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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Dev
let ve belediye hastaneleri başhekimleriyle ser
vis şeflerine tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifiyle 

Kayseri Milletvekili ismail Berkok ve 2 ar
kadaşının, hava smfı mensuplarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı Ka
nunun 10, 12 ve 14 ncü maddelerinin değişti
rilmesine dair olan 4334 sayılı Kanuna bir ge
çici madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi 
istekleri üzerine geri verildi. 

Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'm, Tekel Ge
nel Müdürlüğü yapı işlerinin Bayındırlık Ba
kanlığına devri hakkındaki Bayındırlık Ko
misyonunda bulunan kanun teklifinin Bütçe 
Komisyonuna verilmesi, kabul olundu. 

Kocaeli Milletvekili Ethem Vassaf Akan'-
m, Atlantik Paktına iltihakımız hakkında İn
giltere Dışişleri Bakanı Mr. Morison'un Avam 
Kamarasında vâki beyanatına dair sorusuna, 
Dışişleri Bakanı cevap verdi. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığının yıllık geliri ile gideri miktarına, 
sandık mensupları için ev inşasının düşünülüp 
düşünülmediğine, Emekli Sandığı ile İşçi Si
gortalarının tevhidi hususundaki çalışmalara 
ve bu konuda bir kanun tasarısının hazırlanıp 
hazırlanmadığına dair sorusu, Maliye Bakanı 
oturumda hazır bulunmadığından gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut ' -
un, Karabük Demir ve Çelik fabrikalarında ça
lışan mühendis, memur ve teknisiyenlerden bâ
zılarının işlerinden uzaklaştırılması sebebine, 
tahsil ve ihtisas durumları ile sicillerine naza
ran gördükleri ceza ve taltif işlemlerine ve na
killerin randımana yaptığı tesir dereceleriyle 
yerlerine yapılan ve yapılacak tâyinlere; 

Gelirleri mahdut ve bütçeleri dar olan ma
hallî idarelere ait hastane ve sağlık müessese
leriyle Kırşehir Hastanesinin Umumi Muvaze

neye alınmasının düşünülüp düşünülmediğine, 
özel idare ve belediye hastaneleri genel gider
lerine yardım için 1951 yılı Bütçesine konulan 
paranın ne ölçüde ve nerelere tevzi edildiğine ve 
KırşeJıir Hastanesine yapılan yardım miktarına 
dair soruları, kendisi oturumda hazır bulunma
dığından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku ile 
İzmir Milletvekili Necdet încekara "nm Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller hkkındaki Kanunun 
ikinci maddesinin değiştirilmesine ve aynı mad
deye bir fıkra eklenmesine dair Kanun teklifle
rinin reddi hakkındaki İçişleri Komisyonu ra
poru kabul edildi. 

Mardin'de oturan Sait Omay ve arkadaşının 
(Hacı Sadık Ağa Vakfı) hakkındaki dilekçesi
ne dair olan Dilekçe Komisyonu raporu, kabul 
olundu. 

Yükseköğretim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri 
hakkındaki 5375, 5661 sayılı kanunların bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun ta
sarısı ile; 

Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
ile Erzurum Milletvekilleri Enver Karan ve 
Fehmi Çobanoğlu'nun, Gelir Vergisi Kanununa 
bir madde ve 24 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun tekliflerinin Komisyonda 
bulunan maddeleri henüz gelmediğinden görüş
meleri, başka Birleşime bırakıldı. 

Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesine dir Kanun tasarısının birinci görüşül
mesi bitirildi. 

23 . VII . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Kayseri Milletvekili 

S. Y%rcah 1. Kirazoğlu 
Kâtip 

Tokad Milletvekili 
M. önal 

Sorular 

Sözlü sorular 
Balıkesir Milletvekili Vacid Asena'nın, Yol 

Vergisinin hakiki ihtiyaca cevap verecek şekil
de yeni esaslara göre ıslah veya tadilinin düşü

nülüp düşünülmediğine ve bu verginin kaldırıl
ması halinde bütçede hâsıl olacak açığın ne su
retle kapatılacağına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/422) 
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Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun, 
Erzincan da Bayan Neçmiye'nin dayısı Nuri Sa-
ğıroğlu ile müşterek bulunduğu arazisinin göç
menlere bağışlanma işinin nasıl olduğuna dair 
sözlü soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/423) 

Yazılı sorular 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-

cıgiller'ih Zonguldak ili için tarım alanında ne 
gibi kalkınma tedbirleri alındığına, bu il halkı
nın gelirini artırmak ve geçimlerini sağlamak 
üzere meyvacılık, bağcılık, ziraat aletleri tesis
leri kurulması yolundaki çalışmalara, Bartın, 
Çaycuma, Devrek, Ereğli ve Safranbolu gibi il
çelerde fidanlıklar ve yağlı tokum veren bitki
lerin tamiminin düşünülüp düşünülmediğine da
ir yazılı soru önergesi. Tarım Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/421) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Toprak Ofisi için yaptırılan çelik 
hangarlarla siloların Makina ve Kimya Endüs
trisi Kurumu ile yerli sanayiciler tarafından 
imal ve inşasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret 
ve işletmeler bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/420) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, İş veren ve işçi temsilcilerinin iş ih
tilâflarında yargıçlık etmelerinin Anayasaya 
muhalif bulunduğuna ve îş Mahkemeleri Kanu

nunun değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair yazılı soru önergesi, Adalet ve Çalış
ma bakanlıklarına gönderilmiştir (6/419) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, işsizlik Sigortası üzerindeki çalışma
lara, Zonguldak ve Karadeniz bölgesinde hasta
lık sigortasının ne zaman tatbik edileceğine ve 
bu bölgedeki muhtelif teşekküller için verem 
tecrithaneleri ve 400 yataklı bir prevantoryum 
tesisinin düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 
soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/418) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
eıgiller'in, Endonezya ve Bingazi Devletleri ile 
olan siyasi münasebetlerimize, Endonezya, Pa
kistan, Hindistan, Bingazi dâhil Afrika'da ku
rulmuş bulunan devletler ve siyasi teşekküllerle 
ticari münasebetlerimizi geliştirmek için gere
ken teşkilâtın kurulup kurulmadığına, tekel 
maddeleriyle iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 
istihsal, imal ettiği malların bu memleketlerde 
satışım sağlayıcı ne gibi çalışmalara girişildi-
ğine ve bu yerlere Devlet bünyesinde çalışan 
teknik ve ticari elemanlarla özel teşebbüs ve ser
maye sahiplerinden müteşekkil bir iki heyetin 
gönderilmesinin derpiş edilip edilmediğine dair 
yazılı soru önergesi Dışişleri, Ekonomi ve Tica
ret, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/417) - v'v..,f 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/1 ve 

A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapümasi 
hakkında kanun tasarısı (1/230) (Bütçe Ko-̂  
misyonuna). 

Teklif 
1. — idareci Üyeler Kurulunun, Türkiye 

Büyük Mille Meclisi 1951 yılı Bütçesinde deği. 
ş'-klik yapılması hakkında kanun teklifi (2İ/281) 
(Bütçe Komisyonuna). 

Tezkereler 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 

1946 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğu hakkında, Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/215) (Sayıştay Komisyonu
na), 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün . 1946 

Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiri
minin sunulduğu hakkında Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/216) (Sayıştay Komisyonuna). 

önerge 
3. — Tokad Milletvekili Mustafa özdemir'in, 

1 Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 20 . 
VII -; 1951 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
1008 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi (4/YI2) (1 Numaralı Geçici Dilek
çe Komisyonuna), 

Raporlar 
4. — Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtına 

dâhil memleketler arasındaki mübadeleleri ser
bestleştirmek amaciyle mezkûr Teşkilâta dâhil 
memleketler arasında imzalanan (Avrupa Te
diye Birliği Anlaşması) na katılmamız hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyon-

24* — 



B : 103 23.7 
lar: raporları (1/172) (Gündeme), 

5. — Hayvan1 ar Vergisi Kanununun 4226 
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Sıtkı Yırcal^'nın, Hayvanlar 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve aynı kanuna geçici bir madde eklen
mesi ve Erzurum Milletvekili Sabri Erduman 
ve Çoruh MiPetvekili Mecit Bumin'in, Hayvan
lar Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun teklifleri ve Maliye, Ta
rım ve Bütçe komisyonları raporları (1(/117, 
2/103, 2/143) (Gündeme), 

6. — îlk tahsil üzerine bir yıllık meslekî tah
sil görmüş olan köy ebelerinin, Memurin Kanu
nunun 2919 sayılı Kanuna değişen 64 neü mad
desi hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak is
tihdam edilip edilmiyeceği hususunun yorum
lanması bakkmda Başbakanlık tezkeresi ve Ge
çici Komisyon raporu (3/195) (Gündeme), 

7. — îstanbul Milletvekili İhsan Altınel ve 
Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm, îş Kanu-

1951 0 : 1 1 
4un bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
5(518 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) fık-
liasmm değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ça-
lfşma Komisyonu raporu (2/75) (Gündeme), 
1 8 . — İzmir Milletvekilleri Avni Başman ve 

İİuhittin Erener'in, Gümrük Muhafaza Komu
tanlığı eski tayfa^rmdan Alioğlu Hüseyin Toy-
cfcnlar'a aylık bağlanması hakkında kanun tekli
fi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(Ş/221) (Gündeme); 

i 9. — Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin 
İMfillî Eğitim Bakanlığına devri hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Millî Eği
ti jn ve Bütçe komisyonları raporları (1/1.86) 
(Şündeme); 

| 10. — Tütün ve müskirattan almacak müda
faa vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kanunun (B) 
vej (C) fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanu
nu; değiştiren bâzı hükümlerin yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel ve Bütçe Komisyonları raporları (1/111) 
(Giündeme). 

BÎEÎNCI OBURUM 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekilil Mustafa Zeren 
KATİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), j Füruzan Tekil (tstanbul) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN— Yetersayı vardır, oturumu açı
yorum. 

Tasarıların sorulardan eyvel görüşülmesi 
hakkında iki önerge var, okuyoruz: 

Sayın Başkanlığa 
23 . VII. 1951 Gündeminin son maddesine 

alman Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar hak
kındaki kanun tasarısının önemine binaen söz
lü sorulardan Önce görüşülmesinin Yüksek Mec
lisin tasvibine arzolunmasını teklif ederiz. 

Denizli Milletvekilleri 
Refet Tavaslıoğlu Fikret Başaran 

Sayın Başkanlığa 
İCanun ve tasarıların sözlü sorulardan önce 

konuşulmasını arz ve teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

M. özbey 
ŞAŞKAN — îki önergeden birincisi betahsis 

Atatjürk Kanununun tasarılardan ve sözlü so-
rula|'dan evvel konuşulmasına dairdir. Binaen
aleyh evvelâ bunu oyunuza arzediyorum. 

Bu tasarının diğer tasarılardan ve sözlü so
rulandan önce konuşulmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci teklif; bütün tasarıların sorulardan 
önce jmüzakeresine dairdir. Bu teklifi oyunuza 
arzejiyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,,, Ka
bul edilmiştir. 

250 
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4. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

1. •.— Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hak-
kmda kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa ko
misyonları raporları (1/167) [1] 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu raporunu 
okutuyorum. * 

( Rapor okundu) 

BAŞKAN — Okunan rapor hakkında söz 
istiyenler lütfen isimlerini yazdırsınlar... 

ÎSMAİL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) — 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Komisyonunun 
raporu okundu, hepimiz dikkatle dinledik. Bu 
hususta müzakerelere geçilmeden evvel usul 
bakımından halledilmesi icabeden iki mühim 
nokta vardır. Bunu şöyle izah edebiliriz. Ko
misyon raporunda 8 itibari oyla bir ekseriyete 
varıldığı ifade edilmekte ise de bu, indî ve 
mualleldir. Zira Yüksek Meclisiniz tasarıyı 
Anayasa Komisyonuna havale ederken şüphe
siz ki, tümü itibariyle Anayasanın tümüne ay
kırı olup olmadığı cihetinin tetkik ve tesbitini 
hedef tutmuştur. Komisyonda bir gün sabah
tan akşama kadar esaslı müzakere ve münaka
şalar cereyan etti. Neticede yüksek Meclisin 
isteğine uyularak takrir sahiplerinin ileri sür
dükleri sebeplerle tasarının tümünün Anaya
saya aykırı olup olmadığı cihetinin sarahaten 
reye konması icabederken böyle yapılmadı. 
Azalardan birinin yazılı bir takriri ile yalnız 
69 ncu maddesine göre, Anayasaya aykırı olup 
olmadığı reye kondu.. 

Arkadaşlarımızdan muhterem Ercüment Da
malı müzakereler sırasında maddeleri bakımın
dan Anayasanın tümüne aykırı olduğu nokta
sında beyanatta - bulunmuş ve bu tarzda reye 
konması karşısında da müstenkif olduğunu 
açıklamış iken bilâhara; başka yönlerden tek
rar reye konacağını düşünerek yalnız 69 ncu 
madde bakımından aykırılık mütalâa etmedi
ğini beyan ile müstenkif kalmaktan rüçu et
miştir. 

[1] 142 ye ek sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Bidayette sayın Ercüment Damalı gibi müs
tenkif kalan ve neticenin tasarının tümünün 
Anayasaya aykırı olmadığı şeklinde çıkacağını 
gören muhterem Sabit Sağıroğlu müstenkif -
likten vazgeçerek sayın Faik Ahmed Barut
çu 'ya ilk ve sarih cümlesile iltihak ederek 
ben bu esbabı mucibeli takrire ve neticesine mu
halifim, zira ikinci defa reye konacağını zannet
miştim. Ben de Ercüment Damalı gibi müsten
kif kalmaktan rücu ediyorum ve oyumu aleyhte 
kullanıyorum dediği halde bu da nazara alın
mamıştır. 

Raporun altında yazmış olduğu meşruhat da 
bu yolda olduğuna göre tasarının Anayasaya 
aykırı olduğuna dair olan reyler mecmuu sekize 
baliğ olmaktadır. Şayet Ercüment Damalı arka
daşımızın esas reyi nazara alınır da (ki Mec
lisin istediği de tasarının Anayasanın tümüne 
aykırılığı meselesidir.) 

Komisyondaki bu mütalâasını burada da 
tekrarladığı takdirde rey adedi altıya karşı do
kuz olmaktadır. Bu cihetin kendisinden sorulup 
sorulmaması takdiri Yüksek Meclisinize ait bir 
keyfiyettir. 

Komisyonumuzun vazifesi sadece Anayasa 
bakımından meseleyi inceleyip bir neticeye var
mak iken «cümlece malûm bir hakikattir ki, ih
tiyaç halinde istisnai ve fevkalâde kanunlar da 
çıkarılabilir» şeklinde garip bir hüküm ile bi
ten komisyon raporunu imza etmiş olduğuna 
göre Ercüment Damalı oy yekûnundan çıkarıl
mış olsa bile yediye karşı sekiz rey ile ekseriye
tin Anayasaya aykırılık kanaatinde olanlar da 
bulunduğu aşikâr olur. 

Bu mülâhazalarla raporun bir karar mahi
yeti hukukiyesini haiz bulunmadığını ye mual
lel bulunduğunu ben ve arkadaşlarım adına ar-
zedeyim. 

İkinci noktaya gelince: 
Demokrat Parti grupuna mennup l)iz altı ar

kadaşın tasarının reye konulması ve rey toplan
ması tarzındaki kasti veya gayrikasdi bir usul
süzlük olduğuna ve binaenaleyh komisyon ka
rarının tasarının Anayasaya aykırı olduğu şek
linde tecelli etmiş bulunduğuna kani olduğu
muz için bu raporu imzadan çekindik. Ve bu 
sebeple muhalefet şerhi de vermemiş bulunuyo
ruz; 
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Yüksek heyetinizin muhalefet sebeplerimizi 

bize her zaman sormak salâhiyetini haiz oldu
ğu gibi biz de Yüksek Meclise bunu izah etmeyi 
bir vazife saymaktayız. 

Bu muhalefet sebeplerini birer birer arzettik-
ten sonra ancak umumi konuşmalar açılabile
ceği içtüzük icabatmdan olduğuna göre, şimdi 
bunları müsaadenizle yüksek ıttılaınıza arzedi-
yorum. 

1. Anayasamızın 69 ncu maddesinin ilk 
fıkrasına göre kanun nazarında bütün Türkler 
müsavidir. (Usule ait konuş sesleri, gürültüler) 

Muhalefet şerhini raporun tamam olması 
için arzediyorum. (Bu usul değil sesleri) 

Rapor bu şekilde tamamlanıyor efendim. 
(Olmaz sesleri, gürültüler, devam sesleri) 

BAŞKAN — Yalnız usul hakkında konuşa
caksınız, çok rica ederim. 

İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Devamla) — Ra-
poru tamamlamak için arzediyorum. (Usule ait 
konuşabilirsiniz sesleri, gürültüler) 

O halde Yüksek Meclis muhalefet şerhini is
tediği takdirde, emrettiği zaman geliriz. (De
vam, devam sesleri) 

BAŞKAN — O ayrı bir mevzudur, çok rica 
ederim devam, devam demeyiniz. Usul hakkında 
konuşacaksınız. Çok istirham ediyorum, rapo
run usu1 e uygun olarak hazırlandığı Başkanlık 
Divanının kanaatidir. Binaenaleyh bu nokta üze
rinde konuşmanız lâzımdır. Mevzuu ikiye ayı
rıp devam edecekseniz Başkanlık Divanı salâ
hiyetini istimal eder. 

Efendim; raporun usule uygun olarak tan
zim edildiği Başkanlık Divanının kanaatidir. Bu 
arkadaşımızın; İsmail Hakkı arkadaşımızın be
yanatına nazaran rapor usule aykırıdır. Sözü 
Komisyon Başkanına veriyorum. Ondan sonra 
içtüzüğün 89. maddesine nazaran iki arkadaşa 
söz vereceğim. Ondan sonra da açık oya arze-
deceğim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI FUAD 
HULUSİ DEMlRELLl (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, yüksek heyetinizin karariyle bu tasan 
Anayasa Komisyonuna, Anayasaya aykırı olup ol
madığı noktasının tetkiki için, havale ve tevdi bu-
yurulmuştu. 

Bu maksatla yapılan toplantıda komisyon 
üyeleri ve birçok dinleyiciler bahis ve müzakeren 
ye iştirak ettiler. Her arkadaş kendi fikir ve> mü-
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talâiasmı tafsilâtiyle ve etrafiyle izah etmek fır-
satıhı buldu. Ondan sonra rey toplamaya sıra ge
lince bir takrir verildi. Malûmuâliniz ve Meclis 
Riyaset Divanının takibettiği usul komisyonlarda 
da cari olduğuna göre bir takrir verildiği zaman 
o tahririn reye konması bir zarurettir. Onun için 
Muimmer Alakjant arkadaşımızın yazılı olarak 
verdiği takriri reye koymamak ve bunun etrafın
da Jey toplamamak imkânı yoktur. Bu suretle 
taktfir okunduktan sonra ve aleyhinde de bir ar
kadaş söz söyledikten sonra reye müracaat edil
miştir. Reye müracaat neticesinde tasar.nm Ana
yasaya aykırı olmadığı fikrinde bulunan arka
daşlar sayıldı, yedi. Aksi, yani tasarıyı Anayasa
ya aykırı gören arkadaşlar da sayıldı 7. isimleri 
okuûdu, muhterem sözcümüz taraf ndan, aykırı 
olmadığını söyliyenlerle, aykırı olduğunu iddia 
edenjlerin isimleri birer birer okundu, bir de müs
tenkif arkadaşımız vard:, Sabit Sağıroğlu. Onun 
da ıjıüstenkif olduğu yine bildirildi. Kendisi 
müstenkif olmadığını beyan etmiştir. Yalnız din
leyicilerden bâzıları veyahut birisi, efendim; so
runuz kendisi müstenkif kalacak mıdır?. Yoksa 
muhjalif mi olacaktır. Çünkü, Barutçu yalnız mu
cip sebeplere muhalif olduğundan, muhalif kal
dığımı söylemiştir, ve muhalifler meyanmda sa
yılmıştır, Sabit Sağıroğlu böyle söylememiş, müs
tenkif olmuştur. Müstenkif olduğunu şifahen de 
teyit etmiştir, ne sorulacaktı» ?. Siz müstenkif 
kalın z, bu reyinizi değiştirip muhalif olmak is
ter ipisiniz mi, denecekti?. Tarafsızlıktan bahse
den arkadaşlar böyle bir sual tevcihinin, taraf
sızlıkla kabili telif olmadğını pekâlâ bilirler. Şu 
halde müstenkif olan arkadaş, gerek el işareti 
vermiyerek, gerek şifahen beyan eden bu arka
daşa I siz reyinizi değiştiriyor musunuz diye so
rulabilir mi?. Elbette sorulmaz. Nitekim bu ar
kadaş da şerhinde, müstenkif oduğunu teyit edi
yor. Nihayet bu arkadaşların ısrarı üzerine ben 
daha! iyisine intizar ediyorum diyerek hakkı ke
lâmımı da kullanın ştır. Bununla beraber şerhin
de ilâveye lüzum görmüştür, bu ilâvenin netice
ye tefeiri var mıdır, yok mudur?. Yoktur. Çünkü 
müstenkif bulunan bir arkadaş n, ekseriyetin ka
bul ettiği bir esbabı mucibeye muhalif oduğunu 
beyaıj. etmesi vaziyeti katiyen değiştiremez. Key
fiyetin böyle olduğu muhakkaktır. Hattâ tasarı
nın Anayasaya mugayir olduğu fikrinde bulu
nan (Muammer Obuz arkadaşımız Konya'da 
münteşir bir gazeteye yazdığı makalenin sonun-
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da aynı şeyi, yani hakikati söylüyoılar : «Ka
nunun Anayasaya mugayir olup olmadığı husu
su reye arzedildi. Mevcut azalardan 7 ye kar
şı 7 ve bir müstenkif reyle ancak reisin iltihak 
ettiği tarafın tezi kabul edilmek suretiyle, ka
nunun Anayasaya aykırı olmadığı neticesine 
ulaşıldı» diyorlar. Neticeye başka türlü ulaşma
nın imkânı yoktur. Çünkü, malûmuâliniz. İçtü
züğümüzün 144 ncü maddesinin ikinci fıkrasında 
böyle oylarda eşitlik halinde reisin reyi iki sa
yılır diye tasrih edilmiştir. Şu halde mazbatada 
muaddel hiç birşey yoktur. Mazbata ellerinizde-
dir. Takrire 7 muvafık, 7 muhalif rey verilmiş
tir bir arkadaş mız da müstenkiftir. Bu hakikat 
meydandad r. EUerinizdeki mazbatada da bu şekil 
görülmektedir. O halde niçin böyle usulsüzlükten 
bahsediyorlar?. Bunun hikmetini anlıyamadım. 

Temennilere gelince; mazbatamızda dahi gö
rüyoruz, ki neticede birtakım temenniler izhar 
edilmiştir. Bu da Ercüment Damalı arkadaşı
mızın bu suretle temennilere lüzum göstermesin
den dolayı icap etmiştir. Bu temenniler mazbata
ya dercedilmiştir. Şu halde 69 uncu maddeye 
hasredildiği, başka maddeye geçilmediği hakkın
daki itiraz da yerinde değildir. 

Muhterem arkadaşlarım görecelerdir ki, Ana
yasaya aykırı bir cihet yoktur. Belki ceza hu
kuku noktasından bâzı tadilleri icabeder. Bu da 
burada tezekkür edilir, kanaate göre bu hususta 
yetkili Adalet Komisyonuna verilir ve orada 
metinlere daha iyi bir şekil verilebilir. Anayasa
ya aykırı olmadığı hakkındaki reyler bu suretle 
toplanmış ve karar bu suretle belirmiştir. Bun
da İçtüzüğümüze aykırı hiç bir cihet yoktur 
(Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — İçtüzük, usule aykırı olarak ra
por tanzim edildiği yolunda bir teklif vâki olur
sa evvelâ bir kişi lehte ve bir kişi de aleyhte 
konuşabilir, diyor. Şimdi aleyhte konuşuldu, ko
misyon da cevap verdi. (Aleyhte konuşulmadı, 
usul hakkında konuştu sesleri). Evet bendeniz 
de ondan bahsediyorum. Esasen bu tarz konuş
ma esas hakkında değil, usul hakkında olacak 
ve usulün leh veya aleyhinde konuşulacaktır. 
Müsaadenizle maddeyi okuyayım. İçtüzüğün 89 
ncu maddesi aynen: «Görüşmenin yeri olmadığı, 
gündeme yahut bu tüzük hükümlerine uymaya 
çağırılma, öncelik ve geri bırakılma hakkındaki 
teklifler, asıl meselelerden önce gelir.» demekte
dir. Şimdi buradaki teklif İçtüzük hükümlerine 
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aykırı olarak rapor verilmiştir şeklindedir. Böy
le bir teklifte yana ve karşıya ancak iki millet
vekili 15 dakikayı aşmamak şartiyle konuşabi
lirler. Usule dair bunun aleyhinde bir arkadaş 
konuştu. (O usule dair konuştu, aleyhinde de
ğil sesleri). Evet usule dairdir. 

FERİT ALPÎSKENDEIÎ (Diyarbakır) — 
Efendim, ben aleyhte konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, arzedeyim, aleyhte 
konuşuldu. (Hayır konuşulmadı sesleri). O halde 
kabul ediyorum. Bir lehte bir de aleyhte arka
daşlara söz vereceğim. Aleyhte buyurun. 

FERİT ALPİSKENDER (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar, men^eketimiz büyük bir 
inkılâp dâvası ile karşı karşıya bulunuyor. Esa
sa girmiyeceğim, sadece usul hakkında kisa ve 
esaslı bir iki noktayı arzedeceğim. 

Evvelâ komisyonlardan gelen bir raporun tü
mü üzerinde müzakereye geçilebilmesi için o ra
pora muhalif kalan arkadaşların muhalefet şerh
lerinin okunması, ondan sonra esasa geçilmesi 
tüzüğün münakaşa kabul etmez ahkâmmdandır. 
Binaenaleyh bu Meclis hiçbir zaman İçtüzüğü 
ayaklar altına alarak çiğniyecek bir Meclis de
ğildir. Bu cihetin anlaşılması lâzımdır. Bu, bir. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) — Hepimiz anlıyoruz. 

FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — Ri
ca ederim. 

İkincisi; gene usul hakkındadır. 
Biliyorsunuz ki, arkadaşlar, Yüksek Mecli

siniz bu tasarıyı Anayasa Komisyonuna gönde
rirken yalnız 69 ncu maddeye mi aykırı yoksa 
70 nci maddeye mi aykırı diye bir sual açarak 
göndermedi. Halbuki Yüksek Meclise gelen ra
porda bu tasarının 69 ncu maddeye muhalif ol
madığı yazılıyor. Ya 70 nci madde? Ya diğer 
umumi hükümler? Bunlar ne olacaktır? Binaen
aleyh muhalefet şerhinin dinlenilmesini ve on
dan sonra esas hakkında müzakereye geçilmesini 
arz ve teklif ederim. , Buna dair demin muhale
fet şerhinin okunmasını istiyen Tekirdağ Mil
letvekili-İsmail Hakkı Akyüz'le vermiş olduğu
muz takriri tasvibinize arzedilmek üzere sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Şimdi de usul hakkında ve leh
te konuşmak istiyen arkadaşa söz vereceğim. 
(Lehte konuşacak yok sesleri). 

Şu halde teklifi oyunuza arzetmek mecburi-
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yetindeyim. (I&öaıgi teklif sesleri?). Müsaade 
buyurmı,, teklil, raporun- usule uygun olarak tan
zim edilmediği yolundadır ve İsmail Hakkı AK-
yüz arkadaşımızHidır. 

SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında?,.. 
SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa).— Teklifin 

aleyhinde, raporun lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, deminden 

beri lelîte konuşacak var mı diye soruyorum. 
SELÎM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Sayın 

arkadaşlarım, Atatürk'ün eserleri hakkında, 
eserlerine müteveccih cürümleri takip ve bunla
ra karşı yapsfecak muamele hakkıüdaki kanun ta
sarısının kkıbetini, mütemevviç akiıbetini heye
canla ve uzun zamandkn beri takip' etmekteyiz. 
Nihayet bugün huzurunuzda... (Usul hakkında 
konuş sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, hatibin söz
lerini kesmeyin, mukaddime yapıyor, usule gele-
cekİm 

SELİM RAGIP EMEÇ (Devamla) — Usu
lün tam içindeyim.. Anayasa Komisyonunun 
huzurunuzda bahis mevzuu olan raporunu hepi
miz dinledik; Bendeniz bu komisyonâzaSı deği
lim. FaljM Jfoilibaşlı müzakerelerini baltan so
nuna kadar kemali dikkatletakip»eltim. Esef
le söytiyeyiin, bu? tasarı hakkında 'kendilerinden 
fikren ve hissen en büyük müzaharetin gelmesi
ni beklediğim Halk Pâı?tilileriiî-? maalesef, başta 
Faik Ahmed; olmak üzere müessif.... (Şiddetli 
gürültüler, masalara, vurmalar). (Usul hakkında 
konuş,sesleri). Usul hakkında bonuşayoram. 

BAŞKAN — Rica. ederim müsaade buyurun* 
devam ediniz efendim, (Usul hakkında- k#nu§ 
sesleri)* 

SELİM RAGİP EMEÇ (Devamla) — Mü
essif bir manevralarına .şahit oldum. 

BAŞKAN — Raporun usule uygun olarak 
tanzim edilip e&ümedigâ. hakkında konuşun^ 

SELİM RAGIP EMEÇ. (Dramla) — Ke-
misyonda-oylar tezaihür^eder etmez,, Faik Ahmed 
Barutgu r konuşmasını= aleyjbe çevirdi.' • Müstenkif 
kalan zait birtakım kımıldamaiaîla;... (GÜEÜltü-
ler, usul hakkında konuş sesleri). (Komisyon adı
na konuşamaz sesleri) s 

BAŞKANt — Raporun usule- uygun^ olarak; 
tanzim edüip edilmediği babında konuşmanızı 
rica ederim, 
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SEKLİM RAGIP EMEÇ (Devamla) — Arka-

daşlarjm, komisyonun mesaisini başından so
nuna '] tadar takip eden bir arkadaşınız sıfafiy
le eldnjd vicdanımın üzerine koyarak arzediyo-
rum kji, komisyon bunun, Anayasaya uygun 
mahiyitli bir tasarı olduğuna bütün muhteva
sı ile 1 »eraber karar vermiştir. Bundan sonrası 
hissi v|e hesabi bir manzara arzediyor. (Bravo 
sesleri] şiddetli alkışlar). 

BAJŞKAN — Efendim, burada bir takrir 
var, djyorlar ki, muhalefet sebepleri ve şerhi 
okunduktan sonra esasa geçilmesi lâzımdır. 

FÎ^RÎ APAYDIN (Kayseri) — Rapora 
yok kij, yazmamışlar, neyi okuyacaksınız? • 

(Rapordaki muhalefet şerhi okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 89 ncu 

maddeci gereğince raporun usule aykırı olup ol
madığı) ani oya konulması yolunda bir teklif ya
pıldı. İBu teklifin leh ve aleyhinde iki arkadaşı
mız konuştu. Şimdi bu teklifi, gösterme oyu 
ile tas1 ibinize arzedeceğim. (Gürültüler). On
dan so;ira da rapor üzerinde konuşmalara baş-
lıyâcağız. 

AHMET VEZÎRO&LU (Afyon) — Sayın 
Başkan, usul hakkındaki teklif reye konamaz; 
İçtüzüğe aykırıdır. Evvelâ muhalif kalan ar
kadaşların noktai nazarlarını öğrenmeliyiz. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı 
öyle mi nasip gördü. 

Şimj 11 tasvibinize arzediyorum, (Neyi? ses5-
leri); . . . . . . 

Efendim, teklif, raporun usulüne göre yapıl
madığı- yolundadır, Binaenaleyh bunu-tasvibi
nize arjîediyorum. Ya kabul edersiniz veya 
reddedersiniz. Kabul ederseniz raporu komis* 

-j 

yona vjsreeeğizj < reddederseniz esasa* gireceğiz.• 
AH3JIET VEZİROĞLU^ (Afyon Katfahissr) 

— Tüzilkte-böyle bir usul yök. 
BAŞKAN -~ Madde* sarihtir. isterseniz İç

tüzükten* 89 neu maddeci okuyalım* Binaen
aleyh teklifi tasvibinize arz ediyorum. 

Teklifi kabul edenler,; (Ne teklifi,• hangi tek
lif? ses eri). Rap orun usule aykırı olduğunu 
kabul ejleşler» M teklif-bttdu>, rapor usüle^y* 
kırı olaj'akf tanzim- edilmiştir, demektedir* Biaa-
enaleyhfbu teklifi;.. 

YU^USr MUAMMER ALAKART (Zongul
dak) -^ Usul hakkında söz istiyorum. 
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YUNUS MUAMMER ALAEANT (Devam

la) — Sayın arkadaşlar, Makamı Riyaset Bü
yük Millet Meclisinin reyine sunulması lâzım-
gelen bir tekliften bahsetmektedir. Bendeniz 
bu şekilde bir teklife muttali olmadım. An
cak, İsmail Hakkı arkadaşımız evvelâ söz al
mışlar, bu r*aporun usulsüz tanzim edildiğine da
ir konuşmuşlardır. Komisyon Başkanı da lâ-
zımgelen cevabı vermişlerdir. 

Şimdi bir işin, Meclisin reyine arzedilmesi 
için bir önerge ile bir teklif yapılması lâzım
dır. Böyle bir önerge okundu mu? Bendeniz 
işitmedim. Teklif okunmadan nasıl reye konu
yor? Takrir varsa evvelâ reye vaz'edilmesi için 
okusunlar, muttali olalım. ı 

BAŞKAN — Efendim, Içlüzükte bir sarahat 
yoktur. (Teklif) diyor, "eklif şifahen de 
olur, yazılı da olur. 

Tasvibinize arzediyorunı. Teklifin yazılı 
olarak verilmesi yolunda bi* neticeye varacak 
olursanız anladığınız şekilde hareket ederim. 

Bir teklif var, yazılı değildir, sözlüdür. 
ARİF HİKMET F A M l k o & L U (Giresun) 

—• önerge vardır, takdim ettim, yazılıdır. 

23 . 7 .} 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 
kanun tasarısına mütaallik olan Anayasa Ko
misyonu raporu muhteviyat iyle, mezkûr kom;s-
yonun sekiz üyesince öne sürülen mütalâa ara
sında mevcut olan sarih müjbayenetin, usule ait 
bulunması hasebiyle, Öneedfen halledilmesi; on
dan sonra esasa geçilmesi mülâhazasiyle her 
iki tarafça serdedilen mütalâalardan hangisi
nin doğru olduğu hususunun tesbiti sadedinde 
keyfiyetin reye arzedilmesi' ü arz ve teklif ede
rim. 

Giresun Milletvekili 
A H. Pamukoğlu 

BAŞKAN — Evet, efendim, zaten bizim de 
şimdiye kadar yaptığımız muamele bu idi. (Gü
lüşmeler) Bu önerge okundu, şimdi, diğer bir 
önerge daha geldi, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Muhalefet sebepleri ve şerhi okunduktan 

sonra esasa geçilmesini arz ve teklif ederiz. 
23 . 7 . 1951 

Diyarbakır Milletvekili Tekirdağ Milletvekili 
F. Alpiskender 1. Hakkı Akyüz 
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BAŞKAN — Efendim muhalefet şerhi okun

du. (Okunmadı sesleri) 
REFET AKSOY (Ordu) — Önergeler aley

hinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
REFBT AKSOY (Ordu) — Aziz arkadaşlar, 

elimizde bulunan mevzuda; muhalefette bulu
nan arkadaşların, muhalefet şerhlerinin huzu
runuzda okunması için takdim etmiş oldukları 
önergeleri okundu. 

Parlâmento usulünde muhalefet taamülü 
şudur: Komisyonlarda çalışan komisyon üye
lerinin müzakere edilen her hangi bir mevzuda 
muhalif kaldıklarını iki şekilde istimale hakları 
vardır. Bu haklardan birisi, muhalif doğrudan 
doğruya muhalefetini bir şerh halinde yazar, 
imzasını atar. Muhalefet mütaaddit olursa, bir 
metin halinde muhalefetlerini yazarlar ve imza 
müştereken atılır. Esasına muhalif değil de 
bâzı hususlara muhalif ise, muhalefetini maz
batada tasrih etmez, (söz hakkım mahfuz ol
mak şartiyle) diye imza eder. 

Şimdi bu mevzu Anayasa Komisyonunda 
arız ve amik mütalâa edilmiş, gerek 69 ncu 
maddeye ve gerek heyeti umumiyesi itibariyle 
Anayasaya muhalif olup olmadığı uzun boylu 
münakaşa mevzuu olmuştur. Müzakere sırasında 
bunun Anayasaya muhalif olduğunu beyan 
eden arkadaşların, muhalefetlerini bol bol izhar 
ve tavzih' ettikten sonra rey toplanırken reyde 
usulsüzlük yapıldı diye imzadan çekinmeleri 
nevama bir istinkâftır, muhalefet değildir. Bu 
itibârla teklifin reddi lâzımdır. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Esasa muhalefet ettiklerine dair maz
batada kayıt yoktur. 

FERÎD ALPİSKENDER (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar, biz, Anayasa Komisyonu
nun izafi bir ekseriyetle tanzim ettiği bir rapo
run usule, esasa, hukuk kaidelerine aykırı oldu
ğunu, bilhassa onu imza etmemekle, protesto et
miş oluyoruz. Bunu hukuki kiymetten düşürmüş 
oluyoruz. (As1 a sesleri). 

Muhterem Başbakan buyurdular k i : esasa mu
halefet kaydı yoktur. Muhalefet kaydı vardır: 
Esasa muhalif olmakla beraber şu sebepten do
layı imzadan çekiniyoruz, diyoruz. Muhalefet 
sebebini açıkça arzetmedik diye bizi müstenkif 
saymak için mantık kaidelerinden çok uzaklara 
gitmek lâzımdır. Bizim muhalefet sebebini din-
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lemekten niçin korkuyorlar, ürküyorlar. (Esasa 
geç ses1 eri, gürültüler)., (Esasa girince dinleriz 
sesleri). Hakikatla karşı karşıya gelmekten kimse 
korkmamalıdır. (Gürültüler). 
s ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Sen korkaksın, hakikati söyle, hakikattan çekin
me kim kimden korkuyor? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
ABDULLAH GEDİKOĞLU (Devamla) — 

Biz kimseden korkmuyoruz, sen korkuyorsun! 
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, çok ri

ca ederim efendim. Şimdi önergeyi- bir defa da
ha okutuyorum. 

(Giresun Milletvekili Hikmet Pamukoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — İçtüzüğün 89 ncu maddesi ge
reğince, teklifi yazılı olarak okuduk. 

Raporun usule uygun olarak tanzim edildiği
ni kabul edenler... Kabul etmiyenler... Raporun 
usule uygun olarak tanzim edildiği kabul edil
miştir. {Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Efendim, Anayasa Komisyonunun tanzim et
miş olduğu rap'or üzerinde söz istiyen arkadaşla
rımız var mı? Yazalım efendim. 

Arif Hikmet Pamukoğlu. 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

— Pamukoğ^ zaten başta yazılı. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Vasfi Men,-

teş, Tank Gürerk, Tayfur Sökmen, Mü-
kerrem Sarol, Abidin Tekön, Süreyya Endik, 
Bedi Enüstün, Püruzan Tekil, Enver Karan, 
Nazım Ağacıkoğlu, Avni Başman, Sani Yaver, 
Emrullah Nutku, Tezer Taşkıran, Nureddin Er-
türk, Şevket Mocan, Fikret Başaran, Sadri Mak-
sudi Arsal. 

SADRİ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Ben herkesteji evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Daha evvel söz alan arkadaşla
rımız var. 

Mehmet Aldemir, Ferit Alpiskender, Osman 
Şevki Çiçekdağ, Mehmet özbey, Abdürrahman 
Boyacığiller, Kemal özçoban. 

ARİF HİKMET "PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlar; Mevzubahis tasarı
yı : 1 - Demokrasi, 2 - Anayasa hukuku, 3 -
Ceza hukuku, 4 - Ahdî mevzuat bakımların
dan kısaca gözde*n geçirmek ve Anayasa Ko
misyonunda son defa öne sürülen birkaç nok-
tai nazarı cevaplandırmak üzere yüksek huzu-

0 : 1 
runfuza çıkmış bulunuyorum. : 

İL. Demokrasi bakımından, demokrasi pren
sipleri, zıt sistemlerin ilmen meydana çıkmak, 
tebellür etmek imkânsızlığı karcısında beşeri
yet] âleminin mesut semasında meşale halinde 
par ıyabilmek fırsatını ancak insak hak ve 
hürriyetlerine tam mânasiyle riayette bulmuşr 
tur. îşte bunun* içindir ki, insan hak ve hürri
yetleri bakımından ferde veya gruplara, de
mokrasi tekniğinin biricik realitesi, olan ve 
istense de, istenmese de kendi kendini empoze 
edem millî hâkimiyet, fertler arasındaki her 
türlii fark, imtiyaz ve istisnaları şiddetle ret 
etmlktedir. Bugün bütün dünyada ister monar
şi, ister, oligarşi, isterse demokrasi mevzubahis 
olsun, hukuki bakımından mergup olan esas 
sadejce budur. 

Cemiyette gaye müşterek refah ve saadet
tir. Hikmeti hükümet ise en geniş mânasiyle, 
ferdJ3 hajî ve hürriyetlerinden tam mânasiyle 
faydalanarak maddeten ve manen gelişmek 
fırsajtını sağlıyabilmektedir. Demokrasinin taz
yikli ıa şahit olan bugünkü nesil onu sosyal ve 
siyasi diye adlandırmanın tecrübelerini de tam 
mân isiyle kavramış. bulunmaktadır. 

(jîerşey halk için yapılır) düsturuna daya
nan sosyal demokraside ağır basan âmil mide
dir. Bu nevi demokraside halk muhtaç olduğu 
her leyi devletten, hükümetten bekler. Bekle
diği kendisine verilince âdeta kafeste ihtimam 
edile ı bir kanarya gibi mesut ve neşelidir. Hal
buki] (herşey halk tarafından yapılır) düsturu 
ile ifade edilmiş siyasi demokrasi ise ancak 
kafa j ve gönül demokrasisidir. Bu nevi demok
raside halk kimseden birşey beklemez. Bekle
diği, (istediği her şeyi kendi kendine bizzat bah
şeder Hakiki demokrasi işte budur arkadaş
lar. Böyle demokraside hukuka, kanuna ve 
ahdî esaslara aykırı düşen fark ve imtiyazlar 
ne mşhiyette olursa olsun, asla kabul edilemez. 
Aksiıfi bir an bile farzetmek, millî iradeye mu-
kaverıet edebilecek bir şahıs, bir grup veya 
bir müessese kabul etmek demektirki buna da 
açıkçı ı şahsa veya zümreye dayanan mesuliyet 
tanımıyan icraat yani «Diktatörlük» denilir. 

Muhterem arkadaşlar, hiç şüphe yoktur ki, 
zamaı ımızda doktrinal deyreyi geçirmiş bulu
nan < [emokrasinin tekâmülü ve muvaffakiyeti 
bizi f (fertçe ve milletçe hukuk tekniği ile baş 
başa bırakmaktadır. 
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Yine hiç şüphe yoktur ki, umumi rey ile 

iktidara gelen ve umumi afkâra dayanan kuv
vetli icra, yaratıcı icra, demokrasi tekniğinin 
zaruri şartıdır. 

Yine hiç şüphe yoktur ki, kuvvetten mak
sat, şahsın, diktatörlüğün kuvveti değil, teşiî 
uzuvla icrai uzuv arasındaki ahengin yarattığı 
ve demokrasi hizmetine, memleket ve millet 
hizmetine arzettiği kuvvettir. 

2. Anayasa hukuku bakımından; muasır 
anayasa hukukunun temelini teşkil eden Hu
kuku Beşer Beyannamesi ve mehazimiz Fran
sız Anayasasının mukaddimesindeki umumi 
hükümler mucibince, hukukta müsavatı, ve 
hürriyeti ihlâl eden bilcümle hususat mülgadır. 
Milletin bir ferdi veya bir kısmı için, ne mahi
yette olursa olsun, bir imtiyaz, bir.üstünlük, 
bir istisna mevzubahis olamaz. Ancak, umumi 
menfaat dolayısiyle resmî vazifeye mütaallik 
ihtirazi kayıt hariçtir. Bu ihtirazi kayıt, derhal 
ilâve edelim ki, tasarı lehinde ileri sürülemez. 
Çünkü bugün maalesef bir parça topraktan iba
ret bulunan Büyük Atatürk için resmî vazife 
ifası mevzuubahis olamaz. Hukuku Beşer Beyan
namesi asırlar boyunca, ferdî hak ve hürriyet
lere vâki tecüvuzlerin önlenmesi gayesiyle, seb-
keden mütevali faaliyet, mukavemet ve fedakâr
lıkların mesut neticesidir. Bugün bütün anaya
salar, bütün dünya devletleri mevzuatı meyanı-
na giren ve bilhassa Birleşmiş Milletlere dâhil 
devletlerce riayeti zaruri olan ferdî hak ve hür
riyetlerin teminatına istinat etmektedir. Bunun
la beraber, memleketimizin de dâhil bulunduğu 
bir grup devletlerde, müsavat prensibinin, ferdî 
hak ve hürriyetlerin biricik teminatı olarak öne 
sürülmesine mutlak mânasiyle imkân görüleme
mektedir. Çünkü müsavat prensibi, insan hak ve 
hürriyetlerine aykırı bir kanun vazettiği takdir
de ferdi, teşriî uzuv karşısında müdafaasız kal
maktan kurtaramamaktadır. Bu boşluğu doldur
mak için bâzı memleketlerde olduğu gibi ya 
«Kazai kontrol» sistemini kabul etmek yahut 
Anayasa mahkemeleri kurmak lâzımdır. 

Şimali Amerika'da insan hak ve hürriyet
lerinin kanunla ihlâli takdirinde, fertlerin 
kongreye şikâyet hakkı tanınmıştır. Salvador 
Anayasasının 39 ncu maddesinde, Anayasanın 
sağladığı teminatın teşriî, ierai, kazai uzuvlar-
ea ihlâli takdirinde tasrih edilen mesuliyet gö
ze çarpmaktadır. 
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I Fransa 'da doktrin, hâkimin, bir kanunun 

Anayasaya aykırı olup olmadığını tetkik ede
bileceğini kabul etmiştir. 

İrlanda Anayasası (Madde 16), Romanya 
(103), Yunanistan (5) ilâh... Aynı esası tanı
maktadır. Avusturya'da, Çekoslovakya'da ise 
bu kontrolü yapan hususi birer organ vardır. 

İşte muhterem arkadaşlar; bütün bu tedbir
ler, ferdî hak ve hürriyetlerin teminatını teşkil 
etmektedirler. Zaten Anayasalar, Anayasa hu
kuku tekniği gereğince, metinlerinde ancak fer
dî hak ve hürriyetlerin umumi prensiplerini 
müeyyidelendirmekle iktifa ederler. 

Bizim Anayasamız ise kontrol bakımından 
tevhidi kuva esasına dayanmakla, teşriî, icrai, 
kazai salâhiyetler arasında sarih bir tefrik 
yapmakla, mevzuubahis teminatı bilhassa 69 ve 
103 ncü maddeler mucibince de sağlamış bulun
maktadır. Ayrıca, Devletin hukuki mesuliyeti 
kaidesi sonra salâhiyeti tecavüz veya kötüye 
kullanma yahut şahsi hata yollariyle ferdlere 
verilen zararların nakdî ve cezai mesuliyetleri 
kaidesi de mezkûr hak ve hürriyetlerin temina
tını teşkil etmektedir. 

Keza İçtüzüğün 37 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının, komisyonarca, Anayasaya aykırı tek
lif ve tasarıların reddini âmir bulunan hükmü 
de diğer bir nevi teminattır. 

Anayasamızın 69 ncu maddesi mucibince ka
nun önünde fertler müsavidir. Himayede de, 
tecziyede de müsavat esası caridir. Binaenaleyh 
birisi için yapılamıyan bir kanun, diğeri için 
yapılamaz. Yapılırsa müsavat yok demektir. 

3. Ceza hukuku bakımından: Ceza kanun
ları, bütün dünyada istisnasız olarak kabul 
edildiği veçhile .âmme intizamı kânunlarmdadır. 
Bu itibarla istisna kabul edemezler, derlerse 
âmme intizamı vasfı zail olur. Binaenaleyh istis-
naen yalnız Atatürk aleyhine işlenen suçlar 
hakkında bir kanun çıkarılmasına ceza hukuku 
bakımından da imkân yoktur. Esasen umumi 
kaidelerin mezarı olan istisnanın hukuk tari
hinde âmfe intizamından olan bir hususda 
mevzuubahis olabileceğine dair tek misalin 
mevcut olmayışı da, tasarının ilmen müdafaası
na imkân bulunmadığının katı delilini teşkil 
eder. 

4. Ahdî mevzuat bakımından : Mevzuatımız 
meyanmda bulunan insan hak ve hürriyetleri be-

' yannamesinin mukaddimesinde: Âza devletlerin 
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Öirlesmiş Milletler Teşkilâtı ile iş birliği ederek 
insan hak ve hürriyetlerine bütün dünyaca say
gı gösterilmesinin teminini taahhüt ettiklerine 
işaret olunmaktadır. Birinci, ikinei maddeler in
sanların, hürriyet, haysiyet ve haklar bakmandan 
müsavi olarak doğduklarını, ırk, renk, cins, ser
vet, doğuş, veya her hangi bir fark gözetilmeksi
zin işbu beyannamede ilân olunan tekmil hak ve 
hürriyetlerden istifade edecekleri tasrih olun
maktadır. 

Yednftci madde ise; kanun önünde herkes mü
savidir ve farksız olarak kanunun müsavi hima
yesinden istif ade hakkını haizdir. Her türlü ayırt 
edici muamele ve kışkırtmaya karşı müsavi hima
ye hakkmi haizdir denmektedir, ©örülüyor ki, 
mevzuubahis tasarı hem hukukta müsavat ve hem 
de müsavi himaye esaslarının sarahati karşısın
da hukukan asla müdafaa edilemez. 

Madde 28 : Herkesin işbu beyannamede der
piş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini Bağ
lıyacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı 
öMağsunu teslim etmektedir. Bu hükümle beynel
milel kazaya müracaat konusu ele alınmış de
mektir. Bu sarih hükümler karşısında şüphesiz 
tasarının bugünkü şekliyle reddi icabeder. 

5. Şimdi Anayasa Komisyonunda öne sürü
len yeni noktai nazarları kısaea cevaplandırma
ma müsaade buyurmanızı rica ederim. 

1. Atatürk kişi değildir, ölüdür, binaen
aleyh altıncı madde hükmüne aykırılık yoktur, 
denildi. Muhterem arkadaşlar kişi kelimesinin 
Anayasanın eski metindeki karşJığı «fert» tir. 
Halbuki kişi kelimesinin hakiki karşıl ğı dilimiz
de «şahıs» tır. Şahsiyet : Hukuki bir vasıftır. 
Boğumla başlar ölümle sona erer. Sonra hakiki, 
hükmî diye de inkısam eder ve mahiyeti de her 
memleket smevzuatına göre değişir. îkinci Cihan 
Harbinin son yıllar.na gelinceye kadar medeni 
alemde bile şahsiyet tanımıyan fertlerin mevcu
diyeti hepimizce malûmdur. Bu itibarla fertte 
yalnız hukuki vasıf değil, tabiî vasıf da mevcut
tur; şahıstan daha geniş bir mahiyet ve şümul 
taşır. Şahsiyete sahip olmıyan cenin hakkında ce
zai ve hukuki hükümler vardır. Binaenaleyh 
Anayasamız doğum ile ölüm arasındaki şahıs 
vasfı yesinte doğmadan evvelki, doğduktan ve hat
tâ öldükten sonraki durumlara da şâmil bulunan 
ve maddi, mânevi varlığiyle cemiyet içinde iz bı
rakan tabiî ve hukuki vasıflardan mürekkep «fert» 
tâbirine ehemmiyet vermiştir. *, 
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|69 neu madde de «Türkler kanun karşısında 

eşiktirler, her türlü grup, sınıf, aile.. ve fert ay
rılıkları kaldırılmıştır.!» Deniliyor. Büyük kah-
raıjıan Atatürk Türk Milletinin bir ferdidir. 
Kaimin önünde müsavat himayede de, tecziyede 
de j müsavat demektir. Hukukan başka bir fert 
için yapüamıyan kanun, Atatürk için yapılırsa 
kaiıun karşısında müsavattan bahsedilebilir mi? 
Elbette hayır. 

fölü olduğu için de yapılamaz. Canlı için 
yapılamayan bir kanunun, ölü için yapılması da 
şüphesiz mevzuubahis olamaz. Olabileceğine da
ir İşir hukuki esas gösterebilirler mi? Böyle bir 
düşünce hukukan ölülere dirilerden daha çok 
ehemmiyet verildiğini ölülerin üstün tutulduğu
nu işrap etmez mi? Cezada esas adaleti mutla
ka |ve faidei içtimaiye olduğuna göre, acaba 
olular bu bakımdan da canlılardan üstün du-
rumjda mı telâkki buyuruluyor ? Acaba bu te

nin dayandığı hukuki düstur nedir? Bu 
•lar cevapsız kalmıştır arkadaşlar. Tasarı 
de bulunanlar bunları hâlâ cevaplandıra
nlardır. 
omisyonda, şayet bu tasarı bir imtiyaz teş

kil şdiyorsa, o, Atatürk için değil, millet için 
bir imtiyazdır; ölü için imtiyaz olamaz düşün
cesi jöne sürüldü. Naçizane kanaatimce bu ifade 
tasalının imtiyaz kokusu taşıdığının açık itira
fıdır Kim için olursa olsun 6& ncu madde ka
tiyetle imtiyazı reddetmektedir. 

E|aldı ki, bu görüşü müdafaa eden sayın bir 
hukıİkçu arkadaşımız düşüncesini takviye sade
dindi, «Atatürk bütün milletin mamelekine dâ
hil olmuş bir kahramandır»"» Vecizesini hukuk 
âlemine ilk ve şüphesiz son defa olmak üzere 
iiânaj müsaraat etû. Mamelekin ancak emval 
için j mevzuubahis olabileceği mâraziyle büyük 
ve kı,hraman Atatürk'ü bu kabil vecizelerin da
ima üstünde tuttuğumuzu ve tutacağımızı arza 
•bende tehalükle müsaraat ederim. 

Komisyonda sorulan bir suale cevaben de 
sayınj Adliye Bakanımız: Atatürk ne fert nede 
şahısı ir, artık yaşamıyor, bir avuç topraktır di
yerek Atattın sadece bir mefhum olduğunu ifade 
btıyuj'dular. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN MASU-
HÎO»HJ (Edirne) —öyle bir şey< söylemedim. 

Aİ IF HİKMET PAMUKO&LU (Devamla) 
ıhtei?em arkadaşlar, kanun da hukuki bir 

mefhumdur. Atatürk'ün bir muhlim buyurul-
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mâsındaki isabeti sadece yüksek takdirinize ar-
zederek, kanun vâzılarmm esas itibariyle fertler 
için kanun vaz'edeceklerine işaretle, bir mefhum 
için Ceza Kanunu vâzı ve tedvin edilemiyeceğini 
söylemekle iktifa ediyorum. Komisyonda tasarı le
hinde konuşan bir arkadaşımız; milleti Atatürk '-
ün bir vârisi addederek âmme dâvası açmak üze
re Hükümetin bir istisna talebettiğini ve bu dü
şünce ile onu Meclise arzettiğini ifade ettiler. 

BAŞKAN — Üç dakikanız kaldı. 
ARÎF HÎKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 

— Arkadaşlar bu ifade tasarının 69 neu madde
sine mugayir olduğunun sarih beyanıdır. Çünki 
istisna kelimesi bizzat ifade olunmuştur. 

Sonra bu tarz ifade izahtan müstağni bir im
tiyaz değil, imtiyazlar imtiyazının ta kendisidir. 
Çünki bîr millet hiçbir zaman bir ferdin vârisi 
olamaz daima aksi varittir. Leon Dugi; esasiye 
hukuku adlı eserinde vatandaş olmak itibariyle 
Cumhurreislerinin de ceza kanunlarına tâbi ol
duğunu tasrih etmektedir. Esasen Hukuku Beşer 
Beyannamesinin 6 ncı maddesindeki «kanun hi
mayede de, tecziyede de aynıdır.» Kaidesinin bu
nu âmir bulunduğunu tasrih ediyor. Cumhur
başkanları sağlıklarında ceza kanununa tâbi olu
yorlar da ölünce mi olmuyorlar? Bunu hukukan 
izah ve iddia etmek kabil midir? Elbette hayır. 

Netice itibariyle evvelâ doğuştan hür ve mü
savi, saniyen millî sahada kanunen hür ve mü
savi, salisen beynelmilel sahada anlaşmalarla hür 
ve müsavi oldukları teyit edilen fertlerin şahsi 
mahiyetteki bir kanunla hak ve hürriyetlerini 
ihlâle bir taraftan hak ve hürriyetlerin müdafii 
olan diğer taraftan millî hâkimiyet ve cumhuri
yet esaslarına aykırı bir amaç gütmemeye bu 
kürsüden and içen yüksek heyetinizce rıza gös
teril miyeceğinden (Gürültüler, hayır hayır ses
leri) emin olarak bu tasarının reddini, aynı mak
sadı etr&fiyle sağlıyan mehazımız İtalyan Ce
za Kanununun mütenazır maddesinin henüz 
Adalet Komisyonunda bulunan Ceza Kanunumu
za dereinin muvafık olacağını arzederim. 

Arkadaşlar, netice itibariyle görülüyor ki 
Büyük Millet Meclisinin ekseriyeti itibariyle 
üçüncü defa tezekkür edilmekte bulunan bu ka
nun tasarısı aleyhinde bulunmasına rağmen (öy
le birşey yok sesleri) Hükümetin bu kanun tasa
rısı üzerinde ısrarının mânasını anlamıyorum. 
Benee asıl; Meelise karşı bu ısrar zihniyetinin 
bilhassa üzerinde durulmasının mecburiyetine 
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içten, maddeten ve manen kaniim. (Asla sesleri). 
(Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyaeı-
giller tarafından alkışlandı). 

BEDRİ NEDİM GÖKNÎL (İstanbul) — 
Meclis hiç kimsenin tesiri altında kalmaz. 

ANAYASA K . BAŞKANI FUAT HULUSİ 
DEMlRELLl (istanbul) — Efendim, muhte
rem arkadaşımız Hikmet Pamukoğlu 'nun, demin
den beri neye okunmadı dedikleri muhalefet şer
hinden mahiyetini ve muhalefetin esbabını hepi
miz öğrendik. 

FERİT ALPİSKENDER (Diyarbakır) — 
O, komisyon âzası değildir. 

ANAYASA K . BAŞKANI FUAT HULÜSl 
DEMlRELLl (Devamla) — Muhalefeti zahir 
olmuş bir arkadaştır. Mamafih komisyon üyeleri 
muhalefetlerini elbette şifahen beyan edecekler
dir. O zaman dinliyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, müzakeresine yeniden 
başlanan bu tasarıya karşı ileri sürülen itirazla
rın başında müsavat kaidesini ihlâl eder mahi
yette olduğu iddiası idi. 

Şimdi evvelâ bu itirazı yüksek huzurunuzda 
tahlil ve münakaşa edelim: 

Bu taşarı Türk Ceza Kanununun 488 nei 
maddesinin ikinci fıkrasından iki noktada ayrı
lıyor. 

Birincisi, fıkranın takibatı müteveffanın ka
rısı ve usul ve füruu veya kardeş ve kız kardeş
leri ve usul ve füruu derecesinde sihri akrabası 
ve doğrudan doğruya veresesi bulunan kimeseler 
tarafından şikâyetname verilmesine bağlı tuttu
ğu halde tasarının re'sen âmme dâvası açılması
na lüzum göstermesidir. 

ikindisi, cezanın ağırlaştırıknasıdır. 
Bu iki fark; Anayasamızın 69 neu maddesin

de kabul olunan eşitlik prensibini ihlâl ve Ata
türk yahut mirasçısı lehinde bir imtiyaz tesis ve 
ihdas etmiş olur mu? 

Bunu, 69 neu maddemizi de müsaadenizle 
okuyarak araştıralım: Malûm olduğu üzere mad
demiz şudur: «Türkler kanun karşısında eşit
tirler.» «Ayrıksız kanuna uymak ödevindedir-
ler.» «Her türlü grup, sınıf, aile ve kişi ayrıca
lıkları kaldırılmıştır ve yasaktır.» 

Görülüyor ki, bu maddenin ikinci fıkrasının 
ıdayandığı esas birinci fıkrasındaki hak ve vecibe 
eşitliğidir, imtiyaz yasaktır; çünkü Türkler ka
nun karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna uy
mak ödevindectirler. 

— 259 — 



B : 103 &. 
Zaten her hakka bir vecibenin tekabül ettiği 

hukukun mütearifelerindendir. Şu halde mad
denin bu fâni hayata veda, etmiş Türklere şümu
lü olabilr ani? Fikrimizce olamaz ve maddemiz 
yalnız yaşayan vatandaşlar içindir. Sebebi de 
vatandaşlar arasında müsavatsızlığın ve bâzıları 
hakkında imtiyazlı bir muamelenin veya kanun 
hükmünün diğer vatandaşlar için melekelerini, 
istidat ve kabiliyetlerini serbestçe inkişaf ettir
mek hususunda daha az müsait bir mevkide kal
mamayı sağlar. Esasen Medeni Kanunumuzun 
27 nei maddesinde beyan edildiği üzere şahsiyet 
ölümle nihayet bulur. 

Aynı kanunumuzun 517 nci maddesine göre, 
ölümle miras açılır ve 539 neu maddesi hükmün
ce de miras açılınca kamunda açıkça yazılı hal
ler müstesna olmak üzere müteveffanın alacak
ları ve bilcümle hakları ve malları mirasçılarına 
intikal eder ve bu mirasçılar mütevaffanm borç
larından şahsan mesuldürler. 

Geçenlerde huzurunuzda ileri sürülmüş olan 
müellif hakkı da mirasçılara geçer. Yoksa, muh
terem Pamukoğlu arkadaşımızın iddia ettiği gibi, 
bu hak ölünün, eser sahibinin ölümden sonra da 
bir hakkı mevcut olduğu mânasına gelmez. 

Kanunda açıkça yazılı haller nedir? Bunlar, 
mütevaffanm şahsına bağlı olanlardır. Meselâ-
intifa hakkı; sahibinin ölümü ile nihayet bulur, 
mirasçılara geçmez. Kanunda bu ve daha böyle 
şahsa bağlı alacak ve haklara dair açık hüküm
ler vardır. 

Türk Ceza Kanunumuzun 69 ncu maddesi de 
ölümle cezai ehliyetin zeval bulacağını bildiri
yor. Şahsiyeti ve hukuku, cezai ehliyeti kalma
mış, çünkü bu dünyamıza veda etmiş bulunan 
kimseler hakkında yeryüzü hukukunun ve eşitlik 
prensibinin tatbikini düşünmek bile abestir. Çün
kü aziz ölülerimiz artık bizim hukukumuzun ve 
kanunlarımızın yetişemiyeceği, erişemiyeceği bir 
âlemdedirler. 

Denecek ki, ölü hakkında Ceza Kanunumuz 
âmme dâvasını düşürüyor ama hâtırasını, söğme 
ve hakaret fiillerine karşı koruyor. x Bu hüküm 
ölünün cezai ehliyeti kalmamasına rağmen süb
jektif bir korunma hakkı olduğunu ifade etmez 

Cevabımız : Hayır, ölüye hakaret ancak mi
rasçısının da şeref ve haysiyetine taarruz teşkil 
ettiği için suç sayılmıştır. Nitekim, bizim Ce-
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za İKanunumuzla birçok hükümleri benzerlik 

eden italya Ceza Kanununun mucip sebep-
lâyihasmda şöyle denmiştir ^«Müteveffala

ra | karşı vukubulan sövme suçlarının cezalan-
dııjılmasında tereddüde mahal yoktur. Roma 
Kakunu dahi müteveffanın hâtırasına karşı 
vâki olan tecavüzler << için mirasçılara şikâyet 
hakkını vermiştir. Filhakika müteveffa aley
hime vâki olan tecavüzler aile ve doğrudan doğ
ruya mirasçılar hakkında bir taarruzdur. Mü
teveffanın ismi lekelenmekle onların ismi de 
lekelenmiş olur.» 

(Fransa Matbuat Kanununun 34 ncü madde
si fse daha sıkıdır ve şu mealdedir : Sövme ve 
hakaretten dolayı yapılacak takibat hakkın
daki 31, 32, 33 ncü maddeler, ölmüş kimselerin 
hâtıralarına karşı tevcih edilen sövme ve ha
karetlerde ancak kanunla mirasçıların eşin, ya
hut vasiyet edilen kimselerin şeref ve haysi
yetlerine tecavüz kastedilmiş olması halinde 
tatbik olunur. Fakat bunların cevap hakları 
herj halde mahfuzdur.» 

İDemekki, ebediyete intikal etmiş olan Ata
türk hakkında olsun, diğer rahmetli ölüleri
mi! hakkında olsun kanuni bir hak bile bahis 
mevzuu değildir ki, bir imtiyaz bahis konusu 
ölsün. Onların kanunlarımızla himaye edil-
mejb"e ihtiyaçları yoktur. Kanunla korunan; 
mirasçıların şeref ve haysiyetleri ve Atatürk 
banis mevzuu olunca millî vicdanla âmmenin 
huşur ve asayişidir. (Alkışlar). 

Einleyicilerden, eski hukukumuzun tâbirin-
sanm ölümle zimmeti münkati olduğunu 

hamrlıyan bir zeki arkadaşımız bu tasarıda 
Atştürk'ün değil, fakat muhterem mirasçısı
nın! lehinde bir imtiyaz kabul edilmiş olduğu 
müjtalâasmı ileri sürmüştür. 

İBuna cevabımız şudur : Gerçi Ceza Kanu
numuzun 488 nci maddesinde mirasçının şikâ
yetname vermesine ve Usulde de, muhakeme
nin) her safhasını takip etmesine lüzum göste^ 
rilmişken tasarıda Atatürk'ün hâtırasına te
cavüz edenler hakkında re'sen âmme dâvası 
açtfrılması bir farktır. Fakat malûmu âlileri
dir] ki her fark bir müsavatsızlık, bir imtiyaz 
sayjdmaz. Yapılan bir işin tesiri diğer bir işin 
tes|rine müsavi değil de farklı ise, o işin hük
mü de elbette farklı olur. Her ölüye hakaret 
nıimsçıdan başkasına sirayet etmez. Fakat 
Atajtürk'ün hâtırasına tecavüz, mirasçısı ka-
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dar milyonlarca Türkün kalblerinde tesir ve 
heyecan uyandırır ve uyandırmaktadır. (Bravo 
sesleri ve alkışlar). Millî vicdanda böyle derin 
ıstırap ve heyecanlar uyandıran bir suçun faili 
hakkında mirasçıdan bir şikâyet beklemeksizin 
âmme dâvası açılması lüzumu bu sebeptendir. 

Ve yine bu sebeptendir ki, mirasçının af ve 
feragati âmme dâvasının cereyanını durdura
maz. Yani hükümdeki fark, suçun âmme vic
danına şiddetli bir tesiri olması sebep ve va
kıasına dayanır. Yoksa mirasçıya verilmiş bir 
imtiyaz mânasını taşımaz. 

Cezanın ağır olmasına gelince; malûmdur 
ki, her suçun cezası kötülüğünün derecesine ve 
hususiyle arzettiği içtimai tehlikeye göre tâyin 
olunur. Birazdan arz ve izah edeceğim ki, aziz 
Atatürk 'ün hâtırasına karşı işlenen suçların 
mânası ve arzettiği içtimai tehlike büyüktür. 

Tasarı, esasında Anayasamızın 70 nci mad
desinde iltizam olunan düşünce, söz ve yayım 
hürriyetlerine ve tarihçinin tenkid haklarına do
kunuyor mu? Hayır. Hükümet namına da ten
kid hakkının muhterem olduğu ve bundan do
layı kimsenin cezalandırılması akla bile gelemi-
yeceği açıkça ifade olunmuştur. Fakat arka
daşlar, kim iddia edebilir ki, sövmek serbest
liği, tenkid hürriyetinin bir şartıdır? 

Bizim bildiğimize göre, tenkid objektif ve 
lisanı da nezih olmalıdır. (Bravo sesleri, alkış
lar). Şayet ben, söğüntüsüz tenkid yapamam, 
diyecek bir kimse çıkarsa ona ne müverrih de
nir, ne münekkit. O, sadece küfürbaz bir kişi
dir. Tasarıdaki hükümleri Ceza Kanununun içi
ne almakla, ayrı bir kanun halinde bırakmak 
arasında ehemmiyetli bir fark mülâhaza edile
mez, ikisi de mümkündür. Şu kadar ki, bu bahis
te tasarının söğme ve hakaret suçlarını ve un
surlarını hiçbir şüphe ve endişeye, hattâ vahime-
ye bile yer bırakmıyacak bir vuzuha kavuşturma
sı, ceza hukuku bakımından temenniye şayandır. 
Bu ciheti de komisyonunuz raporunda yüksek 
huzurunuza, ancak işaret ve temenni şeklinde 
arzetmiş bulunmaktadır. Çünkü Anayasa Komis
yonunuz tasarının metni üzerindeki çalışmaya 
kendisini yetkili görmemiştir. Heykel ve büst
lerin tahribi suçuna gelince; bunda Ceza Kanu
numuzun 516 ncı maddesine nazaran tasarıda gö
zetilen fark, yalınız cezanın ağırlaştırılmasın
dan ibarettir. Bu ise, milyonlarca Türk'ün te
essür ve nefretle şahidi olduğu hâdiselerin ica-
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bettirdiği bir ağırlaştırma olacaktır. 

Hülâsa, arkadaşlar, biz tasarının başlığında 
Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında diye 
zahirde bir şahıstan bahsolunduğuna bakmıyoruz. 
Atatürk'ün hâtırasına, heykel ve büstlerine kar
şı irtikâb edilen suçların içyüzünde rejime, hat
tâ Anayasamızın, bahsettiğimiz 69 ve 70 nei 
maddelerindeki müsavat ve hürriyet esaslarına 
karşı sistemli bir taarruz görüyoruz. Şu halde 
tasarıya nasıl Anayasaya aykırı diyebilirdik ki, 
zahirde Atatürk'e karşı işleniyor sanılabilen suç
lar hakikatta millî ve içtimai bünyemize ve biz
zat Anayasamıza karşı irtikâp olunmaktadır. 
Yerli ve yabancı herkes bu hakikata vâk.ftır. Bu 
garip ve elîm gerçek ancak bâzı gafillerin cehil 
ve taassubunu tahrik ve istismar etmek istiyen 
mahdut ellerin eseridir. Ama Dokuzuncu Büyük 
Millet Meclisinin ve Anayasayı korumaya yemin 
etmiş olan milletvekillerinin hürriyet ve Cumhu
riyet rejimine karşı gelen her cereyanı durdur
mak hem hakları, hem de vazifeleri eümlesinden-
dir. Bunu da eldeki tasarıya vereceğiniz çok va
zıh ve müessir şekille temin buyuracağınıza şüp
he yoktur. 

Maruzatımın neticesi şudur ki, tasarının is
tihdaf ettiği gaye Anayasaya aykırı omad ktan 
başka, Anayasanın esaslarını korumaktan ibaret
tir. Tasarı olsun, iki komisyonunuzun raporları 
olsun, bu ruhu taş maktadır. Her hususta olduğu 
gibi bunda da söz yüce heyetinizindir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vasfi Menteş. 

VASFÎ MENTEŞ (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım, Atatürk aleyhinde işlenen suçlar 
hakkındaki kanun tasarısı hakiki bir lüzum ve 
ihtiyaca cevap verdiği, lüzum ve ihtiyacı bir
çok arkadaşlar evvelki Kamutay toplantıların
da realist bir kanaatin ifadesi olarak teslim et
tikleri halde hür fikir ve tenkidlerini hürmetle 
dinlediğim bâzı değerli hukukçu arkadaşları
mız kendilerini daha ziyade nazari düşüncelere 
kaptırarak bu kanunun Anayasa hükümlerine 
aykırılığını, fazlalığını yahut Ceza Kanunumuz
da bir iki değiştirme ile iktifa edilmesi fikrini 
ileri sürmüşlerdi. 

Anayasa Komisyonunun tasarıya dair olan 
raporu şimdi elimizdedir. Ben komisyonda tasa
rıya taraftar olan arkadaşlarımızın mütalâala
rına tamamiyle iştirak ediyorum. Hayatta bu-
lunmıyan Atatürk'e Anayasanın 69 ncu madde* 
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sinde kastedilen mânada bir imtiyaz tanımak 
mtilâha/zası varit -olamayacağına, tasarıda da böy
le bir imtiyaz tanınması derpiş edilmediğine ka
ni bulunduğumu ayrıca belirtmek isterim. 

Arkadaşlar, bu kanun tasarısı karşısında 
uzunca bir zamandan beri devam eden hâl ve 
vaziyete bakarak bir tarafta kaynağını realite
den, milletin hayatî ihtiyaç ve menfaatlerinden, 
kollektif şuurdan alan müspet ve elle tutulur 
bir dâvaı ile, diğer tarafta mücerret ve âdeta 
mefkûreleşmiş bir nazariyat sevdası karşısında 

•bulunduğumuza inanmaktayım. 
Yerinde bulmadığım fazla bir hassasiyetin 

tesirlerine mağlup alan yahut hukuki incelik
ler üzerinde renkli bir belâgatle konuşarak biz
lere bir fikir ziyafeti sunmuş bulunan bâzı ar
kadaşlarınım görüş ve telâkkilerini kabul etmek 
müsaadeleriyle söylüyorum, bence mümkün de
ğildir. 

Hepimiz biliriz ki ; s©n sosyolojik nazariye
ye göre hukuk kollektif şuurdan doğmuş bir 
mürekkep içtimai vakıadır. Kanunlar da meş
ruiyetlerini, isabetlerini her heyeti içtimaiyede 
âmme vicdanından alırlar. Hayat değişir, durur. 
Hâdiseler, vakıalar birbirleri üzerinde devamlı 
bir surette tesir ve aksi tesirler icra ede#ler. Hu
kuk. bu ebedi sosyal tekâmül âhengine bağlı bu
lunduğu gibi kanunlar da umumi hukuk pren
siplerinden ilham alarak zemin ve zamanın do
ğurduğu ihtiyaçları tatmin etmekle mükellef
tirler. Bir kanun yaparken her şeyden önce dü
şüneceğimiz nokta budur. 

Diğer taraftan bu kanun dolayısiyle Anaya
sa Komisyonunda girişilen müzakerelerde bile 
reylerin hemen hemen müsavi iki kısma ayrılmış 
olması mUnlhasıran hukuk sahasındaki münaka
şalar ve fikir teatileri sonunda, hukuki kanaat
lerde derin aykırılıklar baş gösterebileceğinin 
yeni ve açık bir delili değil midir? 

Az% arkadaşlarım, 
'Hükümdtin hazırladığı kanun tasarısının ge

rekçesi' ve Adalet Komisyonunun raporu, vakit 
vakit baş'gösteren irtica kıpırdanışları ve yobaz
lık hâdiseleri karşısında, •vaziyeti kuvvetli bir 
meşale gilbi aydınlatmaktadır. Bunları okuyan 
bir insan fazla, birtakım hukuki inceliklere sa
parsak yolunu şâşırmazsa teklif edilen kanunun 
tereddütsüzce isafbetine* hükmeder. Bunları oku-
mdmaş^olan bir vatandaş ise yalnız etrafındaki 
hâdiselere v6 onların yarattığı millî derin tees-
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'sür ve ıstıraba bakarak, sadece vicdanını dinli-
yer^jk bir hüküm vermek mevkiinde bulunsa se
si kjulağma kadar gelen bu kanunun lüzumunu 
derljal tasdik eder; aynı vatandaş millet ve 
Devi'etimizin inkilâplarımıza ve teceddütlerimize 
dayjman emniyetini, kuvvetlenme ve ilerleme 
yolandaki azmimizin ve millî idealimizin salabe-
tinij yaru ağyar Hazarında şüpheye düşürmek 
tehlj kesini belirten ve nereden, nasıl geldiği ha
zan j bilinemiyen muzır cereyanlara karşı hemen 
kuvvetli bir sed çekmek ihtiyacını duyar. 

^limdzdeki kanun tasarısı üzerinde görüşü
lürden düşüncelerimize hemen hemeâ münhası
ran hukuki unsurun hâkim olması noktasını as
la kjabul edemiyeceğim. Bu çok şuurlu fcanun, 
ayni zamanda, Cumhuriyetimize; inkilâplarımıza 
(her jhangi bir tecavüz tehlikesi karşısında derhal 
şahlanacağımızın mücessem bir delili, millî tesa
nüt | ve müdafaamızın uyanıklığının bir ifadesi, 
bir jimsali olacaktır. 

Atatürk'ün milletimizin ebedî sevgisi ve hay
ranlığı ile haleneaen mânevi varlığının müdafa
ası i vazifesini sadece hemşiresinin boynuna dola
ma^ ve fedakâr avukatların âlicenap müdaha
lesin1© terketmek şahidi olduğumuz gizli ve me
şum) maksatlara dayanan tecavüz hâdiselerinden 
sonıja kâfi ve isabetli, bir yol mudur? 

Ij[anun müzâkere edilirken bâzı arkadaşları
mız (şekle saplanarak başka memleketlerde bu 
tarzca kanunların yapılması mutad olmadığın
dan | bahsettiler. Farz vücudu istilzam etmez ya, 
bu jddianm bir an için istisnasız doğruluğunu 
farzlîtsek bile aşikâr bir hakikati unutmamak 
lâzııjıgelir. Fiziyolojik ve pisikolojik bakımdan 
yer i yüzünde tamamiyle birbirine benzeyen iki 
insajı mevcut olmadığı gibi binbir içtimai sebep 
ve s|milinr tesiri altında yoğrulan bünyeleri bir
birine tamamiyle müşabih iki millet de tasavvur 
olunjamaz. Eserleri itibariyle asrımızın ilk yarı-
smdjı hangi yabancı memlekette bir ikinci Ata
türk) yetişmiştir? Onun içinde yaşadığı tarihî ve 
sosyolojik şartlarla kim muhat bulunmuştur? 

övünçlerle dolu muhteşem mazimizi, milleti
mizi) ı kendilerine minnettar olduğumuz şerefli 
hadimlerini ve en güç şartlar içinde çalışmış 
bulanan azimli inkılâpçılarımızı, hulâsa bütün 
büyiJLk adamlarımızı daima iftiharla anmaktayız 
ve ajneak gurur ve iftihar ile anabiliriz. Lâkin 
bu -vesile ile ikinci Abd^hamit saltanatının son 
yıllatrmı ve ikinci Meşrutiyet devrinin akıbetle-
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rini bizler gibi içlerinde bir cehennem ateşi ve 
bir isyan duygusiyle yaşamış olan insanların 
elem ve ıstıraplarını da bir an için anmak iste
rim. öyle acı günlerimiz oldu ki ruhumuzda hiç 
de lâyık olmadığımız bir itibarsızlık ve şeref
sizliğin zehirleriyle birkaç defa zehirlendik. Esa
ret içinde, şereften mahrum, süründüğümüz gün
leri hatırlamamak elimizde değildir ve vicdanı
mız böyle hissizce bir unutkanlıktan bizi me-
neder. 

İstiklâl mücadelesini milletçe zaferle niha-
yetlendirdikten sonra Gazi Mustafa Kemal'in 
şüphesiz geniş ölçüde millî sayılması lâzımgelen, 
millete mal olan eşsiz içtimai bir harekete reh
berlik ederek açtığı yeni devrin büyüklüğünü ve 
inkılâplarımızın kıymet biçilmez değerini, bu in-
kilâpların muhtevaları ve feyizli neticeleriyle 
birlikte temyiz ve muhakeme etmeye ve millî 
idealimize bütün imanımızla dört elle sarıldığı
mızın zamanı gelince kuvvetli, hattâ yekvücut 
olarak parlak bir delilini vermekten çekinmeye, 
sırf bâzı müfrit düşüncelere ve hislere mağlup 
olarak çekinmeye nasıl razı olabiliriz. Bu kadir
şinas mîlletin nazarında vatanın kurtarıcısı olan, 
bir kurtuluş ve yükseliş sembolü teşkil eden müs
tesna insanın mânevi varlığına dil ve el uzatan
lara tatbik edilecek cezai müeyyedelere yeni bir 
mahiyet ve kuvvet verilmesini nasıl fazla bir 
hareket telâkki edebiliriz. Ortada acaba yalnız 
maksatsız bir şuursuzluk ve izansızlık mı var
dır? Mütecavizlerin veyahut onları teşvik ve 
tahrik edenlerin teşebbüs ve hareketlerinde millî 
gayelerimiz aleyhine müteveccih bedbaht bir mâ
nanın mündemiç bulunduğu kimin gözünden ka
çabilir. 

Hakikat elbette daima teslim, milletin men
faatleri ve ideali elbette daima müdafaa edile
cektir. Fakat bir cemiyette yani Türk Cemiye
tim kastediyorum, kahir bir kütlenin ve ilâve 
ediyorum, çok şükür kahir bir kütlenin içtimai 
fikir- v% kanaatleri, umdeleri, mânevi kıymet-
lerfmi»e saldıran her türlü tecavüz hareketleri 
kârşısmda ve bilhassa her an için, huzur verici 
kâfi bir garanti teşkil etmez ve meydan boş bı
rakılamaz. 

TJemek istiyorum ki, biz Türk Milleti olmak 
haysiyetiyle bambaşka hususi, tarihî ve millî 
şartütr karşısındayız. Kendi bünyemizi ve onun 
ihtiyaçlarını en iyi biz biliriz. Umumi prensip
lerden ayrümıyarak hangi kanun en çok işimi-
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i ze gelir, onu biz takdir ederiz. Binaenaleyh 

başka memleketlerde bu tarzda kanunların ya
pılması mûtat olmadığından bahsedilmesi hiç 
yerinde değildir. İhtiyaç baş gösterdiği zaman 
pekâlâ istiisnai kanunlar dahi çıkarılabilir. Ata
türk'ün heykellerine yapılan tecavüzlerde asıl 
olan failin bulunması keyfiyeti olduğunu ka
bulde şüphesiz tereddüt gösterilemez. Ancak 
bunu sebep ittihaz ederek kanunu lüzumsuz, 
fazla telâkki edenlerin mütalâasına iştiak et
meye asla imkân yoktur. 

Arkadaşlar, biraz realist olalım, Fazla hazır
lık veya fazla tedbirden kim ne zaman zarar 
görmüştür. Zarar tamam olmıyan, zarar eksik 
ve zayıf bırakılan şeyden tahaddüs eder. En 
büyük zararlar tedbirsizlikten ileri gelir. 

Yüksek Meclisin malûmudur ki, hukuk yalnız 
bir ilim değil, aynı zamanda bir sanattır. Mev
cut kaidelerin tetkiki ve daha üstün bir hukuk 
arama bakımından bir ilim, hukuk kaidelerini 
hayata fasılasız olarak baş gösteren yeni vazi
yetlere intibak ettirmek maksadiyle onları tef
sir bakımından ise bir sanattır. Âcizane kanaa
timce bu sanatı bahusus bâzı nadir hallerde, 
birtakım içtimai zarurtler karşısında sertlikle 
değil, az çok suples ile icra etmek gayeye daha 
yugun düşer. 

I>îrğer taraftan suçların muayyeniyeti esası 
göz önüne alınarak bazı mahzurları önlemek 
maksadiyle mevzuumuz olan kanun netni üze
rinde gereken tadilin yassılması da yerinde 
olur. 

Muhterem arkadaşlar; yukarda kanun tasarı
sının hakiki bir lüzum ve ihtiyaca cevap verdi
ğine işaret etmiştim. Kanunu teklif eden Hükü
metimiz de evleviyetle bu kanaati beslemekte
dir, Devlet gemisinin kumanda mevkiine getir
diğimiz Hükümetin omuzları üstünde taşıdığı 
ağır mesuliyet yükünü hassasiyetle göz önüne 
alarak onun İra kanaatine dair olduğu ehemmi
yeti vermek de ayrıca bir zaruret teşkil eder 
fikriudeyim. 

Adalet Komisyonumuzun raporunda tasarı
nın leibiısdfr konuşan arkadaşlarımızın diğer bir
çok isabetli, güzel düşünceleri arasında bilhassa 
bir fikir ve mütalâalarını burada vicdani bir 
zevk duyarak hatırlatmaktan kendimi alamıya-
cağım. Onlar diyorlar ki; bu kanun rejim dâ
valarının etrafında sarsılmaz blir millî tesanüt 
vücuda getirecektir. Ne doğru görüş. 
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Bu Mecliste her söylenen, her olan biten 

dalga dalga bütün memleketin sathına yayılır. 
Seçenlerle seçilenlerin ilk müşterek dâvası he
pimizin göğüslerimizi iftiharla kabartacak olan 
işte bu millî tesanüt ve millî birliktir. 

Aziz arkadaşlarım, bütün bu mülâhazalar ve 
millî vicdanın sesi bizi bu kanunu kabule sev-
ketmektedir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası Tarık Grü-
rerk'indir. Fakat bu arkadaş sırasını Behzat 
Bilgin'e veriyor. Şimdi Behzat Bilgin konu
şacak. 

BEHZAT BlLGÎN (îzmir) — Sayın arka
daşlarım, görüşmekte olduğumuz Atatürk tasa
rısı üzerinde hepimizin mesuliyetlerimizi müd
rik olarak vaziyet almamız ieabettiğine kaani 
bulunuyorum. Bâzı meseleler vardır ki; huku
kun ve felsefenin lâbirentleri içinde mütalâa 
edilemez. Yani Atatürk tasarısını hukuktan tec
rit etmek arzusunda değilim, hukuka uygun 
olduğunu da arzedeceğim. Fakat milletin biz
den beklediği; realiteleri nazara alarak ortada 
olan birçok facialara son verecek kararlara 
varmaktır. 

Hâdise nedir arkadaşlar? Atatürk'ün anıt
larına karşı bir müddetten beri cahil, belki de 
hain kimselerin tasaddilerini bütün millet 
elemle görmüş ve bundan derin bir ıstırap duy
muştur. Şimdi önümüzde olan mevzu şudur : 
Bu alçakça taarruzların devamına mı müsaade 
edeceğiz, yoksa bunları katî ve cezrî olarak 
önleyici tedbirleri, Türk Milleti adına almakta 
istical mi göstereceğiz? 

Arkadaşlar, bu sualin cevabı şüphesiz ki 
aşikârdır. Hattâ tasarıya hukuki her hangi bir 
mütalâa ile olursa olsun aleyhte rey vermeye 
temayül etmiş olan arkadaşlarımız dahi; biz 
Atatürk 'ün anıtlarına taarruz edildiğine razı 
değiliz. Bu taarruzları şiddetle önlemeyi arzu 
ediyoruz, şeklinde ifadede bulundular. Peki; 
bu taarruzlar nasıl Önlenir? Bu metin kâfi de
ğildir, gibi mütalâalar sırf şekle aittir. O hal
de bu mevzu üzerinde hepimiz iştirak etmemiz 
lâzımgelmektedir. Bilhassa kaçınmamız gere
ken şey, arkadaşlar, bu noktada politikaya kaç
maktır. Maalesef Meclisin bu tarafında bulu
nan bu arkadaşların politikaya kaçmış olduk
larını derin bir esefle müşahede etmiş bulunu
yoruz. 

Barutçu Arkadaşımızın Anayasa Komisyo-
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nunjdaki müzakerelerde mütalâalarını derin bir 
dikkatle dinledim. Ve bu arkadaş işi orayş; ge
tirmek istiyordu ki, evet Atatürk'ün anıtları
na Sapılan taarruzlar milletin büyük inkılâp
larıma yapılan taarruzlardır. Ama bu kanun 
bu taarruzları önlemeye kâfi değildir. Binaen
aleyh Cumhuriyetçi partiler olarak birleşelim, 
dahfı katî ve cezrî olarak bu gibi hâdiselerin 
önü|ıe geçelim, demek istediler. 

Arkadaşlar, bizim kanaatimizce Cumhuri
yet jesaslarına tevcih edilecek suikastlara kargı 
Türk Milletinin ve onu temsil eden kanunların 
harekete geçmesi müemmendir. Cumhuriyeti
miz ! kanunun katî teminatı altındadır. Lâiklik 
de bjizim anladığımız gibi kanunun katî temi
natı i! altındadır. Fakat ben Haİk Partisinin lâ
ikliği bizim anladığımız gibi anladığından öte
den beri şüphe ettim ve son hâdiseler de bu 
şüphelerimi bir kat daha derinleştirmiş oldu. 
öyle zannediyorum ki onlar, Atatürk heykelle
rine karşı vukubulan taarruzları mesnet itti
haz federek bizim hararetle, samimiyetle bağlı 
bulunduğumuz vicdan hürriyetini yeniden bâ
zı takyitler, bâzı baskılar altına almayı, af bu
yursunlar, hoş görüyorlar. Halbuki bizim bu 
hâdisede hedef tuttuğumuz mesele, masum va
tandaşların, hür vatandaşların vicdan hürriye
tini |>askı altına alarak değil, kanuna karşı 
gelebilecek vatandaşların adedleri ne kadar az 
olursjfı olsun taaddilerini önlemektir. Binaen
aleyh! Atatürk 'ün anıtlarına vâki taarruzlar âm
me iıizamını ilgilendiren, netice itibariyle, 
bir zabıta vakasından ibarettir. Tasarının ilk 
müzakeresinde de arzettiğim veçhile meselenin 
yanlı| bir hareket noktasından ele alınmış ol
duğumu görmekteyim. Bâzı arkadaşlar Ata
türk 'ji korumak zehabına kapılıyorlar. Halbu
ki Atatürk 'ün korunmaya ihtiyacı yoktur. Ata
türk *şn hâtırası milletin yüzde doksan doku
zunda sönmez sevgi ile yaşamaktadır. Ata
türk'ün hâtırasına karşı harekete gecenler, 
milletfn hissiyatına karşı her zaman harekete 
geçmedi mümkün şerirlerden ibaret bir kısmı 
kalild|r. önümüzdeki mevzu bu memleketin 
millî yicdanını ve huzuru emniyetini mi, yoksa 
Ticani|erin serbestliğini mi iltizam edeceğimiz 
mevzuudur? Pek tabiîdir ki biz âmme nizamı
nın kcjrunmasmda ve Atatürk'e borçlu olduğu
muz sevginin rencide edilmemesinde ısrar ede
ceğiz. I 

264 — 



B : 103 23.7 
Şimdi hukuki bakımdan Atatürk tasarısı 

aleyhinde serdedilen bâzı itirazları ele alalım. 
Sayın arkadaşlarımız dediler ki, Atatürk sağ-
olsun veya ölmüş olsun, bu yine ona, fert ola
rak, bir imtiyaz vermektir. 

Arkadaşlar, imtiyaz nedir? imtiyaz, diğer 
vatandaşların yahut diğer vatandaş grupları
nın haiz olmadığı bir hakkı aynı vasıfta, aynı 
mevkide olan bâzı vatandaş veya vatandaş 
gruplara vermektir ve onların bu hakkı ka
nun karşısında müdafaa etmek salâhiyetini ha
iz bulunması, demektir. Şimdi aeaba, Atatürk'e 
bir imtiyaz veriliyor ve o da bu kanun ihlâl 
edildiği bir anda gelip de her hangi bir mah
kemede, mercide bir hak iddiasında mı bulu
nabilecektir? Elbette böyle birşey varit değil
dir. Dolayısiyle Atatürk için bir imtiyaz ne 
mevcuttur, ne mutasavverdir. 

Arkadaşlarımız diyorlar ki; bunu başka bir 
şekle sokalım. Meselâ, Devlet başkanlarına veya 
irtihal etmiş Devlet başkanlarına vâki taarruzlar 
şeklinde umumileştirelim. O zaman imtiyaz ol
maz, diyorlar. Bu mütalâanın basitliği üzerinde 
nazara dikkatinizi celbetmek isterim. 

Filhakika mütalâa şuradan geliyor. Kanun 
nazarında vatandaşlar vasıfları ve mevkileri iti
bariyle ayrılabilirler. Bu eşitlikten ayrılmak de
mek değildir. Kanun Devlet reislerine diğer va
tandaşların haiz olmadığı bâzı haklar tanıyabilir, 
memurlara tanıyabilir. Binaenaleyh ölmüş 'Dev
let reislerine de böyle bir hak tanınabilir, demek 
ki, kanun, hakikaten vatandaşların vasıflarına 
göre bâzı tefrikler diskriminasyonlar yapıyor ki, 
bu bir imtiyaz değildir. O halde arkadaşlarıma 
sorarım; ölmüş veya ölecek olan Devlet reisleri 
arasında her hangi biri, Atatürk vasıflarını haiz 
olanlar var mıdır ki, alelûmum Devlet reislerini 
Atatürk'ün faydalanması lâzımgelen bir imtiyaz 
veyahut bir tefrik bir diskriminasyondan istifa
de ettirelim. Böyle birşey varidi hatır olamaz. 
Çünkü Atatürk bu milletin istisna olarak, bir fe
lâket anında ve tam saatinde yetiştirdiği eşsiz ve 
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emsalsiz bir şahsiyettir. Atatürk, yalnız bir Dev
let Reisi olarak mı bizim hâtıralarımızda kalmış
tır. Atatürk bu Devletin kurucusu, bu memleketin 
kurtarıcısı olarak ve Türkiyenin veçhesini değiş
tiren bir adam olarak hâtıralarımızda kalmıştır. 
Böyle bir şahsiyeti biz her hangi bir devlet rei
siyle mukayese edecek olursak as.l o zaman onun 
hâtırasına hürmetsizlik etmiş oluruz. Nihayet 
Atatürk'ün bir «kişi» olduğunu iddia ettiler. Bu 
bahiste sayın hukukçu arkadaşlarımız çok geniş 
tafsilâtla Muhterem Meclise fikirerini açmış bu
lundular. «Kişi», kanun karşısında ehliyeti hu-
kukiyesi olan ve bir hakkını ispat için mahkeme 
karşısında bir hak istiyebilen ve hakkını müda-
faa edebilen bir vatandaştır. Bir ölü vatandaş 
için bir hak mevzuubahis değildir. Binaenaleyh 
bir imtiyaz hiçbir zaman mevzuubahis olamaz. 
Atatürk Kanunu, tekrar diyebiliriz ki, sırf bu ce
miyetin âmme nizamının korunması ve millî vic
danda Atatürk sevgisine karşı her taaruzun uyan
dıracağı reaksiyonlar dolayısiyle âmme nizamla
rını ihlâl edebilecek hâdiselere sebebiyet verme
mesi . için düşünülmüş bir kanundur. Böyle bir 
kanun olmadığı takdirde memlekette Atatürk 
hâtırasına karşı her taarruzu millet kendi teşeb
büsüyle karşılayacak ve cezalandıracak, ve inzi-
batsızlık o vakit hâsıl olacaktır. Binaenaleyh bu 
kanunu kabul etmekle bütün memleketin, istis
nasız bütün vatandaşlarımızın temayüllerine uy
muş olacağız. Hepimiz seçmenlerimizle karşılaş
tığımız zamanda şu suale muhatap olduk : 

— Neden uzatıyorsunuz, neden bu kanun çık
mıyor?. 

Arkadaşlar, memleketin kalbinde Atatürk'e 
karşı minnet ve şükran duyguları bir an tezelzü
le uğramamıştır. Bu kanunla Atatürk'e tevcih 
edilen her tecavüzün millete teeavüz demek oldu
ğunu, milletin emniyet ve huzuruna bütünüğüne, 
tecavüz olduğunu ispat edeceğiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim oturuma 10 dakika 
ara verilmiştir. 

Kapanış saati : 17 



ÎKÎNCÎ OBU 
' Açılma saati : 

BAŞKAN — Başkanvekil 

KÂTİPLER : Nazlı Tılabar (istanbul) 

BTTM 
17,15 

Mustafa Zeren 

Füruzan Tekil (İstanbul) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Söz Tayfur Sökmen (Hatay) ' mdır. 
TAYFUR SÖKMEN (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlarım; esas maruzatıma başlamazdan 
evvel iki arkadaşın beyanatına eevap verece
ğim. 

iptida her hangi bir arkadaş söze başlarken 
vur abalıya şeklinde ilk sözü Halk Partisi şöy
le söyledi, böyle söyledi diye söze başlıyor. Lüt
fen bu gibi tarizleri bırakalım. 

ikincisi, konuşmalarda Atatürk Kanunu 
hakkında Halk Partisinden filân zat şöyle iti
razda bulundu şeklinde yapılan itirazdan Halk 
Partisinin bu kanuna mugayir olduğu mânası 
çıkıyor. 

Halbuki Atatürk 'ün kurduğu Halk Parti
sinin içinde bulunmakla fahır duyduğu her 
hangi bir arkadaş Devletin ve milletin halas
karı olan Atatürk Kanununa katiyen muarız ola
maz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi görüşülmek
te olan Atatürk Kanunu hakkında bâzı mâru
zâtta bulunmak için Yüksek Huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Malûmu âliniz buyurulduğu 
üzere her yeni devrin başında veya başlangı
cında birtakım kötü ruhlu ve teceddüt aleyh
tarı kimseler güneş görmüş haşere ve 
yılanlar gibi yavaş yavaş kımıldamaya baş
lar fırsat ve mekân bulunca da saldırır 
inkılâba, inkılâpçıya dişlerini * geçirerek zehi-
rini akıtır ve saçar, inkılâp da inkılâpçılar 
da heder olur gider. Arkadaşlarım; bu defa da 
dünyanın mazharı takdiri olan demokrasi inkı
lâbımızı ve Hükümetin şümul sahası geniş olan 
vicdan hürriyeti hakkındaki beyanatını yine 
birtakım bedbaht ve fırsatçı kimseler kendi 
anlayış ve isteklerine göre tefsir edip ayarlı-
yarak tetikte durup bir müddet ortalığı dinle
yip denetledikten sonra vaziyeti müsait görür 
görmez hemen harekete geçerek inkılâplara, 

inkılâpları yapan Atatürk'e mecmualarla, bro
şürlerle çirkin ve tecavüzkâr yazılar yazmıya 
ye|r yer Atatürk heykellerini bir kahraman 
taimyle kırmaya başladılar. 

; Arkadaşlarım; içinde yaşayıp, tarihte oku
duğumuz bu gibi vakıa ve misalleri vaktiyle 
yajpılan ikazlarla bireştirerek tedbir alıp hare
kece geçseydik bu menfur hâdiseler olmaz, küs
tahça ve tahripkâr yazılar yazılmazdı. Her 
ne|rse, yapılan yapılmış, olan olmuş şimdi zara-
rınj neresinden dökülürse kâr oradadır fehva-
sınjca madem ki, zarardan dönüp harekete geç-
mejk istiyoruz veya geçmiş bulunuyoruz, geç de 
o ls | yerinde ve isabetli bir harekettir. Bu iti
barla Yüksek Huzurunuza gelmiş olan kanu
nu^ her türlü nasyonlarm usul ve mülâhaza
ların fevkinde olarak kabulü lâzımgeldiği gibi 

ne pahasına olursa osun her türü irticaa ve 
nevi mürteeie meydan verilmdyeeeğine 

mütecasirin kim olursa olsun şiddetle cezalan
dırılacağına dair Hükümetin de bir beyanna-

neşretmesi veya bir beyanatta bulunması-
da> zaruri olduğu kanaatmda bulunduğu

mu her türlü politika düşüncelerinin haricin
de l^larak arzetmeyi vatani bir vazife telâkki 
edeHm (Bravo sesleri) 

|Arkadaşlarım, haddizatında eşsiz hizmetle
riyim asil Türk milletinin kalbinde yer etmiş 
yübjsek deha ve müstesna kabiliyetleriyle de 
cihanın takdir ve hayranlığını kazanmış olan 
Atajtürk'ün heykelini, eser ve inkılâplarını bun
ca sj|ene sonra kânun ile korunmasını temin et-
meyje çalışmamız veya temin etmek zaruretin
de Çalışımız cidden acı, pek hazin, hattâ çok 
ayıktır. Ama ne yapalım ki, ya (bir eseri zühul 
vey4 bir hatayı siyasidir oldu, şimdi ceza ve gü
nahını beraber çekeceğiz ve çekmeye mecburuz. 
Çünkü her memleketi içinden çökertmek için 
her [vasıtayı mubah görüp usul ittihaz etmiş 
olan! düşmanlar memleketimizi de içinden çö-

her 
her 

me 
nınj 
mu 
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kertmek için muhtelif kılıklara bürünerek va
tanın karimi ismetine sokulmak için buldukları 
çarelerden birisi de inkılâpların din ile tea
ruz ettiğini, dine mugayir bulunduğunu, Ata
türk 'ün dinsiz olduğunu birtakım vasıtalarla, 
ajanlariyle sâf ve nezih olan halkımıza ifhama 
çalışmalarıdır. Halbuki yapılmış olan inkılâp^ 
larm esasatı diniye ile tearuz etmediğini Ata
türk 'ün dinsiz olmadığını, müşarünileyhin, bir
çoklarınız gibi, bütün tarih boyunca mürteci 
ve yobazların ellerine alet ederek kullandıkla
rı terakkiyatı medeniyeye mâni olan hurafata 
ve bâtıl itikadata düşman olmasıdır ve oluşu
dur. 

Arkadaşlarım, Atatürk de, Türk Milleti 
de dindardır. Her millet ve her insan gibi Türk 
Milleti de, Atatürk de maneviyata, varlığa 
bağlı, Allaha inanmış tam muvahhittirler. 
Esasen dinsiz millet olmaz, dinsiz insan yaşa
maz. Hüner, dini terakkiyatı medeniye ile 
âhenktar bir hale getirebilmektir. Yoksa te
rakkiyatı medeniyeyi, dine aykırıdır, tearuz 
ettiğini ifade eder veya dinin manii terakki ol
duğunu söyler ve iddia edersek ilmin, mede
niyetin derecei husvasma yetişmiş milletlerin 
esir ve mahkûmu olmaktan kurtulamayız ve 
kurtulunmaz. Bunun en bariz misali; üç bu
çuk milyonluk İsviçre ve iskandinavya millet
leriyle dört yüz milyonluk memleketler mey
dandadırlar. Üç buçuk milyonluk memleketler 
terakkiyatı medeniyeyi din ile âhenktar bir 
hale getirmiş müreffeh iken, dört yüz milyon
luk memleketler hurafat içinde perişan yaşa
maktadırlar. 

Arkadaşlarım, bu kanun bundan evvel en
cümenlerde görüşülürken şimdi olduğu gibi 
bizden de, sizden de bu kanunun hukuk nos
yonlarına sığmadığını, şahıs için kanun yapıl
masının doğru olamıyacağmı sÖyliyenler ol
muş ve olmaktadır. Bendeniz hukukçu olmadı
ğım gibi başka bir ilim sahibi de değilim. Yal
nız fâni hayattan ebediyete intikal etmiş olan 
Atatürk'ün hiç kimse ile kıyaslandıramadığım 
şahsına, eser ve inkılâplarına inanarak bağ
lanmış irtica, istilâlarla parti husumetleri yü
zünden senelerce ıstırap çekmiş bir Türk ev
lâdıyım. Bu itibarla Atatürk'ün şahsına, eser 
ve inkılâplarına kavlen, fiilen ve kalemen ya
pılan tecavüzleri tenfir ve takbih eder, tecavüz
leri önleyici olan kanunları, teşebbüs ve hare-
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ketleri her türlü nosyonların mülâhaza ve kı
yasların fevkinde olarak kabul eder ve alkışla
rım. Bununla beraber kanunu hukuk nosyonla
rına aykırı gören, şahıs için kanun yapılmasını 
uygun görmiyen arkadaşlarımın fikir ve kana
atlerine de hürmetkarım. Ancak kendilerinden 
soruyorum, hidematı vataniye tertibinden olsa 
da hattâ şahıslara maaş bağlıyan kanunlar bir 
hususiyet arzetmiyor mu? Hususiyet arzeden 
bu gibi kanunları hangi nosyonlara sığdırarak 
yapmış idik ve yapılıyor? 

Şahsını müdafaa edebilecek mevki ve durum
da olduğu halde milleti temsil ettiği için veya 
ediyor diye yaşıyan Devlet başkanlarının şah
sını, uygunsuz insanların kötü hareketlerinden 
korumak için kanun yapıyoruz da millete mal 
olmuş, hayatı ebediyeye intikal etmiş, kendini, 
heykelini, eser ve inkilâplarmı koruyup müda
faa etmek imkânı kalmamış bulunan, Cumhu
riyetin banisi, milletin halaskarı olan Devlet 
Başkanı için neden kanun yapılmasın, ne için 
müeyyide olmasın? Müeyyidesi olmıyan, kanun 
himayesine mazhar bulunmıyan hak ve mukad
desat ile her güzel şey duruyor ve daima teca
vüzlere mâruz kalmıyor mu arkadaşlar? Yünden, 
pamuk veya ipekten mamul bir kumaş parçası 
bayrak haline gelince neden kudsileşiyor, niçin 
korunması için kanun yapılıyor? Çünki o ku
maş parçası bayrak haline inkılâp ettikten son
ra bir milletin remzi, bir vatanın sembolü oldu
ğu için değil midir? tnsanlar da fazileti ahlâki-
yesiylc, ilim ve irfaniyle maddi, mânevi hide
matı fevkalâdesiyle remizleşip kudsileşmez mi? 
Tasrih, bu suretle kudsileşmiş insanları her de
virde göstermiş ve nesilden neslfr intikal ettir
memiş midir? Nitekim 1918 mütarekesinin pek 
acı ve çok korkunç ve hattâ ümitsiz günlerinde 
her' türlü vasıtadan mahrum, bin bir müşkülât 
içinde ortaya atılıp baştan başa işgale uğramış 
bu. mübarek vatanı işgalden yok olmaya mah
kûm edilmiş asıl Türk Milletini yok olmaktan 
kurtarıp bugünkü medeni hale getiren o günden 
bugüne kadar geçen 27 senedir de şu kubbei 
zerrin altında hür ve müstakil bir milletin mü
messilleri olarak toplanmamızı temin eden dâhi 
Mustafa Kemal'de necip Türk Milletinin remzi 
bu aziz vatanın sembolü, yetiştirdiği necip genç
ler de inkilâplarmın bekçisi değil midirler? Ar
kadaşlarım; denecek ki mademki, yetiştirdiği 
gençler nigâhbandırlar, o halde kanuna ne lü-
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zum var. Evet ama elinde kanun müeyyidesi ve
ya müdafaa vasıtası olmıyan nigâhbanlarm mü
tecavizlere karşı yapacakları hareket ve teşeb
büslerin bir cürüm telâkki edildiğini geçenlerde 
müşahede etmedik mi? Mamafih esasen elinde 
müeyyide olmayıp ve vasıtası bulunmıyanlarm 
hodbehod ihkakı hak etmesi de doğru görülebi
lir mi? Arkadaşlarım, fevkalâde ve müstesna 
başarılarına ve yüksek kabiliyetlerine mebni 
Türkün atası unvanı bahşedilmiş olan Gazi Mus
tafa Kemal'in mümtaziyeti unvanı verip anıt
kabir yapmakla zaten kabul etmiş bulunmuyor-
muyuz? (Bravo sesleri) Buna binaendir ki her 
evlâdın babasını mukaddes tanıması tabiî değil
imdir? Aziz arkadaşlarım, Atatürk'ün başardı-

. ğı büyük vatani işler, temin ettiği millî muvaf
fakiyetler, gerçi nosyonlara sığarken kaidelere 
uyarak yapılmış olsaydı Mustafa Kemal Ata
türk olur mu idi? Veya her yeltenen ve taklide 
kalkışan Mustafa Kemal olurdu. 

Bütün bu hakikatlara rağmen Atatürk de et
ten, kemikten teşekkül etmiş bir fani insandır. 
Onun da noksan ve kusurları olabilir ve olmuş
tur. Ama terazinin kefesine bakalım. Arkadaş
larım; Atatürk'ü unutturmak istiyenler, başar
dığı .büyük işleri küçük göstermeye kalkanlar 
midemde, kursağımda nimeti var dediği halde 
sonradan fena söz söyleyip, kötü hareket eden
ler, sağlığında, ara sıra, sofrasında kâse yala
yarak her yapılanı inkılâp, her sözünü keramet 
deyip alkışlarken şimdi o eski söylediklerine 
martaval ve safsata diyenler, Sğalığmda de
mokrasiyi kurmadığı veya kuramad:ğı için ceza
landırılmasını istiyenler bir bir maneviyatına 
çarpılmaktadırlar. Bari biz çarpılmıyalım, arka
daşlarım. 

Bununla beraber «Ne mutlu Türküm» vecizesi
ni ifade eden Atatürk'ün mensubiyetiyle ifti
har ettiği asil, vefakâr ve kadirşinas Türk Mil
leti yedi adım yolculukla bir fincan kahvenin 
hakkını gözetirken hür ve müstakil bir vatan 
bırakan, kendini medeni milletler seviyesine 
çıkarmış olan dâhi ve kahraman evlâdının hey
kelini, eser ve ikılâplarını kötü ruhlu insanla
rın tecavüzünden koruyacak olan kanunun red
detmeye asla razi olmaz ve hoş görmez. Aynı 
zamanda Meclisi Âliye gelmiş olan kanunun 
her hangi bir sebep veya noksanlık vesilesiyle 
olursa olsun kabul edilmeyip reddedilmesi mec-
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zupj mütecavizlerin yalnız" cesametini artırmakla 
kal^naz, onları anarşiye götürür, ihtilâle şevke* 
der.| Çünkü ret sebebini arayıp tetkik etmez ve 
edejnez. Meclis de kabul etmedi der, cesaretini 
arttjırır, hareketine hız ve kuvvet verir. Bilâhara 
bu | yüzden akacak vatandaş kanının günah ve 
vebjdi bizlere ait değil midir? Arkadaşlarım, 
bu meselede biçok vatandaş gibi beni de 3 nok
ta ıjıuztarip etmektedir. 1. Az çok vakıalar, hâ
diseler görmüş, yaşamış ve okumuş olan bizlerin 
bu (vaziyeti daha evvel görüp tedbir almayışı
mızla, veya bu husus hakkında vaktiyle alınmış 
tedpirleri her hangi bir sebp ve vesile ile 
olunsa olsun ve hangi taraftan yapılırsa yapıl
ım,] gevşedişimize, 2. Bu kanunun nosyonlara 
sığıjıadığım usule de uymadığını söyliyenlerin 
ink: lâbm yetiştirdiği aziz ve necip genç arka
daş! ardan bulunması, 3. Esasını Kuvayi Mil-
iiyejden alarak o büyük adamın kurduğu Halk 
Partisinin mensupları olan bizlerin de, hattâ ne 
seb^p ve vesile ile olursa olsun muhalif bir nok-
tai jıazar serdeder görünmemiz veya görünmesi
ne jıebebiyet ve meydan vermemizdir. Arkadaş
larım, böyle ince eleyip sık dokunsaydı veya 
nokjsanlar ve usuller aransaydı birçoklarınızın 
için) de bulunduğu ve babasından işitip tarihte 
okujiuğu Millî mücadeleler veya İstiklâl Muha
rebesi olmaz, inkılâplar yapılamazdı, mücadele 
olu|> inkılâplar yapılmasaydı, bizler değil, tica-
nilejr bile burada bulunmazdı. Hulâsa bu itibar
la cja kanunun kabulü hepimizin barcumuz de
ğil [midir, arkadaşlarım? 

]3üyük emekler sarfiyle meydana getirdiği 
şu ^aâbedi milletin göremediğimiz bir köşesin
den bu müzakereleri dinliyen Atatürk ruhunun 
mâıt evi huzurunda sonsuz minnet ve şükran 
ile eğilirken partilerin Atatürk eser ve inkı
lâplarını korumada, her türlü irtica bahsinde, 
harcî siyasette mutlak birleşmesi ve beheme
hal | bir noktai nazara gelmeleri millî ve vata
ni lj>orç ve vazifeleridir. Aksi halde vaziyet 
Balkan Harbi felâket ve faciasına döner. Fe
lâket ve facia olunca da ne parti, ne partici, ne 
de j^atan kalır. Bizler de seleflerimiz gibi ta
rih^ fena intikal etmiyelim. (Bravo sesleri). 

arkadaşlarım, bugün coşkun tezahürat için
de ]nıtladığımız Hatay'ın 11 nci Kurtuluş Bay-
ramjıdır. Bu güzel Hatay Atatürk'ün asil Türk 
Milletine son armağanıdır. Hiçbir hizmeti ol-
mask bile bu ülkensin her türlü nosyonları 
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fevkinde kurtarılması başlı başına muvaffakiye
tinin şaheseridir. 

Hepinizi sonsuz saygılarımla selâmelar, söz
lerime nihayet veririm. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Faik Ahmed Beyefendi parti 
namına mı, şahsınız namına mı konuşacaksınız? 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — So
nunda konuşacağım. 

BAŞKAN — Mükerrem Sar ol buyurun. (Gü
rültüler) . 

Mükerrem Beyefendi, bir dakikanızı rica 
edeceğim, bir önerge var, onu okutacağım. 
Meali şudur: Lehte ve aleyhte konuşacak arka
daşların bir lehte, bir aleyhte konuşmaları iste
niyor. Müsaadenizle okutuyorum: 

Başkanlığa 
Tasarı hakkında konuşmak üzere söz alan

lar pek çok olduğundan lehte ve aleyhte konu
şacaklara sıra ile söz verilmesini teklif ederim. 

2 3 . V I I . 1951 
Erzurum Milletvekili 

E. Nutku 

BAŞKAN — Bu önergeyi tasvibinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. (Rededildi sesleri). 

Müsaade buyurun. 
Mükerrem Sami, lehte mi aleyhte mi konu

şacaksınız? 
MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Lehte 

konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. (Olmadı sesleri). 
Efendim, lehten başladık, ondan sonra aleyh

te, ondan sonra da üzerinde söz vereceğim. 
ABDULLAH GEDÎK (Ankara) — Barutçu 

şahsı namına mı, partisi namına mı konuşacak? 
Konuşsunlar. 

BAŞKAN — Sordum, sonunda konuşacaklar, 
o hak kendilerinindir, müdahale etmiyelim efen
dim. Şimdi konuşmak istemiyorlar. 

(Kifayeti müzakere takriri var sesleri). 
MÜKERREM SAROL (istanbul) — Muh

terem arkadaşlar; bu kanun, huzurunuza ikinci 
defa olarak çıkıyor. Eğer aradaki hâdiseleri ve 
bunların milletin kalbinde ne kadar derin bir nef
ret ve iğrenme hissi yaratmış olduğunu düşünür
sek, bu kanunun derhal kabulü için lâzımgelen 
esbabı mucibeyi, uzun boylu araştırmak lüzu
munu hissetmeyiz, 
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Zira arkadaşlar, bu kanunun, üzerinde hiç 

vakit kaybetmeden kabulünü bize, Tieani taife
sinin barbarca tecavüzleri üzerinde, durmamayı, 
artık milletin isyan etmiş olan vicdanı emreyle-
mektedir. 

Arkadaşlar, nazariye inceliklerine sapmıya-
lım. önümüzde; olduğu gibi hayat duruyor. 
Hayattan ders almasını bilelim ve buna göre 
hareket edelim. 

Biz burada, bu kanunla, her hangi bir şâhsa 
birtakım imtiyazlar tanımakta değiliz. Mevzuu-
bahis olan dâva bu milletin kendi büyüklerini 
mediniee tevkif etmesini bir nevi putperestlik 
sayan bir zihniyeti ve bunu doğurmakta olan bir 
cehalet ve taassubu her harekete geçtiği fırsat 
ve anda, lâyikıyle cezalandırmaktır. 

Türk Milletini, çizdiği medeniyet ve terakki 
yolundan alıkoymak istiyen ve Osmanlı Tarihi
nin en az iki asrını kaplıyan kör taassup ve som 
cehalet devrini, kapamış bulunuyoruz. 

Bu Meclis, bu Meclisin bu defasında millî 
iradenin aynen tecellisi neticesinde vücut bulmuş 
ve inikat etmiş olması keyfiyetleri ve bütün bun
ların üzerinde olmak üzere de, bizim burada 
bir Anayasaya göre icrayi ahkâm etmemiz, Baş
bakanın bu vesile ile ^Eskişehir'de ifade etmiş ol
duğu gibi bir tek merkezi mâna taşımaktadır. 

Bu mâna, bu milletin terekki ve medeniyet 
istikametinde yürüyerek, durmadan ve sarsıl
madan, modern bir Garp cemiyetine, süratle in
kılap etmesinden ibarettir. 

Bunun din ile her hangi bir alâkası yoktur 
ve olamaz. Çünkü dinimizde terâkkiyi âmir ve 
medeniyeti zâmindir. 

Atatürk'ü temsil etmekte olan heykellerin 
mermerine, tuncuna veya her hangi bir madde
sine uzanmak cüretini gösteren mütakallis elleri, 
keza takâllüs etmiş kötürüm bir zihniyet tahrik 
etmektedir. 

öehlin taassubunu bir kelime ile, Osmanlı 
Devîetini inhidama sürükliyen âmillerin daima 
başında yürümüş olan kara kuvvetin kendisi olan 
bu zihniyet bilmelidir ki, artık bu memlekette de
ğil terakki ve medeniyetin kendisine, değil bu 
hamlelerin sevk ve idaresini üzerlerine alan şa
hıslara, hattâ bunlarm birer cansız remzini teşkil 
eden heykel ve âbidelere dâhi taarruz edemiyecek 
el değiştiremiyecektir. 

Medeniyete inanmayı, medeni bir çerçeve için
de yaşamayı, güzel sanatların bu memleket evlât-
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larmı da ruhen ve fikren irşat etmesini,putperest
lik sayaeak kadar barbar bir zihniyeti tasfiye edi
ci tedbirler almak nasıl Anayasa'ya aykırı ola
bilir ki, biz bu Anayasaya ancak o menfi zihni
yeti kademe kademe tasfiye ederek vâsıl olmu
şuzdur. (Soldan bravo sesleri). 

Arkadaşlar, ben o kanaatteyim ki, Atatürk'
ün heykellerine uzanmak cüretini göstermiş olan 
elleri kırmak, Anayasanın da aynen müdafaası 
demektir. 

Zaten Anayasa bu hayat görüşü ile hareket 
edersek, medeniyet vetiremizin tamamlanmasın
da rol oymyacaktır. Aksi takdirde cehalet ve ta
assup darbelerinin altında cehalet ile tahassubun 
hâkim kılmak istediği terrör havası çok daha bü
yük bir şiddetle esecek, ondan sonrasında da 
«gerilik» Ijjüpedüz «gerilik» kendi anayasasını 
kaleme alacaktır. 

Bununla, Anayasaya hiçbir zaman dokunula-
mıyacağı fikrini müdafaa etmek istemiyorum. 
Elbetteki Türk Cemiyeti lüzum gördüğü tadil
leri Anayasasında daima yapacak bir durumda
dır, Şu var ki, yapılacak olan bu tadiller ile vü
cut bulacak olan Anayasa, mutlaka daha ileri ve 
daha medeni bir Anayasa olacaktır, 

' Çünkü onu, ticaniler misillû birtakım cahil 
ve mutaassib taifler değil, bu memleketin, terak
ki ve medeniyete inanmış evlâtları kaleme alacak
tır. 

Arkadaşlar, hep birlikte hareket ederek, ka
ranlık kafalara ve menfi ruhlara verilmesi lâzım-
gelen cevabı, derhal verelim.. 

Görülsün ki, terakki ve medeniyet yolunda 
kendi milletine eşsiz hizmetlerde bulunmuş olan i 
Atatürk'ün heykellerine veyahut ileri hayat gö
rüşüne uzanacak olan bedbaht elleri bu milletin 
kanunları tıpkı otobüsten fırlayıp inen o gencin 
hareketinde olduğu gibi anında ve mahallinde i 
cezalandıracaktır. i 

înkilâplarımız umumi itiyatlarımız haline ge
leceği güne kadar bu kanuna ve buna benzer ka
nunlara elbette bu Mecliste yer verilecektir. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN —- Abidin Tekön. Aleyhte mi konu
şacaksınız?. j 

Abidin Tekön (îzmir) — Lehte. 
BAŞKAN — Süreyya Endik. (Yok, Malatya'- j 

da sesleri.) i 
Bedi Enüstün. Aleyhte mi, lehte mi?. j 
BEDÎ ENÜSTÜN (Çanakkale) — Aleyhte ! 
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BİAŞKAN — Buyurun. 
B$DÎ ENÜSTÜN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlar, Atatürk kanunu tasarısının Anayasa 
Komisyonunda tetkiki sırasında elemle gördükle
rim f e işittiklerim beni yüksek huzurunuza tek
rar Sıkmaya mecbur bıraktı. Komisyonu teşkil 
eden ;i arkadaşlardan yalnız üçü müstesna bütün 
diğerleri haricen bu tasarının Anayasaya esas ve 
ruh itibariyle muhalif olduğunu sarahatle ifade 
etmiş olmalarına rağmen bugün bu tasarı Anaya
saya uygunluk kararı ile huzurunuza tekrar ge
tirilmiş bulunmaktadır, (öyle şey yok sesleri, 
gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
BIEDİ ENÜSTÜN (Devamla) — Bu para

doksal durumun bu sebep ve saiki muhterem 
arkadaşların malûmudur. Bu sebeple üzerinde 
durmaya değmez. 

Muhterem arkadaşlar; şeflik sisteminde Hü
kümet idare etmenin havuzunda kayık yüzdür
mek kadar kolay olduğu ve fakat demokrasi reji
minde Hükümet idare etmenin enginlere açılmak 
olduğu muhtelif vesilelerle, mükerreren ifade edil-
miştih Bu kanun tasarısının geçirdiği safhalar; 
enginlere açılan Hükümetin, küçük dalgalar kar
şısında bile derin endişelere düştüğünü göster
in ektfedir. Bu tasarıyı müdafaa edenler bu tasarı; 
ister i antidemokratik olsun, ister teokratik olsun, 
ister Anayasaya aykırı olsun, ister vatandaşların 
söz, yazı ve düşünce hürriyetini tahrip etsin, is
ter niıemlekette iftira ve tezvir rejimi yaratsın. 
Ne olursa olsun muhakkak kanunlaşmalıdır. 
(Güıjültüler). Ve kanunlaşacaktır gibi bir eda 
ile ve ısrarla ileri sürülmektedir. (Ayak vuruş
ları gürültüler). 

Ê  AŞK AN — Rica ederim yapmayınız (çan 
ça'arak sükûnete davet etti). 

BEDÎ ENÜSTÜN (Devamla) — Ne için?... 
Atatürk'ü korumak için mi?.. Hayır arkadaşlar, 
bu t&sarı bugün karşımızda Atatürk'ün mânevi 
sevgiı kisvesi altında, vatandaşlar arasında da
imî İrazursuzluk ve endişe yaratmak ve bütün 
vatandaşları (Gürültüler) çok partili bir rejim
de en sudan bahanelerle her dakika ağıı» cezai 
müeyyidelerle takibat altında tutmak maksat ve 
hedefini gütmektedir. 

îfte bu sebepledir ki; hususi kanun olarak 
teklif edilmekte Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku 
ve insan Hakları Beyannamesi dışmda kalmak-
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tadır. Kanun karşısında eşitlik bir kül halinde 
hukukun temelidir. Devletler Hukuku da eşitlik 
prensibine dayanır. Bugün Birleşmiş Milletlere 
dâhil bulunan bir üyenin, medeniyete ve insanlı
ğa şu veya bu hizmetleri dokunmuştur diye çok 
zaman evvel tarihe karışmış kadim Yunanistan'ı 
veya Roma imparatorluğu'nu tarihin tenkidin
den vikaye maksadiyle bir tasarı getirmesini di
ğer üyeler nasıl karşılarlar (Gürültüler) Ve 
böyle bir tasarının tasvibi mümkün müdür? 

Muhterem arkadaş1 ar; lâik bir Cumhuriyet; 
vatandaşları millî bir ibadete davet ederse bu 
millî dinin ne olduğunu öğrenmek de bütün va
tandaşların hakkı olan Amerika Anayasasının 
bir numaralı tadili böyle bir hâdisenin vukuunu 
önlemek gayesine matuftur. Bu bir numaralı 
tâdil sarahaten Hükümetin millî ve dinî bir iba
dete vatandaşı zorlıyamryacağını ifade etmekte
dir. Bugün dünya memleketlerinde huzursuzluk 
tevehhüm ederek Hükümet gemisini idare eden
lerin bir sızıntı ile meşgul olmaları ve iftira, tez
vir dümenini serbest bırakmaları gemiyi yolun
dan şaşırtır ve belki de kayalıklarda parçalan
masına sebep olur. 

Bu tasarının kanuniyet kesbetmesi halinde 
memleket bünyesinde yapacağı tahribatı Devlet 
adamları çok iyi bilme1 i ve çok iyi takdir etmeli
dir. Kasde makrıın olmıyarak; Atatürk'ün res
mini taşıyan bir posta pulunun zarfa eğri ya
pıştırılması, hakkını tam alamıyan bir işçinin 
Atatürk'ün resmini havi bir parayı asabiyetle 
iade etmesi, gelen bir mektup zarfının kabaca 
yırtılması, yakılması, imha edilmesi, süprüntü 
kovasına atılması bu Kanunun hususiyetine bi
naen vatandaşı arzu edilmiyen politik bir ka
naat sahibi işe aylarca mahkeme kapılarında 
süründürebilir. (Şiddetli gürültüler.) 

Kendi evinde aile resimleri arasında Ata
türk'ün resmine müstesna bir mevki ayırmıyan 
ve bunda ısrar eden mahkûm olabilir. Daha fe
nası Atatürk hakkında yazılan doğru veya yan
lış bir kitabı, bir eseri Kuranıkerimden daha 
yüksek bir mevkide tutmıyacağmı süyliyen 
ve fiilen de tutmıyan bir mütedeyyin vatandaş 
şu veya bu iddialarla beş sene ağır ceza müey
yidesine mâruz bırakılabilir. (Gürültüler, öyle 
şey olmaz «esleri) 

Muhterem arkadaşlar, memlekette huzur
suzluk tahayyül eden dimağlar bu Kanunla 
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memleketin huzura mı kavuşacağını zannedi
yorlar? Yoksa Atatürk 'ün memleket muvace
hesinden saklanacak bir suçu mu vardır ki bu
nu öğretmiye çalışıyorlar? 

Çok eski bir hikâyede olduğu gibi sadakati 
olmıyanlarm göremiyecekleri söylenerek bir 
prense giydirilen kaftanın mevcut olmadığını 
bildikleri halde belki bir turuncu liste ile etek
leri düzeltmeye kalkanlar olacaktır. Onlara da 
prensin giydiği kaftanı bizzat prensin, mevcut 
olmadığı için göremediğini hatırlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar; insanların birbirle
riyle ve insanın dünya ile münasebetlerini 
idare eden üç büyük nizam vardır. Bunlar dinr 
ahlak ve hukuk nizamlarıdır. Hukuk nizamı
nın kaskatı standartlariyle din ve ahlak niza
mında tahayyül edilen boşluklar doldurulmaya 
teşebbüs edilebilir. Fakat bu üç nizamın her 
biri kendi sahasmdaı faaliyettedir. Kendi faali
yet sahalarına tecavüz eden hukuk nizamının 
bunların reaksiyonu ile karşılaşması, içten ve 
derinden bir mücadele başlaması tabiîdir. Ve 
gayrikabili içtinaptır. 

işte bu mücadele hakikaten memleketi işte 
o zaman huzursuzluğa düşürür ve böylece bu 
kanunun imkân verdiği iftira ve tezvir rejimi 
bu milleti çorak ve verimsiz bir balast yığını 
üzerinde bırakır, işte bu sebepledir ki bu tasa
rıya muhalifim ve böyle antidemokratik ve 
teokratik bir tasarının her hangi bir Hükümet 
veya zümre elinde bulunmasına, bizzat şahsan 
benim elimde bulunmasına asla taraftar deği
lim. 

Hem n'çin, âmme vicdanında hakiki huzur
suzluk yaratan pahalılıkla, iktisadi buhranlar, 
içtimai sefaletle mücadelemizi bir tarafa bıra
kıp irili ufaklı sembollerle meşgul oluyoruz? 

Muhterem arkadaşlar; kanun insan tarzı 
hareketinin şe'niyete dayanan mesnetleriyle 
tamamiyle rasyonel olan bir nizamdır. Nizam 
ise, hayatı imha eden takyit eden semboller
den değil, ancak hayatı yükselten ve ona ha
yatiyet veren bir prensipten sağlanabilir, işte 
bu sebepledir ki bu memleket bizlerden hürri
yet, refah ve saadeti araştırma yollarımızı açık 
tutmamızı ve müspet iş görmemizi istiyor, in-, 
kilâplarmıız yeter müeyyide ile teminat altın
dadır. Tasarının reddini istirham ederim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çok 
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muhterem arkadaşlarım, Çanakkale Milletvekili 
arkadaşımız, beyanatı sırasında Hükümeti ka
rıştırarak Hükümetin şeflik zihniyetini ve siste
mini tekrar yaşatmak için bahane aradığını 
söylemeseydi bu münakaşalar arasında huzuru
nuza çıkmaktan içtinap edecektim. Fakat hu
zurunuzda bir dşkika duracak ve arkadaşıma 
diyeceğim ki münakaşaların seyrini niçin ve 
hangi maksatlarla Hükümeti karıştırmak yoluna 
getirmektedir. Hükümet bundan evvelki müza
kerelerde noktai nazarını serdetti ve ondan son
ra Yüksek Meclisiniz meseleyi Anayasa Komis
yonuna gönderdi, anayasa Komisyonu hükmü
nü yerdj. Bugün huzurunuzda aleyhinde ve le
hinde güzel, efendice müzakereler cereyan eder
ken, içinizden çıkmış, itimadınızı almış ve Cum
huriyet tarihinde ilk defa olarak milletin itima-
djyle iktidara gelmiş olan Hükümeti şeflikle it
ham etmek suretiyle niçin ̂ müzakerelerin cere
yanım değiştiriyor dejenere etmek istiyor arka
daşımız ? 

Arkadaşlar, bu ithamı Hükümet adına şid
detle reddediyorum. (Soldan: şiddetli alkışlar) 
Sizden birer arkadaş olarak, milletvekili olarak, 
sizin itimadınızı haiz milletvekillerinden mürek
kep. Hükümet üyesi olarak ve Hükümet namına 
bu memlekette şeflik sisteminin ebediyen tarihe 
karıştığını, hiçbir siyasi maksatla bu sistemin 
bilerek veya bilmiyerek tekrar ihdasının bahis 
mevzuu olmadığım arkadaşıma hatırlatmak 
ınevkiindeyim. (Soldan: Bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar) 

(Kifayeti müzakere takrirleri var, okunsun 
sesleri) 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, söz 
alan arkadaşlarımız çoktur. Daha Hükümet de 
konuşmada, Muhalefet Partisi arkadaşlarımız da 
konuşmadılar. Bu mühim bir kanundur. Kifa
yeti icaşbettirçcek kadar konuşmamış bulunulu
yor. Onun için kifayet takrirlerini okutmuyo
rum. 

Söz muhalefet partisi adına Faik Ahmed 
Barutçunundur. 

F4ÎIÇ AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Azjz arkadaşlarım, benden evvel söz alıp ko
nuşan arkadaşlar bendenize iltifat ettiler. (Sol
dan. grup namına mı konuşuyorsunuz?, sesleri). 
Arzedeçeğim. (Soldan lehte mi, aleyhte mit 
sesleri). Müsaade buyurun. Hem partiyi ilgi
lendiren tarafları, hem şahsımı ilgilendiren ta- 1 
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rafları var. Mukaddemeyi dinlerseniz... (Sol
dan gürültüler, ya evet, ya hayır de, sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sözünü kes-
mejfin. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Yapacak olduğum mukaddemeyi dinlerseniz 
hem partimi, hem şahsımı ilgilendiren tarafları 
olduğunu takdir edersiniz. (Soldan gürültüler). 

BAŞKAN — Faik Beyefendi, şunu arzede-
yim; burada kendi adınıza mı, partiniz adına 
mı konuşacaksınız? Partiniz adına konuşacak
sanız buyurun başlayın, şahsınız adına konuşa
caksanız sıranızı bekleyin. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — O 
halde bendeniz sıramı bekliyeyim, o zaman 
hem şahsi mütalâalarımı beyan ederim, hem de 
partimin mütalâlarını arzederim. (Partinin mü
talâasını söyle sesleri, gürültüler). 

Müsaade buyurursanız usul hakkında birşey 
arzedeyim. Bendeniz Anayasa Komisyonunda 
bir âza olarak bulunduğum ve tasarının altın
da şerhim olduğu için hakkında konuşayım. 
Esasen alman karara göre bir lehte, bir aleyh
te ve bir de üzerinde olarak sıra ile konuşula
caktır, lehte ve aleyhte konuşuldu, şimdi sı
ra üzerinde konuşacak olanın olduğuna göre sı
raya riayet bakımından dahi konuşabilirim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, belki siz
den evvel söz alanlar arasında üzerinde konuşa
caklar vardır. Siz parti narama çıktığınız için 
tercih hakkı verdik. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Peki, ben huzurunuzu şimdi terkederim, sıram 
geldiği zaman partiyi ilgilendiren tarafında 
parti namına, şahsımı ilgilendiren taraflarında 
da şahsım namına konuşurum. 

BAŞKAN -— Efendim, bir lehte, bir aleyhte 
konuşuldu 

Şimdi hakkında konuşmak istiyen arkadaşlara 
söz vereceğim. 

îsijmleri okuyorum. Hakkında konuşmak isti
yen arkadaşlar söylesinler. 

Emrullah Nutku;. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) _ Hak

kındadır. 
BAŞKAN —• Buyurun. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; evvelâ sözüme başlarken 
bir arkadaşımızın sözüne cevaben arzederim ki, 
bu mejnlekette mademki serbest ve tek dereceli 
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seçîmîe Mictâr de'|î§meleri vâki olmaktadır. Bu 
me^ekeite artık bîr daha şeflik sistemi türeîrti-
y^cektir 

BAŞKAN — Hakkında komişün. 
EMEİJLLÂH NUTKU (Erzurum) — Hak

kında konuşuyorum. Bu da bahis mevzuu oldu, 
cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Hükümet cevap verdi. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka

daşlar; mevzuubahis ettiğimiz kanunun Meclise 
geldiği günden bugüne kadar geçen zaman zar
fında hadis olan vukuat bize bu kanun üzerinde 
daha vazıh şekilde konuşmak imkânını verdi. 

Biliyoruz M, bu kanun Meclise ilk geldiği za
man irtica vardır, yoktur gibi bâzı münakaşalar 
cereyan ediyordu. Fakat bugün artık ticani ha
reketi gibi daha buna benzer bâzı toplulukların 
bu milletin mukaddesatına tecavüz etmek eme
li ile bu mille/cin inkılâplarını baltalamak azmi 
ile ve memleket içinde şuriş çıkarmak maksadiy-
le hareket ettikeri görülmüştür. 

Arkadaşlar, gördü ki, vâki olan tecavüzler 
Atatürk'ün şahsına yapılmış değildir; yapılan 
tecavüzler, bilhassa bunu tahrik edenlerin mak-

r 
şadı itibariyle, şahsi kanaatime göre, belki de ha
riçten ilham ve kuvvet alarak şer kuvvetlerine 
alet olmak için bu memleketin inkılâbını baltala
mak yoluna giden bir harekettir. 

BAŞKAN — Emrullah Bey; hakkında konu
şacaksınız. 

KMRULLAH NUTKU (Devamla) — Hak
kında kotj&şttyorftm. Arkacsı da var. Arkasında ne 
diyeeegita bakalım. 

Beye^ttdi böşl lehte sonUj aleyhte olacak 
Müsaade buyurun. 

ArfeadSşlftr ter kanunim üzerinde veya hâk-
fcrflda' koflûferanm başka türlüfsünü bilmiyorum 
Reis Bey benî ikâz1 etsinler, tenvir etsinler. Ben- • 
ce bir kanunun berinde böyle konuşulur. 

BAŞKAN —• Üzerinde; ne lehinde ne aley-
hitfdff'demektir. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Beye
fendi söylediklerimi bitirmedim. 15 dakikamın 
yedi bucak daMkasinı belki aleyhinde; konuşa-
e#ftm. M€s¥â^btıyört& 

A^adöşlör r^ea ederiM in*a%ı dekurftje et-
m'eyîhv Söyliyöâftfclerimi serbest aoyliyeyim. 

Şi&df ârkââişlar, mütecavizlerin: ıfiaksadı 
üz%ri&ile duralım. Psikolojik ülftrak, ruhi du-
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rttöttâti üzJSrÜide düfaifm. Bün ton M maksadı 
vardır1; Bir k:smı dinin bâtıl fikirlerini yW-
tftâk gibî rHicM Bîr tâT^ftır. ¥ânî heykelleffn', 
büstlerin dinen haram öldufu giBi, put öldüft* 
gibi telâkkilerle bu memlekette y&ratılniiş Ö|öû 
inkılâplara nltitevetecih irticai bir taarruz vardır. 

Diğer ikinci fikir de, bu irticai fikrin mfen-
stiplârmıri topluluğundan istifâde ederek Bu 
htemlökietin itıkiİSplariha tecavüz ettirmek su
retiyle memleketteki mukaddes tanıdiğimiz 
mefhumlar yütfüiiden memleketi ikiye ayırmaİc 
suretiyle îtîşaş ve şfitrîş çıkarmak kastidir. 

Şu halde bu kanunun tedvininden ıöaks/#C; 
gerçi mâtîâbında <Atâtürk aleyhinde işlenen 
surjtâr> dîye Bir y"azi yardir ama, Biz h^nuz^m^-
ne ve matlaba girmediğimize göre esas hâdîöe 
üzerinde konuştuğumuza göre, bu kanuhlim an
cak tümü ve aslı üzerinde mütalâa serdedecefim. 

İBRAHİM KÎRAZOĞLÜ (kayseri) — İsa-
sa geçelim, malûm.... 

EMRULLAH NUTKU (Dramla) — Siz de 
kÖriuş%rken benim' de sîzin ğiBi yijfihamı imi is
tiyorsunuz. (Grülüşümele'r). 

fiAŞlCAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Çok ri

ca ederim arkadaşlar, yapmayınız, Ben nihayet 
kâğıttan okumuyorum, kafadan kokuşuyorum. 

Arkadaşlar; vâki olan tecavüzlerin istihdaf 
ettiği gaye gösteriyor ki, yarın içtimai hayatı
mızda, yaşayış tarzımıza ve medeni telâkkileri* 
mize de bu tecavüzler vâki olacaktır. Şu holde 
bu kanunun tedvininde düşünülecek nokta şu
dur : Bu kanun Atatürk kanunu değil, İnkı
lâplarımızı muhafaza etme kanunudur, irtica 
ile mücadele kanunudur. O itibarla katiyen 
metne şâmil olmamak üzere Anayasa Komisyo
nunun raporunun kabulünü teklif ediyorum, 
ama metne şâmil olmamak üzere. Metin üzerin
de gerek mâtlâpta ve gerekse maddelerde muhak
kak surette tadiller yapmak lâzımdır. Demin 
aleyhle konuşmuş olan arkâdaışlarmiızin nöktai 
nazarında edindiğim intiba budur. Hakikatetı 
ibu bunun, metin olarak Önümüze geldiği zantan 
görüçpOTtiz İd, demokratik halatımızın şeref ve 
itibariyle veya kıymetiyle tam tamamına müte
nâsip bir şekilde tedvin edfrmeıhiştiı'. Biz Bu
gün iktidarda hüsnü niyet safrilbi olabiliriz, Sa
kat yarin gelecek bir iMidarnı strihîyet saMBl 
de Olabileceğini daima düşünmemiz lâzımdır. l£a* 
riunliöi ds&iiftî olmalıdır. Kanunlar iKfiy^ea te-, 
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vafuk ettiği gibi her Iraman değişmeyi icabetti-
ren tarzda çıkarılmamalıdır. O itibarla arka
daşlar, netice olarak şunu arzediyorum ve tek
rar ediyorum-; bu kanun aslı esası itibariyle 
Anayasaya aykırı olmadığı kanaatiyle arzediyo
rum ki, raporu, kanunun metnine şâmil olmamak 
şartiyle kabul etmek en doğru hareket olur. Me
tin ve matlâbm tashihi için de yine bu raporun 
Adalet Komisyonuna tevdi edilmesini teklif edi
yorum. Anayasaya aykırı olmıyan bu kanunun 
Anayasanın ruhuna uygun olarak maddelerinin 
tedvin edilmesi için Adalet Komisyonuna hava
lesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Faik Ahmed Bey kifayeti mü
zakere önergesi vardır, Parti adına konuşacaksa
nız, buyurun. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Parti adına arzedeceğim. bendenizin de ayrıca 
mütalâalarım" olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım; bendeniz daha evvel söz 
almıştım. Arkadaşlar iltifatlara gark ettiler, Ba
rutçu'nun isminden bahsettiler, Anayasa Komis
yonundaki könuşmalarmma temas ettiler ve bu 
arada Behzat Bilgin arkadaşım da C. H. Parti
sinin lâyiklik'anlayışiyle kendilerinin anlayışları 
arasında fark olduğunu ifade ettiler ve Barut
çu 'nun Anayasa Komisyonundaki konuşmaları 
geriliğe karşı beraber hareket tavsiye eden ve 
daha katî metinlerle çıkmayı iltizam eden bir 
konuşmaydı diye de ilâve ettiler. Bendenizi söz 
almaya sevkeden arkadaşların mevzua bu arzet
tiğim değişik noktalardan temas etmeleri ol
muştur. 

KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Konuşmanız 
parti adına mı? 

FAlK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Evet, parti admadır. 

Aziz arkadaşlarım; hiç şüphe yoktur ki, Ata
türk'ün heykellerine vâki olan tecavüzler inkılâp 
eserlerine karşı beslenen kinin ve garazın bir 
tezahüründen ibarettir. Atatürk'ün heykeline, 
heykel fikrini getirdiğinden dolayı tecavüz edi-
,yor. Atatürk'ün eserlerine tecavüz ediyor, inkılâ
bın eserleri olduğu için tecavüz ediyor ve inkılâp 
düşmanlığının tezahürü olmak üzere tecavüz 
ediyor. İnkılâp eserleri demokratik hürriyetleri
mizin de ilâvesiyle bir manzumedir. Bu manzu
menin himayesinde Cumhuriyetçi partilerin mu
tabakat halinde bulunmaları en tabiî vazifeleridir. 

jj^u mevzu partiler arasında küçük münakaşa, 
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küfük politika mevzuu değildir. Bilâkis arzettı-
girfı gibi Cumhuriyetçi partilerin prensip muta
bakatında bulunacakları başlıca ve en başta ge
leni] bir mevzudur. Onun için dâva adamları ola
ra^, prensip adamları olarak, realist adamlar 
olajirak dâvayı üstünden göreceğiz ve halıi çare 
ve tedbirlerini makul şekilde düşünüp elbirliğiy
le ferine getireceğiz. Bir mânevi iklimden isti
fade sevdasında olan kimselerin hareketi karşı
sında olduğumuza şüphe yoktur. Aziz arkadaşı-
mıi) Behzat Bilgin dediler ki, Cumhuriyet Halk 
Partisinin lâyikak anlayışı ile bizim anlayışımız 
aracında fark vardır. 

JRlFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Neden İnönü'-
nüikine dokonmıyorlar da Atatürk'ünküne do-
kuıiuyorlar? 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Ve i ilâve ettiler, dediler ki, çünki onlar lâyikliği 
vicdan hürriyetinin takyidi mânasında anlıyor
lar.; Hayır arkadaşlar, bizim vicdan hürriyetinin 
taklidi mânasında bir anlayışımız asla yoktur. 
Vicdan hürriyeti, din hürriyeti mukaddes bir 
hürriyettir. Ve vicdan hürriyeti kanaatimizce, 
kanaatimizce değil hakikatin tam kendisi olarak 
dinle dünya işlerinin ayrılması esasında, dinin 
siyajisete karışmaması esasında en büyük teminatı
nı bulmuştur. Mesele şundadır; bu inkılâp 
eserlerine tecavüz edenler, hürriyeti vicdanı 
kabul etmiş kimseler değildirler; hürriyeti vic
dani yok etmek isteyen kimselerdir. Hürriyeti 
vicdanı kabul etseler diyeceğim yok. (Anlaşıl
madı sesleri). Hürriyeti vicdanı bayrak diye el
lerimde taşımaktadırlar, ama hürriyeti vicdanı 
tanıjmamakta, onu yok etmek istemektedirler. 

Ben bir İngiliz hâkiminin bir sözünü bir ki-
ıtapija okumuştum. Diyor ki; anarşistler için par
ti kjurmaya müsaade edilemez. Neden?.. Çünkü 
onla|r, iktidarı zaptetmeyi düşünmezler, ikti
darı] tahrip etmeye çalışırlar, diyor. 

Şlürriyeti vicdani yok etmek istiyen kimsele
rin jde, hürriyeti vicdani ellerinde bayrak diye 
tutntaya hakları yoktur. 

Arkadaşlar, arzettiğim gibi, bütün inkılâp 
eserlerimiz, demokratik hürriyetlerimiz, Anaya
samız, hasılı bütün inkılâp eserlerimizin hepsi
nin ;bir manzume halinde korunması, tabiîdir. 
Biz C. H. Partisi olarak arzettiğim bütün bu in
kılâp eserlerini korumak, Jr bunlara karşı tecavüz 
hareketlerini önleyici tedbirleri inkılâbın eser-
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İtrinin himayesi şeklinde almak lâzımgeldiği fik
rindeyiz, kanaatindeyiz. Bu havayı, bu mânevi 
havayı yapacağız. Arzettiğim gibi Cumhuriyet
çi partilerin ittihadı halinde yapmamız lâzım
dır. Bu havayı, onların teneffüs etmiyecek ol
duğu güzel havayı yaratmak sayesinde bütün 
tgerilik hareketlerini yenmek mesele bile değildir. 
Bunlar mânevi sahadaki tedbirlere taallûk eden 
vazifelerimizdir. Kanuni sahalarda eksik mav-
cut olduğu takdirde onları ikmal etmek de vazi
femizdir. 

Anayasa Komisyonunda meseleyi konuşurken 
kanuni tedbirler sahasında bendeniz arzettim; 
dedim ki : 

Arkadaşlar arasında maksatta bir ihtilâf 
yoktur. Esasta hepimiz beraberiz. Bivayet üze
rinde ihtilâf kendini göstermektedir. Arkadaş
ların inkılâp eserlerini himayede ve müdafaada 
ihtilâf ettikleri yoktur. Bir kısım arkadaşlar 
aynı zamanda diyorlar ki; inkılâbın eserlerini 
muhafaza etmek lâzımdır. İnkılâbın eserleri gi
bi yine bize emanet, teneffüs ettiğimiz hür ha
vanın teminatı olan Anayasa esaslarını da koru
mak lâzımdır ve muhafaza etmeliyiz. Öyle bir 
metin olmalıdır ki, hem inkılâbın eserleri mu
hafaza edilsin, hem bu kanunun istihdaf ettiği 
maksat temin edilsin. Yani bütün inkılâp eser
lerine şâmil olsun ve aynı zamanda Anayasanın 
bize temin ettiği haklara, aman dokunulmasın. 
Titizlik burada. (Sağdan bravo sesleri). 

Arkadaşlar, çıplak olarak, heykel fikrine ve 
heykellere yapılan taarruzları hedef tutarak ka
nuni tedbir almanın, Anayasaya muhalefet teş
kil edecek tarafı elbette yoktur. Ona şüphe yok
tur. Fikrin esası yerindedir, inkilâp eserlerine 
müteveccih bir tehlikenin önlenmesi hususunda
ki fikir, Hükümet teklifinde ileri sürülen ve 
komisyon esbabı mucibesinde ileri sürülen bu ma
hiyette bir fikir, inkılâp esterlerinin muhafazası
nı tazammun eden bir fikir üzerinde bir ihtilâ
fımız elbette olamaz, buna şüphe yoktur. 

Metnin hazırlanmasında bu maksadı aşa
cak sivri uçlar mevcut olduğu takdirde bunla
rın düzeltilmesi lâzımdır. (Neymiş o sivri Uı?-
lar? sesleri). Bu, maddeler üzerinde olur, me
tin üzerinde olur, Adalet Komisyonunda olur, 
Anayasa Komisyonunda olur, olur efendim, ol
maz bir şey değildir. Hattâ bendeniz bütün bu 
arzettiğim noktaları Anayasa Komisyonunda 
izah ederek ve arkadaşların ileri sürdüğü Ana-
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yasanın umdeleri üzerinde durarak, arkadaş
lar dedim, esasta kimsenin muhalefeti yok. Bu
na göre, esasta beraberlik olduğuna göre ka
naatimce Adalet Bakanına terettüp eden bir 
vazife vardır. Komisyon, Hükümet aynı fikir
de. Böyle bir metnin nasıl tesbit edileceğini 
şurada bir Su Komisyon teşkil ederek, pekâlâ 
tesbit etmek ve metin olarak değil, fikir olarak 
Heyeti Umumiyeye teklif edebiliriz, şöyle şöy
le şöyle olmasında isabet vardır ve böyle böy
le olması halinde bütün arkadaşlar arasında 
tam bir ittifak temin etmek mümkündür diye
biliriz, dedim. (Sağdan bravo sesleri). 

Ve arkadaşlar, şunu arzedeyim ki, Anaya
sa Komisyonunun mazbatasını okudum, kıy
metli sözcü arkadaşımız etraflı bir şekilde iki 
tarafın fikirlerini beyan ettikten sonra sonun
da Ceza Kanununun prensipleri bakımından 
işin Adalet Komisyonunda bir kere tetkik edil
mesini ve formüle bağlanmasını temenniye şa
yan buluruz, diyorlar. 

Demek ki, binnetice bütün arkadaşların ar-
,zu ettikleri şey kanunu reddetmek suretiyle 
değil, kanunda ileriye sürülen maksadı en kâ
mil şekilde ve hiçbir arkadaşın, ne bileyim 
ben, vicdanında ukde bırakmıyacak şekilde 
tesbit etmek mümkündür. Mümkündür arka
daşlar, o itibarla bendeniz de rapordaki muha
lefet şerhimde dedim ki; bâzı esaslı hukuk, 
prensipleri bakımından Ceza Kanunu sistemi
ne uygun bir metin haline getirilmesine taraf
tarım. Anayasa Komisyonunda dediğim gibi, 
komisyon, Hükümet hep* bir arada bu esasları 
tesbit edelim, ama olmadı, huzurunuza geldi. 
Bu esaslar yerinde şeylerdir. Maksada aykırı
lık yoktur. Maksadı, arzettiğim gibi, kâmil şe
kilde sağlamak meselesi mevzuubahistir. Hiç
bir arkadaşın vicdanında ukde bırakmamak 
mümkündür, kabildir ve lâzımdır ve yerindedir. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Sağdan alkış
lar). 

BAŞKAN — Efendim, lehte, aleyhte ve 
üzerinde konuşuldu. Parti adına da konuşul
du. Verilmiş mütaaddit önergeler vardır. (Re
ye, reye sesleri), önergeleri okutalım. Müza
kerenin kifayetine dair verilmiş önergeler var
dır. 

B. M. M. Başkanlığına 
Üç buçuk saatten beri cereyan eden leh, 
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âîlyfr Ve üzerindeki konuşmalarla mesele ta
vazzuh etiniştfr. Müzâkere kâfi görülerek mad
delere geçilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tökâd Zonguldak 
Sıtkı Atânç Suat Başol 

Yüksek Başkanlığa 
Hukukçu arkadaşlarımızın aylardan beri 

yüksek irşatlariyle tamamen tenevvür etmiş 
bulunuyoruz, müzakerenin kifayetiyle kanu
nun oya konmasını arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Mocan 

YüktMk Başkanlığa 
Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki 

kantin tasarısı üzerinde daha evvelki birleşim
lerde" birçok arkadaşlar leh ve aleyhinde söz 
söyleniişleMir. 

İçtüzüğün 103 neü maddesi gereğince bugün
kü birleşimde, yana, kerşl- ve üzerine söz istiyen-
lerden ikişer Milletvekili konuştuktan sonra 
müzakerenin kifayetinin oya arzedilmeşini tek
lif ederiz. 

Afyon Siird 
Ahmed Veziroğlu Mehmet Daim Süalp 

İstanbul 
A. Hanıdi Başar 

Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Görüşme yeter. Ana

yasa Komisyonu raporunun reye konulmasını 
arz ve teklif ederiz. 23 . VTI . 1951 

Niğde . Niğde Amasya . 
Dr. I İ Ülkü F. Ecer H. Koray 

Amasya 
K. Eren 

23 . VII . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Memleketi kurtaranlara önderlik eden, inkı
lâp Türkiyesini kuranlara ilham ve fikir kayna
ğı olan, asırlık geriliklerimizi tabiîliğin üstün
deki cesur ve isabetli karar ve görüşleriyle so
na erdirip millet ve memleketimize muasır in
sanlık içerisindeki haysiyetli yerini verdiren 
Büyük Atatürk'ün ismine muzaf kanun dolayı-
siyle üç oturumdan beri devam eden konuşma
ların kâfi görülerek tasarının oya konulmasını 
teklif ediyorum. 

Çanakkale Milletvekili 
Emin Kalafat 

7.İ9f 1 0 : 2 
İ A Ş K A N ~ Efendim, okunan kifayeti mü

zakere önergeleri aynı mealdedir. Binâenaleyh 
heyiti umumiyesini kül olarak... 

İUAD HAYRI ÜRGÜBLÜ (Kayseri) —• Ki
fayet takrirleri hakkında konuşacağım. 

ŞAŞKAN — Buyurun. 
İUAD HAYRI ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar; takdim1 edilen takrirler, 
biı* lakımdan, tasarının tetkik edilerek reye ko
nulmasını ifade ediyor, diğer bakımdan Anaya
sa IjComisyonu raporunun kabulünü belirtiyor. 
Binâenaleyh bize tevzi edilen raporun ikinci 
sayasının son fıkrasında Anayasa Komisyonu 
ayn|n şöyle bir temennide bulunuyor. «Gerek 
bu |ihetlerin gerek diğer ileri görülecek müta
lâaların tasarının Kamutayca müzakeresi sıra-
smdla nazara alınması yahut Adalet Komisyöfiu-
na |ade edilerek tekrar gözden geçirilmesi te
menniye şayandır.» 

Şu takdirde bir tasarının tetkik usulü niev-
zumibahistir. Böyle bir hâdise karşısındayız. Na--
sil lü Meclisi Âli Anayasa Komisyonuna havale 
etmekle Anayasaya muvafık mi, değil mi bu ci
heti tetkik etsin diye karar verdi. Bunun leh ve 
aleyhinde ittihazı karar etmeyi evvelâ hazara 
alm|k lâzım. Ondan sonra Anayasa Komisyonu 
noktai nazarını telif Vetmelidir ve şunu bildir
melidir : Adalet Komisyonuna mı iadesi mi 
arzu ediliyor, yoksa doğrudan doğruya metin 
üzerinde ve burada hemen tetkiki mı? 

IfAŞKAN — Efendim, Anayasa Komisyonu
nun raporu bu tasarının Anayasaya aykırı ol
madığıma mütedairdir. Tasvibize arzedeceğim 
nokta da budur. Tentenniye şayan olan kısım
lar üzerinde esasen Adalet Komisyonunun ra-
ponf vardır onu okuyacağız, onun üzerinde de 
söz ivereceğim, onun üzerinde de tartışmalar 
olacak, ondan sonra, Adalet Komisyonunun ra-
porıl kabul edilirse, maddelere geçilecek. He
nüz j tümü üzerindeki müzakere bitmemiştir. Bi
naenaleyh müsaade buyurun. Şimdi müzakere
yi k;âfi görenler.... 

İ İ F A T SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Aley
hinde konuşacağım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Konuşsunlar, esasien bir arka
daşa; söz vereceğim. 

$ ÎFTA SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Muh-
terejh arkadaşlarım, müzakere konusu olan bu 
kanim şimdiye kadar müzakere ve kabul etti
ğimiz kanunların çok üstünde ehemmiyeti haiz 
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bir kanundur. Bu kanun ne Yol Vergisi Kanu
nuna, ne Hayvanlar Vergisi Kanununa ve ne 
de şuna, buna benzer. Binaenaleyh üzerinde 
saatlerce, günlerce müzakere edilmesi icabe-
den mühim bir kanundur. Tenvir ve tenevvür 
edilmeye ihtiyacımız vardır. Hani şıp diye kifa
yeti müzakere takriri veriyoruz. Kifayeti 
müzakerenin reddine ve müzakerenin deva
mına ihtiyaç vardır. Daha ziyade tenvire 
muhtacız. Açıkçası tasarının lehindeyim. Bâzı 
hususatta tenvire ihtiyacımız vardır. Maruza
tım bundan ibarettir. (Reye reye sesleri) 

BEDRİ NEDÎM GÖKNlL (İstanbul) — 
Kifayetin lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Hayır, bir kişiye söz verebili
rim. 

Müzakereyi kâfi görenler... Görmiyienler... 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

Şimdi verilmiş önergeler vardır: okuyoruz. 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkın

daki kanun tasarısı ruhiyle ve lafzıyle Ana
yasaya aykırıdır. Bu cihetler Anayasa Komis
yonunda tasarıya muhalif kalan azaların mu
halefet şerhlerinde izah ettikleri gibi Anaya
sanın hürriyet, müsavat prensiplerini ihlâl et
mekte tarihi tenkid ve fikir hürriyetini balta
lamaktadır. Böylece Anayasaya hukuki esas
lara ve insan Hakları Beyannamesine aykırı 
olan işbu tasarının reddine; 

Büst ve heykellerin kırılmasını önliyecek 
ve vefat eden Cumhurreislerini tezyif ve tah
kirden koruyacak daha şiddetli cezaları havi 
ve umumi hükümlere uygun olmak şartiyle 
Ceza Kanununda yapılacak tadilâtı muhtevi 
bir tasarı ile Hükümetin Meclise gelmekte 
muhtariyetine dair bir karar ittihaz buyurul-
ması keyfiyetini Meclisin Yüksek tasvibine 
arz ve teklif eyleriz. 23.VII.1951 
Diyarbakır Milletvekili Giresun Milletvekili 

Ferit Alpiskender Hikmet Pamukoğlu 
Maraş Milletvekili Bursa Milletvekili 
Abdullah Aytemiz IJalil Ayan 

Zonguldak Milletvekili Tekirdağ Milletvekili 
Avni Yurdabayrak î. H. Akyüz 

Zonguldak Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
A. Boyaeıgiller A. Kocabıyıkoğlu 

Gazianteb Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Süleyman Kuranel I. Kirazoğlu 
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Sivas Milletvekili 
Nurettin Ertürk 
Bolu Milletvekili 
Zuhuri Danışman 

Kayseri Milletveki 
Ali Rıza Kılıçkale 

. (Ret, ret sesleri) 
SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Bu tak

ririn bir kısmı reye konamaz. Çünkü demin karar 
aldık. (Reye, reye sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, reye reye di
ye müdahale etmeyin, önergeleri okumaya devam 
ediyoruz. % 

23 . V I I . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Atatürk aleyhine işlenen suçlara mütaallik 
Anayasa Komisyonunun raporunun açık oya ar
zını teklif ederiz. 

Giresun Sivas Diyarbakır 
A. H. Pamukoğlu î. Duygun F. Alpiskender 

Çorum Sivas ' Trabzon 
H. Ortakcıoğlu Ş. Ecevit R. Tarakçıoğlu 

Tokad Kastamonu Çanakkale 
H. Koyutürk S. Kanlarel B. Enüstün " 

Ankara Sivas Zonguldak -
R. Eren N. Ertürk ' M. Alakant 

Bursa Ankara 
N. Yılmaz ' C. Soydan 

Bursa , Tokad ~ 
H. Ayan - A. Gürkan 

Türkiye B. M. Meclisi Yüksek Başkanl ğma 
Atatürk kanunu tasarısı hakkında Anayasa 

Komisyonu raporunun açık oya konulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

istanbul istanbul s" içel 
F. Say.mer Andre Vahram H. Atalay 

istanbul - istanbul • Bursa • 
Dr. S. Yaver A. Hamdi Başar S. R. Emeç 

istanbul '" izmir ' izmir 
N. Tlabar M. Aldemir C. Tunca 

Bursa Rize istanbul 
S, Herkmen-" I. Akçal * B. Göfcnü" 
Tekirdağ - Kayseri Gümüşâne 
Ş. Mocan A. R. Kılıçkale C. Baybura 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Atatürk Kanun tasarısı, hakk ndaki Anayasa 

Komisyonu raporunun içtüzük gereğince açık oya 
konmasını arz ve teklif ederiz. 

istanbul istanbul Erzurum 
S. F . Keçeci M. Sarol E. Karan 
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Ş. Mocan 

Muş 
F. Kılıçlar 
istanbul 
A. Topçu 

Kastamonu 
H. Türe 

B 
İstanbul / 

F. Sayımer 
İstanbul 
S. Yürüten 
İstanbul 
M.Sözer 

103 23 
İstanbul S 
•F. Tekil 
İstanbul 
1. Altınel 
Çankırı 

D^ C. Otman 
Kastamonu 
A. Keskin 

BAŞKAN — EfencKim, biraz evvel okumuş
tuk. Anayasa Komisyonu raporunun reddine 
mütedair bir önerge vardı. Bu önergeyi tasvibi
nize arzediyorum. Kabul edenler... (Anlamadık, 
açık oya sesleri) Efendim, biraz evvel önergeyi 
okuduk. Bu önergede deniliyor ki; Anayasa 
Komisyonunun vermiş olduğu rapor, Anayasa
ya aykırıdır. Binaenaleyh bu sebeple Anayasa 
Komisyonunun vermiş olduğu raporun reddini 
teklif ediyoruz, bu önergeyi tasvibinize arzedi
yorum. (Gürültüler)-rica ederim, önergedir, ra
por değildir, önerge hakkında açık oy yoktur, 
rapor hakkında vardır. 

FERİT ALPİSKENDER (Diyarbakır) — 
önerge hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİT ALPİSKENDER (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarım; önergeyi bendeniz ve 
10 arkadaşım imza etmiştir. Bu önerge iki kı
sımdan ibarettir. Birisi komisyon raporunun, 
Anayasa ve insan haklarına aykırı olduğundan 
dolayı reddini, ikincisi de Hükümetin bu gi
bi meseleler hakkında, yani büst ve heykellerin 
kırılmasını önlemek ve ölen reisicumhurları 
tezyif ve tahkirden korumak maksadiyle Ceza 
Kanununa hüküm koymak.... (Soldan: gürül
tüler) 

Müsaade buyurun, böyle bir kanun tasarısı
nı Hükümetin hazırlay:p getirmekte muhtar 
olduğu o önergede yazılmaktadır. Ben teklifi
mizin bu kısmını geri alıyorum ve Anayasa Ko
misyonu raporunun reye konulmasını istiyorum. 

BA.ŞKAN — İki tane önerge vardır. Anaya
sa Komisyonu raporunun aç:k oya arzını isti
yorlar. Efendim, Anayasa Komisyonu raporunu 
kabul edenler beyaz, reddedenler kırmızı, müs
tenkifler yeşil oy kullanacaklardır. 

Rey ' toplanmasına Siird'den başlıyoruz. 
Efendim, isimleri okunanlar lütfen oylarını 
kullansınlar. Bir zühule meydan vermemek için 
tekrar arzediyorum, kabul edenler beyaz, red-

yasi 
misyonu 

vaniını 
dir 

rapor 
uzun 
kâfj 
me^ 

meden 
lerel 
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dedenler kırmızı, çekinserler yeşil oy kullana
caklardır. 

(Oylar toplandı) 
Ipfendim, oylarını kullanmıyan arkadaşlar 

varsa lütfen, kullansınlar... 
<j)y toplama muamelesi bitmiştir. 
JJTeticeyi arzediyorum: Atatürk aleyhine iş-

lenejn suçlar hakkındaki kanun tasarısının Ana
ya aykırı olmadığına dair A n a y a s a Ko-

raporuna (288) arkadaş oy vermiştir. 
KaUal (232), red (50), ve çekinser (6) dır. Mu
amele tamamdır. Anayasa Komisyonunun tan
zim etmiş olduğu rapor (232) oyla kabule etlil-
mişfir. » ' 

"f . 5 . 1951 tarihli Birleşimde şöyle bir karar 
ahn|nıştır: 

arkadaşlar, müzakerenin devamını istiyen 
arkadaşların sayısı (141) dir, müzakerenin de-

istemiyen arkadaşların sayısı da (152) 
fakat 146 da ittifak ediyor arkadaşlar. Mü

zakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 
^Ldalet Komisyonunun tanzim etmiş olduğu 

üzerinde 7 . 5 . 1951 tarijıli Birleşimde 
konuşmalar devam etmiş ve müzakere 

görülmüştü. Şimdi sıra maddelere geç-
e gelmiştir. Yani tasarının tümü üzerinde 

müzakereler bitmiştir. Yalnız maddelere geç-
evvel verilmiş önergeler vardır. Madde-

geçilmesini tasvibinize arzetmeden evvel 
müsaade buyurursanız öergeleri okuyalım. 

Yüksek Başkanlığa 
•JFasarmın Anayasaya aykırı olmadığı, Ana-

yasjı Komisyonunca hazırlanan rapordan anla
şılmıştır. 

jrasarmın marjinali ile metni arasındaki 
mutabakatı temin zımnında tekrar Adalet Ko
mi si sonuna havalesini arz ve teklif eyleriz. 
UŞa Milletvekili Urfa Milletvekili 

Celâl önal Feridun Ayalp 
U r i Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 

Ömer Cevheri Remzi Bucak 
| | . . • 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilen tasarının aslı ve esası ga-

yesj itibariyle Anayasaya uygun bulunduğu 
hakkındaki komisyon raporunun, matlaba ve 
me^ne şâmil olmamak kaydiyle, kabulünü ve 

grinin matlabı ile metninin, ceza nazariyeleri 
fıukuk prensipleri dairesinde yeniden göz-

tas 
ve 
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den geçirilmesi için Adalet Komisyonuna ha
vale edilmesini teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
E. Nutku 

T. B. M. M. Başkanlığına 
»Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle «Ata

türk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun 
tasarısı» nın inkilâp prensibine teşmil edilmesi 
suretiyle tamamlanması için Adalet Komisyonu
na iadesini arz ve teklif ederim. 

Mardin Milletvekili 
M. Kâmil Boran 

Yüksek Başkanlığa 
Atatürk kanunu tasarısının daha evvelki mü

zakerelerinde tasarının gerek başlık ve gerekse 
kanun metninde vuzuha varılması bakımından 
Adalet Komisyonuna sevkı temayülü belirmiş 
iken mezkûr tasarının Anayasaya aykırı olup ol
madığı meselesi ortaya atılmış ve dosya Anaya
sa Komisyonuna sevkedilmişti. Komisyon rapo
ru, tasarının Anayasaya aykırı olmadığa merke
zindedir. Yukarda arzedi'ldiği üzere tasarı baş
lığının ve metninin, daha vazıh bir hale getiril
mesi için dosyanın Adalet Komisyonuna sevkını 
teklif ederiz. 

Manisa Milletvekili Manisa Milletvekili 
Nafiz Körez Sudi Mıhçıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki 

kanun tasarısının gerek komisyonlarda gerekse 
Heyeti Umumiyede cereyan eden müzakereler 
ve ileri sürülen esaslar yüksek malûmlarıdır. 
Kanun tasarısı Yüksek Meclise Adalet Komisyo
nundan çok zayıf bir ekseriyetle ve Anayasa Ko
misyonundan da izafi bir ekseriyetle gelmiş bu
lunuyor. Tasarının bu za'fiyeti müstakil bir ka
nun -teklifi mahiyetini taşımış bulunmasından 
ileri gelmektedir. Maksat Atatürk'ün heykelle
rine, büstlerine ve resimlerine karşı işlenen suç
ları teerim etmekten ibaret bulunmasına göre bu 
şekilde işlenen suçları Türk Ceza Kanununun 
umumi hükümleri arasına yerleştirmek suretiyle 
aynı; gayeye vâsıl olmak mümkündür. Kanun 
tasalısının aleyhinde bulunan birçok arkadaşla
rını?; da bu tasarının müstakil bir kanun hüvi
yeti taşımakta ve bütün vatandaşları aynı dere-
çedeJıhimayje ve. tecziyede-eşitlik* prensibine ay-
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kın bulunması hasebiyle itiraza sevketmiş hh* 
hunnaktadır.. 

Bu itibarla tasarının ve komisyon raporları
nın birlikte tetkik edilerek Türk Ceza Kanunu 
hükümleri içerisinde yer verilmek üzere tedvini 
zımnında Adalet Komisyonuna iadesijşe karar 
verilâıesini arz ve teklif ederiz. 

Çorum Edirne 
Hüseyin Ortâkcıoğlu Mehmet Enginün 

Sivas Sivas 
İbrahim Duygun Şevki Eeevit 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Umumi Heyette yapılan konuşmalarda, ta

sarının umumi ruhu bakımından ittifaka yakın 
İbir görüş birliği bulunmakla beraber metnin ge
rek ceza hukuku prensipleri yönünden, gerekse 
son hâdiselere cevap verecek kifayette olup ol
maması bakımından ele alınması ve bu hususları 
da derpiş edecek bir tarzda formüle edilmesi için 
tasarının Adalet Komisyonuna sevkedilmesinİ 
rica ve teklif ederiz. 

Ankara Balıkesir 
Osman Şevki Çiçekdağ Esat Budakoğlu 

Burdur Tralbzon < 
Fe'fchi Çeılikfbaş Mahmut Ğoloğlu 

Diya'rfbalkır Riza 
Mustafa Ekinci Osman Kavrak 

Yüksek Başkalığa 
Anayasaya aykırı olmadığı Meclis karariyle 

an1 aşılan Atatürk kanunu tasarısının, ceza hu
kuku prensiplerine uydurulması ve suç unsurları
nın vuzuhlandırılması için Adalet Komisyonuna 
gönderilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mardin Niğde 
Kemal Türkoğlu Necip Bilge 

BAŞKAN — önergelerin mahiyeti ve mâna
ları birdir. Bu bakımdan bu önergeler hakkında 
söz istiyenlere söz vereceğim, îlk defa Komisyon 
sözcüsüne söz veriyorum. 

ADALET K. ADINA HÂMlD ŞEVKET 
İNCE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; mü
saade buyurun, şimdi buharın mefadı umumisi 
bir noktada temerküz: etmektedir. 

Bir arkadaş diyor ki, «kanunun unvaniyle mü* 
eddası arasında tef avut vardır, bunları tevhit 
etmek gerektir.» Diğer bâzı arkadaşlar. diyorlar 
ki; müzakerelere geçilmeden önce bu kanun yeni 
baştan encümence tetkik edilsin. Biz encümende 
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birbirimizle münakaşa yaptık, anlıyamadık. Ka
nunun heyeti umumiyesi kabul edildikten sonra 
maddelere geçilmeden, muhalefet mevzuu yani 
bunun arzu edilen bir kanun mahiyetini taşıyıp 
taşımadığı ihtiyacı umumiyi ifade edip etmediği 
anlaşılmadan, üzerinde münakaşa edilmeden Ada
let Encümenine ne diye havale edilecektir? Mese
lâ havale buyurduğunuzu farzediyorum; tekrar 
elimize aldık, okunan raporla karşılaştırdık, 
netice itibariyle yine kanaatımızda sabitiz diye 
gelecek değil miyiz? O halde bize, Adalet Komis
yonuna iadenin sebebi mucibi izah edilsin ve 
«işte birinci maddeyi okuyorum, birinci fıkrası
nın hükmü şudur; bu, doğru değildir» denilsin. 

CEZMÎ TÜRK? (Seyhan) — Yeni metin isti
yoruz, yeni metin. 

H İ M Î D ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — mü
saade buyurun. Ben yeni metin getirmiyelim de
miyorum arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın, ben 
vuzuh istiyorum. Bu maddeyi beğenmedim diyen 
kimseler, bu takriri veren kimseler bu madde
nin mualleliyetini, mecruhiyetini, şayanı kabul 
olmadığını izah edecek beyan versinler ve «bu 
metin şayanı iltifat değildir, umumi ihtiyacı 
karşılamaya kâfi değildir. îşte benim düşüncem 
şudur. Bu metin şöyle olursa, memleket için, 
içtimai hayatımız için daha doğrudur.» desinler 
(Soldan doğru sesleri). Böyle demiyorlar, ya, 
«desatiri cezaiyyeye münafidir,» «esasatı huku-
kiyeye mübayindir» diyorlar ki, bunlar mücerre-
dattır. Biz müspet ilim üzerinde, madde üze
rinde konuşuruz. Desatiri cezaiye ne demektir? 
Ben ihtiyarlamış bir hukukçuyum, böyle birşey 
bilmiyorum. Doktor arkadaş çıksın izah etsin. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Anayasa rapo
ru kabul edilmiştir. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Ka
bul edildi. 

Maddelere geçilmeden, tartışılmadan, mualle-
liyet ve mecruhiyeti öne sürülmeden Adalet En
cümenine gönderelim mi? Yine gelirse ne olacak? 
(Soldan alkışlar). Takriri veren arkadaşlarla 
müsaade buyurun, maddelerin müzakeresine ge
çildikten sonra tartışalım, hakem heyeti-celile-
nizdir, hangimiz galip gelirse onun dediği esas 
olsun. - l 

BAŞKAN — Emin Kalafat usul hakkında 
konuşacak. 

EMÎN KALAFAT Çanakkale) — Efendim, 
bugünkü konuşmamız üzerine verilen önergeler-

7. 1̂ 51 0 : 2 
le, i birisi Anayasa Komisyonu tarafından veri
len; raporun usulüne uygun olduğu ve Anaya
sayla muhalif olmadığına dair olan rapor reye 
vazedildi, Anayasaya muhalif olmadığı karar
laştırıldı. Bilâhara üzerinde münakaşalar cere
yan etti, birçok arkadaşlar önerge verdiler, mü-
zakjerenin kâfi olduğu ileri sürüldü, tasarının 
reyfc arzı teklif edildi, reye kondu ve kabul edil-

! di. Bu mevzuun birinci oturumunda zaten Ada-
I let ; Komisyonu tarafından verilmiş olan rapor 
I üzerinde uzun uzun tartışmalar olmuş ve onun 

da 'müzakeresinin kâfi olduğuna dair verilmiş 
| olai takrirler kabul edilmiş ve müzakere kâfi 
j görülmüştü. 
| Şimdi bugünkü müzakereler sonunda tekli-
i fin tarafınıza arzedilip tasvip edilmesinden son-
| ra usulen yapılması lâzımgelen şey, artık mad-
| delere geçilmesinden ibarettir. Ondan sonra da 
j maâdelerin tedvini şekline ait ve tadili tazam-
j muijı eden önergeleri ayrı ayrı konuşmak ve ona 
J gör<fe bir karara varmak iktiza eder. Bu itibar

la Başkanlık Divanından maddelere geçilmesi 
! hususunun reye arzedilmesini teklif ve rica 

ederim. 
BAŞKAN — Elde mevcut tüzüke göre bu 

önergeleri ihmal edemeyiz. Ayrı ayrı reye arzet-
mekj zarureti vardır, yoksa muallakta kalır. 
Çünjkü bir milletvekili teklif yapıyor. Nasıl re
ye Soymadan geçerim. Bu teklif üzerinde müs
pet veya menfi bir karar almak vazifemizdir. 

j MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlar, şimdi yüksek tasvibinize 
iktiran etmiş olan Anayasa Komisyonunun ra
porunda metin hakkında Ceza Kanunu ve Ceza 
Hukjuku hükümlerine göre bâzı değişiklikler ya
pılması tavsiye edilmekte ve bunun için de iki 
şekilden birisinin tercihi heyeti celilenize arze-
dilmjiş bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi; 
doğrudan doğruya maddeye geçip lâzımgelen ta
dilâtın buraya Heyeti Celilece yapılması; ikin
cisi tie, maddelere geçilmeksizin Adalet Komis
yonuna havale edilmiştir. (Olmaz sesleri) Olup 
olmıjyacağını şimdi ben de söyliyeceğim, siz de 
reylerinizle izhar buyuracaksınız, 

Arkadaşlar, tasarı elinizde ise orada müşa-
hedei buyuru!acağı veçhile itiraz edilen metin 
10-1 f satırlık tek bir maddeden ibarettir. Diğer 
iki ie üçüncü maddeleri de tezyif mahiyetinde 
bulufıan veya bu kanunda mevcut bulunan 
maddenin Bakanlar Kurulu tarafından yürü-
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tülmesine ait olan maddelerdir. Birinci madde
nin, arkadaşlar tarafından verilecek takrirle
rin de nazarı itibara alınarak bugün müzakere 
ve intaç edilmesi, hem Meclisin7dar zamanında 
bu işin ikmalini temin -eylemiş olur, hem de 
hariçte yaratacağı akisler iyi olur. Malûmu 
âliniz, çok def a kanunlar komisyonlara hava^ 
le edilmek suretiyle baştan savulmaktadır. 
Hem hariçte menfi akis bırakmaması ve hem 
de işin kolaylıkla intacı bakımından, heyeti 
umumiyesinin kabulünden sonra, burada veri
len takrirler üzerinde Adalet Komisyonunun 
da noktai nazarı alınarak maddenin alacağı 
son şeklin burada halledilmesi daha uygun ola
caktır kanaatindeyim. Maruzatım bundan iba
rettir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bu önergeler hakkında bir 
önerge var. Müsaade buyurun, okuyalım. 

Atatürk aleyhine içlenen suçlar hakkında Kanun 

MADDE 1. — Atatürk'ün mânevi varhğmı 
tahkir veya tezyif yahut her ne suretle olursa 
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olsun bu varlrğa tecavüz edenler bir senetten 
beş seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

uBesim, heykel, büst gibi Atatürk'ü temsil 
adefi eşyayı veya Atatürk hakkındaki sair 
eserleri tahkir veya tezyif maksadiyle hoşan» 
kıran, kirleten veya her ne suretle olursa olsun 
bufilara tecavüzde bulunanlar hakkında da aynı 
ceza verilir. 

Yukrıki fıkralarda yazılı suçları, işlemeye 
başkalarını teşvik ve tahrik edenler asıl fail 
gibi cezalandırılır. 

BAŞKAN — Efendim, okunan madde hak
kında söz istiyen var mı? Bir ihtilâfa meydan 
vermemek için isimleri okuyoruz: 

Cezmi Türk, Raif Aybar, Sadri Maksudi 
Arsal, Bahadır Dülger, Muammer Alakant, 
Muhlis Tümay, Celâl Yardımcı ve Abdürrahman 
Boyacıgiller, Avni Yurdabayrak, Fethi Çe-
likbaş, Emrullah Nutku, Mahmut Güçbilmez. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Evvelce söz is
temiştim. 

BAŞKAN —Evet. 
KÂMİL BORAN (Mardin) Ben de Cezmi 

Türk'le beraber söz istemiştim. 
BAŞKAN — Siz önergeler hakkında söz is

temiştiniz. Fakat mademki tekrar istiyorsunuz, 
yazalım. 

Şimdi sıra Raif Aybar'mdır. 
RAİF AYBAR (Bursa) — Muhterem arka

daşlar, 5 madjdeden ibaret olan tasarı yüksek 
malûmunuzdur ki, hakikatte bütün ehemmiyet 
ve nezaketini birinci maddede teksif etmiş bu
lunmaktadır. Bu sebepledir ki, bendeniz bütün 
dikkatimi tevcih ederek Türk vatandaşlarının 
karşısına nesiller boyunca müstesna bir maksat. 
la ağır ceza müeyyideleri dikecek olan o birinci 
maddeyi tetkik ve tahlile tâbi tutmak ihtiyacını 
hissettim. Üzerindeki bu duruşla ulaştığım ka
naati f tek kelime ile ifade ederek peşinen arze-
derim ki, Adalet Encümeninde virgülüne dahi 
okunulmadan Büyük Meclise getirilmiş olan 
birinci madde bir Ceza Kanunu maddesi olarak 
alil bir metindir. 

Bû£ maddeye tasarıdaki, şekliyle kanuniyet 
kesbettirmek, naçiz anlayışıma göre 21 milyon 
Türk'ün günlük hayatına; korkudan masuniyet 
tin, huzur ve emniyetin bütün nimetlerini sun* 
maya matuf teşriî hayatımız içip veballi bir ha? 
reket olacaktır, 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfi. Maddelere geçilmesini teklif 

ediyoruz. 
İzmir Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Zühtü Hilmi Velibeşe Celâl Türkgeldi 
SADRÎ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Burada önergelerden evvel 

söz alan arkadaklar konuştular, önerge okun
duktan sonra söz veremem. 

Bu Önergeler, heyeti umumiyesi itibariyle, 
tasarının Adalet Komisyonuna havale edilmesi 
hakkındaydı. Binaenaleyh tasvibinize arzediyo-
rum. Tasarının Adalet Komisyonuna verilme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının 
Adalet Komisyonuna verilmesi kabul edilme
miştir. (Gürültüler). Çok istirham ediyorum, 
müsaade buyurun.; 

Komisyon raporunda bu tasarının ivedilikle 
görüşülmesi de teklif edilmiştir. Binaenaleyh 
bunu tasvibinize arzediyorum. Tasarının ivedi
likle görüşülmesini kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 
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Şimdi müsaadenizle, beni bu kanaate götüren 

s&bepteri sırasiyle yüksek takdirinize arzedece-
ğim : 

Birinci sebep: Tasarın n birinci maddesinin 
birinci fıkrasında iki suç vardır. Bir'nci suç; 
«Atatürk'ün mânevi varlığını tahkir ve tezyif» 
etmek, 

ikinci suç; «Her ne suretle olursa olsun bu 
varlığa tecavüz» etmek. 

Görülüyor ki, her iki suçun da mağduru ola
bilmek vasfı kendisine tanınan varlık, Atatürk'
ün yani ölmüş bir insan n mânevi varlığıdır. Şu * 
halde suç sayılan fiilin kendisine teveccüh ede
bileceği bu mânevi varlığın ne demek olduğunu 
tesbit etmek icabeder. Bizim bildiğimize göre, ya-
şıyan bir insanın iki türlü varlığı vardır. Biri 
maddi, fizik varlığı, diğeri gayrimaddi veyahu'; 
mânevi varl ğı. 

ölmüş bir insanın ise bütün varlığı sadece 
mânevi varlıktan ibaret kalır. Yani bir ölünün 
mânevi varlığ , tabir caizse bütün mânevi mame
leki, bütün moral patrimuvanı demek olan bir 
mâna ve mefhumdan ibarettir. Hal böyle olunca; 
denilebilir ki, bir ölünün mânevi varlığını; ölü
nün adına ve hüviyetine merbutiyeti düşünüle
bilecek bin türlü vas f, bin türlü kıymet ve kıy
met hükmünden unsur ve muhteva alabilecek bir 
terkip, bir kompozisyondur. 

Bu mânevi terkipte kıymet ve kıymet hüküm
leri esâsîi bir unsur olduğundan bir ölünün mâ
nevi varlığının şümul ve ifadesi damana, mekâ
na ve şahsi takdirlere göre mütehavvil ve elâsti
ki olmak karekterindedir. 

Bu itibarla günlük konuşma ve yazma dili
mizde ebedî ve lûgavi mânalariyle kullanageldi-
ğimiz mânevi varlık tâbirini beş seneye kadar 
ağır hapis cezasını mucip bir suçun mağduru ola
bilmek vasfiyle bir ceza kanununa yerleştirmek 
kanaatimizce çok tehlikeli bir iştir. 

Mânevi varlık gibi, hangi savcının kavrayı
şında, hangi yargıcın takdirinde ve hangi muh
birin cibilliyetinde bugün ve yar n hangi şümul, 
hangi mahiyet ve hangi ölçüye tâbi tutulacağını, 
vuzuhla tâyin el meye imkân bulunmayan bir 
mefhuma; tahkir, tezyif, teeavüz suçlarına hedef 
olabilecek- bir vasıf tanıyarak Türk vatandaşları
nı (Ata) dediği Büyük Türk'ü mütalâa ve mü
nakaşa etmekten hattâ, onun adını ağzına almak
tan dâhi yüreği titrer bir hale getirmek elbette-
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kijne arzumuz, ne de hakkımızdır. (Bravo sesleri, 
alî şiar) 

| Medeni cemiyetlerin ceza mevzuatının farık 
vakıflarından birisi de şüphesiz ki, cemiyette 
suf sayılabilecek fiillere her bak mdan âzami vu-
zü|ı vermektir. 

:jBu bakımdan ömrü boyunca, Türk Cemiyeti
ni i medeni âlemin bütün nimetlerine mazhar kıl
manın asıl heyecanını yaşamış olan Atatürk'ün 
eseflerini korumak maksadiyle Türk vatandaşının 
karşıs na böyle bir suç tarifiyle çıkmak bir mânâ 
ile ide hakiki bir tezada düşmek olur. 

jÇünkü Ata ürk'ün korumak istediğimiz eser-
lerf Türk Cemiyetinde artık bu türlü suç tarif
lerinden uzak kalmayı emreder. 

(Birinci maddenin ikinci maluliyet sebebi de 
şucjjur : Birinci fıkrada suç sayılan ikinci fiil; 
yinje Atatürk'ün mânevi varlığına «her ne su
retle olursa olsun tecavüz» fiilidir. 

IDikkat buyurulursa burada mânevi varlık 
gibi vuzuhsuz bir mefhuma karşı işlenecek tecavüz 
suejı «her ne suretle olursa olsun» denerek ika su
reti bakımından da son derece şâmil kılınmıştır. 

{Fazla olarak, birinci suçta, hakaret ve tezyif 
gib| ceza mevzuatımızda ve tatbikatımızda mâ-
r.as* ve sahası tavazzuh etmiş fiiller sayıldığı 
halde, bu haklara tecavüz fiili ayrıca yer al
mıştır. Tecavüz, bir hukuk tâbiri olarak müs
tameldir ve mânası malûmdur. Fakat buradaki 
tecavüzün mânası muğlaktır. 

Çünkü tecavüz fiiline hedef olacak mevzu 
mânevi varlık gibi bir mâna ve mefhumdan 
ibarettir. Bir mâna ve mefhuma tecavüz olsa 
olsa: lisanen olabilir. Lisanen japılacak teca
vüzlerin ise hemen hepsi hakaret tezyif fiilleri 
şekl|nde tecelli eder. Halbuki fıkrada hakaret 
ve tjjezyif müstakillen suç sayılmıştır. 

Şu halde öyle bir lisanen tecavüz suçu 
karşısındayız ki, o lisanen tecavüzün % 99 as 
münjcer olacağı hakaret ve tezyiften ayrı bir-
şeyc|ir. Benim anlayabildiğime göre, böyle bir 
lisaıjjen tecavüzü meselâ muarıza ve hattâ ten-
kiddjen ayırmak bu suçu böylece tarif ediver-
nıekj kadar kolay değildir. Birinci fıkradaki 
bu ifdnci suç birinciden de daha seyyal, daha 
elâstjiki daha vuzuhsuz, o sebeple de daha be
lalı l ir tarifin içindedir. 
" üçüncü maluliyet sebebi: maddenin ikinci 
fıfcrajsmda suç sayılan iki fiilden biri resim, 

büst gibi Atatürk'ü temsil eden eşyayı 
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tahkir veya tezyif maksadiyle bozmak, kırmak, 
kirletmek fiilleridir. 

ikinci suç ise Atatürk hakkındaki sair eser
leri lmkaret ve tezyif maksadiyle bozmak, kırmak 
ve kirletmek fiilleridir. 

Burada birinci suç vazıhtır ve bozmak, kır
mak, kirletmek gibi fiiller resim, heykey, büst 
gibi eşyanın tabiatına matuf ve muzaf kılına
bilecek fiillerdir. Fakat ikinci suçun tarifi vu
zuhsuzdur. «Atatürk hakkındaki sair eserler» 
ne demektir? Bir kimse Atatürk hakkında bir 
kitap veya broşür, bir varakpare üzerinde bir 
şiir, bir beyanname, bir hitabe yazmış ise 
bütün bunlar Atatürk hakkındaki eserler de
mek olabilir. Bir adam Atatürk hakkında bir 
kitap yazsa, bir broşür çıkarsa ve mündericatı 
hattâ bir ithamname olsa ben de bunu hakaret 
için çamura atsam bu fıkradaki şu suç tari
fiyle beş sene ağır hapisli bir suçun maznunu 
olmak mevkiine kadar olsun götürülebilir ve 
kıvır kıvır kıvrandırılabilirim. 

Sonra dikkat buyurulursa bu fıkrada boz
mak, kırmak fiilleri resim, heykel, büst ve 
(gibi) ıtlakiyle. de bütün bu mahiyetteki eşyaya 
matuf ve muzaf kılındıktan başka Atatürk hak
kındaki sair eserlere de matuf kılınmıştır. 

Bu sair eserler ne olabilir ki, bozulmak, 
kırılmış olmak halleri onların tabiatına izafe 
edilebilsin'» 

Huiâsa olarak; bu fıkrada Atatürk hakkın
daki sair eserleri hakaret ve tezyif kasdiyle 
bozmak, kırmak, kirletmek diye tarif ve tavsif 
edilen suç tamamen ipham içinde boğulmuş ol
duğu gibi tarzı tahrir bakımından da kanaatimce 
tatbikatı şaşırtacak derecede Türkçesi bozuk 
bir ifadedir. (Bravo sesleri). 

Netice olarak arkadaşlarım, arzına çalıştı
ğım sebeplerle hem ceza hukuku esasları, hem 
kanun tekniği ve hem de ifade sakatlıkları 
bakımından bu derece malûl olan bir metni 
böyle mühini bir mevzuda bu Meclisin kapısın
dan ceza kanunu diye çıkarmak kanaatimce 
günah olur. 

Bu kanaatledir ki, ben birinci maddenin, 
Adalet Komisyonunda yeniden kaleme alınma
sını arz ve teklif etmeyi boynuma borç biliyor 
ve bu husustaki önergemi takdim ediyorum. 
Takdir Yüksek Heyetinize aittir. (Soldan bravo 
sesleri, sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Sadri Maksu'di Arsal. 
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SADRI MAKSUÖI ARSAL (Ankara) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Muammer Alakant. 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — S a 

yın arkadaşlar, kanunun en mühim noktasını 
teşkil eden bu birinci maddedeki suçların tâyin 
edilmemesi, ceza hukukuna göre esaslar vaze-
dilmemesidir ki, B. M. Meclisi azalarında haklı 
olarak derin bir endişe yaratmış ve bu endişe 
dolayısiyle hepimizin ve milletin şahit olduğu
muz hararetli münakaşalara yer verilmiştir. 

Şimdi bâA arkadaşlar önünde metin bulun
maması sebebiyle müsaade ederseniz birinci mad
deyi bir kere beraber okuyalım: 

«Birinci madde — Atatürk'ün mânevi varlı
ğını tahkir veya tezyif yahut her ne suretle olur
sa olsun bu varlığa tecavüz edenler bir seneden 
beş seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandı
rılır, 

Resim, heykel, büst gibi Atatürk'ü temsil 
eden eşyayı veya Atatürk hakkındaki sair eser
leri tahkir veya tezyif maksadiyle bozan, kıran, 
kirleten veya her ne suretle olursa olsun bunla
ra tecavüzde bulunanlar hakkında da aynı ceza 
verilir. 

Yukarki fıkralardaki yazılı suçları işlemeye 
başkalarını teşvik ve tahrik edenler asıl fail gibi 
cezalandırılır.» 

Şimdi benden evvel konuşan sayın arkadaşım 
Raif Ayfoar bu maddedeki bütün 'aksaklıkları, 
müphemiyeti, muayyen bir ceza vaz'etmemekten 
mütevellit büyük hatayı belâgatle, vuzuhla ifa
de ettiler. Atatürk'ün mânevi varlığı diye bir 
terim yoktur. Türk Ceza Kanununda böyle bir 
madde olamaz, ne olduğu da bilinemez. Yük
sek malûmunuzdur ki, bir suçun, bir cezanın 
muhatabı bir kimse, suçun ne olduğunu, hangi 
fiilü hareketin suç olduğunu yafeînen bilmelidir 
ve o mânevi varlığı öğrenmek, hakikaten birçok 
felsefi mülâhazalar neticesinde bir sonuca var
mak belki mümkün olur, ama bu ayrı bir mese
ledir. 

Her ne suretle olursa olsun, Türk Ceza Kanu^ 
nunda- tezyif ve tahkir terimleri mevcuttur. Çün
kü hakaret suçları üzerinde şimdiye kaklar mah
kemeler birtakım cezalar vermiştir, Temyiz Mah
kemesinin tevhidi içtihadiyle hakaretin ne ol
duğu tâyin edilmiştir. Binaenaleyh bizim gaye
miz nedir? Atatürk'e hakaret edenin cezasını 
artırmaktır. Atatürk'e hakaret edenler, Ata-
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türk 'e ait büst ve "heykelleri tahrip edenler 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından takip edilecek. 
Hepimizin istediği ve milletin hoş göreceği bu
dur. Bunun içinde he fikir hürriyetini takyit, 
iıe kanaatlerin ve ittihatların ;"tecrim edilmesi 
vardır. Binaenaleyh tasarı bu hale getirildiği 
takdirde onun hakkında endişe izhar eden ar
kadaşlarımızın bu endişeleri tamamiyle zail 
olacaktır. Şu halde bendeniz bu hususta şu tâ
dil teklifinde bulunuyorum : «Atatürk'ün hâ
tırasını tahkir veya tezyif edenler bir seneden 
üç seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır
lar.» Türk Ceza Kanununun hükümleri ara
sında ölen şahıstan bahsedilmemekte ve ölen 
şahsı tahkir edenler denilmemektedir. Türk 
Ceza Kanunu, bir ölünün hâtırasını tahkir 
edenler, demektedir. Binaenaleyh burada, Ata
türk 'ün hâtırasına, kelimesi vardır. Ondan 
sonra «gibi» kelimelerini çıkararak Ceza Ka
nununda taayyün etmiş tahkir veya tezyif ke
limelerini koymakla iktifa ettim. Tasarıda 
bunların cezası bir seneden başlıyarak 5 sene
lik ağır hapis cezasına kadar gitmektedir. Bâ
zı zamanlarda insan kendine hâkim olamıya-
rak birşey yapabilir. Malûmu âliniz ağır ha
pis cezası insanları her türlü siyasi hakların
dan mahrum etmektedir, tşte bu sebeple ken
dine hâkim olamıyarak aynı suçu işliyenler 
hakkında ağır hapis cezasiyle olmamak şar-
tiyle ve fakat yine komisyonun kabul ettiği ce
zayı koymak suretiyle, bu tadili yaptım. 

Sonra, tasarıda Atatürk'e ait «Atatürk'e ait 
resim, heykel ve büstler gibi» diye bir ifade 
vardır, yani «gibi» si vardır. Ben bu «gibi» 
yi kaldırdım. «Atatürk'e ait resim, heykel ve 
büstleri tahkir ve tezyif maksadiyle bozan, kı
ran veya kirletenler» fıkrasında yalnız tahkir 
ve tezyif vardır ve bu işi yapan adam, ben 
tahkir, ve tezyif maksadiyle değil, dinen ha
ram olduğu için yaptım, demek suretiyle be-
raet etmek ihtimalini nazara alarak buraya 
bir de «dinî itikatları sebebiyle» kelimelerini 
ilâve ettim ve bu suretle fıkra şu şekli almış 
oldu: «Atatürk'e ait resim, heykel ve büstleri 
tahkir ve tezyif maksadiyle veya dinî itikat
ları sebebiyle kıran, bozan veya kirletenler bir 
seneden üç seneye kadar ağır hapis cezasiyle 
cezalandırılırlar.» (Olmaz, olmaz sesleri, gürül
tüler) . (Beş sene sesleri). 

Arkadaşlar, bâzı arkadaşların bu işte olmaz, 
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olmaz] demelerine hayret ediyorum. Bu mesele
nin siyam ehemmiyet olan noktası budur. Bu
gün i e v c u t olan birçok heykeller, dine muga-
yirdiîjf diye yıkılmakta ve tahrip edilmektedir, 
Binaejnaleyh Atatürk 'ün kasdı hakaretle heykeli 
kırilııjsa, bu maksatla tahrip edilirse bunların 
faillefi tecziye edilmesin mi? 

BAŞKAN — Bu bir değiştirge . teklifidir 
eiencşm1? 

Y^JNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— N | maksatla olursa olsun, ister Atatürk 'ü 
tahkii- maksadiyle olsun, ister kendi dinî mak
satları ile olsun, mevcut Atatürk heykellerini 
tahri||> edenler ceza görmemeli midirler! Belki 
(hanii maksatla olursa olsun) kaydı, meseleyi 
halletfmeye kâfidir. (Evet evet sesleri) Adalet 
Komikyonu, sadece (resim, heykel, büst gibi 
Atatürk'ü temsil eden eşyayı, tezyif veya tah
kir maksadiyle bozanlar) kaydını koymuştur. 
Buraca sadece Atatürk 'ü tahkir kastiyle kıran
lar dersek o zaman cürmü tamamiye bu maksat
la anlayıp başka maksatta olanlara ve din tahri-
kâtçıjarma bir kaçış noktası vermiş oluruz. 
Halbuki bunları kaldırıp da (hangi maksatla 
olursa olsun) derseniz - o kısmı böylece değişti
riyorum - o zaman mesele halledilmiş olur. 
Bendimiz de bu şekilde bir teklif arzettim. Yük
sek Başkanlık Divanı Meclise arzedecektir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka
daşla^; Hükümet tarafından yapılmış olan tek
lifin noksanlıkları, aksaklıkları ve tereddüdü 
mucip olan noktalarını arkadaşımız Raif Aybar 
fevkalâde güzel bir şekilde izah etmiş olduğu 
için \)en onun üzerinde ayrıca durarak Yüksek 
Meclisi yormak fikrinde değilim. Yalnız bir hu
susa jnazarı dikkatinizi celbetmek istiyorum: 
Malûj«mâliniz, böyle bir kanunu hâkimden ev
vel tjıtbik edecek olan zabıta memuru, jandar
ma v|3 köy muhtarıdır. Onların da seviyesini na
zarı dikkate almak mecburiyetindeyiz. 
'-• CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Her 
kanuju böyledir. 

BjABADIR DÜLGER (Devamla) — Biliyo
rum i beyefendi. Ne kadar istical buyuruyorsu
nuz fljArzedeceğim, müsaade buyurun. 

Ajrkadaşlar, köylünün ve köylü ile zabıta 
memurlarının karşılıklı ahvali hepinizce malûm 
olduğu için ve bu Meclis köyle ve köylü ile çok 
yaknjıdan temasda bulunan arkadaşlardan te-
şekkâl etmiş olduğu için bası vakalar sayarak 
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vaktinizi almıyacağım. Fakat zabıta memu- ; 
runun köy üzerinde tesis etmiş olduğu mesuli- j 
yetsiz otorite bugünkü devirde de devam et
mekte ve yaşatılmaktadır. En ufak hâdiselerle 
en ufak sebeplerle bir nevi haksız bir otorite 
ihdas eden ve bu suretle ihdas ettiği otorite
den menfaat cer etmeyi düşünenlerin köylüyü 
nasıl durumlara soktuğunu hep bilirim. 

Ben de şu kadarını, küçük bir misalle arze-
deyim, Erzurum'da köylüler tarlada çalışırken 
«terlik » denen bir nevi takke giymektedirler. 
Bu bir nevi çalışma kıyafetidir. Jandarma iste
diği zaman buna, sen kıyafet kanununa aykırı 
olarak başından şapkayı attın, yerine takke 
giydin diye köylülerin yakasına yapışmakta 
ve buyurun karakola demekte veya buyurma
yın karakola ama, şu şartla... demektedirler. 

Açık konuşayım arkadaşlar, bu bir tazyik 
vasıtasıdır. Şimdi bu zabıta memurunun eline 
Atatürk'ün mânevi varlığını tahkir ve tezyif, 
Atatürk'ü temsil eden eşyayı ve Atatürk hak
kındaki sair eserleri tahkir gibi hudutları ve 
şümulü belli olmıyan birtakım maddeler ver
diğimiz zaman, haksız otoriteler tesis etmek 
ve bundan menfaattar olmak kasdmda bulu
nanlar ne kadar sevineceklerdir. Bunu bütün 
tereddütleri izale eder bir hale koymak mecbu- , 
riyetindeyiz. Bendeniz bu maksatla birinci 
maddeyi şu kısa hale soktum. Ayrıca bir tak
rir de vereceğim : «Atatürk 'ü tahkir ve tezyif 
edenler, Atatürk 'ü temsil eden resim, heykel, 
büst gibi eşyayı bozan, kıran ve kirletenler 
bir seneden üç seneye kadar ağır hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. » («Gî-ibi» de var mı sesleri) 

Bu gayet vazıh oluyor. Çünkü mânevi var
lık yok. («Gibi» olmasın sesleri) Eğer «gibi» 
demezseniz Atatürk 'ün türbesi bunun dışında 
kalır. Yani yalnız resim, heykel, büst dediği
miz zaman Atatürk 'ün türbesi bu tarifin dı
şında kalır. (Koy sesleri) 

Bu itibarla ben metnimden fedakârlık ede
cek değilim, bunu düşünüp, taşınıp hazırladım, 
takririmi Yüksek Başkanlığa sunuyorum, rey 
Yüksek Meclisindir. (Metni bir daha oku ses
leri) 

Peki okuyayım: «Atatürk 'ü tahkir ve tez
yif edenler, Atatürk 'ü temsil eden resim, hey
kel ve büst gibi eşyayı bozan, kıran ve kirle
tenler bir seneden üç seneye kadar ağır hapis 
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cezası ile cezalandırılırlar.» (Beş sene sesleri) 
İsterseniz üç seneyi beş yapın. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlarım; bugün müzakere mevzuu olan 
kanun, gerek adı itibariyle, gerek ihtiva et-

• t 'ği suç unsur ve şiddetli ceza müeyyideleri iti
bariyle Yüksek Meclisin hassasiyetle üzerinde 
duracağı mevzulardan birisi olmak lâzımgelir. 
Bütün arkadaşlar kendi görüşlerini burada ar-
zetiler. Bendeniz teklif edilen metin üzerinde 
cezanın şiddeti bakımından ve suç unsurlarının 
gayrivazıh olması bakımından bir iki nokta 
üzerinde durarak Başkanlığa takdim ettiğim 
önergeyi kısaca arzetmek istiyorum. 

Teklif edilen metin; müsaade ederseniz oku
yorum. Birinci maddesinde .-

(Atatürk'ün mânevi varlığını tahkir veya... 
tezyif yahut her ne suretle olursa olsun bu var
lığa tecavüz edenler) kısmındaki (her ne suret
le* olursa olsun) mefhumu gayrimuayyendir. 
Teklifimde bunu kaldırmış bulunuyorum. 

Yalnız bu fıkrada geçen (mânevi varlık) 
tâbirinin telâkki ve anlaşılmasında benden ev
vel bu mefhuma işaret eden arkadaşımın nok-
tai nazarında değilim. Malûmdur ki, insanların 
bir maddi varlığı vardır - fizik varlıkları - bu ; 
ölümle nihayet bulur, ölünün hayattaki görü
nüşü, hayattaki temasları; resmî vazife gören 
bir adamsa icraatı bakımından millet ve yakın
larına bırakmış olduğu hâtıralar mânevi var
lığını teşkil etmek icabeder. Binaenaleyh kanun, 
Atatürk 'ün mânevi varlığı demekle memlekete 
inkılâpları getiren, memlekette cumhuriyetin te
essüsüne çalışan fâninin bu eserleri dolayı-
siyle hâtıra gelebilen mânevi varlığını ifade et
miş demektir. Bunun başka türlü bu varlığın 
ifadesine imkân göremiyorum. Nitekim Ceza 
Kanununun mer'i bulunan birçok maddelerin
de buna benzer birçok tâbirat görülmektedir. 
Meselâ 159 ncu maddede (Türklüğe, Büyük 
Millet Meclisine, Cumsuriyete, Hükümetin mâ
nevi şahsiyetine) diyor. Binaenaleyh mânevi 
şahsiyet mânevi varlık hâkimler tarafından an
laşılabilen, unslarları tâyin edilebilen bir mef
humdur. Yalnız tecavüzün mah'yetini karan
lıkta bırakan, her ne suretle olursa olsun bu 
varlığa tecavüz tâbiridir. Bendeniz teklif ettiğim 
metinde bunu kaldırmış bulunuyorum. Ondan 
sonra ikinci fıkrada, (resim, heykel büst gibi 
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Atatürk'ü temsil.eden eşya ve buna ait sair eser
ler tâbirleri vardır. Maddedeki Atatürk hakkında
ki eserler tâbiri mâna ve şümulü çok geniş, hudut 
lan tâyin edil emiyen mefhumlardır. Bu itibarla 
bunun kaldırılmasını teklif ediyorum. 

Ceza Kanununa gelince; teklifte, bir seneden 
beş seneye kadar ağır hapis cezası konulmuştur. 
Bu ceza nev 'i itibariyle ağır hapis olmakla bera
ber infaz bakımından hususiyeti yoktur. Bu ceza 
ağır hapis cezası olarak kaldıkça ilk tahkikata 
tâbi bulunacağından, suç ve suçlunun takibi ve 
tahkikatın icrası, neticesinin ağır ceza mahkeme
sine intikali uzun zamana ihtiyaç arzedecektir. 
Bir il çevresinde işlenilen suçun takibi ve mu
hakemesi derhal yapılamıyacağmdan kanun çı
karılması ile aranılan gaye elde edilemiyecektir. 
İbreti müessire olmak vasıf ve kıymeti kalmıya-
caktır. 

Bundan başka ceza kanunlarından gözetilme
si zaruri olan, tâbir yeknesaklığı ve suç mahiyeti 
ve ceza derece ve şiddeti bakımından . istenilen 
mutabakat noktasından cezanın ağır hapis olma
sında da mahzur bulunduğu mütalâasmdayım. 
Reisicumhura hakarete ait bulunan Türk Ceza 
Kanunun 159. maddesinin, gıyapta Reisicumhura 
lisanen tecavüzde bulunmaya dair plan ikinci 
fıkrasında da ceza bir sene ile üç sene arasında 
hapis cezasıdır. Bu ölçü de nazara alınarak, Ata
türk hakkındaki kanunun birinci maddesindeki 
cezanın bir seneden beş seneye kadar hapis ce
zası olarak konulması uygun olur. 

Yine metinde suçun teşebbüsünün, tam işlenen 
suç gibi, aynı şekilde cezalandırılacağı hakkında 
bir hüküm vardır. Teşebbüs Ceza Kanununun 
umumi hükümlerinde konmuş kaide1 erle .tatbik 
edilmektedir. Binaenaleyh bu istisnai kaidenin 
buraya konmasına lüzum görmüyorum. Bunları 
ihtiva etmek üzere vermiş bulunduğum teklifi
min müzakere ve kabul edilmesini rica ederim, 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşlar, 

bu madde vesilesiyle arzedeyim ki; Atatürk'ün 
ölümünden sonra, bilhassa son 10 yıl zarfında, 
mevzuatımız gittikçe millet aleyhinde ağır hü
kümleri ihtiva edecek şekilde türlü tâdillere uğ
ramıştır. 

Yüksek iktidarınıza başa getiren vasıtalardan, 
biri de bu kanunların değiştirileceği yolundaki 
büyük ideâldir. Biz bu kanunları değiştirmemek
le kalmayıp, aynı kötü yolda devam ederek, on-
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lan daha da ağırlaştırmakta devam edecek olursak 
kendij intihap hikmetimizin aleyhine hareket 
etmiş (oluruz. Kanaatimce her ne maksatla olur
sa oliun, milletimize vereceğimiz kanunlar, 
açık, |arih olmalı ve gittikçe ağır hükümleri ih
tiva ejtmekten ziyade, daha müsamahalı hüküm
leri iç|ne almalıdır. 

Dî|ha evvel de bilmünasehe arzettiğim gibi, 
Aziz Atatürk'ün hâtıra ve eserlerinin korunma
sına Jyarıyacak bir kanuna muhakkak ihtiyaç 
vardif. Bu ihtiyacı Yüksek Meclisiniz .ekseriyet
le tasfip etmiştir. Elimizdeki metin bu ihtiyaca 
cevap!) verecek vaziyette değildir. Ev§t ortada 
bir isfırap ve hastalık vardır. Bu istırab^ tedaT 
vi edflim diyoruz, bunda ittifak ediyorı^e; fa
kat ilacını tâyinde ihtilâfa düşüyoruz. Hükümet 
diyor ki, iki tarafı keskin olan şu neşter bunu 
tedavi edecektir. Biz de diyoruz ki, bu çift yüz
lü neşter, tedavi etmesi şöy'e dursun birçokla
rını yeniden yaralıyacak, yahut hiç olmazsa ya
ralanıp. istidadı gösterecektir. Onun için daha 
«Ağyajjrmı mâni efradını cami» bir madde 
lâzımcfır. Bu maksatla, Raif Aybar arkadaşımın 
güzel [[teklifine ilâveten arzetmek istiyorum ki, 
Atatürk'ü madde olarak, muhteva olarak, ruh 
olarak tanıyan birinci fıkra mânevi varlıktan 
h&hsei<|iyor, fakat mânevi varlığı tahdit etmi
yor. 4-tatürk'ün mânevi varl'ğı nedir? Anaya
sadan (itibaren kanunlara geçmiş olan inkılâp 
esaslafından mı ibarettir, yoksa, demin bir ar
kadaşımın izah ettiği gibi, Atatürk'ün geç
mişteki hayat ve hâtıra1 an da bu mânevi var
lığa, dfiliil midir? Bu, vuzuhla taayyün etme
miştir! Atatürk, yalnız Anayasaya geçen, ve bu
günkü] kanunlarımızda, Atatürk'ün ölümüne 
kadar j olan kanunlarım"za geçmiş esas1 ar Ata
türk'ü^ mânevi varlığı ise bunun içinden bugü
ne kaklar, bilhassa son 5 - 6 sene zarfında ih
male fığramış birçok maddeler vardır. İçtimai 
hareketler esnasında bu mevzuatın içine girmiş 
inkılâp prensipreri ihmale uğramıştır. Biliyorsu
nuz C<jza Kanununun umumi esaslarmdand r ih
mal Y4j. tekâsülün tecziye edi'mesi lâzımd r. 

Atatürk'ün beşer olarak şahsi hayatında 
gficjnişj olan her şey£ hâtıra diye alır ve mânevi 
var l ından birer unsur addedersek, iki yüzlü 
usturamı ortaya atıyoruz demektir. Ceza Kanu
nunun] yeniden meydana koyacağı birtakım suç
lu insjılar ortaya gelecek demektir. İşte ben 
bu hâdise üzerinde durmak istemiyorum. Bir 
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defa Atamızın yaşamış olduğu şahsi hayatını 
mânevi hâtıralarından ayırmak lâzımdır. Mâ
nevi hayatından sadece menfaati âmme için 
ortaya koyduğu inkılâp esaslarının alınması ve 
bunun kanunda sarahaten gösterilmesi lâzımdır. 

ikinci şekil de maddesinden, fiziğinden eli
mizde kalan nedir1? Bence başta mezarı vardır. 
Niçin büstünden heykelinden önce mezarını koy
muyoruz (Bu gibi) diyoruz, bunu kaldırıp hem de 
başa (Mezarı) tâbirinin koymamız lâzımdır. Bunu 
şunun için de koymamız lâzımdır arkadaşlar; 
Atatürk 'ün ebedi mezarı olacak anıt - kabir on 
yıldan beri ihmale uğramış ve uğramaktadır. 
Bize dört yılda yaptığı mücadele kahramanlığı 
ile bir vatanı, hürriyet ve istiklâlini kurtarmış 
olan insana ölümünlen on yıl sonra dahi bir 
mezar verebilmiş değiliz. Hâtıralara hürmet
sizlik böyle de olur. Bunun için gelip geçmiş 
bütün iktidarları itham ederek diyorum ki, 
Atatürk 'ün kabrini 12 yıl geciktirmek dahi 
onun hâtırasına kayıtsızlık ve ihmalkârlıktır. 
Atatürk'ün muvakkat mezarında dahi ihmal 
görülmüştür. İşte Cezmi Türk arkadaşınız bu
radadır. Ben mezarı akmıyan bir çatı altına 
alalım diye senelerce uğraşmış, didinmiş, mu
vaffak olamamış, binanın çatısını dahi tamir 
ettirmek imkânını bulamamışımdır. Bugün yağ
murlu havalarda muvakkat kabrin basma 
giden yerli, yabancı ıslanmaya mahkûmdur. 
Oradaki hademecikler kendi vasıtaları ile aman 
yağmurla ıslatmıyalım diye çırpınmaktadırlar. 

Arkadaşlar, Atatürk'ün, varlığına malik 
olmuş bir milletin iktidarları mesul göste-
rilemezlerse, mezarı üstüne su damlaları müte
madiyen damlamakta devam ederse bu ihmal 
değil de nedir? Bunu ne ile izah edeceksiniz? 

İkinci bir misal oılarak arzedeyim; şevketli 
devrinde ona yaranmak istiyenler Atatürk 'ün 

renk renk resimlerini bastırmışlar. Hattâ Türk 
Tayyare Cemiyeti .binlerce bastırmıştı. Fakat 
üfulünden sonra bu resimlerin dağıtılması ne
dense kimsenin hatırma gelmemiştir, depolarda 
kalmış, güveler yemiştir. Bu resimler bundan iki 
sene evvel Türkiye piyasasına sürülmüş, sürüm 
temin etmeye çalışılmıştır. Atatürk'ün o güve 
yemiş resimlerini, gazetecilerde Adana'da ve An
kara'da görmüş bir arkadaşınızım. Acaba bugün 
bu kanuna giren madde, Atatürk'ün resimlerini 
ihmal suçu, bu memlekette şimdiye kadar yapıl
mış mıdır? Demek istiyorum ki, sadece resim 
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deseniz, sadece heykel deseniz, sadece büst dese
niz dahi bu maddede katı bir vuzuh ve kesinlik 
temin etmiş olmıyacaksmız. Bunları yapanlar 
veya yaptığı ihbar edilenler olacak ki üzerlerin
den müruruzaman mehli geçti mi, geçmedi mi 
diye tetkika mecbur kalacaksınız. Atatürk re
simlerini göveye yedirenleri de var diye ceza 
kanunlarımızın müruruzaman mehillerini dahi 
düşününüz. (Kanun makable şâmil olmaz sesle
ri) Siz benden iyi bilirsiniz; ağır ceza arttıkça 
müruruzaman mehilleri de artar. Bunların mü
eyyidelerinin ve müruruzaman mehillerinin ne
reye kadar gidebileceğini yüksek tasavvurları
nıza bırakıyorum. Korumak istediğimiz Ata
türk 'ün mânevi varlığı hakkında Meclisin ekse
riyeti müttefiktir. Ama bu madde elde etmek 
istediğimiz emniyeti temin edecek açıkıkta de
ğildir. Ben hukukçu arkadaşlarımdan hassaten 
rica ederim, kanunlar, Türk Milletinin bugünkü 
ihtiyaçlarına göre, bugünkü demokrasi anlayışı
na göre tertiplenilmeli, en basit vatandaşın da
hi ko'ayca anlıyacağı şekilde açık yazılmalı, suç 
unsurları tâyin edilerek kanunda bunlar açıkça 
sayılmalıdır.. 

Sözlerime son verirken Hükümete bir serze
nişte bulunacağım: 

Bü kanun ve madde aylarca evvel Meclise 
sevkedilmiş ve Meclisin temayülü de belli ol
muşken, Hükümetin kendi görüşünde ısrar ede
rek maddeyi aynen çıkarmaya ça ışmasmı Ata
türk 'ün hâtırasına karşı bir hürmetsizlik sanıyo
rum. 

(«Soldan öyle şey yok, nereden çıkarıyor
sun, no münasebet» sesleri) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK 
(îznıir) — Muhterem arkadaşlar, kanunun bi
rinci maddesinin müzakeresi sırasında görülü
yor ki, birtakım noktai nazarlar kanun metninin 
gayrivazıh olduğunu, bunun birçok ihtilâflara 
yer vermesinin mümkün olduğundan bahsedile
rek düzeltilmesini istihdaf eden. mütalâaları ih
tiva etmektedir. 

Bendenizce birinci madde tamamiyle vazıh
tı:'. Ve hiçbir ihtilâfa meydan vermiyecektir. 
(Oooooo sesleri) İfade açık ve sarihtir. 

Kanunun birinci maddesi, mânevi varlığa ve 
eserlere vukubulan taarruzlara ait hükümler 
taşımaktadır. Atatürk'ün maneviyatına,' yani 
mevcut olduğu takdirde bir adamın mâneîı tah-
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kiri ne suretle vâki olacaksa, ona karşı o'an hü
kümlerdir. 

İkincisi de, o tecavüzleri istihdaf ediyor. İki 
fıkradan terekküp eden metih, gayet sarih ve 
açıktır. Metinde ihtilâfı mucip olacak vuzuhsuz
luk mevcut değildir. (Oooo sesleri) Binaenaleyh 
kanun metninde vuzuhsuzluk bulunduğuna ta
allûk eden mütalâalar as'a şayanı iltifat olamaz. 

Bu arada Raif Aybar arkadaşımız ortaya 
bir misal atmışlardır. Bunda; Atatürk aley
hinde yazılmış o1 an bir eseri çamura atan kim
senin dahi hakaret etmiş olacağı ileri sürül
mektedir. 

Bu tamamen bir vahimedir. Bir kere hakaret 
suçunun nasıl tekevvün edeceği bir mütearife 
halinde bellidir. Çünkü bir suçun tekevvünü 
için iki unsurun mevcudiyetini aramak mecbu
riyetindeyiz. Bu iki, unsurdan bir tanesi süp-
jektiftir, kas:ttır. Diğeri ise objektiftir, efali 
icraiyedir. Bu ikisi mevcut olmadan esasen suç 
tekevvün edemez. 

Ortaya sürdükleri meselede, Atatürk aleyhine 
yazılmış bir eserden dolayı o eseri okuyan bir 
adam hiddetle çamura atarsa bu, Atatürk 'e 
karşı bir hakaret midir? Böyle bir şey mevzuu-
bahis olamaz. Çünkü burada kasıt Atatürk aley
hine, Atatürk 'e karşı hakaretamiz bir eser yaz
mış olan kimseyi tahkirdir. Bu itibarla bunda 
hiçbir zaman Atatürk 'e karşı bir hakareti ta-
zammun eder mâna ve mahiyet bulunmadığı 
için bunu Atatürk 'ün mânevi varlığına hakaret 
veya eserine karşı tecavüz telâkki etmek tama
men vehimden ibarettir. Şayanı iltifat olmıyan 
bir mütalâadır. 

Bahadır Dülger arkadaşımız mütalâaları sı
rasında bu kanunu evvelâ tatbikle mükellef 
olan zab:ta kuvvetlerimizin bunu yanlış tef
sirlerle fertler, vatandaşlar hakkında yanlış 
tatbikata sebebiyet verecek hareketlerden bah
settiler. 

Aziz arkadaşlar; hepinizce malûmdur ki ; 
hiçbir zaman kanunu tatbik eden zabıta kuvveti 
değildir. Zabıta yalnız bir suçun vukuuna mut
tali olduğu zaman o suç. hakkındaki tahkikatı 
yapar. Binaenaleyh kanunu zabıta kuvveti tat
bik etmez. Ancak suç olarak ortaya çıkmış olan 
bir mevzu hakkında gereken tahkikatı evveliye-
yi, iptidaiyeyi icra eder. Binaenaleyh kanunun 
tatbiki binnetice mahkemelerce vâki olacağına gö-
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re | u da bir endişeden ileri gitmiyen bir iddia
dır.! 

Çezmi Türk arkadaşımız kezalik mütalâaları
nı ileri sürerken şöyle bir misal ortaya çıkarmış 
bulmuyorlar. Meselâ, Atatürk'ün fotoğraflarının 
müruruzamanla güvelere yedirilmiş veyahut her 
hangi bir suretle kendiliğinden harab olmuş bu
lunduğu ahvalde bu harabiyete sebebiyet veren 
kimselerin aynı kanunun maddesi ile tecziye edil
miş .j olması hali ileri sürülmektedir. Bunun han
gi riıantık esas1 arma uygun olduğunu anlamakta 
müşkül durumdayım. Suçun teşekkülünde unsu
ru asli olan kasıt meselesi ortada bulunmadıkça 
ve hiçbir vakit bu fotoğraf ve eserleri tahrip 
etmşk kasdı mevcut bulunmadıkça bu harabiyet-
ten Imütevellit mesuliyet kimseye tahmil oluna
maz! Bunun bu kanunla hiçbir alâka ve münase
beti; de mevcut deği'dir. Binaenaleyh metni ka
nunda esasen üzerinde duru diraz durularak her 
bir kelimesi uzun tetkik ve tahlillerden geçiril
dikten sonra bu şekli almış olan kanunun tatbi
katında hâkimlerimizin basiret ve teyakkuzla 
hareket edeceklerine itimat buyurulmasmı bil
hassa rica ederim. Elbette hâkim huzuruna gel
miş olan bir işin, bir dâvanın mahiyetini ve o 
dâva mevzuu olan suçun vâki olup olmadığını 
ve burada objektif ve sübjektif unsurların mev
cut lolup olmadığını tamamiyle ihata ettikten 
sonra varacağı neticeye göre kararını verecektir. 
Esasen kanunun istihdaf ettiği gaye şudur: Ka
nun; Atatürk'ün mânevi varlığına vâki olan te
cavüzü tecziye etmektedir. Kezalik onu temsil 
edeı$ maddi eserleri tahrip edenlere tevecr 
cüh etmektedir. Yoksa Atatürk'ün inkılâp 
olarak ortaya çıkarmış olduğu bir takım 
eserler vardır ki, bizatihi Ceza Kanunu
na Igirmiş olan mevzulardır. Bunun1 a alâ
ka Ve münasebeti yoktur. Meselâ, Atatürk 
Cumhuriyetin banisi bulunması itibariyle Cum
huriyete karşı vâki olacak tecavüz ceza kanu
nunun maddei mahsusasında yer almış bulu
nuyor. Binaenaleyh Cumhuriyeti yıkmaya, Bü
yük !Millet Meclisini devirmeye ve rejimi yık
maya matuf olan hareketler şüphe yok ki, Ce
za Kanununun maddeleriyle esasen tecziye 
edilhıiş ve bunlar terhip edilmiş bulunmakta
dır. Burada mevzubahis olan husus, doğrudan 
doğruya bütün inkilâpların sembolü haline gel
miş bulunan Atatürk 'ün mânevi varlığına ve 
maddi eserlerine karşı vâki olan tecavüzlerdir. 

— 288 — 



B : 103 â3.t 
Çünkü eğer bu kanun mevcut olmamış bulun
saydı ne olacaktı? Alelade bir heykelin, bir 
eserin yıkılması tahribi karşısında verilecek 
ceza Ceza Kanununun 516 ncı maddesinde yer 
alan bir ceza ile tecziye edilmesi lâzımgelecek-
ti. Bu takdirde Atatürk heykel ve büstü ile 
diğer heykel ve büstlerin ve eserlerin hiçbir 
farkı kalmıyacaktı. Esasen korumak istediği
miz nokta Atatürk'e verdiğimiz kıymetin, bu 
suretle ceza tehdidi altında kıymetlendirilme-
sidir. Yoksa onun haricinde vâki olacak diğer 
inkılâp hamlelerine olan tecavüzler de, hiç şüp
he yok ki, Türk Ceza Kanununda yer almış bu
lunan diğer maddelerle tecziye edilmiş buluna
caktır. Atatürk'ü elbette diğerlerinden ayır
mak mecburiyetinde bulunuyoruz. Bu mecbu
riyet saikasiyledir ki zaten kanunun heyeti 
umumiyesini kabul etmiş ve bu müstesna, var
lığı, bu Devleti bina eden o sembolün mevcudi
yetinin elbette vâki olacak tecavüzlere karşı 
korunması lâzımgeliyor. Bu koruma meselesi 
bizatihi Türk milletinin şuurundan doğmuş 
olan bir ihtiyacı tatmin için bu kanun vücuda 
getirilmiştir. Kanunun hiçbir kelimesinde vu
zuhsuzluk bulunmadığı gibi bir haşiv de mev- . 
cut değildir. İleri sürülen mütalâalar Ceza Ka
nununun heyeti umumiyesi bakımından, kanu
nun hususiyeti itibariyle hiçbir zaman yerinde 
olmıyan mütalâalardır. Maddenin aynen kabul 
edilmesi lâzımgeleceği mütalâasında bulundu
ğumu arzederim. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 
arkadaşlar, ilk sözü alırken ceza hukukunun 
umumi prensiplerine, ceza kaidesine, unsuruna, 
cana, şahsa ve mala karşı işlenecek suçlar bakı
mından, kanunun birinci maddesinin bunlar 
hakkındaki müeyyideleri bakımından söz iste
miştim, bunları tahlil edecektim. Ama Raif Ay-
bar kürsüye gelip de bir sehli mümteni yarattık
tan sonra artık bu mevzua girmenin yeri olmadı
ğını Jtakdir edersiniz. O halde niye çıktım?. Kür
süde onu takip eden arkadaşlar yine işi karışt r-
dı da onun için çıktım, Birçok takrirler verildi. 
Bu takr'rlerin hangisini tahlil edeceğiz, hangisi
ni mütalâa edeceğiz, hangisini kabul edeceğizi 
Bu, bu arada yapılacak bir iştir. Bunun arka
sından sözcü teşrif etti, dediler ki: Birinci madde
nin komisyona havalesini istiyorsunuz, evvelâ 
burada müzakere edin, açıl n, saçılın, ondan son
ra.,, Buna diyecek yok, haklı. Tahmin ederim ki, 
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Raif Aybar, komisyonun irşadı için kâfi bir mü
talâada bulundular. Bu itibarla bütün arkadaş
larımın bunu mütaakıp ileri sürdükleri mütalâ
aya birer birer cevap verirsem ben de işi karış
tıracağım. Hukukçular, münevver arkadaşlar.... 

BEDRİ NEDİM GÖKNÎL (İstanbul) — 
Münevver olan yalnız hukukçular mı?. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Burada
ki arkadaşların hepsi münevverdir. Münevver ol
mıyan kimse yoktur, 

Münevver arkadaşlar dedim. Benim güzel kar
deşim Mahmut Nedim Bey, ben sözümün ölçü
sünü, dozunu iyi koyarım ve öyle konuşurum. 

«Dedim ki; hukukçular ve diğer münevver arka
daşlar. (Gülüşmeler, diğeri şimdi ekledin sesleri) 
Şu suretle ben de hukukçu olduğum için, kendi
mi ikinci kaliteye koydum. Daha ne istiyorsun 
iki gözüm?. 

Şimdi arkadaşlar; komisyon olarak şüphesiz 
bunun en mütehassıs mercii Adalet Komisyonu
dur, kanuıî heyeti celilenize geldiği günden bu 
ana kadar koridorlarda, komisyonlarda ve niha
yet son defa olarak bugün huzurunuzda cereyan 
eden müzakereler Adalet Komisyonu için bir işa
ret kaynağadır, şu halde birinci madde, bu kay
nak nazara alınarak, Adalet Komisyonuna iade 
edilirse, bu çerçeve içinde hazırlanacak olan mad
de, heyeti celilenize gelir ve tasvip görür. Şu su
retle de Atatürk'ün eserlerine, şahsiyetine, hay
siyetine, şerefine, vekarma tevcih edilen tecavüz
ler kırılır, dökülür, ezilir. Ben de bu mütalâada
yım. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
bu kanunun şimdiye kadarki müzakere safaha
tına nazaran mâna, mefhum ve esbabı mucibesi 
itibariyle bu birinci maddede bir tenakus bulun
duğu iddia edilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
madde arkadaşımın demin izah buyurduğu gibi 
tam isabetli, yerinde ve tatmin edici bulunduğu 
gibi aynı zamanda salahiyetli arkadaşlardan 
müteşekkil Adalet Komisyonunda evvelce lâyıkı 
ile görüşülmüş ve aynen kabul edilmiştir. Ka
nunun diğer kısımlarının müzakeresi ve heyeti 
umumiyesi itibariyle maddenin şekli üzerinde 
her hangi bir şüphe ve ipham varsa bunun tek
rar Adalet Komisyonundan geçmesine muarız 
değiliz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Takri
rim vardır. 
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BAŞKAN — Efendim, yalnız sizfn değil 11 

arkadaşın önergesi vardır. Ayrıca söz alan arka
daşlar da vardır. Kifayeti müzakere önergesi de 
gelmemiştir. Söz alanlar söz haklarından fera
gat ederlerse önergeleri okuruz. (Komisyona 
sesleri) 

ADALET KOMİSYONU ADINA HÂMÎD 
ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Efendim; hu ka
nunun esasını kabul edip de metnin tedvinindeki 
noksanlara taallûk eden kısımlar* izah eden arka
daşlardan tenevvür ettik. Takrirler de mey
danda duruyor. Ben sureti mahsusada, gayri-
şahsi ve sırf vatani olan bu mevzuda konuşan 
ve takrir veren arkadaşlarımın da encümene 
gelmek ve tartışmalara katılmaları şartiyle ka
bul ediyorum. Maddenin encümene verilmesini 
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rica ederim. (Bravo sesleri, Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü maddeyi ko
misyona istediğinden 11 önerge ile birlikte mad
deyi komisyona veriyoruz. (Olamaz sesleri, oya 
koyujıuz sesleri) 

Efendim, encümen maddeyi istedi, usu] en 
verdîfc. Oya neden koyalım? (Gürültüler) (Usu
len ojya konur sesleri) 

Ispar ediyorsanız, oya koyalım. Maddenin 
komisyona verilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... JKomisyona verilmesi kabul edilmiştir. (Al
to şlaıf) 

V$Mt geçmiştir, Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20, 11 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SOEtfLAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, köylüye teknik ziraat usullerini 
öğretmek, gübre kullanmak, çeşitli mahsullerin 
ekiliş ve toplanışı ile hayvancılık ve bakımı hak
kında bilgi vermek üzere kurslar açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna Ta
rım Bakam Nedim ökmen'in yazılı cevabı 
(6/360) 

özeti: Yazılı soru. 
Tarım Bakanlığı. 

Çiftçiye teknik ziraat ve gübre 
kullanması ve ekim öğretici kurs
lar açılması, gezici tarım öğret
menliklerinin tesisi hakkında. 

Sayın T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
1.. Memleketimizde, teknik ziraati ve usulle

rini köylümüze öğretmek, çeşitli mahsullerin 
ekiliş, toplanış ve standarızasyonu hakkında 
bilgiler vermek, çeşitli gübrelerin ne miktar 
hangi topraklara, ne suretle verileceği hakkında 
'tecrübi grenimde bulunmak üzere Tarım Bakan
lığı ne düşünmektedir? 

2. Birçok medeni ve müterakki memleket

lerde,! ezcümle Amerika Birleşik Devletlerinde 
bu çejjfit çalışma mevcut, bulunmakta olup, Millî 
Eğitiıfı Bakanlığının ve Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının köylüyü kalkındırmak için çeşitli 
sanat jve zanaat kursları açtıkları ve köylüye do
kumacılık, demircilik, yapıcılık sanatlarını bu 
kanalla öğrettiklerine göre, Tarım Bakanlığının 
da bit veya üç kişiden ibaret heyetler vasıtasiy-
le tekjjnik ziraat, sebzecilik, meyvacılık, aşıcı
lık, gjübrecilik, ot yetiştirme, kurutma ve sakla
ma, fyayvan bakımı, yetiştirmesi, hastalıkları, 
ziraat^ muzır hayvancıklar ve hastalıklarla sa-
vaşma^ çeşitli ilâçların yapılması, kullanılması, 
araçlalrm kullanılışı gibi sahalarda köylümüzü 
yetiştirmek üzere gezici ve muvakkat olmak üze
re büyük köy, kasaba ve bucaklarda kurslar aç
ması mülâhaza edilmekte midir? 

Bıj hususların yazılı olarak Sayın Tarım Ba
kanlığınca cevaplandırılmasını rica ederim. 

| , 18 . V I . 1951 
Saygılarımla. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 
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T. C. 

Tarım Bakanlığı 20 . VII . 1951 
öze] 

Kalem Müdürlüğü 
2/1098 

Büyük Millet Meclisi Başkanlık Makamına 
C : Kanunlar Müdürlüğü 21 . VI . 1951 gün 

ve 6/360 - 2074/4454 sayıya : 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacı-

giller'in köylüye teknik ziraat usullerini öğret
mek, gübre kullanmak, çeşitli mahsullerin ekilış 
ve toplanışı ile hayvancılık ve bakımı hakkında 
bilgi vermek üzere kurs1 ar açılmasının düşünü-
düp düşünülmediğine dair yazılı sorusu tetkik 
edilmiş ve bu hususta hazırlanan not ilişikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 

Abdürrahman Boyaeıgillerin yazılı sorusu hak
kında nottur 

1. Memleketimizde Teknik Ziraati ve usul
lerini köylümüze öğretmek, çeşitli mahsullerin 
eki1 işini, toplanış ve stançlardizasyonu pazara 
arz, gübre kullanılması ve sair hususlar hak
kında, 

a) Kısa devreli kurslar açmak, 
b) Köylü tarlalarında gösteri tecrübeleri 

yapmak, 
c) Köylüleri gurup gurup, Ziraat öğretmen

leriyle birlikte bu tecrübelerin geniş ölçüde ya
pıldığı Araştırma Müesseselerine en müsait za
manlarda getirerek onlara farkları göstermek, 

d) Köylünün bizzat kendi içinden seçilen 
önder çiftçiler vasıtasiyle teknik ziraati köye 
sokmak, 

e) Zirai filimler, broşürler, afişlerden de bu 
sahada mümkün olduğu kadar faydalanmak, 

Teknik ziraati yayma ve köye ulaştırma ba
kımından üzerinde durulan ve düşünülen başlı
ca prensiplerdir. 

2. Bakanlığın geniş1 bir kurs faaliyeti var
dır. Bu kursların ıslahı, artırılması üzerinde ha
zırlıklar yapılmaktadır. Bu kurslar için Marşal 
plânından da muhtelif derece ve nispette yardım
lar da sağlanmışt/ır. 

Kurslar mevzua göre köyde, kasabada olaca-

. 195İ Ö : â 
ğı gibi, kısa devreli olmak üzere Zirai Öğretini 
ve Araştırma müesseelerinde de kurulacaktır. 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, yurt topraklarının tahlili için 
Marshall Yardımından neler sağlandığına, uz
vi ve kimyevi gübrelerin ne suretle temin ve 
tevzi edildiğine, zirai istatistik üzerindeki ça
lışmalara ve neticelerinin köylüye aksettirilip 
ettirilmediğine, zirai istitistik üzerindeki çalı§-' 
malara ve zirai kalkınma plânının hazırlanıp 
hazırlanmadığına dair sorusuna Tarım Bakanı 
Nedim Ökmen'in yazılı cevabı (6/362) 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Yazılı soru: Tarım Bakanlığınclan 

1. Yurt topraklarının tahlili ve kimyevi 
ve uzvi maddeler bakımından durumlarının tes-
biti için tatbika konmuş bir program var mı
dır? 

2. Bu vazife ile tavzif edilen teşkilâta 
Marshall Yardımından ne gibi yardımlar sağ
lanmıştır ? 

3. Köylümüzün ve topraklarımızın muhtaç 
oldukları uzvi ve kimyevi gübreyi Bakanlığınız 
ne suretle sağlamakta ve tevzi etmektedir? 
Memlekette azot ve phosfatlı gübre sanayii ku
rulması için Bakanlığınız diğer bakanlıklarla 
iş birliği yapmış ve bu yolda çalışmaya başlan
mış mıdır ? 

4. Yüksek Ziraat Enstitüsü, Türk ziraati-
nin gelişmesi yolunda köylümüze rehberlik et
mekte ve ilmî çalışma ve araştırmalarının ne
ticelerini köylüye aksettirmekte midir? Ziraat, 
Veteriner, Orman fakültelerimizin bakanlık teş
kilâtımızla olduğu kadar köylümüzle koordine 
olarak çalışması için alınan tedbirlerin mahi
yeti neden ibarettir ? 

5. Zirai istatistiklerin tertip ve tanzimi 
için çalışmaya başlanmış mıdır? Ziraat teşki
lâtımızın teknik ve ilmî bir şekilde bu işlerle 
meşgul olmaları programlaştırılmış mıdır? 

6. Zirai kalkınma plânımız ihzar edilmiş 
ise, bunun mahiyeti neden ibarettir? 

7. Ziraat bölgelerimizin çalışma sistemle
riyle, bölgelerin bu bakımdan kalkınmalarında 
göz önünde tutulan genel ve özel esaslar neden 
ibarettir? 

i Yukarda yazılı olan hususların sayın Ta-
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rim Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. Saygılarımla. 

18. VI.1951 
Zonguldak Milletvekili 

Avukat 
Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 20 , VII . 1951 

özel 
Kalem Müdürlüğü 

2/1097 

. Büyük Millet Meclisi Başkanlık Makamına 
C: 21 . VI . 1951 gü.n ve 6-362/2076/4456 

sayıya : 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-

cıgilleri'in yurt topraklarının tahlili için Maf
sal yardımından neler sağlandığına, uzvi ve 
kimyevi gübrelerin ne suretle temin ve tezi 
edildiğine, Yüksek Ziraat Fakültesi çalışma 
ve araştırmaları neticelerinin köylüye aksetti
rilip ettirilmediğine, zirai istatistik üzerindeki 
çalışmalara ve zirai kalkınma plânının hazır
lanıp hazırlanmadığına dair yazılı sorusu tet
kik edilmiş ve bu hususta hazırlanan not ili
şikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 

Abdürrahman Boyacıgiller'in yazılı sorusu 
hakkında not 

1. Topraklarımızın tahlili ve kimyevi ve 
uzvi maddeler bakımından durumlarının tes-
biti için şimdiye kadar yapılmış şümullü ve 
sistemli bir çalışma mevcut değildir. Ziraat 
Fakültesi Toprak Enstitüsünün bu konudaki 
faaliyeti bütün memleketi kavrıyamamaktadır. 
Yer yer, muhtelif araştırma müesseselerimiz 
kendilerinin ihtisas sahalarına giren mevzu-
larla ilgili olarak ve daha ziyade mmtakaları-
nm ihtiyacını karşılamak maksadıyla bâzı faa
liyetlerde bulunmaktadırlar. Bu sahada en ge
niş çalışmalara 1950 yılında başlanmıştır. 1950 
Sonbaharında memleketin hemen her mıntaka-
sına dağılmış bulunan 16 Devlet Çiftliğinde 
topraklarımızın gübre ihtiyacını tesbite yarı-
yacak geniş bir tecrübe serisine başlanmıştır. 
Bilhassa Ankara ve Eskişehir Tohum Islah 

6 :â 
İstasyonlarının evvelki senelerde yapmış olduk
lar! tecrübelerin ilk verimli neticeleri bu tec
rübeleri daha geniş ölçülere çıkarmaya cesaret 
verd|ği gibi gübrelerin kullanılmasının çiftçiye 
öğrenilmesi için de Ankara Vilâyetinin 94 kö
yünle ve 104 tarlada gösteri tarlaları kurul
muştur. Bu yıl bu gösteri tarlalarının sayısı 
çok ]!artırılacak ve memleketin 1000 köyünde 
göstferi denemelerine yer verilecektir. 

r|oprak ve gübre mevzuunu bir bütün ola
rak jele alıp gerekli bütün işleri bir programa 
bağljamak üzere Bakanlıkta özel bir ihtisas ko
misyonu kurulmuş bulunmaktadır. 

Ejirisi seri toprak tahlilleri metodları diğeri 
Topfak tasnifi ve toprak haritaları tanzimi 
üzeT(|inde ziraatçilerimizi, yetiştirmek üzere iki 
Amerikalı Mütahassıs getirtilmektedir. Ziraat 
Fakültesi profesörlerinden Halit Evliyar aynı 
makfeatla Amerika'ya gönderilmiştir. Ayrıca 
Arattırma istasyonlarımızda yetişmiş genç ele
manlarımızdan üç kişi bu mevzuda bilgi gör
gülerini artırmak üzere Amerika'ya gönderile
cektir. 

2L Marşal Yardımından bu yıl toprak etüd-
leriıiin yapılması için lüzumlu lâboratuvar mal
zemesinin tedariki imkânı sağlanmıştır. Yukar
da tfahsettiğimiz mütehassıslar ve gönderdiği
miz İve göndereceğimiz personel de Marşal Plâ
nı T|eknik Asistans fonundan temin edilmekte
dir. i| 

3L Bakanlık gübre alım ve satımı ve tevzii 
ile şoğrudan doğruya meşgul değildir. Ancak 
çiftçimizin ihtiyaç duyduğu ve duyacağı tahmin 
edilin gübre miktarlarının ithali hususunda 
Ekofıomi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde tavas-
suttş, bulunmaktadır. Diğer taraftan Bakanlığa 
bağlf bir kuruluş olan Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu da memleket ihtiyacı olan gübrelerin 
bir Cismini ithal etmekte, bir kısmını Karabük 
fabrikalarından satın alarak tevzi etmektedir. 
Güjbre istihlâki ve bununla muvazi olarak güb

re iiha'âtı da yıl yıl artışlar göstermektedir. 
Nite|kim 1948 den beri istihlâk edilen azotlu ve 
fosforlu gübrelerin ne kadar fazlalaştığı aşağı
daki cetvelde gösterilmektedir. 
Seıfesi Azotlu gübreler Fosforlu gübreler 
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1951 yılı Sonbaharından itibaren fosforlu 

y;übre sarfiyatının da fevkalâde artacağı tah
inin edilmektedir. Yapılmış olan gübre tecrübe
leri süperfosfatm Orta Anadolu'da mahsul ve
rimi üzerinde büyük tesirleri olduğunu göster
miştir. Çiftliklerde ve çiftçi tarlalarında yapı
lan denemeler çiftçimizde bu çeşit gübrelere 
karşı büyük bir heves ve talep uyandırmıştır. 
Eskiden memlekette ancak Şeker Fabrikaları 
tarafından mecburi olarak satılabilen 8000 ton 
Superfosfat sarfiyatının bu yıl 20 000 tonu 
aşacağı tahmin edildiğinden Donatım Kurumu
na 10 000 tonluk bir ithalde bulunmak üzere 
hazırlıklara başlanması bildirilmiştir. 

Memlekette azotlu ve fosforlu gübre sanayii
nin genişlemesi için Bakanlığım, İşletmeler ve 
Ekonomi ve Ticaret bakanlıklariyle daimî temas 
halindedir. Ziraatimizin ileriki yıllarda ihtiyaç 
duyacağı azotlu ve fosforlu gübrelerin miktarı 
Makina Kimya Endüstrisi Kurumuna Bakanlı
ğım uzmanlarının da iştirak ettiği komisyona 
bildirilmiştir. Azotlu ve fosforlu gübre sanayii
nin kurulmasını yalnız ziraat bakımından değil 
aynı zamanda millî müdafaa gücümüzün artma
sı bakımından da Bakanlığım şiddetle destekle
mektedir. 

İşletmeler ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlık
ları Bakanlığımda kurulmuş bulunan kimyevi 
gübreler program komisyonunda da temsil edil
mekte ve bu suretle bir taraftan kimyevi gübre 
sanayiinin kurulması, diğer taraftan da ziraatte 
kullanılması gibi iki mühim sahada bakanlıkla
rımız arasında işbirliği sağlanmaktadır. 

4. Ziraat, Veteriner ve Orman Fakülteleri 
yüksek malûmunuz olduğu üzere Bakanlığıma 
bağlı değillerdir: Fakat ziraat ilimlerinin mem
leketteki en yüksek merdidirler. Fakültelerin 
hizmetleri bir taraftan yetiştirdikleri elemanlar, 
ilmî araştırmalariyle endirekttir. Diğer taraf
tan da muhtelif plân - program komisyonların
da mutlak surette alâkalı profesörleriyle temsil 
edilmekte olduklarından istişari ve direkttir. 
Fakülteler profesörleri ve doçentleri Bakanlığı
mızın birer fahri müşaviridirler. Bu istişari va
zifeden Bakanlığın çok faydalandığını bilhassa 
tebarüz ettirmek lâzımdır. Fakültelerle Bakan
lık arasındaki işbirliğinin gittikçe daha sıkı da-
iha verimli bir hale sokulması, üzerinde ısrarla 
durduğumuz en mühim noktalardan birisidir. 

7 .1951 O : 2 
Aynı atmosferin fakültelerde ayüen hissedildi
ğini müşahede etmiş bulunuyoruz. Fakülteler
den ihtisas kursları yoliyle Bakanlık personelini 
yetiştirmede faydalanmak mevzuundaki çalışma
larımız da ilerlemektedir. 

Tarım Bakanlığı müesseseleri, teşkilâtı bu iti
barla fakülteler ile köylümüz arasındaki mafsalı 
teşkil etmektedir. 

5. Zirai istatistiklerin tertip ve tanziminde 
ve yıllık zirai istihsal tahminlerinde diğer ileri 
memleketlerin kullandıkları metotları tatbika 
başlamış bulunuyoruz. Bu yöndeki çalışmalar 
bir hayli ilerlemiş ve 1951 yılı mahsûl tahmin
leri, eski usulü şimdilik terketmemiş olmakla 
beraber mukayeseli numune hesaplarına dayanı
larak memleketimizde ilk tatbik edilen bu yeni 
metotla yapılmaktadır. 

1950 Sonbaharında yapılmış olan zirai sayım, -
zirai istatistiklerimizi zenginleştirecek ve sıhhat 
bakımından daha doğru neticeler verecektir. 
Alınacak sonuçlara göre kullanılan sayım ve tah
min metotlarının ıslahına devam edilecektir. 

6. Yukarda arzedilen kimyevi gübre plân -
program komisyonu gibi muhtelif ihtisas komis
yonları muhtelif ve muayyen projeler üzerinde 
plân - programlar hazırlamaktadırlar. Bu plân-
program komisyonlarının vasfı farkları mevzu
ları araştırma, öğretim, teşkilâtlanma, ekono
mi yönlerinden tetkik etmeleri ve ilgili bakan
lıklarında işbirliğini sağlayacağı tertipleri de 
tezekkür etmeleridir. Bu komisyonlarda Ameri
kalı mütehassıslardan da geniş ölçüde faydala
nılmaktadır. Halen çayır ve meraların ıslah ve 
hayvan yemi yetiştirilmesi, pamukçuluk, tavuk
çuluk ve arıcılık, küçük çiftçileri modern zira
at alet ve makinalariyle teçhiz, ekiliş ve hubu
bat istihsalini artırmak, ıslah edilmiş tohumluk
ların yetiştirilmesi ve tevzii mevzuları üzerindeki 
programlar çok ilerlemiştir. 

Zirai öğretim ıslahı, zirai kursların genişle
tilmesi için alınacak tedbirler üzerindeki top
lantı devam etmektedir. 

Mücadele, ziraat sanatları, tarla ziraati, hay
vancılık, meyvaeılık, bağcılık programları da 
hazırlanmaktad ir. 

Bütün bu plân - programlar hazırlanıp bir 
araya getirilerek son ve umumi bir tetkikdan ge
çirilmek suretiyle zirai kalkınma sahasında Ta
rım Bakanlığının programı ortaya konacaktır. 
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7. Yukarda bahsedilen muhtelif plân - prog

ramların araştırma öğrenim ve tatbikat kısım
larını ihtiva etmek üzere üç istikamette faaliyet
te bulunulacaktır. 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali îhsan 
Sâbis'in, Paris'teki Postör Enstitüsünde hazır
lanan gençlik serumu hakkındaki mütalUa ve tet-

l kik neticesine dair sorusuna Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Ekrem Hayri Ustündağ'm yazılı 
cevabı (6/376) 

2 0 . V I . 1951 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruma Sağlık Bakanlığı ta

rafından yazılı cevap verilmesini dilerim. 
Afyon Milletvekili 
Gl. Ali ihsan Sâbis 

17 Haziran 1951 tarihli Zafer Gazetesinin 
pazar ilâvesinde ihtiyarlık hakkında birtakım 
seromlarm bulunduğundan bahsedilmekte ve 
makale sonunda aynen şu fıkra göze çarpmak
tadır : 

(Paris'teki Pastör Enstitüsü de b ;r gençlik 
seromu hazırlamıştır. Profesör Michel Bardach 
tarafından bulunan bu gençlik i,ksirnin adı 
(Orthebietisches) (OBS) serumudur. (OBS) m 
harika bir ilâç olduğu söyleniyor. Serum, cmsî 
faaliyeti artırdığı gibi, ihtiyarlık hastalığı sa
yılan romatizmayı, astımı, yorgunluğu, sinir 
zayıflığını, damar sertliğini ortadan kaldırmak
ta ve aklaşmış olan saçlara tabiî rengini ver
mektedir. Yukardan beri izahını yaptığımız 
bütün bu gençlik iksiri ampuller halinde piya
saya sevked'lmştir. Amerikan, Rus ve Fransız 
doktorları hastalarını, daha doğrusu ihtiyarlığı 
bu iksirlerle gençleştirmektedirler.) 

Bu yazıya göre, (OBS) seromu hakkında 
Bakanlığınızca malûmat var mıdır, Yoksa Pa
ris 'ten malûmat ve eşantiyonlar celbederek tet
kik edilmesi muhasip değil midir? Bu serum 
bilhassa (Romatizmayı, astımı, yorgunluğu, 
sinir zayıflığını, damar sertliğini ortadan kal
dırdığı) yazılmasına göre, eğer bunlar doğru 
ise, yaşı 50 yi geçmiş her vatandaşa sağlık ba
kımından faydası muhatap olacağından bu hu
susta bakanlığın mütalâası ve tetkikleri neti
cesi nedir? Ve ne olacaktır? 

.1^51 0 : 2 
T. C. 

Sjağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 2 Temmuz 1951 

Sa|l;k İşleri Genel Müdürlüğü 
Genel No. 65 

! özel No. 7845 
özeti : Afyon Milletve
kili Ali îhsan Sâbis'in 
önergesi Hk. 

ÎTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
:! Karşılık : Genel Kâtip Kanunlar Müdürlüğü 

sö|rü ile gelen 26 Haziran 1951 gün ve 2098/4512 
say lı yazılarına. 

! Paris'teki Pastör Enstitüsünde 'hasırlanan 
gençlik serumu hakkındaki Afyon Karahisar 
Milletvekili Ali îhsan Sâbis'in önergesinde bil
dirilen hususlar tetkik ettirilmektedir. 

•I Neticenin ayrıca arzedileceğine bilginizi saygı 
ilej rica ederim. Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. E. H. Ustündağ 

T. C. 
Slağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Sajğlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Genel No. 70 
özel No. 6540 

20 Temmuz 1951 
özet : Gençlik serumu H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
' E k : 2 Temmuz 1951 gün ve 7845 sayılı ya-

zııjnıza: 
• Orthobiotisch (O. B. S.) adlı gençlik serumu 

hajkkmda, Afyon Karahisar Milletvekili Ali in
safı Sâbis'in verdiği önergede bildirilen husus
ların tetkiki sonunda: 

! Bu ilâç n bâzı mülâhazalar sebebiyle istih
zar ve sevkının durdurulduğu ve yine mezkûr 
ilâicm muhafaza müddetinin çok mahdut olması 
ddlayısiyle evvelce tatbikata çıkarılmış bulunan 
serumların kullanılmasındaki imkânsızlıklar 
gm önüne alınarak bu cihetten hekimlerin ve 
haİlrn dikkat nazarlarının çekildiği gerek Hıf
zısıhha Müessesemizin ve gerekse bu hususta 
vâjkı yazımız karşılığı olarak gönderilen Pastör 
Bistitüsü Direktörlüğünün cevabi tezkeresin
deki anlaşılmış bulunmaktadır. 

] Keyfiyeti üstün saygılarımla arzederim. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Dr. E. H. Ustündağ 



B : 103 23.7.1951 0 : 2 
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlara dair kanun tasarısının Anayasaya aykırı olmadığına dair Anar 

yasa Komisyonu raporuna verilen oylasın sonucu 
(Rapor kabul edilöriştir.) 

/ 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Kemal Özçoban 
Avni Tan 
Ahmet Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç „ 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
FuadSeyhun 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer EmiroğlU 
Yahya Pelvân 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yrrealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel | 

U 
Oy 

'ye sayısı 487 
verenler : 288 

Kabul edenler 232 
Reddedenler : 50 
Çekinserler 6 

Oya katılmıyanlar : 179 
Açık Milletvekillikleri : 20 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem. 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Baha Koldaş 
Saîp özer 
Hasan AK Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil j 

Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Göprüiü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potubğltt 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San-

GİRESUN 
Hamdi Bozbdğ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener | 

Adnan Tiifekeioğlu 
GÜMÜŞ ANE 

Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk-

HATAY 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koral tan 

İSFARTA 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
ihsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Gökniî J': 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabâr 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

IZMÎR 
Mehmet Aldemh* 
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Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERt 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

B : 103 28. 
KOCAELİ 

Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alicarı 
Salih Kalemcioğhı 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Ziya Barlas 
Remzi Bir and 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Saffet Gürol 
Ümran Narif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkiıı 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
ismet, inönü 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket ince 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

74951 O : 2 
Hamdullah Suphi Tanrı 
övjer 
Mluhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
R^mzi öksüz 
Mjazhar özsoy 

MUĞLA 
Y$,vuz Başer 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hjsidi Arıbaş 
F^rit E cer 
F ihr i Köşkeroğlu 
Hfiseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Rifet Aksoy 

RtZE 
Izfcet Akçal 
Kfmal Balta 
O^man Kavrakoğlu 
Mfehmet Fahri Mete 
Aijımet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Tdvfik iler; 
Isıjnail Işın 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
H | d i Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 

Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎIRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SÎVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil Imre 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Reşit Kemal Tirmıroğlu 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 4 

Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHISAR 
Gazi Yiğitbaşı 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Talât Vasfi öz 

, BALIKESİR 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 

BlTLtS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 

ÇANAKKALE 
Bçdi Enüstün 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DİYARBAKIR 
Förit Alpiskender 
Mi Remzi Bucak 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ERZİNCAN 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Sabri Erduman 

GAZlANTEB 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
A.rif Hikmet Pamukoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
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Tahsin Töla W 
KARS 

Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 

KAYSERİ 
ibrahim Kirazoğlu 

KONYA 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murat Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfüli 

AORI 
Kasım Küf revi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

B : 103 â3 . 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 

ORDU 
Hamdi Şarlan 

SAMSUN 
Hâşim Alişan 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

J. 1951 O : 2 
SEYHAN 

Arif Nihat Asya 

SURD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

SİVAS 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Mustafa özdemir 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Avni Yurdabayrak 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun (1.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tanküt 
Cavit Yurtman (1.) 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Köksaî 
Celâl Ramazanoğlü 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

ERZİNCAN 
Sabit SağıroğU 

[Çekinserler] 
ORDU 

Zeki Mesut Sezer 
TRABZON 

Salih Esad Alperen 

Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

7ALYA 
in Onat 
tNCAN 
ıroğİK 

[Çekinserler] 
ORDU 

Zeki Mesut Sezer 
TRABZON 

Salih Esad Alperen 

Mahmut Gc 
Süleyman 
laycıoğlu 

[Oya katılmty anlar] 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen (Bakan) 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Abbas Gigin L 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci (t.) 
Nâzım önen 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit AliYöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 

ERZURUM 
Rıf ki Salim Burçak 
(Bakan) 
Fehmi Çobanoğlu 
Rıza Topçuoglu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy (1.) 
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Faruk Nafiz Çamlıbel 
Öalamon Adato 

IZMtR 
Halide edib Adıvar 
Osman Kapanı, 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu (t.) 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç (I;)' 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
îsmail Berkok 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Se^ai Erkjıt 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Lûtfi Tokoğlû 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 

B : 103 23 . 7 .1951 (T : 2 
Sıtkı Salim Burçak kziz Uıj(as 
Ziyad Ebüzziya l|([Ud;LA 
Ali Rıza Ercan Zeyyat jMandalinci 
Himmet ölçmen Nadir Nadi 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan (î.) 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
M,ehmet Kulu (î.) 
Nuri Oeakeıoğlu (t.) 
Abdülkadir özbay 
Lûtf i Sayman (î.) 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(t) 
Kâzım Taşkent (t.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattîn Hüdayioğlu 
(t) 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk; 
Kemal Türkoğlu 

Tob 

Naci Be^kman 
Firuz Kibsim 
Şükrü 

S 
Reşad 
Sinan 

Nuri SeHoğlu 
Seryer 
Ali 
Muhit 

MUŞ 
Hamdi |)ayı 

NÎĞDE 
Necip Efilge. 
Asım Boğanay 

ORDU 
Hüsnü Jücyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Firat 
Yusuf 
Atıf 

$m iya Ortaç 
aloğlu 

SAMSUN 

(î-
TfTluçay 

EYHAN 
Cfüçlü 
Tlekelioğlu 
SINOB 

Şomuncuoğlu 
ü Şavlı 

Tıümerkan 

J3ÎVAS 
Ercümeıjıt Damalı 
ilhan D|zdar 
Rifat öej;en 
Sedat Zfcki örs 
Hüseyin Yüksel 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın. 
Balıkesir 
Bilecik 
Bitlis 
Bursa 

3 
1 
1 
1 
1 

Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir, 
Gümüşane 

îstanbulj 
izmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (î.) 

TRABZON 
Naci Altuğ (I:) : 

Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp . 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp (I.) 

YOZıöAD 
Avni Doğan (I.) 
Faik Erbaş 
Hâşim Tatlıoğlu (î.) 
Hasan Üçöz (1.) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza îıuseajemdar-
oğlu 

Sinob 
Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
1 

20. 

7. B. il. M. Basımevi 



S. Sayısı: 142 ye ek 
Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun tasarısı ve Anaya

sa Komisyonu raporu (1/167) 

Anayasa Komisyonu Raporu 

T. BM. M. 
Anayasa Komisyonu • 12 . VII . 1951 

Esas No. 1/167 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

Kamutayın 7 . V . 1951 tarihli 73 ncü Birle
şiminde Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkın
daki tasarının ve Adalet Komisyonu raporunun 
müzakeresi sırasında tasarının Anayasa hü
kümlerine muhalif olup olmadığının bir kere de 
Anayasa Komisyonunca tetkik olunması için 
verilen önergeler kabul edilerek tasarı komis
yonumuza havale ve tevdi olunmakla Hükümet 
namına Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu 
hazır olduğu halde incelendi. 

Görüşmeler sırasında tasarının Anayasaya 
muhalif olduğunu beyan edenlerin mütalâaları 
şu suretle hülâsa edilebilir: 

1. Anayasanın 69 ncu maddesinde (Türk
ler kanun karşısında eşittirler, ve ayrıksız ka
nuna uymak ödevindedirler. Her türlü grup 
sınıf, aile, kişi ayrıcaları kaldırılmıştır ve ya
saktır.) denilmektedir. Atatürk ölmüş olmakla 
beraber kendisi bir Türk ve kişi olduğuna göre 
bu şekilde hususi ve şahsi bir kanun çıkarılması 
halinde 69 ncu maddenin menettiği ayrıca (im
tiyaz) kendisine ve ailesine bahşedilmiş olacağı 
gibi Türklerin kanun karşısında eşit bulunduk
ları prensibi de ihlâl ^edilecektir. 

I I - Bu tasarı kanunların haiz bulunması lâ-
zımgelen umumilik ve mücerretlik vasfına da 
uygun değildir. 

I I I T Tasarının maddelerinde kullanılan (her 
ne suretle olursa olsun tecavüz) ve (Atatürk 
hakkımdaki eserler) tabirleriyle ve (gibi) eda-
tiyle de Anayasanın tanıdığı bâzı haklar tah
dit ve takyit ve suçların muayyeniyeti esası ih
lâl edilmiş olacaktır. 

I - Vatandaşların âmme hakları diye anılan 
haklar, malûm olduğu üzere, 1789 tarihinde 
Fransız Hukuku beşer beyannamesiyle cihana 

ilân edilen ferdî haklar silsilesi olup bütün * 
anayasalara geçmiş ve bizim Anayasamızda da 
bir fasıl halinde yer bulmuştur. Âmme haklan 
şahsiyete bağlı ve zaruri oldukları için bunlara 
bazan insan hakları ve insanla doğan haklar da 
denir. Bu haklardır ki Devletin fertlere karşı 
haiz olduğu salâhiyet ve hâkimiyetin hududunu 
tâyin ve Devletin hükümranlık kudretine kar
şı muvazene tesis ederler. 

Amme hakları iki sınıfa ayrılabilir: 1. Mü
savat hakkı; 2. Hürriyet hakkı. Anayasamı
zın 69 ncu maddesi bu müsavat haklarından 
bahsetmektedir. Gerek bu madde ile^ g^rek 
diğer Devletlerin buna mümasil olan Anayasa 
maddeleriyle temini istihdaf edilen müsavat; 
kanun karşısında müsavat, mahkemeler önün
de müsavat, kanunların istedikleri vasıfları 
haiz olmak şartiyle Devlet memuriyetlerine 
tâyininde müsavat, askerlikte müsavat ve ver
giye tâbi olmakta müsavat gibi hususlardır. 
Kaldırılması kasdedilen imtiyazlar da, bu gibi 
hususlarda .mevcut olup müsavatsızlık husule 
getiren imtiyazlardır, (imtiyaz) tâbirinin muh
telif mânaları vardır. 69 ncu maddedeki imti
yaz (ayraca) umumi ve siyasi mânasında kulla
nılmıştır, ki, diğerlerinin mahrum olduğu ve 
haiz olmadığı hak ve menfaatlerin hukuki ehli
yeti haiz bir kimseye yahut bir aile ve zümreye 
bahsedilmesi demektir. Kaldıki muhtevası yu
karda beyan edilen medeni müsavat bugün mü
nakaşalı olan içtimai mukavele veya tabiî hu
kuk nazariyelerine kadar çıkarılmaksızm fert
lerin cemiyet içinde mesleklerini serbest olarak 
geliştirmek hakkı ile izah, hattâ bu esasa irca 
edilmektedir. 

Buna göre medenî müsavat, yaşıyan her va*-
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tandaşa serbest inkişaf sağlamak lüzumun
dan mülhemdir. Şu halde vatandaşın bu geliş
me hakkına sekte yahut nakise vermiyen bir 
kanun hükmü ile müsavat umdesinin bir ilgisi 
bahis mevzuu olamaz. 

Maddedeki (kişi) kelimesi eski metindeki 
(fert) kelimesi yerine konmuş olmakla beraber 
Anayasanın diğer bâzı maddelerinde (şahıs) 
yerinde de kullanılmıştır. Fert, hukuki mâna
da bir şahıstır. Yani haklardan istifade eden 
ve hak sahibi olabilen varlık demektir. Hak 
sahibi olabilmek için de şahsiyetin zeval bul
maması yani ferdin hayatta olması icabeder. 
Türk Kanunu Medenisinin 27 nci maddesi 
«şahsiyet, çocuğun sağ olarak tamamiyle doğ
duğu andan başlar ve ölüm ile nihayet bulur. 
Çocuk sağ doğmak şartiyle ana rahmine düş
tüğü andan itibaren medenî haklardan istifa
de eder» diyerek şahsiyetin başlangıcını ve so
nunu tesbit etmiştir. Atatürk de elyevm yaşa
madığına göre kendisi için 69 ncu maddede 
kastedilen mânada bir imtiyaz tanımak mülâ
hazası varit olmadığı gibi tasarıda böyle bir 
imtiyaz tanınması derpiş edilmiş de değildir. 

Malûm olduğu üzere bir fiil ve hareket suç 
sayılarak cezai müeyyideye tâbi tutulurken göz 
önünde tutulması iktiza eden cihet Devletin 
ceza vermek hakkının dayandığı esastır. Bu 
esas, cemiyetin kendi huzur ve sükûnunu, içti
mai, hukuki ve siyasi nizamının muhafazası için 
tedbir alması, kendisini müdafaa eylemesidir. 

Tasarının gerekçesinde hulasaten : Atatürk 
memleketin kurtarıcısı, Cumhuriyet ve İnkı
lâplar rejiminin sembolü olması hasebiyle ha
tırasına ve kendisini temsil eden şeylere karşı 
vâki tecavüzler, dolayısiyle Cumhuriyet ve 
tnkılâpler rejimine karşı bir nevi husumet iz
harı mahiyetinde oldukları cihetle âmme efkâ
rında derin akisler yaratmakta ve cemiyetin 
huzur ve sükûnunu bozmaktadır. Bu sebepten 
dolayı esasen bugün bile suç sayılan bu fiillerin 
cemiyet içinde yaptıkları tesir ve tevlit ettik
leri huzursuzlukla mütenasip olarak müeyyide
lerinin artırılması ve hakaret fiilinden dolayı 
da re'sen takibat icrasını sağlamak maksadiyle 
hazırlanmış) olduğu ifade edilmiştir. 

I I - Bir kanunun şahsi veya hususi veya 
umumi olup olmadığının tâyinindeki kıstas, ka
nunun muhatabıdır. Eğer kanun bir şahsa 
veya bir sınıf ve zümreye hitap ediyorsa şahsi 

veyaj hususi, umuma hitap ediyorsa umumidir. 
Tasajrı derpiş ettiği suçları işleyen herkese 
istisnasız tatbik edilecek hükümleri koyduğu
na, |>ir şahsa veya sınıfa değil bütün ülke dâ
hilinde bulunan her kese hitap ettiğine göre ka-
nunıjn en mühim ve mümeyyiz vasfı olan umumi 
olmadı vasfını haiz bulunmaktadır. Tasarının bu 
veçhjjle her kese tatbik olunan muayyen hüküm
leri fhtiva etmesi ile kanun karşısında müsavat 
esası] sağlanmış sayılır. 

Aİtatürk'ün hâtırasına karşı işlenecek suçlar 
hakkında ister Ceza Kanununda ister ayrı bir ka
nun (halinde cezai hükümler konulması ve âmme 
vicdanına olan şiddetli tesiri bakımından re'sen 
âmmjk dâvası açılmasını müstelzim tutulması ko-
runn|aya ihtiyacı olmıyan Atatürk'ün değil millî 
vicdanın ve asayişin korunması maksadına matuf 
olmajjî; bakımından da her hangi bir imtiyaz te
sisi ıiânasma alınamaz ve bundan yaşıyan vatan
daşların hiçbirinin melekelerini serbestçe inkişaf 
ettirıjnek hakkına bir eksiklik arız olacağı akla 
bile getirilemez. 

Cİimlece malûm bir hakikattir ki ihtiyaç ha
linde] istisnai ve fevkalâde kanunlar da çıkarıla
biliri 

İşte bu sebeplerden dolayı tasarı anayasaya 
muhalif görülmemiştir. 

I I I - Tasarıda kullanılan «her ne suretle 
olursa olsun tecavüz» ve «Atatürk hakkındaki 
eserljsr» tabirleriyle ve «gibi» edatiyle suçların 
muayyeniyeti esasının ihlâli cihetine gelince; 
filhakika tasarıda bulunan bu tâbir ve edatlar 
tecriini kasdedilen fiilleri aşan ve tenkid gibi 
hallejri de meneylemek ve kıyas yoluna gidile
rek Jıiç kasdedilmiyen fiilleri de şümulüne al
mak i gibi mahzurlar tevlit etmek istidadını ta
şıma] cta ise de tasarı Kamutaydan komisyonu
muza yalnız Anayasaya muhalif olup olmadığı 
cihetlinin tetkiki maksadiyle gönderilmiş oldu-
ğundjan komisyonumuz metin üzerinde ceza hu
kukunun esasları bakımından inceleme ve değiş
tirmeler teklif etmeye kendisini yetkili görme
mişti!*. Gerek bu cihetlerin gerek diğer ileri sü
rülecek mütalâaların tasarının Kamutayca mü
zakeresi sırasında nazara alınması yahut Ada
let komisyonuna iade edilerek tekrar gözden 
geçirilmesi temenniye şayandır. 

Oya baş vuruldukta komisyon üyelerinden 
Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu müsten
kif k|almış ve yukarda arzedilen sebeplerden 
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dolayı yedi muhalif oya karşı Başkanın oyu iç
tüzüğün 144 ncü maddesinin oylarda eşitlik ha
lini beyan eden ikinci fıkrası gereğince iki sa
yılarak sekiz oyla tasarının Anayasaya aykırı 
olmadığına karar verilmiştir. 

Yüce Kamutaya sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa takdim olunur. 

Başkan 
İstanbul 

Fuad Hulusi Dûmirelli 
Erzincan 

Reye konulan önergenin 
esbabı mucibesine muha
lif olduğumdan .teklifin 
heyeti umumiyesine kar
şı da müstenkifim. 

Sabit Süğıroğlu 
îsprta 

Reşit Turgut 

Sözcü 
Konya 

Rifat Alabay 
Erzurum 

Memiş Yazıcı 

Sivas 
Ercüment Damalı 

Manisa 
Muhlis Tümay 

Trabzon 
Esaslı ibâzı hukuk pren
sipleri bakımından Ce
za Kanununun sistemi
ne uygun bir metin ha
zırlanmasına tarafta
rım. 

Faik Ahmed Barutçu 
Zonguldak 

Yunus Muammer Alakant 

Esasa muhalif olmakla beraber önergenin oya 
konulmasında ve oy toplanmasında usule ria

yetsizlik dolayısiyle imzadan çekiniyoruz 
Ankara Ağrı Diyarbakır 
R. Eren C. Yardımcı F. Alpiskender 
İstanbul Konya Tekirdağ 

M. Benker T. Kozbek t. HakTk Akyüz 
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