikir 
ve kanaatlerini söyliyebilirse ovakit yaşar. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bu, kanunla değil, (Sağdan gürültüler). 

BAŞKAN — Sükûtu ihlâl ediyorsunuz. 
BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 

(Devamla) — Biz memlekette ihtilâl ve irticai 
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yaşatmıyacağız. Buna meydan vermemek için 
çalışıyoruz. (Sağdan gürültüler). 

Demokrat Parti Başkanı ile bu mesele hak
kında birkaç defa konuştum. Demokrat Parti 
Başkanı daima irtica endişesini izhar etti. Ben 
de kendisine irticai önliyecek bir kanun tasarısı 
hazırlıyacağımı söyledim. Sizlere mi, Başkanj-
mza mı inanayım? Rica ederim samimî olunuz 
efendiler. (Soldan bravo sesleri). 

KÂMlL GÜNDEŞ (Kayseri) — Burada ol-
mıyan bir başkandan bahsetmemelisiniz. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Devamla) — Genel başkanınıza birşey söyle
miyorum. Kendisi, bana irticadan defatle şikâ
yet etti, endişelerini izhar etti. Ben de bir 
kanun yaptığımızı ve Meclise arzedeceğimizi 
söyledim. Sizin başkanınız aleyhinde birşey söy
lemedim ki. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Politika yapıyorsunuz. (Sağdan, politika ya 
pıyorsunuz sesleri). 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Devamla) — Asla. Politikayı sizler yapıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; sizi sükûnete da
vet ederim müzakerenin nizamını bozarsanız 
içtüzüğün maddelerini tatbik etmek mecburiye
tinde kalacağım. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Devamla) — Muhalif ve muvafık herkes bil
melidir ki, bugünkü Hükümetin tek hedefi bu 
memlekette huzur ve sükûnu muhafaza etmek 
ve huzur ve sükûn içerisinde demokrasinin ilmî 
esaslara ve medeni memleketlerde görülen şekil
lere uygun olarak inkişafını hazırlamaktır. 

Dr. AZIZ KOKSAL (içel) — Bu kanunla ol
maz. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Devamla) — Kanun belki hiç tatbik edilmez. 
Fakat Hükümet elinde böyle bir kanunun bu
lunması, memleket düşmanlarına ve fena düşü
nenlere karşı Hükümeti, önleyici imkânla teçhiz 
edecektir. (Sağdan: Tehdit olarak kullanmak 
için sesleri). Hayır, tehdit olarak kullanılmak 
için değil, hainlerin cinayetlerini önlemek i^in. 
soldan: (Bravo sesleri). 

Bir arkadaş, yani Millet Partisi Grup Baş 
kanı Osman Nuri Koni, fikirlerini söyledikten 
sonra şahsımdan bahsetmemiş olsaydı onun H r 

. 1949 O : 3 
mâna ifade etmiyen ve sizin de ne söylemek is
tediğini anlamadığınız sözleri üzerinde dura
cak değildim. Onu dinlerken, itiraf edeyim ki, 
hem hayranlık, hem de hayret duydum. Hayran
lık duydum, Yargıtay üyeliğine kadar çıkmış 
olan bir arkadaşın vicdan hürriyeti hakkındaki 
anlayışını dinlediğim zaman. Bu anlayış karşı
sında hiç şüphesiz bütün sofistler lâlüebkem ka
lırlar. Hayret duydum, B. M. M. nde bir parti 
grupu başkanı olan zatın lâyisizmi anlayışı kar
şısında.. (Sağdan bir ses, işinize gelmiyor). 

Arkadaşlar! Bu arkadaş acaba 25 seneden 
beri bu memlekette değil mi idi? Başka bir dün
yada mı yaşıyordu? 

OEMAN NURl KÖNl (İstanbul) — Sizinle 
beraber, Türkiye'de yaşadım. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Devamla) — O halde bu müddet zarfında olup 
bitenleri hiç anlamamışsınız. Binaenaleyh vic
dan hürriyetinin ve lâyisizmin ne demek oldu
ğunu ve bizim bunu nasıl anladığımızı biraz 
izah etmek lâzımdır. 

Vicdan, insanda iyilik ve kötülük farkını 
temyiz etmek melekesidir. Bu meleke insanda 
fıtrî olarak vücut bulur. Ana, babanın telkini, 
tahsil ve terbiyenin verdiği tesirlerle inkişaf 
eder. Bu suretle her insan bu temyiz etmek me
lekesi neticesi olarak kendisince iyi olarak neyi 
görürse onu kabul eder ve ona inanır. Vicdan 
hürriyeti demek vatandaşın iyi gördüğü şeyi 
kabulde serbest olması ve haricî bir tesirden 
masun kalmasıdır. 

Bu izaha göre bu kanunun ferdin vicdan 
hürriyeti üzerinde tesiri nedir? Bunu anlıyama-
dım. Bilmiyorum, siz ne dersiniz? 

Lâyisizme gelince; bizim anlayışımıza göre 
lâyisizm, Devlet işlerine yani milletin hayati 
kanunlarına esas olarak başka membalara mü-
racat etmeksizin B. M. Meclisinin hükümlerini 
sağlamaktır. Din ile dünyayı ayırmanın mâna
sı budur. Lâyisizmi dünya işlerine din işlerini 
karıştırmamak diye tarif ediyorlar ve bundan 
lâyisizmin bir nevi dinsizlik olduğu neticesini 
çıkarmak istiyorlar. Fakat bizim anlayışımız 
hiç de böyle değildir. Bizim anlayışımızda lâyi
sizm, bizim hayata ait bütün kanunlarımızı an
cak B. M. Meclisi yapar demektir, başka hiçbir 
membaa istinat etmeyiz demektir. Açıkça izah 
edeyim daha şu demektir : Arabistan'ın Hicaz 
çöllerinde yetişmiş olan İmam Malik, bin bu 
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kadar sene evvel, o zamanın ve o muhitin icap 
ve ihtiyacına göre yaptığı içtihatlara ittiba 
edecek değiliz, (Soldan bravo sesleri ve alkış
lar) Yine söyüyeyim, Afrika'da Berberler ara
sında yaşıyan İmamı Hanbeli'nin, memleketi
nin icap ve ihtiyaçlarına göre kurduğu esasla
rı kabul edecek değilim. Bizim kabul edeceği
miz kanunlar, bu memleketin ihtiyaçlarını bi
len yine bu memleketin en güzide evlâtları ola
rak seçilip B. M. Meclisine gelen milletvekille
rinin tanzim edecekleri kanunlardır. (Soldan 
alkışlar). 

Şimdi gelelim din meselesine; 
Bunun haricinde herkes vicdanen hürdür, 

inandığı şeye hür olarak inanır. Ve biz müslü-
man olmak itibariyle, Hazreti Muhammedin 
din olarak telkin ettiği her şeye inanıyoruz, ve 
ona göre ibadetlerimizi yapmakta serbest bu
lunuyoruz. Din de bu demektir. Evet, ibadette 
hürüz, hiç kimseyi camie gitmekten menet-
miyoruz. (Osman Nuri Koni'ye hitaben) Ya
hudilere ağzınızın suyu aktı halbuki müslü-
manlar da onlar gibi şerbetçe camilerine gidi
yor ve ibadetlerini yapıyorlar. Bu memlekette 
hiç kimse müslümanlarm ibadetlerine mümana
at edemez, edemiyecektir de. 

Bizce müslümanlık dinin ana hükümleridir, 
sonradan uydurma hurafeler değildir. Din hü
kümlerine tamamen riayet eden bir müslüma-
na bu memlekette hiç kimse müdahale edemez. 

OSMAN NURİ KÖNl (İstanbul) — Böyle 
bir iddia yoktur. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Devamla) — Fakat siz dediniz ki bu memle
kette Yahudiler serbestçe ibadetlerini yapı
yorlar müslümanlar yapamıyorlar ve gene de
diniz ki bu kanunla müslümanlara kastedil
miştir. 

OSMAN NURİ KÖNl (İstanbul) — Sen 
ediyorsun. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Devamla) — İlk mekteplerde din dersleri 
okutturmaya başlıyan Hükümetin başkanıyım. 
Bu memlekette müslümanlara namazlarını öğ
retmek, ölülerini yıkamak için imam, hatip 
kursları açan bir Hükümetin başkanıyım. Bu 
memlekette, müslümanlığın yüksek esaslarını 
öğretmek için İlahiyat Fakültesi açan bir Hü-
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kümetin Başkanıyım. (Soldan bravo sesleri al
kışlar) 

Arkadaş vicdanını önüne al. 
OSMAN NURİ KÖNl (İstanbul) — Ben 

Küstah değilim. Küstah diyemezsin. 
BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 

(Devamla) — Küstah demedim. Vicdanını 
önüne al, bana, müslümanlığa kasteden adam 
diye hiç kimse hitap edemez. Ben, bilerek ina
nan bir müslümanım. 

Seni de herkes bilir, beni de... 
OSMAN NURİ KÖNl (istanbul) — Yalan 

riyakâr. (Gürültüler kürsüden konuş sesleri) 
BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 

(Devamla) — Arkadaş, kendi vasfınızı söylü
yorsunuz. Arzettiğimiz bu kanun, her şeyden ev
vel muhtelif kisvelerde beliren ve belirmesi türlü 
memleketlerde görülen komünist harekâtının in
kişafına meydan vermemek, memleketin huzur ve 
sükûnunu temin etmek ve nihayet demokrasimizi 
hür ve serbest bir muhit içinde yaşatmaktır. 
Bundan dolayı kanun üzerinde karşı partiler
deki arkadaşların endişeye düşmelerine zannedi
yorum ki hiç mahal yoktur. Tatbikat bunu gös
terecektir. Hepimiz birlikte temenni edelim ki 
bunun aksi varit olmasın.- Olduğu zaman hükü
met millete karşı mesuldür. Asayişi muhafaza 
için hükümete lâzımgelen salâhiyeti vermezseniz, 
hükümet birşey yapamaz, işte o vakit mesuliyet 
Hükümete ait olamaz. Mesuliyet, bu kanunu red
dedenlere teveccüh eder. 

Bu kanun tasarısını huzurunuza arzetmemizin 
başlıca saikı, arkadaşlar, Osman Nuri Köni'nin 
şahsında temessül ettiği sözlerinden anlaşılan 
Damat Ferit gibi Hilâfet Orduları kurmak isti-
yenlerin yahut memleketi kanlara boğmak istiyen 
derviş Vahdetîlerin belirmesine meydan verme
mektir. (Soldan bravo sesleri) 

Kanun hedefi budur. (Soldan bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Ye
terlik önergesini oya koymadan evvel şahsı mev-
zuubahis olan Feridun Fikri Düşünsel'e söz ve
rilecektir. 

Saat sekize gelmiştir. Yarın onda toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Kanunu tasarısının geçici 65 nci maddesinin (E) fıkrasına ilâvesi 

istenen fıkra hakkındaki önergeye verilen oyların sonucu 
(önerge reddedilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Ragit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Pakihe öymen 

ANTALYA 
Numan Aksoy 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

ü ye sayısı : 4öö 
Oy verenler 220 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler 125 

Çekinserler 7 
Oya katılmıyanlar : 231 

Açık Milletvekillikleri : 14 

[Kabul edenler] 
Cemil özçağlar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Unen 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet öktem 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

İÇEL 
Salih İnankur 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Taşçıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Ali Dikmen 

KONYA 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Naim Hazim Onat 

Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Osman Taner 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkat 
Kâmil Coşkunoğlu 
Faik Kurdoğlu 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Asım Gürsu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 

SAMSUN 
Mehmed Ali Yörüker 

SİVAS 
tsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

TRABZON 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Orhan Seyfi Orhon 
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AFYON KARAHlSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
01. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BOLU 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
01. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 

DENİZLİ 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 

ELÂZIĞ 
Puad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Esat Çınar 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 

Fethi Mağara 
KAYSERİ 

Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Peyzioğlu 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Mustafa N. Karaköylü 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Dr. Memduh N. Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

NİĞDE 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

Ali Zırh 
SAMSUN 

Cemil Bilsel 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 

SlNOB 
Cevdet Kerim lncedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

URFA 
Osman Ağan 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 
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[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 

AFYON KARAHÎSAR I 
Gl. Sadık Aldoğan 
Şahin Laçin j 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tünce 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (t.) 
Halid Bayrak (t. Ü.) 
(D 

AMASYA 
Esad Ura s 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
tlısan Ezğü 
tsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut | 
Tayfur Sökmen I 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
(î.) 
Orgl. Kâzım Özalp 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lfttfî Gören 
Htftoabm&n R. öymen| 

KARS 
Zihni Orhon 

KOCAELİ 
Sedad Pek 

Celâl Sait Siren I 
BURDUR 

Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Oerçeker 
(î.) . . . . . . . . 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer I 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (1.) 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem | 
Dr. Cemal Kazancıoğlu I 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Münir Çağıl 
tsmet Eker (t.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdı Berkman 
( t ) . - • ' • • • 

Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (1.) 
Feyzi Kalfagil 
thsan Hâmid Tigrel | 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Fethi Erimfağ | 

MARAŞ 
Abdullah Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 

Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Raif Dinç (t.) 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
(t) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
( t . ) . : - ' • • 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
(t.) 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
Dr. Oajip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞÂNE 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim gfevetn 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

HATAY 
Abdullah Çilli 

Abdülgani Türkmen (î.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salam on Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (t.) 
Ahmet Kem al Sili vrili 
Hamdullah S. Tanriöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Tiâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tuğa* 

[Oya kattlmtyanlar] 
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KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERÎ 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullh Ürkün (î.) 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kan su 
Dr. Fuad Um ay 

KIRŞEHİR 
îsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
îsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Amiral Şükür Okan 
tbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Ol. Ali Fuad Cebesov 
(t.) 
Seda d Çumralı 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Trmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet t. Gürsoy 

B : 104 8. 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
tsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yaşar özey (î.) 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankııt 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 

6.1949 O : 3 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SltRD 
Etem îzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Tiutfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Mutta 1 ip öker (I. Ü.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Recai Güreli (I. Ü.). 
Reşit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (t.) 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
tbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Tsmail Ergener 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan (î.) 

[A çık Milletvekillikleri] 

Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
îçel 

1 
1 
1 
1 

istanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 

. 2 
1 
1 
1 

Mardin 
Muş 
Tokad 

2 
1 
1 

Urfa 1 

14 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa verilen oyların sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Pakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
01. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Agabeyoglu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 295 
Kabul edenler : 293 

Reddedenler 2 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar : 156 
Açık Milletvekillikleri : 14 

[Kabul edenler] 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçm 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 

Ahmet îhsan Zeyneloğlu 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalf akil 
Osman Ocak 
Şeref Ulug 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabrı Akgöl 
Salim Altug 
Mesut Çankaya 

Nafiz Dumlu 
Şaki? îbrahimhakkıoğ'u 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Tahsiü Tüzün 

HATAY 
Gl. E?up Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

İÇEL 
Salih İnankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
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Şevki Yalvaç 
İSTANBUL 

Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Uernirelli 
Osman Nuri Koni 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Ahdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tuaraç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdı Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tîlmtfirk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait. Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
R<*şid özsoy 
Faik Sel er 
Ömer Tasçıo&lu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atnf Kan su 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

B : 104 
KOCAELİ 

Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Ilulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korsrl, Ali Rıza Artunkai 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 

8.6.1949 O : 3 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
tbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalg»y 
Ömer karâtaş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

SİİRD 
Etem izzet Benice 

Sabri Çeliktuğ 
SİNOB 

Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim încedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TOKAD 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Dan iş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarmıbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan , 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
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Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

B : 104 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
Şiııasi Devrin 

8.6.1949 O : 3 
ismail Ergener 
Ahmet GüreL ' 
Sabri Koçer 

Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Aşkar 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 

[Oya katılmtyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak (î. Ü.) 
(t) 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
tbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
thsan Ezğü 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Emin Bil sren 

BALIKESİR 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
(î.) 
Süreyya örsreevren 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 

BOLU 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Karesioğlu 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (t.) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Münir Çağıl 
ismet Eker (I.) 

DENÎZLÎ 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Hulusi Ora! 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (t.) 
ihsan Hamid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erim çağ 
Mahmut N. Gündü/alp 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Fahri Kara kaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Saeıroelu 

ERZURUM 
Raif Dinç (I.) 

Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (1.; 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(t) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Dr. Abdürrahman Melek 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen (I.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koral tan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Dr Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 

Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel (Bakan) 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 

KAYSERİ 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 
tbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet t. Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 
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Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelci 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Şevket Basit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğhı 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Hasan Beşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Perid Alpaya 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Hüseyin Ulusoy 

ÖRDÜ 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belul 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 

Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SSRD 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kok 
Yusuf K. Tengirşek 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı 
Abidin Yurdakul 

TOKAD 
Reşit önder 
Refik Ahmet Sevengil 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 

1 

Kastamonu 1 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

TRABZON 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hasan Saka 

URFA 
Atalay Akan 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Încealemdaroğlu 
Nuri Tarhan 
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