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Sayfa 
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îstanbul Milletvekili ihsan Altmel ve Ağrı 
Milletvekili Celâl Yardımcı'nm, iş Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
5518 sayılı Kânunun 2 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
reddi hakkındaki Bütçe Komisyonu raporunun 
görüşülmesi, Çalışma Bakanı hazır bulunmadı
ğından, 21 . IV. 1952 Pazertesi Birleşimine bı
rakıldı. 

idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet 
Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları hak
kındaki 1613 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
ikinci fıkrasının yorumlanması ve 306 sayılı 
Kararın 3 ncü bendinin ikinci fıkrasının tavzihi 
hakkındaki önergesine dair olup bu hususların 
yorumlanmasına veya tavzihine mahal olmadığı 
ve bu işin tesis konusu bulunduğu hakkındaki 
Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi. 

Kahve ve Çay inhisarı Kanununun geçici 
ikinci maddesinin (B) fıkrasındaki «veya fiyat-

Sayf a 
maddenin B fıkrasının kaldırılmasına dair 
kanun tasansiyle Tokad Milletvekili Ah
met Gürkan'm, Cemiyetler Kanununun 
muvakkat maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet ve içişleri 
komisyonları raporları (1/231, 2/140) >450:459 

6. — Sorular ve cevaplar 459 
A — Yazılı sorular 459 
1. — Sinob Milletvekili Server Somun-

cuoğlu'nuri, Maraş Ticaret ve Sanayi Odası 
seçimlerinin hangi sebebe dayanılarak ip
tal edildiğine ve Odanın lağvı sebebine dair 
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete'nin yazılı cevabı (6/574) 459460 

2. — Malatya Milletvekili Mehmet Kar- , 
tal'm, seçimleri feshedilmiş bulunan Ma
latya Ticaret Odasının mütaakıp seçimleri
nin bugüne kadar geciktirilmesi sebebine 
dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
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7. — Sunuklar ve telgraflar 461 

lan fahiş görülenler» ibaresinin yorumlanması
na mahal olmadığına dair Bütçe Komisyonu ra
poru kabul olundu. 

Mülkiye Müfettişi iken emekliye ayrılan 
Memduh Içöz hakkında önceden verilen 1565 
sayılı Karara yapılan itirazların kabul olunma
masına dair olan, Dilekçe Komisyonu raporu 
reddedildi. 

Gayrimenkule Tecavüzün men'i hakkındaki 
Kanunun ikinci görüşülmesi tamamlandı ve tü-

- mü kabul olundu. 
18 Nisan 1952 Cuma günü saat 15 te topla

nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Manisa Milletvekili Çorum Milletvekili 

M. Tümay 8. Baran 

Kâtip 
Çanakkale Milletvekili 

ö. Mart 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Sorular 
Sözlü sorular 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
Doğu yolları 10 ncu Bölge Müdürlüğünün Erzu
rum'a kaldırılması hakkındaki teşebbüslerin 
doğru olup olmadığına, doğru ise teşkilâtın hangi 
kısımlarının kaldırılarak Trabzon'da hangi kı
sımlarının bırakılacağına dair sözlü soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/633) 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, C. H. 
P. Genel Sekreterinin konuşması için Burdur'-
da yapılmak istenen açık hava toplantısına izin 
verilmediği hakkındaki haberin doğru olup ol
madığına dair sözlü soru önergesi, içişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/634) 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâ-
bis'in, 19 çocuk babası olan ve Devlet Demir
yollarından malulen emekliye sevkedilen İbra
him Balımtaş'm maaşının verilmemesi sebebine, 
tahsil çağma gelen çocuklarının yatılı mektep
lere kayıtlarının ve kendisine de Haydarpaşa 
garında yardımcı bir iş verilmesinin mümkün 
olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa ve Maliye, Millî Eğitim, Ulaştırma 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/635) 

Teklifler 
İ. — Maraş Milletvekili Abdullah Aytemiz'-

in, Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi
nin kaldırılmasına ve bunun yerine ikame edile
cek hükümlere dair kanun! teklifi (2/373) (Tica
ret, İçişleri, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyon
larına); 

2. —• Niğde Milletvekili Necip Bilge, ve Erzu
rum Milletvekili Mustafa Zeren'in, Askerî Me
murlar hakkındaki 1455 sayılı Kanunun. 5 nci 
maddesiyle zeylinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki muvakkat madde eklenmesine dair 3128 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/374) (Millî Savunma, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 

önerge 
3. — Kastamonu Milletvekili Rifat Taşkın. 

ve Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, Askerî 
Yargıtay üyeleriyle Savcısının yaş hadlerinin yo
rum yoliyle tesbiti hakkında önergesi (4/246) 
(Millî Savunma, Adalet, Maliye ve Büt
çe komisyonlarına); 

Yazıh sorular 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-

oğlu'ımn, vazifeleri daimî olan gardiyanlarla 
hastabakıcıların maaşlı kadroya alınmaları hu
susunda ne düşünüldüğüne ve bunların bütçeye 
tahmil odeceği masraf miktarına dair, yazılı so
ru önergesi, Adalet, Maliye, Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/636) 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Konya'da ilkokul öğretmenliğin
den emekli Ali Haydar Varlık'm 1947-1950 yıl
larına ait çocuk zammından alacağı olan para
nın ödenmemesi sebebine dair yazılı soru öner
gesi, Maliye, Millî Eğitim bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/637) 

Rize Milletvekili İzzet Akçal'm, adam öldür
me suçları faillerinin ceza müddetlerinin azal
tılmasını teminen iş esası üzerine kurulan ceza 
evlerine sevkedilmemelerinin düşünülüp düşü
nülmediğine ve kan gütme suretiyle vukuagelen 
adam öldürme ve Öldürmeye teşebbüs suçları ile 
kanunda tasrih olunan yakınları hakkında ted-

• bir almak için bir çalışma mevcut olup olmadı
ğına dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/638) 

I Raporlar 
4. — Afyon Karahisar Milletvekili Bekir Oy-

I naganlı'nm, Dilekçe Komisyonunun 24 . I . 1951 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 316 sayılı Ka
rarın Kamutay'da görüşülmesine dair önergesi 

I ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/115) (Gün
deme) 

5f •— Türkiyo Cumhuriyeti ile Hindistan Cum
huriyeti arasında Kültürel münasebetlere mü-
taallik Anlaşmanın onanmasına dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eğitim Komisyon
ları raporları (1/245) (Gündeme) 

6. v~ Türkiye ile italya arasındaki Kültür 
Anlaşmasının onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Millî Eğitim Komisyonları rapor
ları (1/238) (Gündeme) 

7. --- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan Kültür Anlaşması
nın onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Millî Eğitim Komisyonları raporları 

I (1/212) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BÎRINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN Başkanvekili Muhlis Tümay 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Sedat Baran (Çorum) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. —r Manisa Milletvekili Nafiz Kör ez'in, Tâ
biiyet Muamelâtından Alınacak Harçlara dair 
olan 1260 sayılı Kanunun 8 nci maddesini de
ğiştiren 4151 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri 
verilmesine dair önergesi (4/245, 2/263) 

BAŞKAN—Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyonundaki 1260 sayılı Kanunun 

8 nci maddesini değiştiren 4151 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifimizi geri alıyoruz, Gereken işlemin yapılma
sına müsaadelerinizi rica ederiz. 
Manisa Milletvekili Manisa Milletvekili 
Dr. Nafiz Körez Sudi Mıhçıoğlu 

BAŞKAN— Teklif geriye verilmiştir. 
Gündeme dair iki tane önerge vardır, onları 

okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemde bulunan kanunların di

ğer işlere takdimen görüşülmesini hürmetlerimle 
teklif ederim. 

Ankara Milletvekili * 
Hâmid Şevket İnce 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 4 ve 5 nci bölümlerinin 

sorulardan evvel müzakeresini arz ile teklif ey
leriz. 

Aydın Aydın 
Şevki. Hasırcı Dr. Baki ökdem 

BAŞKAN — En aykırısını tekrar okutuyo
rum : 
(Ankara Milletvekili Hâmid Şevket înce'nin 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Soruların kanun tasarısı ve tek

liflerinden sonraya bırakılması teklif edilmekte
dir. Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci önergeyi tekrar okutuyorum: 
(Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı ve Baki 

Erdem'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önergede gündemin dördün

cü ve beşinci maddelerinin takdimen görüşül
mesi istenilmektedir. 4 ncü madde Kars Millet
vekili Hüseyin Cahit YalçşnVın teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkındadır, 5 nci maddede-
kiler de kanun teklif ve tasarılarıdır. 

Bu teklifi kabul edenler.. Etmiyenler.. öner
ge kabul edilmiştir. 

1. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yal-
çın'ın, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko-

5. ~ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

misyon raporu (3/256) [1] 

[1] 156 say ıh basmayazı tutanağın sonundadır. 
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B : 63 18.4 
(Karma Komisyon raporu ve muhalefet şer- I 

hi okundu) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 

var mı?. 
IIÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Sayın 

arkadaşlarım, Hüseyin Cahit Yalçın, kendimi 
bildim bileli kalem âleminde en Önde giden kud-
detli ve mütefekkir, memleketçe tanınmış bir 
zat, - ahlâklı bir adam olarak söylemeliyim ki -
velinimeti idrakim olan kimseler meyanına gi
renlerden birisidir. Benim biraz millî heyecanım, 
biraz ahlâki galeyanım, biraz tefekkür kabili
yetim varsa bunu ben, kendi hayatımda bilhas
sa üç zata; Abdullah Cevdet'e, Süleyman Na
zif'e ve i Hüseyin Cahit Yalçm'a medyunum, bu 
zevata şükranımı huzurunuzda sunuyorum. 

Fakat, Karma Komisyonda ve Hüseyin Ca
hit 'in de bulunduğu bir Mecliste arzettiğim veç
hile, bu muhalefet şerhinde tafsilen arzolundu-
ğu üzere, bu muhalefet şerhini yazan ve altını 
imzalıyanlardan bir arkadaşınız olarak Hüseyin 
Cahit Yalçın 'm kendisine hürmet duymama 
rağmen vazife görürken yani vicdanımın ve ir
fanımın emri tahtında çalışmak duygusunu ta
şımaya mecbur olduğumu düşünürken, mesuli
yeti mucip bir fiilini, bu hürmet vesilesiyle af 
ve müsamaha ile karsılıyamam. Hattâ babama 
dahi kıyarım. (Bravo sesleri) 
. Şimdi, Hüseyin Cahit ne yazmıştır? Niçin 
savcılık onun ve neşriyat müdürünün aleyhinde 
takibata geçilmesini istemiştir? Bu mevzuun üze
rinde duralım. Yazıyı okuyan savcı burada iki 
suç görmüş; birisi, Büyük Millet Meclisine haka
ret ve mütevali fıkralarla hakaret. İkincisi De
mokrat .Partiye hakaret. Demokrat Partiye 
hakaret mevzuu, bittaibi şahsi iştikâye bağlı 
dâvalardan olduğu için ve Demokrat Parti 
nam ve hesabına ayrıca her iki sanık aley
hinde hakaret dâvaları açtığım için o dâvada De
mokrat Partinin vekili sıftiyle bulunuyorum. Yal
nız burada en çok beni hassasiyete, hattâ müsaa
de ederseniz söyleyeyim asabiyete sevkeden şey; 
partimiz hakkındaki neşriyat değil, onun üstünde 
kalan Meclîsin hukuki ve tarihî kutsal varlığına, 
yüreklerimizdeki büyük azametine, büyük mef
humuna şiddetle taarruzlarda bulunmuş olma
sıdır. Bu itibarla Hüseyin Cahit'i affetseler de, 
af f etmeseler de teşriî masuniyeti kaldırılsa da 
kaldırılmasa da, gelecek devrede mebus olsa da 
olmasa da ve nihayet hâkim huzuruna gidecek J 

İ9Ü2 0 : 1 
olan Hüseyin Cahit beraet etse de etmese de ben 
şahsan huzurunuzda açıkça söylemeliyim ki, bü
tün bunlar asla beni tatmin etmiyecektir. Çünkü 
bu Meclis nahak yere tahkir edilmiştir. Bu 
acı daima yüreğimde kaynayacaktır. İki ayda bir 
kendisini Mecliste gösteren ve iskat hakkından 
kurtulmak için aramıza katışan Hüseyin Cahit 
dün gelmiş idi bugün» yine yok. Hüseyin Cahit 
bu muvakkat heyete muhakkar bir nazarla bak
mıştır. (Kahrolsun sesleri). 

ODU protesto ediyorum. (Soldan bravo ses
leri). 

Efendim, anlıyamadığım bîrşey var. İçinizde 
benden çok üstün hukukçular, münevveraler, 
edipler, şairler var. Buraya çıksın, lütfen bana 
onu öğretsinler. Ben bir Tilmiz gibi ellerinden 
öpeceğim. Hürriyetin sınırı şudur, tenkidin hu
dudu budur desinler, bir insanın anasına sövün-
ceye kadar taarruz ediyorlar, hürriyetini çamura 
yıkıncaya kadar tecavüzlerine devam ediyorlar. 
Sonra buna, matbuat hürriyeti, tenkid hakkı di
yorlar! Bu ne iştir. 

Efendim; Anayasamız matbuat hürriyetinin 
sınırlanın çizmiştir ve kanunla tahdit etmiştir, 
Ceza Kanununun 159 ncu maddesi Büyük Millet 
Meclisinin manevi şahsiyetini tahkir etmekten 
bahsediyor, Tahkir etmek burada duracağız. Ben 
Demokrat Parti dâvası münasebetiyle mahkeme
ye gittiğim, vakit şöyle bir müdafaada bulundum. 
Aynen huzurunuzda o sözleri tekrarlayacağım. 
Dedim kî; evimde dört lügatim vardır. 

Açtım dedim, işte size sayfalariyle gösteri
yorum. Şemsettin Sami, Kamusu Osmani, Sa
lâhı Lügati, Dil Kurumu lügati arı... Bu lügat 
kitaplarına siz de bakın arkadaşlar (Tenkid) in 
mânası nedir diye. Eğer bu yazıda arkadaşları
mın terim olarak, mefhum olarak tenkide mü-
lâbis bir mâna varsa ve bana bunu ispat ede
bilirlerse minnattar kalacak kendilerinden özür 
dileyecek vö gidip Hüseyin Cahit'in ellerin
den öpeceğim. Fakat benim idrakim ve uma
nın ki, arkadaşlarımın irfanı (Tenkid) denen 
bu yazılarda bol bol, bal gibi, mütemadi ve mut
tarit hakaretler göreceklerdir. Bundan asla 
iştibahım yoktur. (Bravo sesleri) Muhalefet 
şerhimiz çok tafsillidir. Benim şimdiye kadar 
okuduğum komisyon raporlarında bu kadar 
mufassalının yazıldığını görmedim. Çünkü o 
şerhin sizi ikna edeceğine ben kaniim. 
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B : 63 18. 
Biz Karma Komisyonda muhalif olarak on 

kişiyiz. Ekseriyet ise 17 zattan ibarettir. Bizim 
mütalâai hukukiyemiz kabule mukarin olmadı
ğı için ekalliyatte kaldık. Ekseriyeti teşkil e-
den arkadaşlarımın fürirlerine hürmet ederim 
ye kendilerini kemali samimiyetle selâmlarım. 
Ancak biz, noktai nazarımızda çok haklı oldu
ğumuza kaani bulunuyoruz. Ve işte bu sebeple 
kanaatimiz üzerinde ısrarla duruyoruz. Ve bu 
yazılar Büyült Millet Meclisini efkârı âmme 
önünde küçültmüştür diyoruz. Deniliyor ki, bu, 
bir siyasi mevzudur bunu mahkemeye vermek, 
doğru değildir, çünkü muhalefetin en önünde 
gelen ünlü bir kalem sahibi ve yaşı da seksene va
ran bir arkadaştır. Bunu nasıl mahkemeye ve
relim? Arkadaşlar ben buna mukabil, şöyle ce-
^ap verdim; ve dedim ki: Adaletin haykırdığı ya
ni kanunun bağırdığı siyaset, siyaset olamaz, 
böyle siyaset yapılamaz. O zaman kanunu ve 
adalet prensiplerini yıkmış ve ihmal etmiş 
oluruz. Eğer bunun zıddını düşünür ve öyle
ce karar alırsak o zaman, kanunu yoketmiş. ve 
tatbikten kaldırmış oluruz. Hiçbirimizin buna 
hakkı yoktur. (Soldan bravo sesleri) 

Siyaset yapacağım diye işlenen ceraimi biz 
affetmek hakkını haiz değiliz arkadaşlar! Nite
kim savcı da onu affetmemiştir; terhipli bir 
fiildir diye takikata geçmiştir. Şimdi burada 
zaten bizim rolümüz nedir ki? Sanık olanı mah
kemeye sevketmek değil mi? 

Esasen söz mahkemenindir. Bâzı arkadaş
lar bana soruyorlar, masuniyeti kalkarsa, şa
yet muhalefet şerhini imza edenlerin mütalâa
sı ekseriyete iktiran eder de Hüseyin Cahit 
mahkemeye verileceği için orada beraet ederse 
ne olacak o zaman? 

Ben de dedim ki; şunu öğrenmiş olacağız : 
Bu yazılar, artık hakaret değilmiş... bu yazılar 
159 ncu maddenin sinesindeki efali memnua-
dan değilmiş deyip oturacak fakat adlî kaza
nın hukuki kanaatini öğrenmiş olacağız... 

Bundan sonra fcen de yarın Hüseyin Cahit'e 
karşı aynı yazılarla çıkacağım ve lben.de aynı 
^gılzatı 'beyanla Halk Partisine karşı hücuma ge
çeceğim. (ıSoldan alkışlar). 

Bu yazılarda, arkadaşlar, katiyen normal 
tenkid mevzuu yoktur. 'Teknid, bir yazının ve
ya sözün züyufünu ceyyidinden ayıran, kötü ile 
iiyiyi" tefrik edip doğru yolu glösteren bir ifade 
ve beyandır. iMünekkid de bu şekilde yazı ya-
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zan ve söz söyliyen insandır. Yoksa; şimdi oku
yacağım yazılara dikkat ediniz de bu ifadeler
de bir tenkid var mıdır fbakınız. İçimizde çok 
değerli arkadaşlar vardır. Hüseyin Cahit'in 
yüzüne karşı komisyonda söyledim ve dedim ki: 
Meclisin şahsiyeti mâneviyesihi tahkir, maksu
dun bizzat değilse yazılarında kasdettiğin kim
lerdir? Kimdir hülyalarında (bile mebus olmayı 
düşünmiyen? Kimdir (ben fbu azametli yere gel
dim oturdum ha! diyip aynaların karşısında de
liler gibi gülen? ([Kim olduğunu söylesin ses
leri). Göstersin, bu adamı, çıksın meydana. Hü
seyin Cahit, hayır ben kimseyi kasdetmiyorum, 
bâzıları dedim, diyor. Bâzıları İrim? Meselâ birisi 
çıkıp da, şu Adalet Bakanlığı içinde bulunan 
müdürler var ya, (bunların çoğu namussuzdur, 
yine meselâ, arkadaş şu mahkeme binasını görü
yor musun? Burada 18 tane hâkim var bunların 
bir çoğu hırsızdır, namussuzdur, mürteşidir, 
mürtekiptir dese, lâkin isim tasrih etmese ne 
olacak? İsim tasrih etse derhal ceza giyecek, 
fakat etmediği için hütün bir mânevi varlığı 
şüphe altmda bulundurmasına rağmen ceza 
giymiyecek öyle mi? 

Ne diyor Hüseyin Cahit: Partilere hitap edî  
yorum, diyor. O halde ne oluyor? Hepimizin 
üzerine şerefsizlik gölgesi düşüyor ve bu ka
ranlık yazı hepimizi kötü mevkie1 sokuyor. Ar
kadaşlar, kast aşikârdır. Kendini suçtan kur
tarmak için grafiği yükseltiyor, indiriyor. Hü
seyin Cahit'in kudretini takdir etmemek ha-
makattir. Hüseyin Cahit, zaten muazzam adam
dır. Ama vaziyeti kurtarmak, güya bitarafane 
hareket ettiğini ispat etmiş olmak için C. H. 
Partisine de ufacık vuruyor ve halka hitap 
ederken; ey ahali oy verirken listelere bakma, 
tüzüğüne tâbi olma, diyor. Bu ne demek? Ba
na partimin verdiği listeyi yırt at demek değil 
midir? Listeye tâbi olma demek, partini: inkâr 
et demek değil midir? Ama Kars'tan kendisini 
liste ile seçmişler o başka! (^Gülüşmeler). 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Son de
rece liyakatli ve kıymetli [bir arkadaştır, taan 
etmeyiniz. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Ben 
zannediyorum ki hakarete mâruz kalmış bir he
yetin içinde bulunan; (bir arkadaş olarak taan et
mek, hattâ bir hakkı akdestir, mukaddes değil. 

Arkadaşlar, bakınız rica ederim hafızalara 
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nızm ve kalblerinizih tâ âmakına kadar hitap 
ediyorum: 

«1950 de Türk [Milleti gözü kapalı olarak 
oyunu vermiştir. Demokrat Parti dediğimiz 
'halita, pek kusurlu, /pek karışık, ve Hükümet 
mesuliyetini 'ciddiyet ve verimli surette yükle
nebilmek kabiliyetinden mahrum, hazırlıksız bir 
teşkilât idi, hiç beklemediği bir muvaffakiyet 
karşısında apıştı kaldı. İşte bugün memleketin 
Demokratlardan çektiği dert, bu yüzden orta
ya çıkmıştır. Efkârı umumiye, aldandığını his
sediyor, fakat çaresiz bu dert çekilecektir.» 
Arkadaşlar; 2,5 senedir biz bacaklarımız açık 
mı oturuyoruz. Burada istitraden bir şey arze-
deceğim. Merhum îneedayı ıbenim çok yakın 
aşihsi dostumdu. Bâzan siyasi tartışmalar ya
parken; '(canım dedi, siz bir tıflı nevzatsmız, 
kaç senelik maziniz var, kimi reisicumhur ve ki
mi başbakan yapacaksınız?) Ben ona dedim ki: 
Siz de ilk zamanlar bizim gibi idiniz. Biz de şim
di sizin 'gibiyiz. Esasen biz, sizden kopup çıkan 
adamlar değil miyiz? Kimsiniz denme'z bize. 
Şimdi Hüseyin Cahit Yalçın'a merhumla konuş
tuğum sözle hitap ediyorum. Apıştı kaldı ne 
demektir? 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Biz değiliz. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Ha
yır arkadaş; senin olmadığın mânada söylemiyo-
yorum. Evet, işte bugün memleketin Demokrat
lardan çektiği dert bu yüzden çıkmıştır, efkârı 
umumiye .aldandığını hissediyor, fakat çaresiz 
dört sene bu derdi çekecektir diyor Hüseyin Ca
hit, arkadaşlar; bunu değil bizim gibi okuduğu
nu az çok anlıyabilenler, her kes maksadı anlar. 
Bizler, kalem sahibinin noktai nazarını keşifte 
pek de müşkülât çekmiyecek insanlarız. Hüseyin 
Cahit açıkça demek istiyor ki: Millet eliyle kötü 
bir iş yapıldı; ne yapalım? Çekin bu derdi dört 
sene ve çekeceksiniz: Bu söz karşısında millet di
yebilir ki; hayır. Ben dert çekemem, ben bu derde 
tahammül edemem, ben hür bir milletin hür bir 
çocuğuyum der ve her kes arkadaşlarına balan 
hfo ne perişan bir zümre tarafından idare edili
yoruz diye haykırır... Milletlerin ihtilâl hakkı var
dır. Böyle bir vaziyette millet birleşir, ihtilâl ya
par. Bu bir haktır. Ve sonra milletin, her vakit, 
her vesile ile reşit bir millet olduğunu, mübarek 
bir millet olduğunu metheden bu kalemin, bir
den bire ters dönerek bu def a o milletin şahsiye
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verdiğini, başına azîm bir dert açtığını "yazması, 
işte işin affedilemiyecek noktası burasıdır. 

Bu yaştan sonra, ahirete selâm verecek sinde 
bu kadar yangınlar çıkaran hücumlar yapmamalı 
idi. Hüseyin Cahit, 30-40 yaşında istikbal için çır
pınan gençler için kabul etsek dahi Hüseyin Cahit 
Yalçın'a bu derin hırsı yakıştıramıyorum. Hırsı 
cah ile bu mevkie gelen bir adam, millet irade
sine bu kadar ağır hakaret yapmamalı idi., kork
masın beğenmediği o liste usuliyle yine Kars'tan 
veya Van'dan milletvekili olarak gelebilir. Ne 
istiyorsun Hüseyin Cahit? 

Hırsı cah içinde çırpınarak bu mevkie gel
din. Bu şuuruna taarruz ettiğin millet sana 
daha ne yapsın? Bırak millet dört sen© de De
mokratları tecrübe etsin. Gözü kapalı olarak bir 
daha sen artık Van'dan, Kars'tan seçlmiye-
eeksin. 

Hüseyin Cahid «Vatandaş diyor ve. yüksek
ten hitap ediyor, şahsiyetine.sahip ol, akimi, 
idrakini, vicdanını iyi - laıllan...Geçen defa kul
lanmadın çünkü, âma idin. Dalâlete düştün, yo
lunu iyi göremedin, vicdanın sağırdı, işitmedin, 
ruhunun şuursuz dalgası altında kaldın.. Fa-. 
kat bu sefer uyan artık uyan, 1950 de vicda
nının sesini kullanamadın, 16 Eylülde dikkatli 
ol, idrakini, topla, kendine gel ve dilediğine rey 
ver,» diyor... 

işte bu yazıdan sonra yirmi vilâyette inti
hap olmuştur. (Kendine gel, dalâlete düşme) 
.diye nasihat ettiği millet, sinesinde yalnız 
Şemseddin Sirer'i çıkardı, gerisi hep . bizden 
yani Demokratlardan geldi... (Alkışlar) Millet 
bu, bu senin milletin Caıhid Bey! (Senin folluğun. 
Seni dinlemiyen Demokratlar seven milletin. 
Bu hakikati olduğu gibi kabul etmek . lâzım 
Kabul etmezsen burada durmaz Amerika'ya gi
dersin. (Amerika'da kabul etmez sesleri) 

Hüseyin Cahid devam ediyor: «Vatandaşa 
diyor, Büyük Millet Meclisine milletvekili lâ
zımdır, bugünkü Demokratlar değil, (aldatıcı 
Demokrat kölesi değil» diyor. Bunun adı da 
tenkit: Bize muhalif olan arkadaşlarımızın 
nazarı dikkatini celbederim, bıınım adı" nasıl 
tenkit olur Ve ilâve ediyor: «Aldatıcı Demok
ratlar kölesi, şahsan sana emniyet telkin etomi-
yen Halk Partisi adaylar lâzımdeğil» diyor. Tas-

I arife bakın arkadaşlar, biz demokrat kölelerine, 
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(tekme), emniyet telkin etmiyen halka partili 
arkadaşlarına küçük bir sille! (Gülüşmeler) 
Neden bu? O bitaraf yazıyor yakıyor da. ondan. 
Hürriyet ve adjalet icabı olarak bitaraf yazıyor. 
Ark&daşlarmı, hürriyetlerini kullananlar, ka
nunun sınırlarına dayandığı vakit suç işlemişi 
olurlar. Tenkit gai nıüeddep, gayriahlâki ve 
menfi bir siyasetin kanaatlerine takılarak ih
tirasla yapılırsa, hücumlar bu kelimelerle 
ifade olunursa işte o zaman onun adına tahkir 
denir. Çünkü bizim ceza mevzuatımızda, lugat-
laırmıızda, kaımuslarıuıızda tahkir, benim anla
dığım mânada izah olunmuştur. Ve tahkir, Hü
seyin öahid'in yazılarının içinde kayna
maktadır.-

Mahalli istimaline göre. Bir kelime tahkir 
de olur, tekdir de... intihaptan 7 gün evvel ya
zılan bu yazıda bu kelimeleri kullanan adam, 
Demokrat Partinin değil fakat bilhassa Mecli
sin dört senelik bir- dert olduğunu söylerse bu
nun adına tenkid denir mi? Şimdi diyorlar ki 
ve diyecekler ki muarızlarımız; efendim eğer 
Meclis tahkir olunsaydı, hiç olmazsa 'Halk Par
tisini istisna etmek lâzımgelirdi; biz artık o ka
dar aldatılmaya, yaldızlı hapı yutmaya geleme
yiz. 

Ben huzurunuzdan ayrılırken arkadaşlar, 
Hüseyin Cahit'in bu yazısiyle tahakkuk etmi
yen siyasi dileğinin yani Halk Partisi muvaffa-
kiyetsizliğinin" hicranı karşısında çok tecrübeli 
ye örsle çekiç arasında, pestilleşmiş mevcudiye
tinden bu yazıyı doğuran Hüseyin Cahit, her 
halde bu millete hakaret ediyor yani sen kör
dün, vicdanını kullanmadın, kafam harekete 
getirmedin, iyi adamlar seçmedin, dört sene ba
şımıza belâ getirdin diyor. Şimdi ben de Hüse
yin Cahit'e: «Sen Ceza Kanununun 159 ncu mad
desinin göbeğine çivilenecek bir adamsın.» Çün-
ki B. M. Meclisini tahkir ettin. (Bravo sesleri 
ve alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
Buyurun Faik Ahmed Barutçu. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Hâmid Şevket İnce arkadaşımızı dinledikten 
sonra söz almak ihtiyacını hissettim. Bçn bu 
hukukçu arkadaşımızdan mevzuu daha objektif 
bir zaviyeden tetkik ve mütalâa etmeyi tercih 
eylemesini bekledim. 

Aziz arkadaşlarım', bu mevzu, his mevzuu ol-' 
,maktan çıkarılması lâzım gelen bir mevzudur.. 
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FİRUZ KESİM; (Samsun) —Onun için mî 

geldin kürsüye? 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) —. 

Müsaade buyurun, neticede hüküm sizlerin ola
caktır. Hiç olmazsa dinleyin, tahmin ederim ki,. 

FİRUZ KESİM (Samsun) — O hisle siz ha
reket ettiniz... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, söz kesme
yiniz. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Dinledikten sonra vicdanlarınızın meyli başka 
olabilir, lütfen dinleyin.. 

FİRUZ KESİM (Samsun) — Ama ondan 
bahsediyorsunuz.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

dinlemeye mecbursun birazda. Dinleyin ve mü
samahakâr olun. 

Arkadaşlar, yazı bilhassa Demokrat Parti
den bahsettiğine nazaran daha çok sizlerin ob
jektif olarak işi tetkik etmek istemenizi tabiî 
bulurum. 

Bu yazı dolayısiyle Hüseyin Cahit Yalçın 
aleyhine iki dâva açılmıştır. Biri o B. M. M. nin 
mânevi şahsiyetini tahkir ettiği iddiası ile açı
lan dâvadır; diğeri de Demokrat Parti namına 
açılan dâvadır. Zannediyorum Hâmid Şevket 
İnce Demokrat Parti tarafından açılan dâva
nın mahkemedeki avukatıdır. ' (Soldan gürültü
ler) Müsaade buyurun. Öyle olduğuna göre de 
işi, Yüksek Meclisin daha dikkatli tamamen his
lerinin üstünde ve objektif zaviyeden mütalâa 
etmesi tabiîdir. . 

Aziz arkadaşlarım, his mevzuu yapılmaması 
lâzımgelir, dedim. Karma Komisyonda bu konu 
görüşülürken Hâmid Şevket İnce arkadaşımızın 
yine böyle heyecanlı müdafaasından sonra komis
yon âzasından Adato arkadaşımız söz aldı ve 
dedi ki; «Ben meseleyi objektif olarak mütalâa 
edeceğim. Hüseyin Cahit Yalçın benim hakkım
da ela yazılar yazmıştır ama, ben bir hukukçu 
olarak ve Büyük Millet Meclisinin üyesi olarak 
bu meseleyi elbette o zaviyeden mütalâa etmeyi 
tercih etmek mevkiindeyim.» Ve Temyizin bir 
içtihadını nakletti; mebusun tahkir edilmesi, 
hattâ mebusların tahkir edilmesi Meclisin mâ
nevi şahsiyetinin tahkir edilmesi değildir. Bu 
yolda Temyizin vaktiyle Demokrat Parti muha
lefette iken aynı mahiyette aleyhlerine açılan 
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bir dâva da verilmiş bir karar mevcut olduğunu 
söyledi. 

Aziz arkadaşlarım, Karma Komisyon ekseri
yetinin huzurunuza sunduğu karar, yazıda B. 
M. Meclisinin mânevi şahsiyetinin tahkir edil
diğine dair bir unsur mevcut olmadığını göster
mektedir. Ve hakikat de budur. (Soldan gürül
tüler, «asla» sesleri). Yalçın komisyonda kendi
sini müdafaa ederken dediler ki; «ben T. B. M. 
Meclisinin bir üyesiyim, dâhil bulunduğum bir 
heyeti tahkir etmek benim gibi bir adamın aklın
dan ve hayalinden geçecek birşcy değildir.» (Gü
rültüler) . 

Arkadaşlar, söylediği ve yazdığı nedir? «Mil
let, diyor, gözü kapalı olarak rey vermiştir.» 
(Sağdan gürültüler) ve izahını yapıyor; «çünkü 
partilerin listesine .itimat ederek reyini vermiş
tir; parti listelerine .itimat ederek rey. vermeyin, 
şahıslar üzerinde durarak rey verin» tezini müda
faa etmektedir. ' Sarahaten bunu söylemektedir. 

FİRUZ KESİM (Samsun) — Makalesinde 
söylememişti ama. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Milletvekilleri her yerde tenldd mevzuu olabilir 
ve olmaktadır. Ben, yeni tesadüf ettiğim bu yol
daki . bir münakaşadan bahsedeyim: Brüksel'in 
büyük bir haftalık mecmuasında (Parlâmentoları 
mı kaldırmalı, mebusları mı kaldırmalı) diye bir 
yazı çıktı ve münakaşalara mevzu oldu. Yazıda 
deniliyor ki, «Parlâmentoları kaldırm amali, çün
kü parlamentosuz rejimler mutlakiyet içinde za
ruri olrak mahvolup giderler; ama mebusları 
kaldırmalı f Bu mebusları yeniden bir seleksiyona 
tâbi tutacak bir sistem bulmalıdır ve mebuslar 
azalmalıdır. Çünkü çoğu bilgisizdirler, çünkü ça
lışmazlar, çünkü bunlar sadece para alırlar ve 
saire...» ' ' ' . " ' • 

'Arkadaşlar; daha neler söylenmiyor. Müda
faa konusunda parlâmentonun maruf simaların
dan bir mebus diyor ki; «Parlâmento vazifesi, 
her umumi menfaat mevzuu: gibi şerefli bir vazi
fedir. Ama o nankör bir meslektir.» Nasıl yaşıyor, 
nasıl yaşamaktadır diye-bir mebusun 24, saatine 
giren bütün' meşagili saydıktan sonra «buna ya
şamak denirse böyle yaşıyoruz» diyor.. «Bu hiz
metin mükâfatı da dostların tenkididir, siyasi 
hasımların hücumudur ve bâzı matbuatta da if
tiradır.» diyor. Mebuslar birçok yerlerde tenldd 
hedefidir, bâzı mahfillerde itibarsızlığın mevzuu. 
olduğunu söylüyor. Mebuslar böyle tenldd veya 
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toların istihfafı mânası çıkarılmaz. Mütehammil 
olacaltsın, söyleyecekler, belki çok şey söyleye
cekler. (Soldan; Küfredecekler, tahkir edecekler, 
ses çıkarılmıyacak demek sesleri): Söylediği cü
rüm teşkil ederse takip mevzuu olur ve... (Soldan: 
Gürültüler, işte o olacak, sesleri). Lütfen dinle
yin, hüküm yine sizin, hükmü elinizden alacak 
değilim. Bir vatandaşın hakarete uğradığı iddiası 
karşısında nasıl düşünüyorsak, milletvekiline ha
karet edildiği iddiası karşısında da farksız dü
şünmemiz lâzımdır. (Soldan: Gürültüler, «haka
rete uğrıyan milletvekili değil, Meclis» sesleri). 
Lûtf eyleyin bana! Mücerret milletvekilleri istih
faf edildi diye onu Büyük Millet Meclisinin şah
siyetine izafe ettirmek tecviz edilemez. Milletve
kilinin tezyif edilmesi, istihfaf edilmesi veya tah
kir edilmesi Meclisin tahkir edilmesi demek de
ğildir. Kaldı kî, Yalçın'm yazısında ise iddia 
edildiği gibi Büyük Millet Meclisinin manevi şah- , 
siy etini tahkir unsuru mevcut olmadığı mahke
menin aynı yazıdan dolayı gazetenin neşriyat mü
dürü hakkında verilen kararı ile anlaşılmıştır. 
Hüseyin Cahit Yalçın hakkında açılan bu dâva 
aynı zamanda- gazetenin neşriyat müdürü olan 

.Cemal Sağlam hakkında da açılmış ve Ankara İkin
ci Ağır Ceza Mahkemesi Cemal Sağlam hakkın
daki dâvayı neticelendirmiş ve yazıda Meclisin 
manevi şahsiyetini tahkir unsuru görmemiş be-
raet kararı vermiştir. 

HÂMlD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Veril
memiştir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Aziz arkadaşım, şimdi açar telefonu, sorar ve gö
rürsünüz ki verilmiştir. ' • , 

FEHMİ ÇOBANOÖLU (Erzurum) _ Kazi
ye! muhkeme halini aldı mı? 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Mahkemenin kararı müddeiumuminin talebine 
uyduğu için verilen beraet kararını temyiz etme
miştir ve karar katiyet kesbetmiştir. 
. Aziz arkadaşlar, teşriî masuniyet dediğimiz, 

bu dokunulmazlık meselesinin sebebi, milletveki
line vazifesinin ifasında bir istiklâl, hem de bir 
emniyet sağlamaktır. 

MURAT ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Hakaret 
için değil.. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
I Hakaret varsa alâkalı dâva açar... Fakat Büyük 
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Millet Meclisine hakaret yok.. (Soldan var ses
leri) kazai karar... 

Her hangi bir politik tazyikin hassasiyetinden 
mülhem olarak bir milletvekilinin takibe mâruz 
bırakılmaması için bu müessese ihdas edilmiştir. 
ve onun için bir milletvekilinin aleyhindeki iddia 
ve isnat dolayısiyle teşriî masuniyetini ref edebil
mek için cürüm sarih olmak lâzımdır bir. İkincisi 
de sanıklık muhakkak olmalıdır. 

Parlâmentolar bu iki noktayı bilhassa göz 
Önünde bulundururlar ve ona göre teşriî masu
niyetin ref'i lâzımgelip gelmediği kararma va-

< rırlar. Bu dâvada, bu meselede yazıyı yazan Hü
seyin Cahid olduğu meydandadır. Binaenaleyh 
sanıklık açıktır, ama ikinci nokta isnat edilen cü
rüm sarih mi, açık mı arkadaşlar? (Soldan «açık 
açık» sesleri) Hayır değil arkadaşlar, Neden de
ğil? Hâmid Şevket İnce arkadaşımız buraya çık
tılar ve dediler ki, bu adam üstattır, öyle bir yazı 
tabiyesi üstadı ki, darbeyi vuruyor ondan sonra 
maksadının ne olduğunu anlatarak sıyrılmasını 
biliyor, dediler. (Soldan kaçak güreşiyor sesleri) 
Demek ki, bir davacı vekili gibi dâvasının delille
rini, bir kısım satırların arasından, diğer bir kıs
mını bir tarafa bırakarak, heyeti umumiyesini ve 
teselsülünü bir tarafa bırakarak istidlal suretiyle 
çıkarmak istiyor. Buna ortada sarih cürüm var 
denmez. Bir. 

MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Hakaret 
zımnen de mevcut olabilir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
İkincisi; arzettiğim gibi söylenen sözler nihayet 
bâzı milletvekillerinin şahıslarını hedef tutan ya
zılar olduğu için partilerin listesine itimat edil-
miyerek şahıslar üzerinde seçmenleri davet eden 
bir yazı olduğu için, Büyük Millet Meclisinin 
mânevi şahsiyeti ile asla alâkalı olmadığına dair 
fazla' olarak katiyet kesbetmiş bir kazai karar 
mevcuttur., Böyle bir karar muvacehesinde Yük
sek Meclisin işi hissiyatın üstüne çıkarak tetkik 
etmesi tabiidir. Yüksek Meclisin olgunluğundan-
başka bir şey beklenmez. Bîı. mevzuda işi objektif 
olarak mütalâa edilen karara varacağına şüphem 
yoktur. 

Arzettiğim bütün bu sebeplerle Karma Komis
yon ekseriyetince varılan- kararın tasvip edilme
sini temenni ederim. 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
, Barutçu, bu yazıyı tasvip ediyor musunuz? 

.1952 0 : 1 
I BAŞKAN — Karma Komisyon adına Refik 

İnce, buyurun. 
KARMA Ko. BAŞKANI REFİK ŞEVKET 

İNCE (Manisa) — Sözlerime, evvelâ Halk Par
tisi adına, veyahut kendi namına olmakla bera- « 
ber, Halk Partisi "milletvekillerinden bulunan 
Barutçu arkadaşıma kısa bir cevap vermek su
retiyle başlıyacağım. 

İki seneden beri millî mukadderat üzerinde 
muhtelif mukarrerat ittihaz eden Demokrat 
Parti iktidarının, her kararında hissiyatın de
ğil, akıl ve mantığın, aklıselimin hâkim olduğu-
ğunu tam bir emniyet ve kanaatle kendisine ha
tırlatmayı bir vazife sayarım. 

Mesele; ortada suç var mı, yok mu, sarih mi, 
değil mi, meselesi değildir. Kendisi aley
hine dâva ikame edilen bir Hüseyin Cahit 
Yalçın vardır. Tüzüğün kendisine verdiği salâ
hiyet veçhile müdafaası alınmıştır ve bu mese-

, İçlerle meşgul olan heyet de şu veya bu noktai 
nazarı uygun görerek kararını vermiştir. 

Kardeşimin dediği gibi, hukuk meselesi, ka
nun meselesi mevzuubahis oldğu zaman siyaset 
cari olmaz. Fakat bilmek lâzımgelir ki, siya
set de mahzı haktır. Onun yerini hukuk pren
siplerine göre tâyin etmek adaleti temin etmek
tir. . 

Anayasamızın 17 nci maddesi,, bir milletve
kiline isnadolunan suçtan dolayı kendisinin 
mahkemeye tevdi edip etmemek keyfiyetinin tâ
yinini, takdirini Büyük Millet Meclisine bırak
mıştır. 

Geçen gün bir münasebetle de 'arzetmiştim, 
burada, Hüseyin Cahit'in masuniyeti teşriiyesi-
ni kaldırıp mahkemeye vermenin mi, içtimai ve si
yasi faydasının galip olduğunu, yoksa diğer husu
sun mu faydalı olduğunun tesbiti lâzımdır. 

Arkadaşlar, hürriyet için bayrak kaldıran 
ve hürriyetin temini hususunda fedakârlıkları 
hakikaten cihanşümul bir keyfiyet ve not olan 
Demokrat Parti içinde bu masuniyeti teşriiye-
nin kaldırılmaması mütalâasına rey veren bir 
arkadaşınız sıfatiyle temin ederim ki, Hüseyin 
Cahit Yalçın'm kaleminin şu veya bu şekilde 
bir kaç saat için dahi olsun kırılmış olduğunun, 
efkârı umumiyede ve belki cihan efkârında hu
sule getireceği müspet veya menfi inikası dü
şünmek, bendenizce üzerimize terettüp eden bir 
vazifedir. Bu memlekette, şahsi kanaatim ola
rak arzediyorum, ekseriyetin, kendisi aleyhine 
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konuşan kalemin dahi mürekkebinin yürüdüğü I 
misalini vermekle mükellefiz. (Soldan alkışlar) 

Binaenaleyh orta yerde ne Hüseyin Cahit'
in affı mevzuubahistir, ne Hüseyin Cahit'in ih
tiyar ettiği suçun, hatanın; kullandığı kalemin 
vicdanlarda husule getirdiği müspet veya menfi 
tesir mevzuubahistir. Mesele Hüseyin Cahit'in 
bundan dolayı hâkime teslimi iki sene sonraya 
mı kalsın, yoksa şimdi mi olsun davasıdır. Bcn-
denizco biraz gecikmesinden kıyamet kopmaz ar
kadaşlar. 

Müsaade buyurursanız sözüme başlarken ar-
zettiğim veçhile, kendimizi her bakımdan hürri
yete ne kadar âşık, hattâ kendi aleyhimize ser-
dedilen isnatları dahi, uluvvü cenabın istilzam 
ettiği, vazifeye emniyetin verdiği bir ağırbaşlı
lıkla ne derece hüsnü telâkki eylediğimizi bir ke
re daha ispat edersek, bence irfan âlemine güzel 
bir misal daha göstermiş oluruz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Zihni Betil. . 
ZİHNÎ BETİL (Tokad) — Muhterem arka

daşlarım; . 
Bu mevzu Karma Komisyonda' konuşulduğu 

sırada Anayasa Komisyonunun bir üyesi sıfatiy-
le ben de hazır bulundum ve oyumu komisyon 
çoğunluğiyle birlikte, «Hüseyin Cahit Yalçın'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına mahal yok
tur» şeklinde kullandım. (Soldan, elbette sesleri); 

Arkadaşlar, bilhassa suça konu teşkil edip et
mediği münakaşa olunan hâdiseler üzerinde du
rurken, objektiviteyi büyük bir dikkat ve itina 
ile göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. 

- Hüseyin Cahit Yalçın; 9 Eylül 1951 de yayınla
dığı makalesinde «Gözü kapalı oy verme» sözü
nü niçin İmllandığını da açıklamaktadır. Orada 
Yalçın; aynen : «Millet, umumi heyeti itiba
riyle Demokrat Partiye inanmış, onu tercih et
miş ve Demokrat Partinin listesini sandıklara 
atmıştır. Bu listenin içinde yazılı olan aday
ların % 99 unun seçmenlerin büyük ekseriye
tinin meçhulü olduğu muhakkaktır. Millet,, seç- • 
tiği vekillerinin şahıslarına itimadını göster
miş değil, bu şahısları bulan ve tavsiye eden 
partinin şahsiyetine inanmıştır.» Demektedir. 
Crözü kapalı oy vermeyi, aynı makalede bu su
retle izah eden bir kimseye cürümkâr bir mak
sat atfetmeye asla imkân yoktur. 

Arkadaşlarım, 16 Eylülde ara seçimleri ya
pılmıştır. Makalenin yazıldığı tarih ise 9 Eylül- \ 
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dür, o tarihte seçim propagandası caizdir ve 
makale, muharririn inandığı bir realiteyi bu ve
sile ile ortaya koymaktadır. Buna rağmen Yal
çın; (Gözü kapalı oy verme) adlı makalesini 
bitirirken, vatandaşlara şöyle bir hitapta bu
lunmayı da vicdani bir vazife bilmiştir : «Va
tandaş, şahsiyetine sahip ol, aklını, idrakini ve 
vicdanını kullan, her iki taraftan teklif edilen 
namzetler üzerinde düşün.» Bu Suretle muhar
rir; sadece kendi partisi lehinde, sadece kendi 
partisini düşünerek değil, vatandaşları seçe
cekleri kimselerin şahsiyetleri üzerinde düşün
meye davet etmiştir. 

Arkadaşlarım, yazı suça konu teşkil etmez. 
Yazıyı yazan şahsın cürümkâr bir maksat ta
şımadığı açıkça anlaşılmaktadır. Sözü uzatma
mak için benim aynı makaleden almış oldu
ğum yukardaki iki ibare dahi bu düşüncenin 
doğruluğunu her türlü tereddüdü silecek şekil
de teyit eylemektedir. 

Burada şu noktaya da ayrıca temas etmek 
isterim ki : Yalçın'm bu yazısından dolayı 
Ulus Gazetesi Yazı işleri Müdürü Cemal Sağlam 
hakkında biri Türkiye B. M. Meclisinin mâ
nevi şahsiyetini tahkir ve tezyif etmek, diğeri 
Demokrat Partiye hakarette bulunmak cür
münden dolayı iki dâva açılmıştır. Demokrat 
Partiye hakarette bulunmak cürmünden dolayı 
Toplu Basın Mahkemesine, Demokrat Partinin. 
vekili sıfatiyle, Hâmid Şevket İnce tarafından 
açılan dâva henüz' neticelenmemiştir. Fakat, 
•T. B. M. Meclisinin mânevi şahsiyetini tahkir 
ve tezyif etmek cürmünden dolayı Ankara 2 
nci Ağır Ceza Mahkemesine açılan dâva bera-
etle neticelenmiştir. 4 Mart 1952 tarihinde âm
me hukukunun temsilcisi olan cumhuriyet 
savcısı; bu yazının T. B. M. Meclisinin mânevi 
şahsiyetini tahkir ve tezyif etmek cürmüne ko
nu teşkil etmediğini beyan etmiş ve sanık Ce
mal Sağlam'm beraetini istemiştir, mahkeme 
de 11 . I I I . 1952 tarihinde ittifakla beraet ka
rarı vermiştir ve bu beraet kararı, C. savcılı
ğın isteğine uygun olduğu için, temyiz edilmek
sizin katîleşmiş, filhal kaziyei muhkeme halini 
almış bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; Basın Kanunu hükümlerine göre 
Ulus Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemal Sağ
lam, aynı yazıdan dolayı, sanık sıfatiyle mahke
meye sevk, ve muhakeme edilip beraat ettikten 
sonra o yazıyı yazan Hüseyin Cahit Yalçın için 

— 445 — 
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suçluluk hali düşünülemez, zira netice mutlaka 
aynı olacaktır. 

MÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Baş
ka bir mahkemeye verilir pekâlâ olur. 

ZİHNÎ BETİL (Tokad) (Devamla) —• Hü
seyin Cahit Yalçın'm bu yazısı ile aynı zamanda 
Demokrat Partiye hakaret ettiği iddiasına ge
lince: Bu konu Karma Komisyonda konuşularak 
geçenlerde huzurunuza.. getirilmiş ve Yüksek 
Meclisçe de kovuşturmanın devre sonuna bıra
kılması kararlaştırılmış idi. ( «Burada teker
rür var, ağır cezayı müstedzim değildi» sesleri). 
Arkadaşlar, İkinci ağır ceza mahkemesi, Ce
mal Sağlam hakkındaki dâvayı rüyet ederken, 
Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Fa
ruk E rem, Profesör Bülend Nuri Esen ve Yar
gıtay Birinci Ceza Dairesi Başkanlığından emek
li Fuad Tuğcu'yu bilir kişi seçmiş ve makaleyi 
bunların tetkikin a' arzetmişti. Bu üç güzide hu
kukçu da, ittifakla tanzim ettikleri bilirkişi ra
porunda, yazının suça konu teşkil etmediği ve 
yazarın cürümkâr bir maksat .taşımadığı yolun
daki kanaatlerini, delillerini tadad etmek sure
tiyle ve katı şekilde izhar etmiş bulunmankta-
dırla'T. 

Muhterem arkadaşlarını; Maruzatımın hulâ
sası şudur: Yazı cürme konu teşkil etmez. Ana
yasa Komisyonunun bir üyesi sıfatiyle, Kar
ma Komisyonda, bu kanaate ulaşmış ve bu kanaa
te göre oyunu kullanmış bir arkadaşınızım. Bu
nun dışında, aynı yazıdan dolayı Ulus Gazete
sinin Yazı İşleri Müdürü hakkında Ankara İkinci 
A ğır Ceza Mahkemesine açılan dâva boraet ka
rarı ile neticelenmiş, katîleşmiş ve kaziyei muh
keme haline gelmiştir. Bir suçu beraber işle
diği iddia olunan iki şahıstan birisi, yetkili merci 
huzurunda muhakeme edilir, beraot eder ve be-
raet kararı katîle,şirse şeriki' olduğu iddia edi
len kimse için suçluluk hali asla bahis mevzuu 
olamaz. Takdir, sizindir. 

BAŞKAN — Feri d Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Biraz evvel bura

da bu dâvada Demokrat Partinin avukatı oldu-
.ğıınu söyliyen Hâmid Şevket Ince'nin sarf etti
ği şu cümlenin mânasını kavrıyamadım. 

«Hüseyin Cahit,bir daha Kars'tan, Van'dan 
seçilebilir» şeklinde istihfaf kâr eda ile bir cüm
le sarf etti. Bir taraftan mevzuubahis. yazıyı mil
lete hakaret sayan sayın hukukçu Van'da ve 

Kars'ta gözü kapalı oy verildiğini nereden bili
yorlar? Kendilerini bu noktayı tavzihe davet 
ediyorum. İzan ederlerse sayın arkadaşımla ko
nuşmak benim için ayrıca bir zevk olacaktır. 

BAŞKAN — Abdullah Gedikoğlu. 
ABDULLAH GEDlKOÖLU (Ankara) — 

Efendim, bendenizin üzülerek arzetmek istedi
ğim nokta; kendisine haddinden fazla hürme
tim olan Sayın Faik Ahmed Barutçu arkadaşı
mızın... 

FERİD MELEN (Van) — Haddinden fazla 
hürmet olur mu? * 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Devamla) — 
Sabredin Ferid. Bey, kaçırmaya az kaldı. (Gü
lüşmeler) İnce arkadaşımın ve Barutçu arkada
şımın temas ettikleri gibi, biz Meclis olarak, his
siyat ile hareket eden insanlar değiliz; bunu 
bilsinler. 

İkinci nokta: Birader mütemadiyen «Hürri
yet, hürriyet, matbuat hürriyeti!» deniyor. Hü
seyin Cahit Beyin alenen bâzı zikzak kelimeler
le hakaret etmemesi lâzımgelirdi. Çünkü bir in
sanın kendisini kurtarmak için «ben de bu ce
miyet içerisindeyim, bu cemiyetin-bir unsuru
yum, ben de bu millettenim» deyip de küfret
mesi doğru olur mu? Olmaz! Binaenaleyh, ben
deniz Hüseyin Cahit Bey gibi bir şahıs «Türk mil
leti gözü kapalı oy verdi, ey Türk milleti aklını 
başına al!» diye ders vermesin. Türk milleti 
Halk Partisine öyle bir ders verdi ve Allah 
onu öyle yerden yere vurdu ki... 

BAŞKAN — Altı arkadaş konuştu. Kifayeti 
müzakere takriri vardır, okutacağım. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Ben
de söz aldım, konuşacağım. 

BAŞKAN—-''Kifayeti müzakere takrirleri 
kabul edilmezse konuşursunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu hakkında Meclisi Âli tamamen tenev

vür etmiş bulunmaktadır. Gündemin diğer mad
delerine geçilmesinin temini için raporun oya 
vaz 'mı teklif ederim. 

Sivas Milletvekili 
Ercüment Damalı 

Yüksek Başkanlığa j 

«Gözü kapalı oy verme» makalesinden dola
yı, Hüseyin Cahit hakkındaki hükmünü, esasen 
millet vermiş ve kendisini manen mahkûm, et
miştir. Müzakerenin kifayetinin oya konulması-
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m saygı ile arz ve teklif eyleriz. 

Konya Giresun 
Kemal Ataman Doğan Köymcn 

BAŞKAN — Yeterli]?: önergesi aleyhinde bu
yurun konuşun çobanoğlu. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Arka
daşlar, Hüseyin Cahit Beyin vaziyeti, karakteri 
tebellür etmemiştir. Memleketin 45 seneden 
beri geçirdiği inkılâplar içinde Hüseyin Cahit 
Beyi mütalâa edecek olursak onu bir ihtilâlci 
olarak görürüz. (Gülüşmeler ve gürültüler). 

BAŞKAN — Müzakere kâfi değildir diyor
sunuz, değil mi, efendim. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Devamla) — De
ğildir, dedik. 

Hüseyin Cahit Bey 1324 meşrutiyet inkılâ
bında . . . 

BAŞKAN — Esasa, geçiyorsunuz, müsaade 
buyurun efendim. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Devamla) —. Efen
dim, ben esasa geçmiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun kifyeti mü
zakere takririni oya arzedeceğim.. 

MEHMET DAİM: SÜALP (Siird) — Usulü 
müzakere hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar; kifayeti müzakere takririnin 
oya arz edilebilmesi için o mevzuun lehinde iki 
kişi, aleyhinde iki kişi ve varsa mevzuun üze
rinde iki kişi konştuktan sonra müzakerenin ki
fayeti hakkındaki takrir oya konur Halbuki, bu 
konu üzerinde konuşmak istiyen altı kişi var
dır. Bu mevzu üzerimde kimse konuşnıamıştır. 
Bu arkadaşlardan üzerinde konuşmak istiyen-
ler varsa onların da dinlenmesi lâzımıdır. İçtü
zük bunu emretmektedir. Başkanlığa bu ciheti 
arzederim. 

B A Ş K A N — Altı arkadaş konuşmuş bulu
nuyor. Kabul edilen teamüle göre altı arkadaş 
konuştuktan sonra kifayeti müzakeı^e ' takriri 
reye konulabilir. Rey Yüksek Meclisindir. 
Tensip etmezseniz konuşmaya devam edilir. 

MEHMET DAİM SUALP (Siird) — « Üze
rinde » kelimesi vardır, 

BAŞKAN — Bu mevzuun mahiyeti ancak 
aleyhinde ve lehinde konşulmaya müsaittir. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Üze
rinde de konuşacak var, 
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I BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Müzakerenin kifayeti 
kabul edilmiştir. 

Önergeler var. 

Yüksek Başkanlığa 
Hüseyin Cahit Yalçın, Büyük. Türk Milletine, 

Büyük Millet Meclisine ve Demokrat milletve
killerine eri ağır ve iğrenç bir surette hakarette 
bulunmuştur. Müsamaha gördükçe cüreti artan 
ve ulu orta bütün millî mukaddesata küfreden. 
Hüseyin Cahit'in teşriî masuniyetinin kaldırıl-

I ması lâzımdır. Muhalefet şerhi doğrudur, ko-
I misyon raporunun reddini arz ve teklif ederim.' 

Ordu Milletvekili 
Fevzi Bloztepo 

Yüksek Başkanlığa 
Muhalefet şerhinde yazılan ve tarafımdan 

arzolunan sebeplere binaen Hüseyin Cahit Yal
çın hakkındaki Karıma Komisyon mazbatasının 
reddiyle teıfckikımıza mevzu teşkil eden makale, 
terhipli cezayı müstelzim bir suçu taşıdığı için 
Türk Ceza Kanununun. 159 ncu maddesi hük
münce cezai andırılmak üzere mumaileyhin do
kunulmazlığın m kaldırılmasına karar verilmesi
ni teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hâmid Şevket tnce 

BAŞKAN — Efendim, Karma Komisyonun 
ekseriyetle verdiği raporda T .B. M. Meclisini 
tahkir ve tezyiften sanık Hüseyin Cahit Yal
çın'm milletvekilliği dokunulmazlığının dönem 
sonuna kalmaisına karar verilmiştir. Takrirler
de ise bu raporun kabul edihniyerek Hüseyin 
Cahit Yalçın'm masuniyetinin kaldırılması tek
lif edilmektedir. 

Şimdi önergeleri oyunuza arzediyorum, ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler, yani komis
yon raporunu kabul edenler... önergeler ekseri
yetle kabul edilmiş bulunmaktadır. (Soldan 
alkışlar) Bu vaziyette Ulus Gazetesinin 9 Ey
lül 1951 tarihli nüshasında «gözü kapalı oy 
verme» başlığı altında neşrettiği yazı ile B. M. 
Meclisini tahkir ve tezyif etmekten suçlu sanı
lan Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın'm 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına 
karar verilmiştir. (Soldan alkışlar) 

Oturuma 10 dakika ara veriyorum efendim. 

I Kapanma saati ; 16,37 
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Açılma saati : 17,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tümay 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Sedat Baran (Çorum) 
• / -

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN— Çokluğumuz vardır, oturumu 

açıyorum. Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent 
, Kasabasına ve Senirkent Bucağı merkezinin de 
Uluborlu Kasabasına kaldırılmasına, ilce adının 
Senirkent, bucak adanın da Uluborlu olarak de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri've 
.Bütçe komisyonları raporları (1/229) [1] 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BASİLAN — Buyurun. 
EMÎN .KALAFAT (Çanakkale) —Muhterem 

arkadaşlarım, on dokuz aydan beridir aldığımız 
, sayısız tellerle, mektuplarla, muhtelif şekildeki 
müracaatlarla, birinci derecedeki alâkalılar kadar 
bizi de alâkadar lalan ve izhar ettikleri ıstırap
ları paylaşmak, hususunda bizleri kendilerine or
tak eden halkın durumuna muttali bulunuyor
sunuz. Uluborlu Kazasının Senirkent'e nakli hak
kındaki Hükümet tarafından yapılmış olan teklif 
9 aydan beridir Meclisi Âli ile muhtelif komis
yonları arasında gidip gelmektedir. Bu vatan
daşlar, bizleri olduğu kadar, öyle zannediyorum 
ki, birçoklarınızın' kapılarını çalmaktadırlar. 
Ve birçokları da bugün buradadır. Bu itibarla 
üç birleşimden beri gündemin 15 nei maddesine 
dâhil olan bu mevzuun öncelik ve ivedilikle ele 
alınmasını ve alınacak kararla bugüne kadar 
üzüntülü bir şekilde devam edegelen intizara bir 
son verilmesini teklif ediyorum, takdir sizindir. 

BA.ŞKAN — Tasarının, komisyon tarafından 
öncelikle görüşülmesi teklif edilmektedir, bu hu
susu reye arzediyorum. Kabul, edenler... Etmiyen-
ler... Tasarının öncelikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

[1] 151 nçibasmoA)azı tutanağın sonundadır. 

' .DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAM.ET AĞAOĞLU' (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, Emin Kalafat arkadaşı-
mi'zın teklifine muöip sebep olarak ileri sürdü
ğü hususlar bir başka bakımdan da başka bir 
talep üzerinde aynen ileri sürülebilir. Bu da 
Uluborlu İlçesinin, yine ilce kalması talebidir 
ve ıbu hususta mahallinde, hattâ memleketin her 
tarafında ve bizzat Yüksek Meclis içinde teza
hür etmiş plan bir temayülü müşahede etmiş 

..'bulunuyoruz. (Bravo sesleri). Bu müşahade 
karşısında Hükümet olarak, Yüksek Heyetiniz
den hem Senirkent'in ilce1 olması, hem de Uİu-
Iborlu'nun ilce kalması eshabının birlikte müza
kere edilmek üzere tasarının Bütçe Komisyonu
na havale edilmesini rica ediyoruz. (Bra/vo ses
leri, alkışlar), 

ıCEVDET (SOYDAN »(Ankara) — Müzakere 
ettiğimiz mevzu hususunda Başbakan Yardım
cısı Samet Ağaoğlu arkadaşımız, Meclisi! Âliyi 
Ibir teklifin tesiri 'altında bırakmış oluyor. Za
ten Uluhorlu ile Senirkent İH köyden mürek-
kep'tir. Bunların ikiye tefriki suretiyle iki kaza 
'haline ifrağı teklif ediliyor. Halbuki bugün 
Hükümetin elinde kaza olmayı' bekliyen nahiye
lerin adedi yüzleri geçmektedir. Bundan daha 
mühim yerler varken buranın iki kaza haline 
getirilmesi gayet garip bir tekliftir. Her halde 
ıSamet Ağaoğlu arkadaşımızın bu teklif ini geri 
almasını ıbcklerim. (Alkışlar). 

(BAŞKAN — Evvelâ; Bütçe Komisyonunun 
hu tasarıyı ıgeri istiyen bir teklifi vardır; onu 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Tasarının Bütçe Komisyonuna verilmesi 
kabul edilmiştir. (Alkışlar). -

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Bütçe 
Komisyonu geri istemedi, biz ivedilikle görüşül
mesini istedik. (İstedi, istedi sesleri). 

BAŞKAN — Oündeme devam ediyoruz. 
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3. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, I 

Köy Enstitüleri hakkındaki 3803 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Tarım, Bütçe ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları (2/177) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı yoktur, 
tehir ediyoruz. 

4. — Askerî Muhakeme Usıdü Kanununun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporları (1/287) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Söz istiyen olmadığına güre maddelere ge
çiyoruz. 

1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Askerî Muhakeme Usulü Ka
nununun 4280 sayılı Kanunla değiştirilen 4 neti 
maddesi aşağıdakii şekilde değiştirilmiştir: 

Dâvaların tehiri 
Madde 4. — 1. Muvazzaf ve ihtiyat era

tın ve yedek subaylarla yedek askerî memurla-
rnı askere girmeden veya silâh altına çağıril-
madan evvel işledikleri yukarı haddi bir sene
ye kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı bir eez-eyı 
müstelzim suçlara ait dâvalarda ilk ve son tah
kikat muameleleri terhislerine kadar tehir olu
nur. 

Muvazzaf assubaylaıia askerlikten tard ve 
ihracı müstelzim suçlardan sanık olan yedek su
bay ve askerî memurlar bu hükümden müstes
nadır. 

5'2. A) Seferberlikte silâh altında bulunan 
ve silâh altına çağırılan bütün askerî şahıslar 
aleyhine umumi mahkemelerce kanuni takibat 

' yapılacak suçlardan alelıtlak ağır hapis ve aşa
ğı haddi beş sene ve daha ziyade hapsi müstel-
imz bulunanlar müstesna olmak üzere sanık bu
lundukları diğer suçlara ait dâvalarda ilk ve' 
son tahkikat muameleleri hazara veya terhisle
rine kadar tehir olunur. ' 

B) Seferberlikte bütün askerî şahısların as-v 

kerî kazaya tâbi suçları için yapılacak takibat-

[1] 106 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ta ; aşağıda yazılı suçlar müstesna olmak üzere; 
ilk ve son tahkikat muameleleri1, hazara veya 
terhislerine kadar tehir olunur. t 

I - Alelıtlak ağır hapis ve aşağı haddi beş 
sene ve daha ziyade hapsi müstelzim bulunan 
suçlar, 

II - Askerî Ceza Kanununun üçüncü babınnı 
birinci, üçüneü (63/1, 76 ve 77 nci maddeleri 
hariç), dördüncü, beşinci (82, 83, 84 ve 95 nci 
ınaddeleri hariç), yedinci fasıllarında yazılı suç- • 
lar, , 

III - Askerî Ceza Kanununun 130, 131, 137 
ve 152 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

3. Tehir müddeti içinde zaman aşımı işler 
mez. 

4. Adlî âmirler, askerî menfaatler ve zaru
retler karşısında 2 numaralı fıkranın «B» ben
dindeki tehir hükümlerini tatbik etmemek sa
lâhiyetini haizdirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler;1.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

'Tasarının birinci gülüşülmesi bitmiştir. 

5. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin
ci'nin, Kan gütme sebebiyle işlenen adam öl
dürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısım
ları hakkında tatbik olunacak muameleye dair 
3236 sayîk Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/325) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı olmadığı için ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

6. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair olan 4930 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı ve Adalet ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/256) [1] 

[1] 112 sayılı basmay azı tutanağın sonun dadır. 
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BAŞKAN — Adaİet Bakanı yoktur, fakat 

Başbakan Yardımcısı bulunduğu için müzakere
ye .devam ediyoruz. 

iTasarının tümü hakkında söz istiyeıı var mı? 
Söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair olan 12 . V I . 1946 tarihli ve 

4930 sayılı Kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 29'. 
V.1936 tarihli ve 2997 sayılı Kanuna, İB'. V I . 
1946 tarihli ve 4930 sayılı Kanunla eklenen ge
çici maddede yazılı süre beş yıl daha uzatıl
mıştır. -

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. ' 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen... Yoktur. Maddeyi 
Kabul •edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

7. — Türkiye - İsveç Ödeme Anlaşmasına 
ek olarak imzalanan Protokol ve eklerinin onan- -
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret komisyonları raporları (î/257) 

BAŞKAN — Dışişleri ve Ekonomi ve Ticaret 
bakanları bulunmadıkları için gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

8. — Türkiye -.İsveç Timret ve Ödeme an
laşmalarının tekrar yürürlüğe girmelerine dair 
mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret komisyonları raporları (1/258) 

BAŞKAN — Aynı sebeplerden dolayı gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 
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.9. — Türkiye ile Pakistan arasında Dostluk 

Andlaşmasının onanması hakkında kanun tasarı
sı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/259) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı bulunmadığı 
için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

.10. — Türkiye ile Hindistan Dosttuk And
laşmasının onanmasına dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/317) 

BAŞKAN—Aynı sebeple Dışişleri Bakanı 
bulunmadığı için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

11. —-•• Kars Milletvekili T ezer Taşkıran'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 75 ncİ maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/99) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı burada bulun
madıkları- için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

12. — Cemiyetler Kanununun 4919 sayılı Ka
nunla değiştirilen 33ncü ve 35 nci maddelerinin 
tadilİ7ie ve muvakkat mad&enin B fıkrasının kal
dırılmasına dair kanun tasarısiyle Tokad Millet
vekili Ahmet Gürkan'ın Cemiyetler Kanununun 
muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/231, 2/140) [1] 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı hazır bu
lunduğu için müzakereye devam ediyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen varsa lütfen işa
ret buyursunlar. 

Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Kıymetli ar-

lradaşlarım, teklif sahibi olmam itibariyle söz al
mış bulunuyorum. Bu teklif o kadar haklıdır 
ki, müdafaaya dahi ihtiyaç göstermez. 

Cemiyetler Kanununun 17 nci maddesinde 
şöyle bir hüküm vardır: «Cemiyetler, kendi ga
ye ve maksatları dışında her hangi bir gayri-
menkule tasarruf edemezler, hibe veya vaziyet 
yoliyle onlara verilecek gayrimenkuller ise Hü
kümetin göstereceği müddet zarfında cemiyet
ler bu gibi gayrimenktilleri satıp paraya çevir
mek mecburiyetindedirler.» Fakat kanunun so
nunda da muvakkat bir maddeye o zamanın ik-
tidarinıda bulunan Halk Partisi kendisine bir 

[1] 126 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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• imtiyaz sağlamıştır. Bu imtiyaz da şudur: «Ce
miyetler Kanununun tedvininden evvel müesses 
bulunan cemiyetler 17 nci maddenin hükmü dı
şındadır.» Bunun açık mânası şudur : Bugünkü 
vaziyete göre Halk Partisi istediği kadar gayri-. 
menkule'tesahup "edebilir. Fakat kanun nazarın
da aynı hakka sahip olması icabeden diğer par
tiler ise kendi • gayeleri dışında her hangi bir 
gayrim enkule tasarruf edemezler. 

Bugün şu teklifle Halk Partisine temin edil
miş olan ve' kanunen hâlâ da yaşamakta bulunan, 
bir imtiyazı-'ortadan kaldıracağız. Fakat bu ara
da bu teklife muhalif bulunan Halk Partili ar
kadaşlar bir müktesep haktan bahsediyorlar, di
yorlar ki; Cemiyetler Kanununun muvakkat mad
desiyle bu kanunun tedvini sırasında mevcut 
olan yani, bu kanundan önce kurulmuş bulunan 
bir parti olmamız hasebiyle biz istediğimiz kadar 
gayrimenkule sahip olduk, artık bu aldıklarımız 
bizim malımız olarak kalacaktır, bunu satmaya 
hakkınız yoktur. 

Bu kanunu tedvin eden Halk Partisi, o za
man tek bir siyasi parti halinde, Anayasanın 69 
nen maddesine aykırı olarak kendisine bir imti
yaz temin etmişti. Halbuki Anayasaya aykırı 
olarak tanzim edilen kanunlarla bir hak iktisap 
edilemez, burada da Halk Partisi, o zamanki nü
fuzuna dayanarak, bu imtiyazı âdeta gasbetmiş-
tir. 

, İşte bu teklifi kabul etmekle gasbedilmiş olan 
bu imtiyazı kaldırmış olacaksınız. Bu suretle de 
partiler arasında kanun kargısında bir müsavat 
temin etmiş bulunacaksınız. Kabulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
HAMDÎ -ORHON • (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar; Cemiyetler Kanununun üç maddesi
nin tadili teklif edilmektedir. Burada konuşan 
arkadaşımız kanun teklifinin sahibidir, bir ta
sarı da Hükümetten gelmiştir. 

Bu tasarı üç noktayı ihtiva etmektedir. 
Birisi, şekle ait noktalarda, şekle ait husus

larda cemiyetlerin, hakkında yapılacak kanuni 
takibatın neticesinde feshedilmesi için mahkeme
lere yetki verilmesidir. Bunlar hangileridir? Bir 
cemiyet askerliğe hazırlayıcı usulleri tatbik eder
se; bir cemiyet yurt dışında olan cemiyetleri Tür-
kiyede İmrmıya teşebbüs ederse; memurlar bu
lundukları iğin sıfat ve mahiyeti hakkında cemi-
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| yet kurarlarsa; talebe cemiyetleri siyasetle işti

gal ederlerse; teşkili memnu olan cemiyetleri 
Türkiye dışında kuranlar Türkiye'de bu cemi
yetleri kurmak isterlerse bunlar hakkında adlî 
takibat yapılır ve bu cemiyetler neticede mahke
me hükmü ile feshedilir. 

Arkadaşlaar; burada müdafaa edilen ve 11 nci 
maddede tesbit edilen hususların müdafaası ve 
kabulü caizdir. Yalnız bunlar arasında Talebe 
cemiyetlerinin fesih tehdidi altında bulundurul
masını ve bu cemiyetleri, diğer saydığım, âdeta 

.kökü dışarda ve muzır maksatlarla kurulan cemi
yetler meyanmcla sayılmasını şahsan asla uygun 
bulmamaktayım. (Siyasetle iştigal ederse sesleri). 
Cemiyetler, siyasetle iştigal ederse takibatı ka
nuniye yapılabilir. Onların idare heyetleri, 
hakkında cezai müeyyideler konulabilir. Ama, fe
sih tehdidi altında bu cemiyetleri tutmak yerinde 
bir tedbir olmaz kanaatindeyim. 

İkincisi; bu mühim, olan noktalardan birisi 
de şudur: Demin Gürkan arkadaş dediler k i : 
«Halk Partisi kendisine imtiyaz sağlıyan bir 
maddeyi müktesep hak müessesesinin içine gire
rek Cemiyetler Kanununun bünyesine koydu
lar.» Şimdi arkadaşlar; bu o kadarla kalmıyor, 
hâdise şudur: Cemiyetler Kanunu tedvin edilir
ken o zamanın tek partisi bir cemiyet sistemi 
içinde bulunduğu için, siyasi parti olarak yal
nız Halk Partisine ve diğer hayır cemiyet
leri.,, m enafii umumiyeye hadim cemiyetler ve 
çeşitli cemiyetlere bir müktesep hak tanımak 
yoluna gidilmiştir. C. II. Partisinin mükte
sep haktan faydalanarak edindiği gayrimenkul-
ler, biliyorsunuz ki, B. M. Meclisinden çıkan son 
bir kanunla, Halkevleri mevzuu ile, tarihin si
nesine terk edilerek halledilmiş gitmiştir. Şim
di bence ehemmiyet verilecek şey hukuk pren
sipleridir. Müktesep hak müessesesini artık 
zedeliyecek bir mevzu ortada var mıdır, yok 
mudur? Bugün artık elinde Cemiyetler Kanu
nunun 17 nci maddesinde- yazıldığı gibi maksat 
dışında elde edilmiş namütenahi gayrimenkul-
lere sahip, siyasi cemiyet olsun veya olmasın, 
cemiyet var mıdır ki, bir hakkı müktesep mües
sesesi, bir fıkranın kaldırılması suretiyle orta
dan kaldırılmak isteniyor? Bununla da kalın
mıyor - ve mühim olan nokta da budur - Hü
kümet, teklifinde muvakkat madde olarak hak-

I ki müktesebi ortadan kaldıran maddeyi kal-
| diriyor ama daha ileri gitmiyor; teklif"sahi-

—.451 — 
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binin isteği de bu. Bu madde Adalet Komisyo
nunda tedvin edilirken istikamet başka nokta
lara yöneliyor. Yeni tedvin edilen maddede de 
komisyon diyor ki: «Bir cemiyet, gayesi dışında, 
gayesinden fazla bir mal iktisap etmiş ise Hü
kümet karariyle bir yıl zarfında bu mallarını 
elinden çıkarmaya davet edilir. Eğer mallarını 
ellerinden çıkarmazsa Maliye Vekili tarafın
dan, sanki icra memuru imiş gibi, cemiyetlerin 
malı haraç mezat satılır parası, siyasi parti ol
sun, olmasın ona tevdi edilir.» Arkadaşlar, bu
nun izahı asla mümkün değildir; Hükümet ve' 
teklif sahibi böyle bir lepte, böyle, bir teklifte 
bulunmamıştır. Bunun ifade- ettiği mâna ne
dir? Bunun ifade ettiği mana iktidarda bulu
nan siyasi bir partinin, iktidar Hükümetinin, 
iktidarda olmıyan bir siyasi partinin emvali 
gayrimenkulesi üzerinde takdir, ölçüsüne daya
narak karar alma yetkisini veriyoruz. Bunun 
doğrudan doğruya izahı mümkün değildir. Bu
nun, siyasi tarihimizde olsun, Anayasamızın 
70 rici maddesine göre olsun, izah ve müdafaası 
mümkün değildir. Onun için bu hususların, 
yani Adaİet Komisyonunda bu tasarının bünye-

- sinde yer alan bu mühim unsurun yani âdeta 
siyasi partiler üzerinde siyasi bir baskı mahi
yetini iktisap edecek olan bu hükmün yer alma
sını yüksek Meclisinizin tasvip etmesi müm
kün, müdür? Bu bir iktidar partisinin diğer 
partiler üzerinde bir nevi baskı yapması demek
tir. Onun için kanunun birkaç maddesinde 
mecburiyeti ifade eder gibi görülen veyahut 
fıkra ve maddelerin daha sarih bir hükme va
rılmasını sağlamak maksadiyle yapılan tasarı, 

*• Hükümet teklifinin maksadı ••dışına çıktığı için, 
bu tasarının en son tetkik edilen ve metni mü
zakere mevzuu olan İçişleri Komisyonuna iade 
edilerek ve bunun hakiki maksadına icra edi
lerek ve Hükümet teklifinin bünyesine uygun 
olacak şekilde tekrar tetkik edilmesini ye hak
kı 'müktesep müessesesine dokunulmamasmı 
rica ediyorum. Çünkü hakkı müktesep müesser 
sesi bir cemiyetin temel taşıdır. 

öyle hükümler vardır ki, bir cemiyet kong
resini yapmış, bir hafta zarfında neticesini bil
dirmek mecburiyetindedir. Meselâ Demokrat 
Parti umumi kongresi yapılmış, zühulen bu müd-

* det içinde neticeyi bildirmemiş, Demokrat Par
ti, Halk Partisi veya şu veya bu parti başkanı 
takibata tâbi tutulacaktır, hakkında cezai hü-
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kümler tatbik edilecektir. Bû, ne Hükümetin 
ve ne de bu teklifi yapan arkadaşın teklifinde 
vardır. Komisyon, hangi maksatla olduğunu 
bilmiyorum, bâzı hükümler eklemiştir. Bunların 
ayıklanması için tasarının geldiği yere geri ve
rilmesinin .doğru olacağı kanaatindeyim.— 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAÖ&LU (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlar, Ahmet Gürkan 
arkadaşımız mevzuu" izalı etti. Halk Partili ar
kadaşımız da. bunun siyasi bir baskı olacağını 
söyledi. Hamdi Orhön'ün mucip sebebi şudur: 
Biz hakkı ihkak etmiyoruz, yerine getirmiyo
ruz, noksan iş yapıyoruz, onun için de siyasi 
baskı yapmış oluyoruz. 

Halbuki mesele bunun aksidir. Halk Partisi
nin milletten gasbettiği bir kısım mallar hak
kında bir kanun çıkardık; fakat noksan yap
tık. Çünki Halk Partisi siyasi bir parti olarak, 
bir cemiyetin meşru geliri ne ise yalnız ona sa
hip değildi, Devletten aldı, Hükümetten aldı, 
belediyeden aldı, vilâyetten aldı, Devlet İktisa
di Teşekküllerinden aldı... Hepsini kendine mal 
etti. Biz bunların bir kısmını sahibine iade et
tik, tamamen mi, hayır tamamen yapmadık. Bu 
nispetsizlik, haksızlık ye adaletsizlik açıktır. 
Halk Partisinin meşru geliri, kendi yaptıkları 
Cemiyetler Kanununa göre, kendi nizamnamele
rine göre, hukuk kaidelerine göre azasının aida
tı ve vatandaşların teberruları olmak lâzımdır. 
Halbuki kuruluşundan bugüne kadar azasının 
aidatı ne vatandaşların teberruları bugün dahi 
tetkik edilirse, eski masrafları bir tarafa, bıra
kalım, yalnız 14 Mayıs seçimleri münasebetiyle 
yaptığı masrafları dahi karşılamaz. Biz ne ya
pıyoruz, anlamıyorum. Elde bir kanun var, bu
nun muvakkat maddesi doğrudan doğruya Halk 
Partisi için istisnai bir hüküm kabul etmiş. Biz 
şimdi farkında olmadan bu muvakkat madde
yi değiştirme yoluna gidiyoruz ve böylece Halk 
Partisinin elinde kalmış olan malları kendi 
meşru malı olarak kabul etmiş oluyoruz. Bu, 
çok yanlış bir şeydir arkadaşlar. Bu bakımdan 
bilhassa muvakkat maddenin tadili yolunda hem 
Ahmet Gürkan arkadaşımızın yaptığı teklifin, 
hem de «komisyonlardan geçmiş olan teklifin 
kabul edilmemesi fikrindeyim. Eski vaziyet ol
duğu gibi kalsın ki, biz hakkı yerine getirelim. 
Eğer bunu kabul edersek hakkı yerine getire
meyiş. 

Benim fikrim budur. ' 
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BAŞKAN — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Kıymetli ar

kadaşlarım, mevzu Halk Partisinin gaye ve mak
satları dışında bulunan, gayrimenkullere mütaal-
lik bir, mevzudur. Halk Partisinin halkevleri di
ye milletin sırtından temellük ettiği gayrimen-
kulleri bir kanunla tarihe gömdük,; Sahiplerine 
verdik. Fakat milletten koparılan yalnız gayri-
menkuller miydi? Bunun yanında menkuller ve 
nukut da vardı. O zaman bunun hepsinin ayn,ı 
zamanda mütalâa edilmesini ve tasfiyesini iste
miştik. Maalesef arkadaşlarımızdan bâzıları 
gayet semih davrandılar. O kanun yalnız ve yal
nız gayrimenkule şâmil olarak bırakıldı. Bugün, 
bendenizin bir teklifim vardır, o, da yüksek hu
zurunuza-gelecektir, mahiyeti şudur : Halkevle
rine sarf edilmek üzere milletten koparılan ve fa
kat Halkevlerine sarf edilmeyip Halk Partisinin 
zimmetinde kalan, para, ne kadar olursa olsun, 
muhakkak surette Halk Partisince iade edilme
lidir. îade edilmediği takdirde İse muhakkak 
bir kanunla istirdat olunmalıdır. 

BAŞKAN— Bu kanun üzerinde konuşuyor
sunuz değil mi? - " 

AHMET GÜRKAN (Devamla) —j Evet bu 
kanun üzerine geliyorum. Şimdi bununla demek 
istiyorum ki, Abdürrahman Fahri arkadaşımızın 
tezi yerindedir. Fakat mevzu bu değildir. Onun 
zamanı geldiği vakit Halk Partisi bir kanunla 
bu milletten aldığını elbette sahibine ^ a de ede
cektir. ' | 

Burada asıl mevzuubahis olan dâva; bütün 
partiler muvacehesinde eşit hakları teinin eden 
bir kanunun tadili meselesidir. j 

Şimdi arkadaşım Hamdi Orhon, buyurdular 
ki, Hükümete bir mahkeme imiş gibi, geniş bir 
takdir hakkı veriyoruz. 

Arkadaşlar, bu kanunun 17 nci maddesini 
tedvin eden onlardı. 17 nci madde i diyor ki; 
Bir Cemiyet, maksat ve gaye dışında vesayet 
yoliyle veya hibe yoliyle her hangi bir gayrimen
kule sahip olursa Hükümetin göstereceği bir müd
dete kadar onu satmaya mecburdur. Satmadığı 
zaman Hükümet satacaktır. Biz de o maddeye 
mütenazır olarak teklif ettiğimiz maddede salâ
hiyeti Hükümete veriyoruz. Eğer bir sene zar
fında Halk Partisi kendi gaye ve maksatları için 
kullandıklarının dışındaki gayrimenkullerini pa
raya çevirmezse, Hükümet bunu paraya çevirmek 
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için icabeden, yollardan yürüyecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Hâmid Şevket înce. 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Cemi-

.yetler Kanunu, bir âmıme nizamı kanunudur. 
Âmme kanununda istihdaf edilen gaye, bilhassa 
onun hükmü âmirini, mahıalli tefsir olmıyacak 
şekilde otomoıtikman tatbik etmektir. Şimdi 
Cemiyetler Kanunu yapıldığı zaman Halk Par
tisi; bu kanunun 17 nci maddesindeki bugün yü
rürlüktedir - (hiçbir cemiyet kendi gayesini te
min eden mebaniden ve nıüessesattan gayrı bir 
gayrimenkul sahibi olamaz) demektedir; filha
kika bütün Avrupa memleketlerinde cemiyetler 
için ihtiyaçlarından fazla olan gayrimenkul ta
sarrufu menedilmiştir; nitekim bizde bir ecnebi 
köylerde' geniş mikyasta bir gayrimenkul satm-
jalamaz, çitflik yapamaz; bu* da bir âmme kanu
nu hükmüdür ve bir hükmü âmirdir; cemiyet 
gayrimenkul taciri değildir, barınacak yer bu
lur, orada işini görür; şubeleri, bucakları ço-
galırsa bir daha yapar, fakat o gayrimenkuller, 
ocak ve bucak olaraik kalır; han, hamam, apart
man olarak değil; cemiyet, gayrimenkul taciri 
değildir dedim. Avrupa'da olan bu kaideyi, biz 
de haklı olarak aldık şimdi Halk Partili arka
daşlar : «bu kaideyi koyuyorum ama, benim 
elimdeki mallar bende kalsın». Esasen şimdi 
Muhterem Hamdi Bey meslekdaşım ve arkada
şım, adalet ve hakkaniyet namına değil ancak 
partizanlık namına söz söyliyor. Nalıncı keseri 
gibi kendisine yontuyor. Yahu! Avrupa'nın ka
bul ettiği bir hüküm umumi olduğuna göre sen 
kendini nasıl istisna ediyorsun, Halk Partisi 
efendi? Sonra bilirsiniz ki, nizamı âmme ka
nunları makabline, şâmil hükümleri taşır. Şim
di biz burada kendi ellerinde kalan, muvakkat 
maddenin B bendini teşkil eden şeyleri de, 
Halk Partililerin ellerinden .alırken bunları 
da Halk Partisinden almadık. Fakat bu bendi 
bu istisnayı. bu maddenin sinesinde yaşatanla
yız. B bendini kaldırmakla demek istiyoruz ki, 
«elindeki gayrimenkulleri sat cebine koy para
sını» Binaenaleyh diyoruz ki, bu kanunla bu 
istisııayi kaldırıyoruz. Satın, parasını cebinize 
koyun diyoruz. Daha ne yapalım, Halkevleri gi
bi millete verin, demiyoruz, bize verin demiyo
ruz. Bunun sahibi sensin diyoruz. Buna itir(az 
olur unu? Bir hakkı müktesep, kanuna, ahlâka 
ve âmme nizamına uygun olmazsa, bir kanun 
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yapıvermekle hakkı müktesep teşekkül etmez. 
Bunun müdafaasını yapan arkadaşı, bir ilmî en
cümeni dânişe sağırsak, eğer kendisi bitaraf 
bir ilim adamı ise bu mütalâayı, verebilir mi? 
Veremez. Ama partizanlık bu işleri yaptırır 
insana... Binaenaleyh Adalet Encümeninin bu 
fıkrayı ilâve etmesi, Hükümet tarafından gelen 
kanunun noksanlığını telâfi maksadına matuf
tur. Hükümet sadece B bendini kaldırmıştır. 
. Bu bent Halk Partisinin bugün şu dakikada,, 
İni kanun yürürlüğe girerse, uhdei mülkiyetinde 
bulunan malları bir sene içinde kendileri ta
rafından tasfiye edilecektir. Bu itibarla Adalet 
Komisyonu, adlî vaziesini, vicdani görevini 
yapmış, Hükümetin mutlak olarak sevkettiği 
kuru bendi, salçalamış, ciddî ve hukuki man-
zarasiyle huzurunuza, sunmuştur. Kabulünü rica 
ederim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, 
huzurunuza ikinci defa Sayın Ince'nin müda
halesi üzerine gelmiş bulunuyorum. Burada ko
nuşurken beni biraz dinlemek lûtfunda bulun
salardı partizan gibi bir kelimeyi kullanmazlar
dı. Çünkü kendileri o mevkie düştüler. Ben di
yorum ki; Hükümet, haklı olarak kendisinin 
bâzı salâhiyetlerle teçhiz edilmesi için bir teklif 
getirmiştir. O teklifinde şu şu şekilde teşekkül 
eden cemiyetler, cemiyetin bünyesine muzır olu
yorlar, mahkemelerin yetkisi olmadığı için bun
ları feshedemiyoruz. Tamam. Bunların işine 
gençlik teşekküllerini sokmayınız, bunları bu 
arada mütalâa etmiyelim diyorum. Bu bir. 

ikincisi; hakkı müktesep müessesesi huku
kun temelidir. Üstadım bu işte zannederim beni 
tasvip buyururlar, niçin kalkıyor kalksın, İs
rar ettiğimiz yok. Rolü kalmamıştır: Hükümet 
bu kanunu sevkederken hatırınıza gelir mi ki 
Halk Partisini istihdaf ederek bu kanunu ge
tirmiştir. O zaman Hükümet müşkül duruma 
düşer. Umarım ki Hükümet böyle birşey isteme
miştir. Rejimin tertemiz temellerini atmak isti
yoruz. Birbirimize karşı şu veya bu tarzda ta
rizde bulunmaya lüzum yok. Her birimiz siyasi 
bir teşekkül içindeyiz, hâlâ Halk Partisi, De
mokrat Parti/ bunları bırakalım. Halkevlerini 
do aldınız; gitti, mesele yok. Hakkı müktesep 
ister kalsın, ister yitsin, hükmü kalmadı. Ben 
diyorum ki müktesep hak müessesesini muhafa
za edelim. Halk Partisi de bir cemiyettir, Kızıl
ay da bir cemiyettir, Çocuk Esirgeme Kurumu 
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t da bir cemiyettir. Bu cemiyetler ise hayatiye

tini Anayasa 'mn 70 nci maddesinden alır. Bun
ların müktesep haklarını niçin ellerinden alıyo-

r ruz. Ama gitmiş, varsın gitsin; gider. 
İkincisi; Adalet Komisyonu icranın isteme

diği ve hiçbir zaman istemiyeceği bir salâhiyeti, 
Hükümete vermektedir. Hükümet böyle bir sa
lâhiyet istememiştir; isteyemez; çünkü durbin 
bir Hükümet böyle bir salâhiyet istemek gafle
tinde bulunamazdı. Hâlâ bugün memlekette 
Halk Partisi, Demokrat Parti münakaşası yapı
lıyor. Elinizde daha mal kaldı; kalmadı; kal
dıysa bunu satın yoksa Maliye Vekiline sattı
racağız. Ben böyle bir yola Hükümetin müra
caat edeceğini tasavvur edemiyorum. 

Arkadaşlar; buna lüzum, da yoktur. Bugün 
,17 nci madde yaşıyor. Ama Gürkan'ın dediği gi-
; bi yaşamıyor. 17 nci maddeyi aynen okuyo
rum. «Umumi hükümlere tâbi cemiyetler ika
metgâh ve gayeleri için zaruri olanlardan baş
ka gayrimenkula tasarruf edemezler.» Alt ta
rafı umumi hükümlere tâbidir. 

Burada hâlâ Halk Partisi, Demokrat Parti 
mücadelesi şeklinde hareket ediliyor. Memle
kette partiler çoğalmaktadır. Bu iki partiden 
başka memlekette bir de Millet Partisi var; ya
rın (x) partisi çıkacak, bir (y) partisi'çıkacak. 
Onlara da teşmil' ediyoruz... Ne yapıyoruz? 
«Sen şu binayı fazla aldm, sen ,şu gazeteyi faz
la çıkarıyorsun, bunları bir yıl içinde sata
caksın, satmazsan ben satarım.» Diyoruz Hü
kümet böyle bir şey istemiyor ve istemez de... 
Böyle bir salâhiyeti Hükümet istememiştir ve 
istememekte haklıdır. Kanunun 17 nci mad
desi yaşadığına göre, niçin memlekette istikra-

; rı zedeliyecek, partiler arası münasebetleri, ha
vayı rahatsız edecek ve bozacak bu gibi.şeyle- " 
ro ne lüzum var?... Samimî bir insan olarak 
yüksek Meclise bunu arzediyorum. 
' MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) —,' Ya mu

vakkat madde?.. 
HAMDİ ORHON (Devamla) — Ona bir şey 

dediğim yok.. Ben, hakkı müktesep ( müessesesi
ni koruyalım diyorum. Anlaşılıyor yine maksat 
Halk Partisi, yine sizi rahatsız eden Halk Par
tisi. Arkadaşlar bir partinin malını mülkünü 
almakla onu milletin sinesinden söküp atamaz
sınız. (Sağdan bravo sesleri) (Alkışlar) 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem.' arka-
j d aşlarım, önümüze gelen kanun tasarısının bil-
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hassa muvakkat maddesine taallûk eden hük
münün doğru olup olmadığını anlıyabilmeroiz 
için bir kere 17 nci maddenin demokratik bün
yeye muvafık olup olmadığı meselesi üzerin
de durmak lâzımgelir. 

Malûm olduğu üzere 35,12 sayılı Cemiyetler 
Kanunu; Fransız Cemiyetler Kanunu esas it
tihaz edilerek hazırlanmış bir kanundur. Fran
sız Cemiyetler Kanunu, zannederim ki, 1901 ta
rihinde çıkmıştır. Fransa'da cemiyetlerin ku
rulması hususunda büyük bir endişenin hâkim 
olduğu devreye tesadüf ettiği için cemiyetlerin 
kendi gayeleri dışında bir takım mallar edinme
lerine mâni olmak hususunda bir hükmü ihtiva 
etmekte idi. Bizim kanunumuz, bu kanun esas 
ittihaz edilerek hazırlanmış bulunduğu için ay
nen 17 ner maddeye, Fransız Cemiyetler Kanu
nundan aynen alınarak, cemiyetlerin, yani bir 
takım ticari olmıyan gayeler takip eden birlikle
rin kendi gayeleri dışında gayrimenkullcre te
mellük ve tesahup edememeleri şeklinde konmuş 
bulunmaktadır. Yalnız kabul etmek lâzımgelir ki, 
bu hüküm, biraz evvel Hâmid Şevket İnce arka
daşımızın ifade ettiği gibi, bütün Avrupa mev
zuatında mevcut olan bir hüküm değildir. Bu hü
küm sadece Fransız Kanununda mevcut bir hü
kümdür, oradan bizim kanunumuza geçmiş bu
lunmaktadır. Bugün İsviçre'de Cemiyetler Ka
nunu diye bir kanun yoktur. Orada ve Alman
ya'da cemiyetler Medeni Kanun hükümleriyle 
idare olunmaktadır. Ve Medeni Kanun içerisinde 
de şu veya bu mallara ne şekilde tesahup ede
cekleri hakkında tahdidi mahiyette her hangi bir 
hüküm, bulunmamaktadır. Bu misalleri taaddüt. 
ettirmek imkânı vardır. Fakat vaktinizi almamak 
için bunlar üzerinde durmıyacağım. Yalnız şunu 
kabul etmek lâzımdır ki, Anayasada mülk edin
me hakkı Türklerin tabiî haklarındandır diye sa
yıldıktan sonra bunun tahdidi yoluna gitmek 
Anayasaya aykırı bir hüküm koymak demektir. 
Nitekim Halk Partisi vaktiyle Cemiyetler Kanu
nunu çıkarırken, 17 nci maddeyi koymak sure
tiyle, Anayasaya aykırı bir hüküm, koymuştur. 
Ben isterdim ki, hükümet bu tasarıyı getirirken 
Cemiyetler Kanunundan Anayasanın mutlak bir 
şekilde tanımış olduğu mülk edinme hakkını 
tahdit eden 17.nci maddeyi kaldırarak önümüze 
gelsin ve bu suretle demokratik sisteme daha uy
gun mevzuatla karşımıza çıksın. Bu itibarla ben
deniz, Hükümet tasarısında getirilmiş olan ve 
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j -komisyonların.-müzakereleri-'neticesinde yeni bir 

şekil almış olan muvakkat maddenin ve onun ma
tufu bulunan 17 nci maddenin, Anayasanın 70 
nci maddesine mugayir olması dolayısiyle, kabul 
edilmemesi lâzım geldiği kanaatindeyim. 

Bu noktayı tebarüz ettirmek için huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Takdir Yüksek Heyetindir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar; gerek muhalefet partisi 
adına konuşan arkadaşımız ve gerek şimdi Necip 
Bilge arkadaşımız itirazlarını yaparlarken, bir 
takım nazari noktalara temas buyurdular. Ben
deniz de bizzarure Hükümet görüşünü açıklarken 
bu nazari noktalara, kısa dahi olsa, temas etmek 
durumundayım. Yalnız bundan evvel Hamdi ar
kadaşımızın meseleye politik bir mahiyet vermeye 
teşebbüs etmeleri üzerinde durmama izininizi rica 
ederim. 

Arkadaşımız buradan ayrılırken: «bu kanun
dan maksat, Halk Partisidir» dedi.. Hayır arka
daşlar, maksat, memlekette bir cemiyetler nizamı 
kurmaktan ibarettir. Halk Partisinin durumu bu 
nizama aykırı düşerse tashih eder etmeye mec
burdur; Demokrat Partinin durumu aykırı düşer
se tashih eder, etmeye mecburdur; kurulmuş ve 
kurulacak bütün partiler kendilerini bu nizama 
uydurmaya mecbur tutarlar. 

15ski bir rejimden, eski bir zihniyetten yeni 
bir rejime girerken, meseleye «maksat biziz, bizi 
yıkmak istiyorsunuz» şeklinde itirazlarla siyasi 
mahiyet vermek, hakikaten hukuki içtimai ve ni
zami olan mevzulunuzun mahiyetini tamamen 
değiştirir, beyhude münakaşalara yol açar. 
' HAMDİ ORHON (Trabzon) — O mahiyeti 

: biz vermedik, arkadaşlarınız verdi. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Fahri Ağa-

oğlu verdi, 
: BAŞKAN —• Hamdi Bey, müdahale etmeyin, 

t • ' * 
söz istiyorsanız yazayım. 

: SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Arkadaş-
! lanınız Halk Partisinin durumunun, aykırılığını 
: bîr misal olarak söylediler. Eğer bunun gibi baş

ka bir teşekkül varsa çıkar, dersiniz ki o da böy
ledir; o zaman arkadaşlar kusurlarını anlarlar ve 
onu da misal olarak zikrederler. Fakat maalesef 
bu yeni nizama aykrı düşen yegâne teşekkül par-
tinizdir ve tek misal olarak ortadadır. Bunu 

1 zikretmeyelim mi? 
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^önra arkadaşımız fesih meselesine temas bu

yurdular ve htı arada sebeplerin hepsini kabul 
• buyurdular, yalnız siyasetle uğraşan talebe ce

miyeti erinin fesih tehdidi altında bulunmama*smı 
istediler. Niçin? Her hangi bir mucip sebep zik
retmediler. Talebe cemiyetlerinin ve bütün diğer 
gayrisiyasi maksatla kurulmuş cemiyetlerin tâbi 
olduğu nizama onun da tâbi olması lâzımgelir. 
Yoksa onu istisna etmek demek, hem bir yandan 
talebe siyasetle iştigal etmek için cemiyet kura
maz demek, hem de buna göz yummak olur ve 
bu suretle bîr fikir tezadının, içine kendimizi at
mış oluruz arkadaşlar. 

Arkadaşlar; siyasi maksatlar dışında kurul
muş olan cemiyetlerin siyasetle uğraşmaları hâdi
selerinin bir cemiyette ne çeşit tahripler yaptığı
nı, ne gibi neticeler doğurduğunu gösteren tarihî 
misallerimiz çoktur. 

Şimdi Necip Bilge arkadaşımızın itirazlarına 
geliyorum: Necip Bilge; arkadaşımız diyor ki; 
başka 'memleketlerin Cemiyetler Kanununda, ce
miyetlerin gayeleri dışında mal iktisap etmeyi 
yasak eden hükümler yoktur. 

Ben aflarma mağruren, başka memleketlerin 
medeni kanunlarını tetkik etmişler midir t Bu
nu öğrenmek isterim. Bendenize öyle geliyor ki, 
başka memleketlerin medeni kanunlarında cemi
yetler kanunlarında aradıkları hükümleri bulacak
lardır. Bu hukuk mefhumunun tabiî ve zaruri 
bir icabıdır. Bir hayır cemiyetinin maksadı dı
şında ticaretle iştigal etmesini hiçbir vazııkanun 
kabul etmiş değildir, ve bunun mülkiyet rejimi 
ile de alâkası yoktur. Bir cemiyet tasavvur edile
bilir ki azaları onu mülk edinmek için kurulmuş
lardır. Bu cemiyet istediği kadar mülk edinir. Fa
kat bir cemiyet tasavvur ediniz ki, talebe okut
mak maksadiyle kurulmuştur ve fakat bu mak
sadın dışında muameleler yapmak için kendisine 
imkânlar veren mülkler" edinmektedir. Aziz ar
kadaşımız kıymetli profesÖrümüzdür. Mülkiyet 
rejimini cemiyetler için buyurdukları mânada 
kabul etmiş olan bir kanunu demokratik memle
ketlerde bulup gösteremezler; Yani bir memle
ket. gösteremezler ki, orada cemiyetlerin namü
tenahi ve istedikleri kadar, tüzüklerinde yazılı 
maksatlar dışında, mülk iktisap etmek üzere ta
sarrufta bulunmalarına mesağ verilsin. Bendeniz 
böyle bir kanun bulacaklarını zannetmiyorum. 
Bulup gösterdikleri takdirde hem biz hem de he
yeti aliyeniz tenevvür etmiş olur!. 

4.İ952 . 6 : 1 
I Yine Hamdi arkadaşıma döneceğim, müİde-
' sep hak meselesine geleceğim"; Arkadaşımız, 17 

n,ci maddenin muvakkat maddesi dolayı siyle ih
lâl edilecek bir müktesep , haktan bahsediyorlar. 
Hangi müktesep haktan bahsediyorlar! Eğer 
kabul ediyorlarsa ki, bu kanun bir rejim kanu
nudur. Biı.' nizamı âmme kanunudur, o hal
de müktesep hak diye - bir j nazariyeye 
saplanmamaları lâzımdır. Çok kaba bir misal 
vereceğim; farzediniz ki, günün birinde her han
gi bir memlekette mülkiyet rejimini daraltan bir 
nizamı âmme Kanunu çıkartılıyor, deniliyor ki, 
her vatandaş 20 dönümden fazla toprak sahibi 
olamaz* ama o kanunun çıktığı ana kadar 50 bin, 
100 bin dönüm araziye sahip olmuş olanların 
müktesep hakları bakidir; 

O zaman ortada iki rejim var demektir : 
Bir tarafta O kanun çıkıncaya kadar şu veya 
bu şekilde mal iktisap etmiş olanların mülkiyet 
rejimi, diğer tarafta hattâ doğmamış nesilleri 
bağhyan tahdit edilmiş mülkiyet rejimi! Hu
kuk havsalası bunu alamaz. (Soldanı bravo ses
leri). Bu kanunun müzakeresinde müktesep 
hak nazariyesine dayanmasınlar. 
. Sonra Hükümet 17 nci maddenin muvakkat 

frkrasını kaldırırken Adalet komisyonunun ilâ
ve etmiş bulunduğu maddeyi ilâve etmeden gel
di, dediler. 

Arkadaşlar, Hükümet muayyen bir zaman
daki görüşlerini ve düşüncelerini, bir kanun ta
sarısı halinde Yüksek Meclise getirmiştir. Gel
diği andan itibaren her tasarı Yüksek Meclisin 

I malıdır. Onun üzerindeki ilâvelerde Hükümeti--
niz, mütehassıs bir komisyonunuz olarak ancak 
noktai nazarını söyler. Bendeniz samimiyetle, 
açıkça ifade edeyim ki, Adalet Komisyonunun yap-
dığı ilâve hukukun zaruri bir neticesinden iba
rettir. Başka türlü tasavvuru mümkün değil
di. Niçin mümkün değildi, arzedeyim: Bundan 
evvel kısaca dedim ki, iki nizamı âmme rejimi 

I yanyana olamaz. İşte Adalet Komisyonu bu flk-
I rayı bu hukuki mecburiyetle buraya koymuş 
I bulunmaktadır. Bunu bir kere kabul ettikten 

sonra Hükümet tasarısında••• o fıkranın eksik 
I olarak geldiğini bendeniz itiraf etmek mecburi-
I yetindeyim. (Soldan i Bravo sesleri). Ne .ola

cak1? Farzedelim ki, Adalet Komisyonunun bu 
ilâvesini Heyeti Aliyeniz reddetti; bu takdirde 
tatbikatta müşkülât bağlıyacaktır. Yani Halk 

I Partisi veya her hangi bir teşekkül eski kanunun, 

— 456 — 



B : 63 18.4 
muvakkat maddesiyle iktisap , etmiş oldukları I 
malları muhafazada devam edeceklerdir. Di
yeceksiniz ki, biz kendimiz satarız, yahut o te
şekküllerin sahipleri satarlar, ya satmazlarsa? 

HAMDİ ORHUN (Trabzon) — Mahkemeye, 
mahkemeye. : 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
O halde siz bizden ancak âdil müeyyideler talep 
edebilirsiniz. Yoksa bu fıkranın ilâvesi doğru 
değildir demek hukuki mütalâa ve düşünceye 
sığmaz. ' 

Bu adalet ölçüsünü Adalet Komisyonunuz 
aradı mı, aramadı mı? Bendeniz öyle zannedi
yorum ki aradı arkadaşlar. Çünkü mahkeme ka
pısını kapamamıştır Evvelâ bir sene gibi bü
yük bir müddet bırakıyor, diyor ki, bu bir sene 
içinde ihtiyacın olmadığına kanaat getireceğin 
mallarım tasfiye et, yapamadığımız takdirde 
Bakanlar Kurulu bunları satar ve parasını size 
tevdi eder. 

Arkadaşımızın korkusu var. Bakanlar Ku
rulu siyasi mülâhazalarla, mensup bulunduğu 
partisinin iktidarını takviye maksadiyle' gayri 
kanuni yola gider diye endişe ediyor! 

Arkadaşlar, Bakanlar Kurulu bu memleket
te bundan çok daha mühim hususlarda karar
lar veriyor ve vermek salâhiyetindedir. Bakan
lar Kurulunun bu kanunun tatbikmda kendisi
ne muhalif addettiği bir partiyi siyaseten ve ma
lî cepheden yakalıyarak yere vuracağını iddia 
eden zat, aynı zihniyetle günün birinde o teşek
külü büsbütün yok etmek maksadiyle her han
gi bir ihtilâl hazırlamakla *da itham etmesin
den korkabilir. 

Arkadaşlar, bütün münasebetlerde hüsnü 
niyet esastır; suiniyete dayanan tesisler kura
mayız. Suiniyete dayanan tesisler, bu memleketi, 
en hafifini söylüyorum, kırtasiyeciliğe sürükler. 
Arkadaşımız Halk Partisinin böyle bir vehim 
içinde bulunduğunu açıklamış bulundu! Açıkla
ması iyi ama bu vehim niçin?.. 

HAMDİ ORHON (Ordu) — Arada bir mü
temadiyen vehimden falandan bahsediyorsunuz. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun efendim, söz 
istiyorsanız isminizi yazayım., 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Sonra ar
kadaşlar Bakanlar Kurulunun kararma karşı 
Devlet Şûrası kapısı açıktır, mahkeme kapıları | 

L1952 O : 2 
I açıktır. Adalet Encümeni deseydi ki 'Bakanlar 

Kurulu kararma karşı itiraz edilemez, mahkeme 
kapısı kapalıdır, bu takdirde kendileriyle bera
berdim. Adalet Komisyonu böyle bir şey koy
mamıştır. ' ' '"""' 

Şimdi arkadaşlar Hükümetimizin görüşünü 
kısaca arzedeyim. Geçmiş bir devrin, o devri 
tenkid için arzetmiyorum, öyle bâzı bakiyeleri 
vardır ki onları daha. fazla bekletemeyiz. Cemi
yetler Kanununun bir yandan Hükümetçe, di
ğer taraftan Ahmet Gürkan arkadaşımız eliyle 
getirilmiş olan bu tadilâtı artık beklemeye mü
tehammil değildir. Yalnız cemiyet nizamı bakı
mından değil aynı zamanda adalet vicdanımız, 
adalet hislerimiz bakımından da bu, bir an ev
vel kavuşmamız lâzımgelen bir rejime aittir. 
Bunun üzerinde adalet ölçüsünü eksik bulursa
nız değiştirebilirsiniz, fakat bura da müktesep • 
hak nazariyesi bahis mevzuu olamaz. Müktesep 
hakka dayanarak memlekette iki rejim yarat
mak mümkün olamaz. 

Bizim nihai görüşümüz bundan ibarettir ar
kadaşlar. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN —. Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz Hamdi Orlıon 
arkadaşımızın müktesep hak hakkındaki fikir
lerine maalesef iştirak edemiyeeeğim. Âmme hu
kukunda', âmme kanunları malûmu âliniz huku
ki ifadesiyle şart kaidedir yani kaide tasarruf
tur, objektif kaideleri ihtiva eder. Binaena
leyh âmme kanunlarında Samet Beyefendinin 
de temas ettiği gibi, hakikaten iki rejim yara
tıcı hükümler vaz'edilemez. Bendeniz de bir mi
sal vereyim; şimdi farz edelim ki; bir kanun 
seçmenlik hakkını 18 yaşa bağlıyor,. 18 yaşını 
bitirenler seçmendir diyor; 18 yaşındakiler rey
lerini kullanıyorlar, beş ay sonra kanun değişi
yor, on sekiz yaş yirmiye çıkıyor, ikinci seçim 
başlıyor... Şimdi 18 yaşdan bahsedilip mükte
sep haktan bahsedilebilir mi? Edilemez tabiî. 
Bu itibarla burada da kanun 17 nei maddesiy
le bir kaide vaz'etmiştir; diyor ki : «Cemiyet
ler kendi gayelerinin dışında gayrimenkul ta
sarruf ve temellükünde bulunamazlar.» Ve böy
le bir kaide vaz'ediyor. 

Şimdi, o zaman.bu kanunu yapan iktidar, bu 
umumi kaideye muhalif ve muarız olarak 
bir imtiyaz unsuru çıkarıyor. Diyor ki : «Yal-

I nız biz bundan müstesnayız.» Ve bu suretle ha-
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'kikaten iki rejim husule getiriliyor. Bu ka
nun meriyette iken, cemiyetlere gayrimenkulu 
temellük hakkı tanımıyor. 

Diğer taraftan kendisi bu haktan istifade 
ederek diyor ki : «Bu bir müktesep haktır.» 
Bunda bir müktesep hak mevzuubâhs olur mu? 

Bir misal daha yereyim; bir kanun 25 sene
yi dolduran memurlara arzusiyle tekaütlük 
hakkı veriyor, bunu mütaakıp bir kanunda , 
bu müddeti 30 seneye çıkarıyor. îki senelik bir 
memur «Ben tekaütlük müddeti 25 sene olduğu 
sırada vazife kabul ettim» diye müktesep hak 
iddia edemem. Çünkü bu gibi âmme kanunları, 
arzettiğiıh veçhile, ' objektif umumi kaideler 
vaz'eder. Bu "itibarla buradaki müktesep hakkı 
ben, Hamdı Orhon arkadaşımızın anladığı mâ
nada anlamıyorum. Burada bir incelik vardır: 

. Biz bu cemiyetlerin bugün' tasarrufları altında 
*-bulunan gayrim enkulleri ellerinden almıyoruz, 
onların sübjektif haklarına hürmet ediyoruz, 
satacaksın parasını alacaksın eliyoruz. Biz gay-
rimenkullerini tamamen ellerinden alacak bir 
hüküm vaz'etmiş olsaydık, o zaman sübjektif 
haklarına tecavüz etmiş sayılırdık, halbuki 
böyle bir şey yoktur. Bendenizin nâçiz kanaati-

,' m o ĝ ore müktesep hak müessesesi burada mev
zuu bahis değildiı.'. Elimizdeki kanun bir anime 
kanunudur. İki rejim yaratan âmme kanunlar 
hukuk nizamına aykırı olur. Biz onların boz
muş olduğu bir hukuki nizamı, yeniden tesis 
ediyor, prensip vaz'zediyoruz. 

Arkadaşlar, bir şeyin presibi kendi bünye
sinin nizamıdır. Kendi bünyesinin nizamını. 
bozarsa prensipten bahsedilebilir mi? 

Mâruzâtım bundan ibarettir.' 
BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, Sayın Başbakan YardımjC'isı benim söz
lerime karşı, «bir hayır cemiyetinin ticaretle iş
tigal etmesi, mülk ticareti yapması doğru mu
dur, meşru mudur, arkadaşlar tasvip eder mi.» 
şeklinde sual sordular. Bundan sonra da «başka 
memleketlerde cemiyetlerin kendi gayelerinin 
dışında mal mülk edinecekleri, gayrimenkul sa
hibi olacakları hakkında bir hüküm var mıdır, 
bunun misalini versinler» dediler. 

Yanılmıyorsam bundan evvelki beyanâtımda 
bunun misallerini vermiştim. İsviçre Medeni Ka
nunu anisal göstermiş ve onda cemiyetlerin mülk 
edinmesi hususunda her hangi bir tahdide tâbi 

4.1952 0 : 2 
J . oilmadıgını" tebarüz ettirmiştim. Bizim Medeni 

Kanunumuz İsviçre Medeni Kanunundan aynen 
alınmıştır, bu kanun cemiyetlere ait 'olalı hü
kümlerinde, cemiyetlerin mülk edinmesi husu
sunda her hangi bir tahdide dair bir hükme rast
lanmaz. Böyle bir hüküm Medeni Kanunda bu
lunmadığı içindir ki; Cemiyetler Kanununun 17 
nci maddesine .girmiş,bulunmaktadır. Eğer Me
deni Kanunda bulunsaydı, Cemiyetler Kanunun
da bunu ayrıca tasrihe lüzum kalmazdı. Biraz 
evvel de tekrar ettim, Başbakan. Yardımcısının, 
hayır cemiyetlerinin ticaretle uğraşması doğru 
mudur sualine cevaben arzedeyim ki; tabiî doğ
ru değildir. Ancak bunun müeyyidesi böyle ti
caretle uğraşan hayır müessesesinin yani cemi
yetlerin mallarının satılması değildir. Onun 
müeyyidesi; kendi ismi ne olursa olsun, ticaretle 
uğraşan bir müessesenin Ticaret Kanununa tâbi 
olmasıdır. Şu halde eğer bir cemiyet; kendisinin 
adı cemiyet olmasına rağmen ticaret gayeleri 
güdecek olursa, mal alıp satarsa, onun kârını da 
azasına, dağıtırsa, bunun, müeyyidesi, o müesse
senin bir şirket addedilmesinden ibarettir. Bi
naenaleyh Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi 
olur. Kazanca tâbi olur. Yoksa onun elindeki 
malların satılması mevzuubahis olmaz. Onun mal
larının satılması hususundaki her hangi bir hü
küm, biraz evvel de bahsettiğim gibi, Anayasanın 
70 nci maddesine aykırıdır. Bu maddeyi aynen 
okuyayım: 

«Kişi dokunulmazlığı, vicdan, düşünme, söz, 
yayım, yolculuk, bağıt, çalışma, mülk edinme, 

•malını ve hakkım kullanma, toplanma, dernek 
kurma, ortaklık kurma hakları ve hürriyetleri 
Türklerin tabiî haklarındandır.» 

Demek ki, bu madde, burada gördüğünüz üze
re, Türklerin tabiî hakları arasında mülk. sahibi 
olmak, dernek kurmak, -hakkından bahsetmekte
dir. bunlar, Hiç bir kayıt olmadan, Türklerin ta
biî hakkı olarak sıralanmış bulunmaktadır. 

Türklerden maksat sadece fertler değildir. 
Hükmi şahsiyetler de bunun içine dâhildir. Me
selâ bağıt yapmak hürriyeti fertler için tanınıp 
da hükmi şahsiyetler için tanınmamak imkânı 
yoktur. Ayrıca "mülk edinme," mâlim ve hakkım 
kullanma hakkı sadece fertler için değil, onların 
meydana getirdikleri topluluklar için de mevzuu
bahis ve hiç bir kayıt ve tahdide tâbi ölmıyan 
mutlak mahiyeti haiz bir hak vâziyetindedir; Bi-

j n aenal eyh böyle bir • anayasa hükmü mevcut iken 
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Cemiyetler Kanununa; şu veya bu şekildeki cemi
yetlerin gayeleri 'dışında mal edinmelerini mene-
decek bir hüküm koymak arzcttiğim gibi Anaya
sanın 72'rici maddesine tamamen aykırıdır. Ben
deniz Anayasaya aykırı olduğunu iddia* ettim. 
Sayın Başbakan Yardımcısının Cemiyetler Kanu
nunun 17 nci maddesinin ve ona istinaden kon
muş olan muvakkat ikinci maddesinin Anayasa
nın şu hükmü ile nasıl telif edileceğini izah et
melerini rica edeceğim. 

1952 0 : 2 
BAŞKAN —• Başka söz istiyenler vardır, fa

kat vakit gecikmiştir. Divan namına ârzediyo-
rum; 22 Nisan Salı ve onu takip eden gün resmî 
tatile rastlamaktadır gelecek birleşimin 25 Nisan 
Cuma günü olmasını kabul edenler... Kabul Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde 25 Nisan Cuma günü toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

6. — SORALAR VE CEVAPLAR 

A YAZILI SORULAR 

1. — Sinob Milletvekili Server Somuncuoğ-
lü'nun, Maraş Ticaret ve 8anayi Odası seçimleri
nin hangi sebebe dayanılarak iptal edildiğine ve 
Oâanıri lağvı sebebine dair sorusuna Ekonomi ve 
'ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı cevabı 
(6/574). 

7 Şubat 1952 
R M. M. Yüksek Başkanlığına 

Maraş Ticaret ve Sanayi Odası hakkında aşağı
daki noktaların yazılı olarak Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim; 

1. — Oda seçimleri hangi sebeple iptal edil
miştir? 

2. — İptal kararını Maraş Valiliğine tebliğ 
eden emrin tarih ve numarası nedir? 

3. —- Odanın lağvına sebep ne olmuştur? 
4. — Odanın lağvı hangi tarih ve hangi sa

yılı emirle tebliğ edilmiştir? 
Saygılarımla. 

Sinob Milletvekili 
/ . Server Somuncuoğlu ' 

, T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Özel : 1/226 

17 . IV . 1952 

T. B. M. M. Başkanlığına 
9 . I I . 1952 gün ve 6/574 - 3082, 6741 sayılı 

yazıya O. 
Sinob Milletvekili Server Somuncuoğlu'nun, | 

]\laraş Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri hak
kındaki yazılı soru önergesinde istediği malûmat 
ilişik olarak gönderilmiştir. 

İlgili milletvekiline duyurulmasına müsaade
lerinizi saygı ile rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı a. 
İmza okunamadı 

Maraş Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri hak
kında not 

1. 25 . XI .1951 tarihnde yapılan Maraş 
Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde C. H. P. 
Adaylarının isimlerini havi matbu rey puslala-
rınııı kullanılmış olduğu, seçim kurulu Başka
nı Ali Kiper'in seçim tutanağına derceylediği 
muhalefet şerhinden anlaşıldığından ve oda 
seçimlerinde siyasi partilerin matbu rey puslu
ları bulundurmaları kanun hükümleri ile kabili 
telif olmadığından seçimin iptal edilmiş sayı
larak 5590 sayılı Kanun hükümlerine uygun 
şekilde yeniden seçim ' yapılması lâzımgeldiği 
hususunda Maraş Valiliğinin nazarı dikkati çe
kilmiştir. 

2. Ticaret ve sanayi odası seçimlerinin ip
tali hususunda Maraş Valiliğine yazılan tezkere 
6 . XII . 1951 tarih ve 4/11008 sayılıdır.. 

3. 5590 sayılı Kanunun geçici birinci mad
desine göre Ankara, İstanbul ye İzmir Ticaret 
ve -Sanayi odalariyle Ticaret Borsaları Tüzüğü
nün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
diğer oda ve borsalar ise altı ay zarfında du
rumlarını bu kanuna uydurmaya mecburdurlar. 

— 459 — 



B •: 63 18.4 
Tüzük 22 . VI . 1953 • tarihinde yürürlüğe 

girmiş ve intibak müddeti de 22 ."XII . 1.951 
günü sona ermiştir. 

Maraş Ticaret ve Sanayi Odası 22 . XI I . 1951. 
tarihine kadar durumunu yeni kanuna uydura
madığından yukarda mevzuubahis geçici-birin
ci maddeye göre Bakanlığımızca fesih ve tasfi 
yesi cihetine gidilmiştir. 

4. Odanın fesih ve tasfiyesi hususunda Ma-
raş Valiliğine 14 . I . 1952 tarih ve 4/540 sayılı 
yazımızla- talimat verilmiştir. 

2. — Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, 
seçimleri feshedilmiş bulunan Malatya Ticaret 
Odasının mütaakıp seçimlerinin bugüne kadar 
geciktirilmesi sebebine dair sorusuna Ekonomi ve 
ticaret Bakanı Mııhlis Ete'nin yazılı cevabı 
(6/621) 

2 . IV .1952 
T. B. M Meclisi Başkanlığına 

Seçimleri feshedilmiş bulunan Malatya Tica
ret Odasının mütaakıp seçimlerinin bugüne ka
dar geciktirilmesi sebebinin İçtüzüğün 149 ve 
mütaakıp maddeleri gereğince Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâlet buyurulmasını saygı ile dilerim, 

Malatya Milletvekili 
Mehmet Kartal 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret 17.IV.1952 

Bakanlığı 
Hususi Kalcım 

Müdürlüğü 
Özel : 1/225 

T. B. M. M. 'Başkanlığımla 

4 . IV. 1952 gün ve 6/621-3356-7323 sayılı 
3'azıya cevap. 

Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Ma
latya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri hak
kındaki yazılı soru önergesinde istediği malû-
ımat ilişik olarak gönderilmiştir. 

İlgili milletvekiliğine duyurul'masmıa ımüsaa
delerinizi saygı ile rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı A. 
Okunamadı 

1952 : 2 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri hak

kında not 
1. Ticaret ve Sanayi Odalariylo Ticaret 

Borsalarına dair olan 5590 sayılı Kanuna ait 
tüzüğün 67 nci maddesinde «her seçmen tam sa
yı kadar asil ve bunun bir misli yedek üye se
çer. Yedeklerden tam sayıdan fazla olarak se
çilenler aldıkları oy sırasiyle yedek sayılırlar» 
denilmek suretiyle, meslek komitelerine seçilecek 
üye adedi kadar asıl üye ile bir bu kadar yedek 
üyenin ayrı ayrı gösterilmeleri, yani oy pus-
lalarmda hangi adayların asil hangilerinin ye
dek olarak vazife görmelerinin arzu edildiğinin 
açıkça belirtilmesi prensibi vaz'edilmiştir. Ka
nuna intibak maksadiyle 28 . X . 1951 Pazar 
günü seçimlerini yapan Malatya Ticaret ve Sa
nayi Odasının Bakanlığımıza gönderilen seçim 
tutanaklarının tetkiki sırasında, yukarda izah 
edilen prensibe uygun hareket edilmediği, sıra
siyle fazla rey alanların asıl tam sayıdan sonra 
gelenlerin ise yedek sayıldığı tesbit edildiğinden, 
seçimlerin tüzük hükümleri dairesinde yenilen
mesi gerektiği hususunda valiliğe 17 . XI . 1951 
tarih ve 4/10394 sayılı yazımızla talimat veril
miştir. 

2. Bu talimat üzerine gerek odadan gerek
se valilikten. muhtelif tarihlerde seçim işlerine 
ait yazılar gelmiş fakat neticenin alındığına dair 
bir işarda bulunulmadığından keyfiyet 11X1952 
tarih ve 4/451 sayılı yazımızla tekit edilmiştir. 

Valilikten cevaben alman 29 . I . 1952 tarih 
ve 2250/35 sayılı yazıda, muntazam tutulmamış 
ve çok eski olan âza kayıt defterlerinin tetkik 
ve seçmek ve seçilmek hakkım haiz tacirlerin tes-
biti için beş kişilik bir komitenin seçim kurulu 
olarak vazife görmeye başlamaları için izin iste
nilmiş, 11 . II . 1952 tarih ve 4/1784 sayılı ya-. 
zımızla bu izin verilmiş ve seçimlerin sonucu 
hakkında malûmat itası 13 . III . 1952 tarih ve 
4/3860 sayılı yazımızla valilikten talep edilmiştir. 

3. 8 . IV . 1952 gün valilikle yapılan tele
fon görüşmelerinde seçimlerin bugüne kadar ge
cikmesi sebebi, yirmi seneden beri esaslı bir tet-
kika tâbi tutulmamış olan odaya ait âza kayıt 
defterlerinin yeni baştan gözden geçirilmesinin 
vo sıhhatli bir seçime esas teşkil edecek olan seç
men listelerinin hazırlanmasının kısa bir za
manda neticeye bağlanmasının mümkün olama
ması ve seçim kuruluna tâyin edilen dört tüccar 
ile Ziraat Bankası Müdürünün şahsi ve resmî 
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işleri dolayısiyle toplantıları gereği gibi yapa
mamaları, olarak bildirilmiştir. 

Esasen 5590 sayılı Kanunla seçime tekaddüm 
eden işlerin yapılması, seçim kurallarına bıra

kılmış bulunduğundan, bu kurul vazifesini bi
tirmedikçe, ne mahallin en büyük mülkiye âmi
rinin ne de Bakanlığımızın her hangi bir müda
halede bulunmasına imkân yoktur. 

"• ı" "ı* i'l) ' < 

7. — SÜNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Uluborlu kasabasının ilce merkezi olarak bı-, 
rakılması hakkında: 

Uluborlu'yu kalkındırma derneği Nazilli şu
besi başkanı; 

30 Uluborlulu adına Zehra Erbil; 
Uluborluyu kalkındırma derneği bagkanı ve 

üyeleriyle, yüksek tahsil gençleri temsilcisi; 

Kayseri'de oturan 85 Uluborlulu adına Meh
met Erdemli; 

Uluborlulu Demokrat Parti tdare Kurulun
dan Ömer Kılıç ve 

Keçiborlu'daki Uluborlular adma Tevfik Do
ğan 'm, telgrafları. 

Birleşim 

49 

Sayfa 

1083 

DÜ2ELTÎŞ 

Sütun Satır 

2 9 

Yanlış 

Besni 

Doğru 

Pötürge 

»' ı mil ıi', "I) '| ıı f u l nı]') 
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Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet komis

yonları raporları (1/287) 

T.C. '•'••" * 

Başbakanlık 1. XII. 1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Bayı : 71/2153, 6/4003 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1631 numaralı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 4 ncü maddesinin tadili hakkında Millî Sa
vunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 22 . XI . 1951 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzederim. 

" •" '•'•'" ; Başbakan e 

•• , . ' ;, , , . •'''"•' • :'; *'.- •« '•"" rJV->'"' ," "r'•$"' ". ' ı' ' • , . ' ' Â. At ender es 

GEREKÇE 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun dâvaların tehirine mütedair 4 ncü maddesinin 2 nci fık
rası, seferberlikte silâh altında bulunan ve silâh altına çağrılan bütün askerî şahıslar aleyhine gerek 
umumi mahkemeler ve gerek askerî mahkemeler tarafından kanuni takibat yapılacak suçlardan beş 
seneden ziyade hürriyeti bağlıyan bir cezayı müstelzim bulunanları müstesna olmak üzere sanık 
oldukları diğer suçlara ait dâvalarda, seferberlikte, cephede basit suçlar işlemek suretiyle harbin 
vatandaşlara tahmil ettiği külfetten kurtulmak ve cephe yerine mahkemelerde veya tevkif evlerinde 
vakit geçirmek gayesini güden bâzı zayıf karekterli kimselerin kötü niyetlerini önlemek ve bu su
retle ordunun harb gücünü zayıflatmamak mevcudunu daima muhafaza etmek gayesiyle, ilk ve son 
tahkikat muamelelerinin hazara veya terhislerine kadar tehirini âmirdir. 

Bu hüküm, Askerî Muhakeme Usulü Kanununun kabulünden sonra bugüne kadar tam olarak 
ilk defa Birleşmiş Milletler emrinde bulunan birinci Türk silâhlı kuvvetler komutanlığı mensupları 
hakkında- tatbik sahası bulmuştur. Ancak bu tatbikat neticesinde, ekseriyetle veya yalnız harb zama
nında işlenilebilen bâzı suçlardan 4 ncü maddenin kabul ettiği beş senelik hürriyeti tahdit eden ce
za miktarı kıstasının dununda kalması sebebiyle bu suçların failleri hakkında takibat yapılama
makta ve bu yüzden orduda disiplinsizlik doğması ihtimali belirmiş bulunmaktadır. Bu halin yara
tacağı ağır neticeleri önlemek ancak komutanların aldıkları sair tedbirlerle mümkün olmakta ve ka
nuni müeyyideleri zamanında tatbik imkânı bulunamamaktadır. Bilhassa ve meselâ yalnız harb zama
nında işlenilebilen yağmacılık suçunun cezasının beş seneden fazla olmaması sebebiyle failleri hak
kındaki dâvaların tehir edildiğini zikretmek meseleyi bütün şümulü ile ortaya koymak için kâfidir. 

Bu itibarla maddenin ikinci fıkrası tadil edilerek umumi mahkemeler tarafından takip edilecek 
suçlara ait husus eski şekli ile bırakılmakta ve fakat askerî mahkemelerce' yapılacak takibatta or
dunun disiplininin muhafazası bakımından beş seneden fazla cezayı müstelzim suçlardan başka hı
yanet, firar, askerî itaat ve inkiyadı bozan fiilerden itaatsizlik, seferberlikte insanlar ve mallar 
aleyhine işlenen yağmacılık ve genimet almak, askerî eşya tahrip etmek, zayi etmek, esliha ve harb 
malzemesini hasara uğratmak ve ırz ve iffete tecavüz gibi suçlar tehirden istisna edilmektedir. 
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Tasarının kanuniyet kesbetmesi halinde harb zamanında en çok işlenen bu suçlar hakkında ta

kibat yapılabilmesi mümkün olacağından ordu disiplininin bozulması tehlike ve ihtimali ortadan 
kalkacaktı*. 

Diğer taraftan- bu suçlardan mahkûmiyet halinde Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 275 nei 
maddesinin 11 nei fıkrası gereğince failin cezasının infazının tehiri kaabil olduğundan ordu mev
cudunun azalması ihtimali gibi bir mahzur da mevzuubahis olamaz. Bu^ maksatla ilişik kanun tasa
rısı hazırlanmıştı!*. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonaı 

Esas No. 1/287 
Karar No, 8 

11 .1 . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanunu
nun 4 ncü maddesinin tadili hakkında Millî Sa
vunma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kuru
lunun karariylc Başbakanlıktan Yüksek Meclise 
sunulan ve Komisyonumuza havale 'buyurulmuş 
olan kanun tasarısı gerekçesi ile birlikte mezkûr 
Bakanlığın temsilcileri hıızuriyle incelenip görü-

Silâhlı kuvvetlerin bilhassa seferberlik za
manlarında azalmasına mahal ve memleket mü
dafaasına zarar vermemek maksadiyle silâh al
tına çağırılan veya silâh altında • bulunan askerî 
şahısların, umumi veya askerî kazaya tâbi suçla
rından dolayı açılacak kamu dâvaların,]n, beş se
neden yukarı hürriyeti bağlıyan, cezaları müstel-
izm olanları müüstesna olmak üzere, hazar zama
nına veya terhislerine kadar tehirini âmir olan 
Askerî Muhakeme Usulü Kanununun dördüncü 
maddesinin Birleşmiş Milletler emrinde, bulunan. 
silâhlı kuvvetlerimize mensup askerî şahıslar ta
rafından işlenen, ve beş seneden aşağı hürriyeti 
«bağlıyan cezaları müstelzim bâzı askerî suçlar 
hakkındaki tatbikatında kanuni müeyyideelrin 
zamanında tatbik edilmemesi yüzünden orduda 
disiplinsizlik tehlikesinin belirdiği gerek tasarı 
gerekçesinden ve gerek temsilcilerin izahların
dan anlaşılmış ve kanun tasarısında gösterildiği 
veçhile ekserisi harb zamanlarında işlenilebilen 
ve süratle tenkil ve tecziyesi ordu disiplinini 
muhafaza bakımından zaruri görülen bâzı askerî 
suçlara ait kamu dâvalarının tehir müessesesin

den istisnası komisyonumuzca aynen... tasvip 
edilmiş ve askerî menfaatler ve zaruretler kar
şısında bu maddede vaz'edilmiş olan tehir hü
kümlerini tatbik edip etmemek hususu da adlî 
âmirlere bir hak takdiri tanınmasını hem ada
letin ve hem de askerî disiplinin muhafazası ba
kımlarından komisyonumuz faydalı görmüş ve 
Bakanlık mümessilelri de bu hususta muvafa
katlerini bildirmiş olduklarından maddeye (4) 
numaralı bir fıkra halinde bir hüküm de eklen
miştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başanlığa sunulur. 
Millî Savunma Ko. Başkanı 

yerine Sözcü 
Kastamonu 
R. Taşlan 

Kâtip 
Niğde 

H. N. Yurdakul 
•İmzada bulunamadı. 

Denizli 
F. Karabudak' 

Erzurum 
Fehmi Çobanoğlu 

imzada bulunamadı 
Eskişehir 

A. F. Ccoesoy 

istanbul 
Dr. S. Yaver 

Sözcü 
Kastamonu 
R. Taşlan 

Çanakkale 
8. Endik 

Elâzığ 
M. §. Yazman 

Erzurum 
Mustafa. Zeren 

imzada bulunamadı. 
istanbul 

Hüsnü. Yaman 
imzada bulunamadı. 

Kars 
/ / . Tugaç 

( S . Sayısı: .106) 
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Kastamonu 
G. Deniz . 

Kırşehir 
R. özdeş 

Kütüahya 
B. Besin 

Kayseri 
/. Berkok 

Konya 
Ziya Baılas 

İmzada bulunamadı. 
Ktahya 

A. Gndüz 

Muğla 
N. Poyrazoğluü 

Seyhan • 
Sinan Tekelioğlu 

tmzada bulunamadı. 

K 
Vaıı 
. Özalp 

Rize 
K. Balta 

Trabzon 
N. Altuğ 

Adalet Komisyonu raporu 

T. D. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/287 
Karar No. 28 

14.11.1952 

Yüksek Başkanlığa 

Askerî M/uhakeme Usulü Kanununun 4. ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî Sa
vunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunun 22 . X I . 1951 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulmasına karar verilen kanun 
tasarısı komisyonumuza havale edilmekle Millî 
'Savunma Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu hal
de incelendi. 

• Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 4 ncü 
maddesi bâzı dâvaların tehirine mütaallik olup 
bu maddenin ikinci fıkrasiyle de seferde aske
rî ye umumi mahkemelerce takibat yapılabil
mesi için beş seneden ziyade hürriyeti bağlayı
cı bir cezanın mukabili suçun işlenmesini şart 
koşmuş bulunmaktadır. Buna da sebep sefer
de âmmeyi fazlaca müteessir etmiyen suçların 
ikaı halinde sanıklar hakkındaki takibat icra
sını hazara veya terhislerine talik etmek sure
tiyle ordunun harb gücünü azaltmamak idi. 

Bu madde tedvin edildiği günden bu güne 
kaçlar ancak Kore'de Birleşmiş Milletler safın
da savaşan kıtamızda tatbik edilebilmiştir. Bu 
tatbikatta, Hükümetin gerekçesindeki izahat 
ve Hükümet mümessilinin komisyondaki ifade
lerine göre beş sene ve daha az hürriyeti bağ
layıcı bir ceza karşılığı bulunan suç faillerinin 
mer'i kanun karşısında savaşın devam ettiği 
müddetçe takipsiz kalması askerî birliklerde 
birçok zamanlar disiplinsizlikler doğuracağı 
müşahede edilmiş bulunmakta ve bu sebeplerle 
dördüncü maddenin seferberliğe ait hükümle
rinde tadilât yapılarak alelıtlak ağır hapis ve 

beş sene ve daha ziyade hapis cezasını müstel-
zim suçları işliyeıı kimseler seferberlikte silâh 
altında bulunan askerî şahıslar iseler haklarında 
ki takibat hazara ve terhislerine bırakılmakla 
beraber bâzı suçlar bu hükümden' istisna edil
miş ve yine tasarıda olmamakla beraber Millî 
Savunma Komisyonunca kabul edildiği veçhile 
askerî zaruret ve menfaatler karşısında tehire 
ait hükümleri tatbik etmemek yetkisi de âmiri 
adlilere verilmiş bulunmaktadır. 

Tasarıda beş seneden ziyade hürriyeti bağ
layıcı bir cezayi müstelzim bulunanlar tâbiri 
kullanılmış ve Savunma Komisyonunca madde 
bu şekliyle kabul edilmiş ise de hapis ve ağır 
hapis cezalarının mahiyetleri bakımından her 
ikisini aynı had dâhilinde hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza ile vasıflandırmanın hukuki mânada 
imkânı olmadığından hapis ve ağır hapis ceza
larının tekabül ettikleri suçların mahiyetleri 
itibariyle bu tâbir (alelıtlak ağır hapis ve beş 
sene ve daha ziyade hapis) tabiriyle ifade edil-' 
miş bulunmaktadır. 

Ve yine kanun tekniği ve her hangi bir il
tibasa mahal bırakmamak üzere ikinci fıkranın 
«B »bendindeki a, b, c harflerinin ' şifrromen 
ile I, II, III olarak yazılması uygun görülmüş
tür. 

Dördüncü maddenin ikinci fıkrasında kabul 
edilen değişiklik, sefere ait hükümler için vaz'-
edilmiş olması karşısında da tasarının dördün
cü maddesi buna göre ıslah edilerek Hükümet 

S. Sayısı.: 106) 
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tasarısı komisyonumuzca ve ittifakla kabul 
edilmiştir. ; 

Kamutayın yüce tasvibine arzedümek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. 
Başkanı Sözcü Kâtip 
İzmir "Manisa Balıkesir 

H. özyörük Ş. Ergin V. Asena 
Amasya Ankara Ankara 
t. Olgag II. Ş. İnce 0. Ş. Çiçekdağ 

HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

11631 numaralı Askerî Muhakeme Usulü Kanu- • 
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. '— Askerî Muhakeme Usulü Ka-
- nununun 4 ncü niaddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Dâvaların tehiri 

Madde 4. —. 1. Muvazzaf ve ihtiyat eratın 
ve yedek subayların yedek, askerî memurların 
askere girmeden veya silâh altına çağırılmadan 
evvel işledikleri yukarı haddi bir seneye kadar 
şahsi hürriyeti bağışlayıcı bir cezayı müstelzim 
suçlara ait dâvalarda ilk ve son tahkikat mua
meleleri terhislerine kadar tehir olunur. 

Muvazzaf assubaylarla askerlikten tard ve ih
racı müstelzim suçlardan sanık olan yedek su
bay ve askerî memurlar bu hükümden müstes
nadır.' 

2. A). Seferberlikte silâh altında bulunan 
ve silâh altına çağırılan bütün askerî şahıslar 
aleyhine umumi mahkemelerce kanuni takibat 
yapılacak suçlardan beş seneden ziyade hürriyeti " 
bağlıyan bir cezayı müstelzim bulunanlar müs
tesna olmak üzere sanık bulundukları diğer suç
lara ait dâvalarda ilk ve son tahkikat muamele
leri, hazara veya terhislerine kadar tehir olunur. 

B) Seferberlikte bütün askerî şahısların as
kerî kazaya tâbi suçları için yapılacak takibatta; 
aşağıda yazılı suçlar müstesna olmak üzere; ilk 
ve sön tahkikat muameleleri, hazara veya terhis
lerine kadar'-tehir olunur. 

Balıkesir Çoruh Edirne 
ili. Erkuyumcu M. Güney M. Enginim 

Erzurum içel istanbul 
E. Karan S. Tol A. Moshos 

Kars Konya Konya 
A. Çetin II. Ay diner M. Obuz 

Kütahya * Siird 
S, S. Nasuhoğlu S. Türkdoğan 

Sivas ' , Yozgad 
N, Ertürk N. Ü. Alçılı, 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-
TlRlŞl 

1631 numaralı Askeri Muhakeme Usulü Kanu
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın

da Jcamm tasarısı 

MADDE 1. — Askerî Muhakeme Usulü K&-' 
nununun 4 scu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 4 - 1. — Muvazzaf ve ihtiyat eratın 
ve yedek subaylarla yedek • askerî memurla
rın askere girmeden veya silâh altına çağırılma
dan evvel işledikleri yukarı haddi bir seneye 
kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezayı müs
telzim suçlara ait dâvalarda ilk ve son tahkikat 
muameleleri terhislerine kadar tehir olunur. 

Muvazzaf assubaylarla askerlikten tard ve 
ihracı müstelzim suçlardan sanık olan yedek su
bay ve askerî memurlar bu hükümden müstes
nadır. 

2 - A) Seferberlikte silâh altında bulunan 
ve silâh altına çağırılan bütün askerî şahıslar 
aleyhine umumî mahkemelerce kanuni takibat 
yapılacak suçlardan beş seneden ziyade hürriye
ti bağlıyan bir cezayı müstelzim bulunanlar müs
tesna olmak üzeree sanık bulundukları diğer 
suçlara ait dâvalarda ilk ve son tahkikat mua
meleleri, hazara veya terhislerine kadar tehir 
olunur. 

B) Seferberlikte bütün askerî şahısların as
kerî kazaya tâbi suçları için yapılacak takibat
ta; aşağıda yazılı suçlar müstesna olmak üze
re; ilk ve son tahkikat muameleleri, hasıra 

l':.106'.). ( S. Sayış 

WM» 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakJcında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1. Muvazzaf ve ihtiyat era
tın ve yedek subaylarla yedek askerî memurla
rın askere girmeden veya silâh altına çağırıl-
madan evvel işledikleri yukarı haddi bir sene
ye kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezayı 
müstelzim suçlara ait dâvalarda ilk ve son tah
kikat muameleleri terhislerine kadar tehir olu
nur. 

Muvazzaf assubaylarla askerlikten tard ve 
ihracı müstelzim suçlardan sanık olan yedek su
bay ve askerî memurlar bu hükümden müstes
nadır. 

2. A) Seferberlikte silâh altında bulunan 
ve silah altına çağırılan bütün askerî şahıslar 
aleyhine umumi mahkemelerce kanuni takibat 
yapılacak suçlardan alelıtlak ağır hapis ve aşa
ğı haddi beş sene ve daha ziyade hapsi müstel
zim bulunanlar müstesna olmak üzere sanık bu
lundukları diğer suçlara ait dâvalarda ilk ve 
son tahkikat muameleleri hazara veya terhisle
rine kadar tehir olunur. 

B) Seferberlikte bütün askerî şahısların as
kerî kazaya tâbi suçları için yapılacak takibat
ta ; aşağıda yazılı suçlar müstesna olmak üzere; | 

( S. Sayısı: 106) 
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a) Beş seneden ziyade hürriyeti bağlıyan 
bir cezayı müstelzim bulunan suçlar, 

b) Askerî Ceza Kanununun üçüncü babının 
birinci; üçüncü (63, 76 ve 77 nci maddeleri ha
riç) dördüncü, beşinci (82, 83, 84 ve 95 nci mad
deleri hariç), yedinci fasıllarında yazılı suçlar. 

c) Askerî Ceza Kanununun 130, 131, 137 ve 
152 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

3. Tehir müddeti içinde zaman aşımı işle
mez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde, 

MADDE 3. — 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes' 

Bu kanuna Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı ve 

Dışişleri B. V. 
S. Ağaoglu 

Devlet Bakanı ve 
içişleri B. V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

B. Köymen 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. tleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete , 

Gr. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K, Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H.Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
Güm. ve Tekel B. V, 

N. özsan 
İşletmeler Bakanı 

Hakki Gedik 

M. S. K. 

veya terhislerine kadar tehir olunur. 
• a) Beş seneden ziyade hürriyeti bağlıyan 

bir cezayi müstelzim bulunan suçlar; 
b) Askerî Ceza Kanununun üçüncü babı

nın birinci; üçüncü (63, 76 ve 77 nci maddeleri 
hariç) dördüncü, beşinci (82, 83,84 ve 95'nci 
maddeleri hariç), 7 nci'fasıllarında yazılı suç
lar. 

c) Askerî Ceza Kanununun 130, 131, 137 
ve 152 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

3. Tehir müddeti içinde zaman aşımı işle
mez. . 

4. 5 Adlî âmirler,: askerî menfaatler ve za
ruretler karşısında yakardaki fıkralarda vaz '-
edilmiş olan tehir hükümlerini tatbik etmemek 

• • - , - • . . . • . ' ] • • • . . • • . . - . . • • 

salâhiyetini haizdirler. 

" %ADDE 2. — Hükümetin 2 nci" maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( &Jâayışı.:, 106) 



Ad. K. 

ilk ve son tahkikat muameleleri, hazara veya ter
hislerine kadar tehir olunur. 

I - Alelıtlak ağır hapis ve aşağı haddi beş 
sene ve daha ziyade hapsi müstelzim bulunan 
suçlar, 

II - Askerî Ceza Kanununun üçüncü babının 
birinci, üçüncü (63/1, 76 ve 77 nci maddeleri 
hariç), dördüncü, beşinci (82, 83, 84 ve 95 nci 
maddeleri hariç), yedinci fasıllarında yazılı suç
lar. 

III - Askerî Ceza Kanununun 130, 131, 137 
ve 152 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

3. Tehir müddeti içinde zaman aşımı işle-
meü. 

4. Adlî âmirler, askerî menfaatler ve zaru
retler karşısında 2 numaralı fıkranın «B» ben
dindeki tehir hükümlerini tatbik etmemek sa
lâhiyetini haizdirler. 

MADDE 2. —- Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi I 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: IÖ6) 





S. S A Y I S I : 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair olan 4930 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Adalet ve Bütçe komisyonları rapor

ları ( î /256) 

T< C. 
Başbakanlık 29 . VIII . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2095, 6/2906 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair olan 12 .VI . 1946 tarihli ve 4930 sayılı Kanuna ek olarak Adalet Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6 . VIII .1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna 12 . 6 . 1946 tarihli 
vo 4930 sayılı Kanunla eklenen geçici maddede yazılı sürenin beş yıl daha uzatılmasına dair hazırla

nan kanun tasarısına ait gerekçe 

2997 sayılı Teşkilât Kanunumuzda aletdereçat bâzı memuriyetlere tâyin için Kadastro Okulundan 
mezun olmak veya meslek içinde ve meslek kademelerinde muayyen müddet vazife görmüş olmak ve
yahut bâzı memuriyetler için hem meslekte muayyen müddet bulunmak ve hem de kadastro okulun
dan mezun olmak gibi kayıtlar mevcuttur. Bu kayıtlar muvacehesinde bu vasıfları haiz memur 
bulunamamasmdan dolayı mühim bâzı memuriyetlere tâyin yapılamadığı ve bu suretle kamu hizmet
lerinin aksadığı görülmüş ve bu kayıtların beş sene. müddetle aranmıyacağına dair 4930 sayılı Kanun 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. O zamandan bugüne kadar beş sene geçmiş bulunmasına rağmen 
"araya tapulama hizmetlerinin girmiş bulunması ve yeni yeni kadastro bölgeleri faaliyete açılmış 
olması sebebi ile okuldan mezun olanlar ihtiyaca kâfi gelememiş ve hattâ ayrıca kurslar açılması 
zarureti hâsıl olmuştur. Bundan başka 5602 sayılı Tapulama Kanununun tatbiki dolayısiyle ehem
miyeti derkâr olan bu işin istenilen şekilde süratle ve sıhhatle yürümesini sağlamak maksadı ile tapu 
ve kadastro teşkilâtında bulunan genç vo faal elemanların tapulama teşkilâtına nakilleri yapılmış 
ve tapu vo kadastro teşkilâtında boşluklar hâsıl olmuştur. Bu açıkların kapatılması zarureti mev
cut olduğuna şüphe yoktur. 2997 sayılı Teşkilât Kanunumuzda yazılı vasıf ve şartları haiz memur 
bulunmaması halinde âmme hizmetlerinin intizamla görülebilmesini teminen 4930 sayılı Kanunla Teş
kilât Kanununa eklenen geçici maddede yazılı sürenin beş yıl daha uzatılması mecburiyeti hâsıl olmu§ 
ve ekli kanun tasarısı bu sebeple hazırlanmıştır. 



Adalet Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No :'1/256 

Karar No : 6 

20. XI. 195İ 

Yüksek Bagkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 6 . VIII . 1951 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulmasına karar verilen (Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair olan 4930 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı) komisyonumuza havale edilmekle 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü hazır olduğu 
halde incelendi. 

Gerekçe okundu, ve Hükümet temsilcisinden 
tamamlayıcı izahat alındı, ilgili kanun maddeleri 
gözden geçirildi. : 

Buna göre, 2997 sayılı Teşkilât Kanununun, 
bâzı memuriyetlere tâyin yapılabilmek için talip
lerden kadastro okulundan mezun olmak, meslek-
de veya meslek kademelerinde muayyen bir müd
det vazife görmüş bulunmak gibi evsafları ara
masından dolayı, bu kayıtlar muvacehesinde mü
him bâzı yerlere tâyin yapmanın kabil olamadı
ğı, binneticekamû hizmetlerinin de aksadığı mü
şahede edildiği için bir müddeti muayyene içinde 
tâyini yapılacak memurların bu gibi kayıtlardan 
istisna edilerek umumi hükümler gereğince, ve 
Memurin .Kanunu dairesinde memur alınması 
hususu 4930 sayılı Kanunla kabul edilmişse de 
kanunun kabul ettiği bu muayyen müddetin geç- v 

miş obuasına rağmen istenilen evsafta memur 
tedariki mümkün olamamıştır. Fazla olarak teş
kilât da genişlediği gibi Tapulama Kanunu ile 
de hizmet de" çoğalmıştır. 

Bu mücbir sebepler muvacehesinde kanunun 
istisnayı kabul eden hükmünün temdidi zarureti 

hâsıl olmuş, kanun tasarısımnda bu maksadı te
min için Meclise sevkedildiği anlaşılmıştır.; 

Yapılan müzakere sonunda ileri sürülen esba
bı mucibe muvafık görülerek tasarının kabule 
şayan olduğuna karar verilmiş ve maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

1 ve 2 nci maddeler Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. v 

3 ncü maddede, Tapu ve kadastro Genel Mü
dürlüğünün son çıkan bir kanunla Adalet Bakan
lığından alınarak Başbakanlığa bağlandığı naza
ra alınarak (Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür) 
cümlesi (Bu kanunu Başbakan yürütür) ola
rak düzeltilmiş ve kanun bu şekilde toplantıda 
hazır bulunan üyelerin ittifakı ile kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet K. Baş. Y. 
Ankara 

O. T. îltekin 
Amasya 

Sözcü 
Manisa 
Ş. Ergin 

Ankara 

Balıkesir 
V. Asena 
Ankara 

î. Olgaç ff.Ş.înce O. Ş. Çiçekâağ 
Balıkesir Çoruh Edirne 

M. Erkuyumcu M., Güney M. Enginün 
Erzurum îstanbul Konya 
E, Karan A. Moshos E. Ay diner 

Koya Kütahya 
Muammer Obuz 8. 8. Nasuhoğlu 

Siird Yozgad 
Şefik Türkdoğan Niyazi Ünal Alalı 

(& Sayısı: İİÖ) 



Bütçe Komisyonu Raporu 

V. İt.-M. M.:-, 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/256 
Karar No. 50 

20.1î,195â 

Yüksek Başkanlığa 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürülğü Kuru
luş ve Görevleri .hakkındaki Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair Adalet Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 29 . VIII . 
1951 tarihli ve 6/2906 sayılı tezkeresiyle sunu
lan kanun tasarısı Adalet Komisyonu raporu ile 
birlikte komisyonumuza havale olunmakla Ma
liye Bakanlığı temsilcisi ve Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Tasarı; Genel Müdürlüğün 2997 sayılı Teşki
lât Kanununda, bâzı memuriyetlere tâyin içini 
Kadastro Okulundan mezun olmak veya meslek 
içinde ve meslek kademelerinde muayyen müd
det vazife görmüş veyahut\ bâzı memuriyetler 
için hem meslekte muayyeıi müddet bulunmak 
ve hem de Kadastro Okulundan mezun olmak 
gibi kayıtlar muvacehesinde bu sıfatları haiz 
memur bulunamamasmdan ve mühim bâzı me
muriyetlere tâyin a yapılamadığından hizmetle
rin aksadığı görülmüş olmasından dolayı bu ka
yıtların beş sene müddetle aranmaması hakkın
da evvelce kabul olunan 4930 sayılı Kanunda 
derpiş olunan müddetin, aynı mahzurların bu
gün için dahi varit olduğu cihetle, beş sene tem
didi maksadiyle sevkedilmiş bulunuyor. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerden ve 
alman izahattan anlaşıldığına göre 4930 sayılı 
Kanunla kabul edilmiş bulunan beş senelik 
müddet "bugün geçmiş olmasına ve yeniden me

mur yetiştirme kursları dahi açılmış bulunma
sına rağmen tapulama hizmet ve işlerinin geniş
lemesi bir taraftan yeni kadastro bölgelerinin 
faaliyete açılmış bulunması gibi seebpler muva
cehesinde ihtiyacı karşılıyacak nispette kanuni 
evsafı hâiz memur tedarikinin imkânsızlığı kar-
şısnıda vatandaşlar için ciddî ve hayati ehemmi-. 
yeti haiz olan Tapulama Kanununun yurdumu
zun her tarafında süratle programlı ve sistemli 
bir şekilde tatbikinin lüzum ve zarureti dolayı-
siyle tasarının Adalet Komisyonunun değiş tirişi 
veçhile aynen kabulü komisyonumuzca da yerin
de vo uygun görülmüştür. 

Kamutayın onayına arzedilmck üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
. İstanbul Burdur Çanakkale 
E. Âddkm F. ÇeUkbaş E. Kalafat 

Kâtip 
Sivas Antalya Bilecik 

H. hnre A. Sarıoğlu Y. Ürenin 
Bursa Bursa Çanakkale 

B. Şaman K. Yılmaz K. Akmantar 
Elâzığ Eskişehir Giresun 

ö. F. Sanaç A. Potuoğlu H. Eritmen 
Giresun Gümüşano îstanbul 
M. Şener K. Yörükoğlu H. Jlüsman 

İstanbul . îzmir Kırklareli 
8. Oran T. Gürerk Ş. Bakan 
Konya Trabzon Urfa 

R. Birana 'S. F. Kalay ctoglu F. Ergin 

(S. Sayım :: İM:) -
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair olan 12 , VI . 1946 tarihli ve 

4930 sayılı Kanuna eh Kanun tasarm 

MADDE 1. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Knrulıış ve Görevleri hakkındaki 29.V. 
1936 tarihli ve 2997 sayılı Kanuna, 12 . VI .1946 
tarihli ve 4930 »ayılı Kanunla eklenen geçici 
maddede yazılı süre beş yıl daha uzatılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.— 
rütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Adalet Bakanı yü-

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

JL Köy men 
Dışişleri Bakanı V. 

İL özyörük 
Millî Eğitim Bakanı 

T. İleri 
Eko. ve Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 
G. ve Tekel Bakanı 

71. #. Burçak 
Ulaştırma Bakanı 
' ' ' ' & Kurtbek 

Devlet Bakanı Barbakan 
Yardımcısı 
S. Ağaoğlu 

Adalet Bakam 
R. Nasuhioğhı 
İçişleri Bakanı 

77. özyörük 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
/ K. Zeytinoğki 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. B. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
İV. özsan 

ADALET KOMİSYONUNUN DEÖtŞTİRİŞÎ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanuna geçici Mr madde 
eklenmesine dair olan 12 . VI . 1946 tarihli m 

4930 sayılı Kanuna ek Icanun tasamı 

MADDE 1. — Hükümetin teklif i aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmigtir. 

MADDE a. — Bu kanunu Başbakan yürütür. 

İşletmeler Bakanı 
Hakki. Gedik 

Ç&'Bayîaı : 112) 
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Cemiyetler Kanununun 4919 sayılı Kanunla değiştirilen 33 ncü 
ve 35 nci maddelerinin tadiline ve muvakkat maddenin B fıkra
sının kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile Tokad Milletvekili Ah
met Gürkan'm, Cemiyetler Kanununun muvakkat maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve İçişleri komisyon

ları raporları ( 1 / 2 3 î , 2 /140) 

Cemiyetler Kanununun 4919 sayılı Kanunla değiştirilen 33 ncü ve 35 nci maddelerinin tadili
ne ve muvakkat maddenin B fıkrasının kaldırılmasına dair kanun tasarısı (1/231) 

T. G. 
Başbakanlık 23 . VII . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik ftîüdürlüğü 

Sayı : 71-2038, 6/2452 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cemiyetler Kanununun 33 neü ve 35 nci maddelerinin tadiline ve muvakkat maddenin B fık
rasının kaldırılmasına dair olup İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . V I I . 
1951 tarihli toplantısında yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe
siyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. . 

Başbakan 
A. Menderes 

GEEBKÇE 

Türk Ceza Kanununun muaddel 1 nci maddesinde; kanunun sarih olarak suç saymadığı bir 
fiil yşin kimseye ceza vorilemiyeceği umumi bir kaide olarak kabul edilmiştir. Bu itibarla; Cemi 
yetler Kanununun 2 nci maddesinde, Devletin murakabesini teshil ve temin bakımından şart olarak 
yazılı bulunan hususları ana tüzüğüne koymıyan cemiyet kurucuları hakkında kovuşturma yapıla
bilmesi ve kendilerinin bu şartlara ait noksanların ikmaline icbar edilebilmeleri; ancak kanunda bu 
hususta müeyyideye bağlanmış hüküm bulunmasına bağlıdır. Cemiyetler Kanununda bu yolda bir 
hüküm olmadığından boşluk mevcuttur. Bu boşluğun doldurulması için Cemiyetler Kanununun 
cezai hükümlere dair beşinci faslında yer alan 33 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının başına (2 nci.) 
kaydın ilâvesi lüzumlu görülmektedir. 

Cemiyetler Kanununun ikinci faslında memnu hükümler kısmını ihtiva eden 10, 11, 12, 13 ve 14 
ncü maddelerine aykırı hareket edenler hakkında aynı Kanunun 35 nci maddesinde tesis edilen 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesinin birinci fık
rası hükmüne göre cezalandırılacağını âmirdir. Ceza infaz edildikten sonra durum düzelmemiş 
kanuna muhalif hal devam etmekte bulunduğuna göre bu muhalefeti t er taraf etmek gayesiyle mad
denin sonuna (ve bu dernekler feshedilir.) fıkrasının ilâvesi suretiyle kanuna aykırı hareket eden 
derneklerin ortadan kaldırılmaları yerinde görülmüştür. 

Cemiyetler Kanununun muvakkat maddesinin B fıkrası hükmü ise 14 . 7 . 1938 yılında yayınla
nan kanunun neşri tarihinde mevcut ve müesses cemiyetlerin tasarrufları altında bulunan gayri-



• . — 2 . — 

menkuller üzerinde her türlü tasarruf hak ve salâhiyetlerin baki olduğu ve bunların 17 ııci mad
de hükmü dışında tutulacağı gösterilmiştir. ; i» ' 

Siyasi ve gayrisiyasi dernekler arasında eşitliğin muhafazası maksadiyle sözü geçen fıkrası
nın kaldırılması uygun olacağı ve dernekler arasında adaleti muhafaza edeceği mülâhazasiyle 
mezkûr tadile lüzum hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm Cemiyetler Kanununun muvakkat maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/140) 

22.1.1951 

B. M. M. Başkanlığına 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun muvakkat maddesini tadil eden kanun teklif ve gerekçesini ek 
lice sunuyorum. 

Gerekli komisyona havalesiyle kanuniyetl kesbetmesini arz ve teklif ediyorum. 
Tokad Milletvekili 

Ahmet Gürhan 

22 .1.1951 

GEREKÇE 

14 Mayıs seçimlerinden evvel hâkim olan antidemokratik devri tamamiyle kapamak için onu, 
şeklen hukuki bir sisteme bağlı göstermekle beraber hakikatta o devri büsbütün diktatörleştiren anti
demokratik kanunları tamamen ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. 

Hakikaten bir hukuk devleti kurmak ve onun esaslı temellerini atmakla görevli olan ve Türk mil
letinin her bakımdan ilk mümessili bulunan Büyük Millet Meclisinin bir üyesi sıfatiyle bu hususta 
yaptığım araştırmalarda : Halen mer 'i bulunan Cemiyetler Kanununda mevcut ve çok partiler arasın
da H. P. sine bir imtiyaz sağhyan antidemokratik maddeleri tadil teklifinde bulunmayı vazife bil
dim. 

Cemiyetler Kanunun 17 nci maddesi, cemiyetleri ikametgâhlariyle gayeleri için zaruri olanlardan 
başka gayrimenkullere tasarruf edemez olduklarını ve bağışlama ve vasiyet suretiyle uhdelerine inti
kal eden gayrimenkulu, Hükümetin tâyin edeceği müddet içinde paraya çevirmek mecburiyetini vaz'-
etmekte ise de; aynı kanunun muvakkat maddesinin B bendi, H. P. sini tamamen bu kayıt ve mec
buriyetin dışına çıkarmaktadır. 

Muvakkat maddenin B. bendi, kanunun neşri tarihinde mevcut ve müesses cemiyetlerin tasarruf
ları altında bulunan gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarruf, hak ve salâhiyetleri baki tutmakta 
ve yukarda gösterilen 17 nci maddeden hariç tutmaktadır. 

Kanunun neşri tarihinde siyasi olarak H. P. sinden başka her hangi bir teşekkülün mevcut olma
ması muvacehesinde görülür ki hiçbir cemiyet zaruri olanlardan başka bir gayrimenkule tasarruf ede
mezken H. P. si tiyatro, sinema ve sair ticari işlerde kullanmak ve Devlet içinde ikinci bir devlet gi
bi her çeşit müesseseleri işletebilmek hakkına sahip olmaktadır. 

Kanunların tedvin ve tanziminde esas tutulacak başlıca mevzu, hakiki veya hükmi şahıslar ara
sında müsavat teminiyle imtiyaz denilen köhne v-e zulüm ifade eden düşünceden tecerrüt etmektir. 
İşte ben de bu düşüncenin mihveri ve mahrekinden hareket ederek Cemiyetler Kanununda H. P. sine 
imtiyaz sağhyan muvakkat maddesi B. bendinin tamamen kaldırılması suretiyle bu maddeyi tadil 
eden kanun teklif imi sunuyorum. 
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TOKAD MİLLETVEKİLİ AHMET GÜKKAN'-
İN TEKLİFİ 

3512 sayılı Cemiyetler Kanunun muvakkat mad
desini tadil eden kanun teklifi 

MADDE 1. — Muvakkat madde: A. Bu ka
nunun neşri tarihinde müesses cemiyetler ve mü
esseseler en çok bir sene içinde kendi teşekkülle
rini bu kanuna uydurmaya mecburdur. 

Ayni müddet içinde kendi teşekküllerini bu 
kanuna uydurmıyan cemiyetler, Bakanlar Ku-

Cemiyetler Kanununun 33 ve 35 nci madde
lerinin tadiline ve muvakkat maddenin B fık
rasının kaldırılmasına dair Hükümet tarafın
dan hazırlanan ve Yüksek Başkanlığın 25 . VII . 
1,951 gün ve 1/231 sayı ile gönderilen kanun 
tasarısı ile Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'-
ın, Cemiyetler Kanununun muvakkat maddesi
ni tadil eden kanun teklifi komisyonumuzda 
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Kemal Aral 
vo teklif sahibi Ahmet Gürkan hazır bulundu
ğu halde birlikte tetkik ve mütalâa edildi: 

1. Tasarının birinci maddesi 4919 sayılı 
Kanunla tadil edilen 3512 sayılı Kanunun 33 
ncü maddesinin tadiline mütedair olup, ka
nun, tekniği bakımından bu maddeye ikinci mad
deyi hazfetmek suretiylo 35 nci maddenin de 
tadile uğradığı ilâve edilerek kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

2. 3512 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin 
birinci fıkrasının sonunda (çalışması menolunur) 
tâbirinin mevcut bulunması Hükümet gerekçe
sinde de izah edildiği veçhile komisyonumuzca 
da hukuki bir mâna taşımadığı ve (çalışması 
menolunur) tâbiri karşısında kanunun kabul 
ettiği mânada fesih keyfiyetinin mütalâa olu
nup olunamıyacağı tatbikatta tereddütleri mu
cip olduğu kabul edilmiş ve (çalışması menolu-

rulu karariylo feshedilir. 

MADDE 2. — Bu kanun, neşri tarihinde mu
teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

nur) tâbiri yerine (fesholunur) tâbiri kabul 
edilmiştir. 

3. '3512 sayılı Kanunun 4919 sayılı Kanun
la muaddel 33 ncü maddesinde Cemiyetler Ka
nununun 4 ve 5 nci maddesindeki hükümleri 
yerine getirmiyenlere cezai müeyyide vaz'edil
diği halde, cemiyetin ana nizamnamesinde bu
lunması ihtiva eden hususları tasrih ve tadat 
eden ikinci madde hükmünü yerine getirmi
yenlere cezai müeyyide vaz'etmemiş olması kar
şısında 33 ncü maddenin cezalandırdığı mad
deler araşma ikinci maddenin de ilâvesi husu
sundaki Hükümet esbabı mucibesi komisyonu
muzca da kabul edilen 33 ncü maddenin üçün
cü fıkrasına ikinci madde de ilâve edilmiş bu
lunmaktadır. 

4. 3512 sayılı Kanunun 25 nci maddesinde, 
umumi heyet içtimalarında idare heyetine 
seçilecek âzanm hüviyetleriyle.ana nizamnamede 
yapılacak değişikliklerin bir hafta içinde en bü
yük mülkiye âmirine bildirilmesi mecburiyeti 
kabul edilmiş olup 33 ncü maddenin 4 ncü fık
rası ile de bu mecburiyetlere riayet etmiyen-
lere Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin 
tatbik edileceği hususunu ihtiva etmiş olduğun
dan tasarıda yanlışlıkla bu fıkranın başında 
27 olarak yazılan madde numarasının 25 ve 
haklarındaki kelimesinin de hakkında şeklinde 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 57 . XII. 1951 

Esas No. 1/231, 2/140 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 
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düzeltilerek Konya Milletvekili Hidayet ' Ay-
dmer'in muhalif kalması /ile ekseriyetle kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

5. Tasarının ikinci maddesi 35 nci maddenin 
tidilini muhtevi olup 35 nci maddenin de 
sevkeclilen tasarıda tadil edilmiş olduğu bi
rinci maddeye ilâve edilmek suretiyle birinci 
madde kabul edilmiş olduğundan ikinci madde
nin hikmeti vücudu kalmamış olmakla komisyo
numuzca kaldırılmıştır. 

6. 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 4919 
sayılı Kanunla muaddel 35 nci maddesinde de 
merkezi yurt dışında olan bir cemiyetin şubesi 
açılamaz. Arsıulusal maksatlarla cemiyet ku
rulamaz. diye hüküm ifade eden 10 neu mad
deye ve cemiyetler askerliğe hazırlayıcı talim 
ve terbiye işleriyle meşgul olamazlar. Hükmü
nü ihtiva eden 11 nci maddeye Devlet,, hususi 
idareler, belediyelerle, Devlete bağlı kurum
lardan hizmet karşılığı maaş veya ücret alan
lar bulundukları işin sıfat ve mahiyetiyle cemi
yet kuramazlar hükmünü ihtiva eden 12 nci 
maddeye, talebe cemiyetleri her ne şekilde 
olursa olsun siyasetle iştigal edemezler. Bu ce
miyetler bulundukları mektep ve müesseselerin 
idarelerine karşı bir harekette bulunamazlar 
hükmünü ihtiva eden 13 ncü maddeye ye Türk
lerin bu kanuna göre teşkili memnu cemiyetleri 
Türkiye dışında kurmaları ve kurulmuş olan 
bu kabil cemiyetlere girmeleri memnudur. 
Hükmünü jhtiva eden 14 ncü maddeye aykırı 
hareket edenlere cezai müeyyideyi ihtiva etmiş 
olmakla beraber bu kabîl cemiyetlerin yaşama
ları ve faaliyetlerini idame ettirmeleri de ce
miyetin hayatiyeti bakımından tehlikeli görül
düğünden 33 ncü maddede kabul edilen tâbire 
uygun olarak bu hükümlere aykırı hareket 
edenlere ceza verilmesi esası kabul edilmekle 
beraber mezkûr cemiyetlerin feshedileceği de 
zikredilmiş olup maddenin mezkûr esbabı mu
cibe ile sevkedilen metni komisyonumuzca da 
Hükümet gerekçesiyle mutabakatı fikir temin 
edilmekle aynen kabul edilmiş bulunmaktadır. 

7. Cemiyetler Kanununun 17 nci maddesin
de (Cemiyetler ikametgâhları ile gayeleri için 
zaruri olanlardan başka gayrimenkullere tasar
ruf edemezler) diye âmir bir hüküm bulunma
sına rağmen bu kanunla kabul edilen muvakkat 
maddenin B fıkrasında (bu kanunun neşri ta

rihinde mevcut ve müesses' cemiyetlerin tasar
rufları altında bulunan gayrimenkuller üzerin
de heı\ türlü tasarruf, hak ve salâhiyetleri baki 
olup 17 nci madde hükmü dışında tutulur) de
nilmekle, Cemiyetler arasında eşitlik hukukuna 
asla tetabuk etmiyen bir mülâhaza ve mütalâa 
ile bâzı cemiyetlerin diğerlerinden üstün vasıf
ta bulunması yolunda bir hüküm vazı ve kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

İşte kanunun cemiyetler arasında bir istis
nai muamele ile bir cemiyentin diğerlerinden 
üstünlüğünü temin edebilmek bakımından ko
nulmuş olan bu maddedeki B fıkrasının kaldı
rılması talebini muhtevi tasarı ile Tokad Mil
letvekili Ahmet Gürkan'm bu maddenin tadili
ne ait kanun teklifi mezcedilerek mütalâa edil
diğinde : 

Yukarda zikredilen ve millî bünyede eşit 
haklara sahip olması icabeden cemiyetleri bir
birinden kanun himayesinde üstün ve imti
yazlı bir mevkie sahip kılmaumak ve cemiyetler 
'arasında husule gelen kanun karşısında gayrı-
müsavi muameleye tâbi o k a durumunu ıslah 
edeibilmek için muvakkat madde yeni baştan 
•tedvin edilerek birinci fıkrasına (bu kanunun 
neşri tarihinde kurulmuş bulunan cemiyetler 
ve müesseseler en çok bir sene içinde durumla-. 
rmı bu kanun hükümlerime uydurmaya. mecbur
durlar.) hükmünlü koymakla beraber kanunun 
'kabul edilen bu mecburiyete riayet etmiyenler-
le, «şitlik hakkıma riayetkar olmak istemiyen 
cemiyetler ve müesseselerin ikametgâh ve gaye
leri için zaruri, gayrinionkullerinden fazlasının 
Bakanlar Kurulu kararı ile Maliye Bakanlığı 
tarafından satılarak bedellerinin müesses cemi
yet ve müessie'seler'e Verilmıesi hususunu' ihtiva 
eden ikinci fıkrası Bingöl Milletvekili Mustafa 
Nuri Okçuoğlu'nun muhalefeti karşısında ekse
riyetle kalem'e alınarak kalbuT edilmiş bulun-

. maktadır. 
>8. Hükümet tasıarnsındaki dördüncü, madde, 

ikinci madde kaJldırıl'mıış olduğumdan üçüncü 
madde ve yine aynı esibalbı mucibe ile de tasa-. 
rrnın beşinci maddesi dördüncü madde olarak 
ve netice itibariyle kanunun tümü Mustafa. 
Nuri Okcuoğiu'nun yıamlız muvakkat maddede
ki muhalefetiyle ittifakla kabul edilmiş bulun
maktadır. . 

(Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna' 
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tevdi edilmek üzere Yüks'ek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komis
yonu Başkanı 

izmir 
.//. Özyörük 

Amasya 
/. Olgaç 
Ankara 

O. Ş. Çiçekdağ • 
Çorum 

II. Ortakcıoğlu 
İstanbul 

A. Moshos 

Sözcü Kâtip 
Manisa Balıkesir 

Ş. Ergin V. Asena 
Ankara Ankara 

/ / . Ş. İnce O. T. İltekin 
Balıkesir Çoruh 

M.Erkuyumcu M. Güney 
Edirne Erzurum 

M. Enginim E. Karan 
Konya 

Söz hakkım mahfuzdur 
II. Ay diner 

Konya Kütahya Siird 
M. Obuz • 3. S. Nasuhoğlu Ş. Türkdoğan 

Sivas Yozgad 
N. Ertürk N. Ü. Alçılı 

Muhalefet şerhi : 
1. Bu kanun tasarısı, Cemiyetler Kanu

nunun muvakkat maddesinin B fıkrasiyle ce
miyetlere tanınmış olan müktesep hakkı orta- • 
dan kaldıracağına göre mülkiyet ve tasarruf 
emniyetini ihlâl mahiyetini taşımaktadır. 

2. Cemiyetlere ve müesseselere ait gay-
rimenkullerinin tasfiye salâhiyetinin Bakanlar 
Kuruluna verilmesi, bilhassa siyasi partilerin 

meşru faaliyetlerini her vakit tehdit altına 
alınmasına vesile olmaya müsaittir, 

3. Hükmi eşhas ile hakiki eşhas arasında 
umumi hükümler bakımından bir fark olmadı
ğına ve hakiki eşhasa ait emvalin tasfiyesi 
yetkisi hâkime ait bulunduğu Medeni Konu-
numuzla kabul edilmiş bulunmasına göre ce
miyetlere ait gayrimenkullerin tasfiyeye tâbi 
tutulup tutulmaması keyfiyetinin tetkik ve 
takdiri de hâkime verilmesi hukuk prensipleri
ne ve umumi hükümlere uygun bulunmuştur. 

4. Hükmi şahsın malları kooperatif şir
ketlere tatbik edilen hükümlere tevfikan tas
fiye edileceğine dair Medeni Kanunumuzun 
51 nci maddesinin sarahatine muhalif olarak 
tasfiye yetkisinin Bakanlar Kuruluna veril
mesi de siyasi olan veya olmıyan hükmi şahıs
lara Kanunu Medeni ile verilen teminat da or
tadan kaldırılmış olur,. ' 

5. Medeni Kanunun 53 ncü maddesinde 
yazılı olduğu üzere her cemiyetin malik oldu
ğu nizamname o cemiyet için bir kanun mahi
yetini haiz bulunduğuna göre işbu 53 ncü 
madde hükmünün de nazara alınmaksızın bu 
tasarının kabulünde isabet yoktur. 

Yukarda yazdığım sebeplerden dolayı bu 
tasarıya muhalifim.; 

Bingöl 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu 

Esas No. 1/231, 2/140 
Karar No. 21 

27 . / / . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Cemiyenler Kanununun 4919 sayılı Kanun
la değiştirilen 33 ncü ve 35 nci maddelerinin ta
diline ve muvakkat maddenin B fıkrasının 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile Tokad 
Milletvekili Ahmet Gürkan'm, Cemiyetler Ka
nununun muvakkat maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi, Hükümet temsilcisi 
ve teklif sahibinin iştirakiyle komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmede, tasarı ve 
teklifin aynı mevzua taallûku nazarı itibara 
alınarak birleştirilmesi ve bu mesele hakkında
ki Adalet komisyonu raporunun esas tutulması 
kabul edilerek maddelere geçilmiş olup tadili 
istenilen 33 ncü maddesinin müzakeresinde mad
denin üçüncü fıkrasında, eksikliklerin tamam
lanması için Mahkemece verilecek 15 günlük 
müddetin azlığı dblaylsiyle bir aya çıkarılması 
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hakkındaki teklif kabul edilmiş ve maddenin son 
fıkrasındaki (25 nci maddenin son fıkrasında 
yazılı) ibaresi, sözü geçen 25 nci madde tek 
fıkradan ibaret bulunduğundan zühuien yapıl
mış olan bu hata (25 nci maddede yazılı) şek
linde düzeltilerek bu madde tadilen, 35 nci mad
de ile muvakkat madde aynen ve çoğunlukla 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Kamutaya ^ırzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Ko. Başkanı Başkan V. 
Kırklareli Bursa 
E. Üstün N. Yılmaz 

Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Amasya Amasya 
K. Eren K. Eren 

Aydın Balıkesir Balıkesir 
N. Oeveci 8. Başkan M. Tuncay 

Bursa Çankırı Çorum 
A. E rozan C. Boynuk 8. özer 
Diyarbakır İsparta İstanbul 
N. Önen T. Tola C. Türkgeldi 

Kastamonu Kütahya Muğla 
E. Keçecioğlu Y, Aysal Y. Başer 

Sinob 
Adalet Komisyonu raporunda Mustafa 

Nuri Okeuoğlu'ııun muhalefet şer
hine iltihak etmekteyim. 

M. Acar 
Sivas : Trabzdn, Varı 

E. Damalı Muhalifim /. Alan 
H. Orhon 

*••»• 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Cemiyetler Kanununun 33 ncü ve 35 nci madde-
terinin tadiline ve muvakkat madâenin B ftk-' 

rasının kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nunun 4919 sayılı Kanunla tadil olunan 33 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde; 33. — Birinci maddenin son fıkrasın
da yazılan veya 9 ncu maddede yasak edilen der
nekleri kuranlar ve idare edenler hakkında ha
reketleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç ol
madığı takdirde, Türk Ceza Kanununun 526 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza hükmo* 
1 ummakla beraber bu dernekler fesholunur. 

Mahkeme, hükümden önce dahi bu dernekle
rin faaliyetlerini menedebilir ve mallarını muha
faza altmri, alabilir. 

2 nci, 4 ncü ye 5 nci maddeler hükümlerini 
yerine getirmiyen demekleri kuranlar hakkında 
50 liraya kadar hafif para cezası hükmolunmakla 
beraber mahkemece eksikliklerin tamamlanması 
için 15 günü geçmemek üzere verilecek süre için
de bu ödevi yerine getirmiyen derneklerin feshi
ne karar verilir. 

27 nci maddenin son fıkrasında yazılı mec
buriyeti yerine getirmiyenler hakların Türk Ce
za Kanununun 526 nci maddesinin birinci fıkra
sında yazılı ceza hükmolunur. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİBİŞÎ 

Cemiyetler Kanununun 33 ve 35 nci maddeleri 
île muvakİMt maddenin tadiline dair Kanım 

MADDE 1. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nunun 4919 sayılı Kanunla tadil olunan 33 ve 
35 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 33. — Birinci maddenin son fıkrasın
da yazılan veya 9 ncu maddede yasak edilen der
nekleri kuranlar ve idare edenler hakkında hare
ketleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç. ol
madığı takdirde, Türk Ceza Kanununun 526 neı 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza hük
molunmakla beraber bu dernekler fesholunur. 

Mahkeme, hükümden önce dahi bu dernek
lerin faaliyetlerini menedebilir ve mallarını 
muhafaza altına alabilir. 

İki, dört ve beşinci maddeler hükümlerini 
yerine getirmiyen dernekleri kuranlar hakkın
da 50 liraya kadar hafif para cezası hükmolun
makla beraber mahkemece eksikliklerin tamam
lanması için on beş günü geçmemek üzere veri
lecek süre içinde bu ödevi yerine getirmiyen der
neklerin feshine karar verilir. 

25 nci maddenin son fıkrasında yazılı mec
buriyeti yerine getirmeyenler hakkında Türk 
Ceza Kanununun 526 neı maddesinin birinci fık
rasında yazılı ceza hülanolunür, 

(S. Sayısı : 126 ) 



BÜTÇE KOMİSYONUNUN BEĞÎŞTlElŞİ 

Cemiyetler Kanununun 33 ve 35 nci maddeleri 
ile muvakkat maddenin tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunun birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Birinci maddenin son fıkrasın
da yazılan veya dokuzuncu maddede yasak edilen 
dernekleri kuranlar ve idare edenler hakkında 
hareketleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç 
olmadığı takdirde, Türk Ceza Kanununun 526 
ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza hük- | 
molunmakla beraber bu dernekler fesholunur. I 

Mahkeme, hükümden önce dâhi bu dernekle
rin faaliyetlerini menedebilir ve mallarını mu- | 
hafaza altına alabilir. i 

2, 4 ve 5 nci maddeler hükümlerini yerine ge
tirmeyen dernekleri kuranlar hakkında 50 liraya 
kadar hafif para cezası hükmolunmakla beraber 
mahkemede eksikliklerin tamamlanması için bir 
ayı geçmemek üzere verilecek süre içinde bu öde
vi yerine getirmeyen derneklerin feshine karar ve
rilir. 

25 nci maddede yazılı mecburiyeti yerine ge-
tirmiyenler hakkında Türk Ceza Kanununun 526 
ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza hük-
molunur. | 

(S. Sayısı : 120) 
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MADDE 2. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nunun 4919 sayılı Kanunla tâdil edilen 35 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 35. — 10, 11, 12, 13, 14 ncü madde
ler hükümlerine aykırı harekette bulunanlar bu 
hareketleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde Türk Ceza Kanununun 526 nci mad
desinin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandı
rılır. Ve bu dernekler feshedilir, 

MADDE 3. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nunun muvakkat maddesinin B fıkrası kaldırıl
mıştı]?. 

Ad. K. 

MADDE 4. —. Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. 
yürütür. 

Başbakan 
Â. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. KaraosmciTioğlu 
Millî Savunma Bakam 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
B. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Ndsuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
// . Özyöriik 
Maliye Bakanı 
E. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Baaknı 
N. özsan 

Madde 35. — 10, 11, 12, 13, 14 ncü madde
ler hükümlerine aykırı harekette bulunanlar 
bu hareketleri daha ağır bir cezayı gerektir
mediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 nci 
maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre ceza
landırılır ve bu dernekler feshedilir. 

MADDE ı2. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nunun muvakkat maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : -

0Muvakkat madde — Bu kanunun neşri tari
hinde kurulmuş bulunan cemiyetler ve müesse
selerin en çok bir sene içimde durumlarını bu 
kanun hükümlerine uydurmaya mecburdurlar. 

Yükarıki fıkra hükmüne riayet etmiyen ce
miyetler ve müesseselerin 17 nci madde dışın
da kalan gayrimenku İleri Bakanlar Kurulu ka
rarı ile Maliye Bakanlığınca sattırılarak bedel
leri ait olduğu cemiyet ve müesseseye verilir. 

İşletmeler Bakanı 
Hakkt Gedik 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

(<S. Sayısı : 126) 



""V...... B. K. 

Madde 35. — Adalet Komisyonunun 35 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adalet Komisyonunun ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde — Adalet Komisyonunun 
muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Adalet Komisyonunun 3 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Adalet 'Komisyonunun 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 126 ) 





S. SAYISI : İSI 
Uluborlu îlcesi merkezinin Senirkent Kasabasına ve Senirkent Bu
cağı merkezinin de Uluborlu Kasabasına kaldırılmasına, ilce adı
nın Senirkent, bucak adının da Uluborlu olarak değiştirilmesine da

ir kanun tasarısı ve içişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(1 /229) r 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 3041, 6 - 2440 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent kasabasına ve Senirkent Bucağı merkezinin de Uluborlu 
kasabasına kaldırılmasına, ilce adının Senirkent, Bucak adının da Uluborlu olarak değiştirilmesine 
dair içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . VII . 1951 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
: * 4 A. Menderes 

GEKEKÇE 

Üç tarafı 1600 - 2800 rakımlı Çetin arizalı dağlarla bir tarafı da Hoyçan Gölü ile çevrili Papa 
Çayı vadisine serpilmiş 1 bucak 2 kasaba 11 köyden ibaret ve 757 kilometre kare genişliğindeki sahada 
kayden (26454), 1950 nüfus sayımına göre ise 20264 nüfuslu Uluborlu İlçesinin, 1950 nüfus sayı
mına göre (7425) i bucak merkezi olan Senirkent kasabasında ve (6305) i de bucağa bağlı (6) 
köyde olmak üzere Senirkent Bucağı yönünde, (4276) sı ilce merkezi Uluborlu kasabasında ve (2258) i 
de (5) köyde olmak üzere Uluborlu yönünde oturmaktadırlar. 

ilce; İsparta - Afyon şosesinin 35 nci kilometresinden ayrılarak Keçiborlu - Uluborlu - Senir
kent ve Yalvac'a giden yol ile İsparta iline ve Keçiborlu istasyonuna bağlıdır. 

Senirkent - Uluborlu kasabaları birbirlerine 11 kilometrelik bir şose ile bağlı olup ilçenin köyleri 
Uluborlu'ya 5 - 32, Senirkent'e 4 - 21 kilometre mesafededirler. 

Uluborlu kasabası; Kapu Dağından bir yarla ayrılan dik ve sarp bir sırt üzerinde olup hal
kın yazın bağ evlerine çıkmaları ve nüfusunun azlığı dolayısiyle tatbik edilmeye başlanmış olan 
imar plânı işi ağır yürümekte, meyvacılık ve halı dokumacılığı ile uğraşan halk ekonomik yön
den bir varlık gösterememekte ve kayıtlı nüfusunun yarısına yakın bir kısmı hayatını memle
ket dışında kazanmak zorunda kalmaktadır. 

Senirkent kasabası Uluborlu'ya nispetle bağlı köylerine 1 - 11 Kim. daha merkezi durumdadır. 
195,0 sayımına göre Uluborlu'nun (6534) nüfusuna karşılık Senirkent yönünde (13740) gibi bir misli 
nüfus kesaf,eti vardır. Çiftçilik, meyvecilik, şarapçılık, halı ve bez dokumacılığiyle iştigal eden halk; 
gün geçtikçe istihsallerini artırmakta ve iş sahalarını genişletmektedirler. Bu suretle Hükümetle olan 
münasebetleri daima artmaktadır. Bu faktörlerin mevcudiyeti; aynı adı taşıyan dağın eteğinde, tatlı 
meyilli bir taraş üzerine kurulmuş olan kasabanın esasen kabiliyetli olan gelişme ve genişlemesini hız
landırmaktadır. 
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Bu sebeplere istinaden il yetkili kurulları ya Senirkent'te ayrıca bir ilce kurulmasını ve yahutta 
Uluborlu ilce merkezînin Senirkent'ö kaldırılarak ilce adının Senirkent olarak değiştirilmesini ve Ulu
borlu'nun da aynı adla anılmak üzere bucak haline getirilmesini uygun mütalâa etmişlerdir. 

Bakanlığımızca yapılan incelemede; Senirkent Kasabasının Uluborlu'ya nazaran merkezi durumda 
bulunması, gittikçe artan Ekonomik gelişme kaydeylemesi ve gelişmeye elverişliliği ve hizmetin daha 
çabuk ve kolayca yapılabilmesi gibi sebeplerle Uluborlu ilçesi merkezinin Senirkent Kasabasına ve 
Senirkent Bucağı merkezinin de Uluborlu Kasabasına kaldırılarak ilce adının Senirkent, bucak adı
nın Uluborlu olarak değiştirilmesi ve ilişik (1) numaralı cetvelde adları yazılı köylerin ilçenin mer
kez ve (2) numaralı cetvelde adları yazılı köylerin de Uluborlu bucağına bağlanmaları yerinde görül
müş ve işlemi de İl idaresi Kanununa uygun bulunmuş olduğundan ilişik kanun tasarısı düzenlen
miştir. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M..M,, • ' \ ••' 
İçişleri Komisyonu • 23 . VIII . 195İ 
Esas No. 1/229 
Karar No. 50 

Yüksek Başkanlığa 

TTlüborlu İlçesi merkezinin Senirkent Ka
sabasına ve Senirkent Bucağı merkezinin de 
Uluborlu Kasabasına kaldırılması, ilce adının 
Senirkent, bucak adının da Uluborlu olarak de
ğiştirilmesine dair Yüksek Başkanlıktan komis
yonumuza havale buyurulan kanun tasarısı ile 
gerekçesi, Hükümet temsilcilerinin de huzu-
riylo incelendi." 

Gerek Hükümet gerekçesindeki izahlar gerek
se komisyonumuzda dinlenen İsparta millet
vekillerinin vermiş oldukları tamamlayıcı bil
giler üzerine Senirkent Kasabasının ilce coğ-
rtfi durumuna göro daha merkezi, Uluborlu 
Kasabasının ise bunun aksine olarak ilçenin 
Batı yönünde ve kenarda bulunuşları, aynı za
manda Senirkent Kasabası iktisadi ve içtimai 
bakımlardan mütemadiyen inkişaf kaydetmek-. 
to olmasına mukabil Uluborlu Kasabasının da 
küçül'nekte vo gerilemekte oluşları,- ilçeye bağ
lı köyler halkının Hükümetle olan münasebet 
vo muamelelerinde kolaylık, yakınlık, merke-
zilik temini bakımından ilce merkezinin Se
nirkent Kasabasına naklinde faydalar husule 
getirecektir. 

Komisyonumuz bu mülâhazalara dayana
rak Hükümet tasarısının aynen kabulüne, an
cak Senirkent Bucağının Uluborlu'ya naklinde 
Senirkent'te halen mevcut adlî ve idari teşki
lâtın da aynen Uluborlu'ya naklini ve bu ta
sarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini te
menni ederek Kamutayın -tasvibine arzedilmek 
üzero işbu raporun yüksek Başkanlığa sunul
masına oy birliğiyle karar verildi. . 
İçişleri Komisyonu Başkam Başkan V. 

Kırklareli Bursa 
F. Üstün N. Yılmaz 

Bu R. Sözcüsü 
Niğde Balıkesir Çoruh 

F.Ecer 8. Başkan Z.Ural 
Çorum Elâzığ İsparta 

B. Koldaş A. Demirtaş K. Demiralay 
İsparta Kütahya Manisa 
•& T ola' T. Aysal F. İlker 

Mardin Ordu Ordu 
C. öztürk F. Boztepe II. Şarlan 

İmzada bulunamadı 
Tokad Urfa Van 

N. T. Topcoğlu E. KrTimuroğlu t. Akın 

(S. Sayısı: 151) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.SLM. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/229 
Karar No. 61 

ıo .iv. m* 

Yüksek Başkanlığa 

Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkcnt kasaba
sına ve Senirkent bucağı merkezinin de Ulubor
lu kasabasına kaldırılmasına, ilce adının Senir
kent ve bucak adının da Uluborlu olarak değiş
tirilmesine dair İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başbakanlığın 6/2440 sayılı tezkere
siyle sunulan kanun tasarısının Kamutayın 
30 . VII .1951 tarihli 106 ncı Birleşiminde gö
rüşülmesi sırasında komisyonumuza havalesi ka
bul edilmiş olduğundan İçişleri Bakanlığı temsil
cisi hazır olduğu halde incelendi. 

Gerek Hükümet gerekçesinde tafsilen açık
landığı ve gerek Hükümet temsilcisinin verdiği 
izahattan anlaşıldığı üzere Uluborlu kasabasına 
nispetle iktisadi ve içtimai bakımlardan daha zi
yade inlüşaf etmiş bulunan Senirkent kasabasın- , 
daki nüfus kesafeti ve merkezî vaziyette bulun
masından dolayı bucak ve köylerle olan ya
kınlığı sebepleri göz önünde bulundurul
makla beraber il yetkili kurullarının da ya 
Senirkent kasabasının ilce haline getirilmesi ve
yahut Uluborlu ilce merkezinin Senirkent'e kal
dırılarak ilce adının Senirkent olarak" değiştiril
mesi ve Uluborlu'nun da aynı adla anılmak üze
re bucak haline ifrağını muvafık mütalâa etmiş 
olmaları dolayısiylc tasarı sevkedilmiş bulun
maktadır. 

Komisyonumuzda yapılan uzun görüşmeler 
sonunda her iki kasabanın da ilce haline getiril
mesi lüzumu ileri sürülmüş ise de memleketimiz
de nüfus itibariyle ve ilce olmak vasfını >haiz 
kasabalar mevcut iken birbirlerine çok yakın me
safede bulunan iki kasabanın da ayrı ayrı ilce 
olmasının doğru olamıyacağı ve binaenaleyh 
Uluborlu Kasabasına nispetle nüfusu daha kesif 
ve bucak ve köylerle olan yakınlığı ve irtibatı 
bakımından daha merkezî vaziyette olan, ikti
sadi ve içtimai bakımlardan da günden güne in
kişaf etmekte bulunan Senirkent Kasabasına 
Uluborlu İlce merkezinin nakline ve Senirkent 
Bucağı merkezinin de Uluborlu Kasabasına kal

dırılmasına, ilce adının Senirkent ve bucak adı
nın da Uluborlu olarak değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı Hükümetin teklifi veçhile komis
yonumuzca da ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Kamutayın aonayına arzcdilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü 
Burdur Çanakkale 

Müstenkifim E. Kalafat 
F. Çelikbaş 

Kâtip 
Sivas Afyon Karahisar 

H.tmre Muhalifim 
A. Yeziroğlu 

Antalya Bilecik 
A. Sarıoğlu Muhalifim 

T. Üresin 
Bolu - ', Bolu 

M.Güçbümez î. Gülez 
Bursa Çanakkale 

// . Şaman Muhalifim 
K. Akmantar 

Diyarbakır Erzincan 
T. Azizogln Muhalifim 

İV. Pekcan 
Eskişehir Giresun 

A. Potüoğlu M. Şener 
Gümüşane İstanbul 

K. Yörükoğlu , Çekimserim 
Â. H. Başar 

İstanbul İstanbul 
Muhalifim Muhalifim 

H. Hüsntan 8. Oran 
İzmir Kastamonu 

B. Bilgin Muhalifim 
H. Türe 

Kırklareli "Konya 
Muhalifim R. Birand 

Ş. Bakay 
, Konya Malatya 

M. A. Ülgen • - Muhalifim 
M. 8. Eti 

(S. Sayısı: 1510 



Ördü 
Muhalifim 

E, Aksoy 

Sivas 
Muhalifim 
E. Ş. Sirer ' 

Trabzon Urfa 
Muhalifim F. Ergin 

8. F. Kalaycıoğlu 

Van 
Muhalifim 

F.Melen 

HÜKÜMETIN, TEKLIFI 

Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent Kasabası
na ve Senirkent Bucağı merkezinin de Uluborlu 
Kasabasına kaldırılmasına, İlce adının Senir
kent > Bucak adının da Uluborlu olarak değişti

rilmesiyle dair kanun tasarısı 

BİRİNCİ MADDE — Uluborlu İlçesinin mer
kezi Senirkent Kasabasına ve ıSenirkent Buca
ğının merkezi de Uluborlu Kasabasına kaldırıl
mış, ilçenin adı Senirkent, bucağın aclı da Ulu
borlu olarak değiştirilmiştir. İlişik (1) numa
ralı cetvelde adları yazılı köyler ilçenin merkez 
bucağına ve (2) numaralı cetvelde adları yazılı 
köyler de Uluborlu bucağına bağlanmıştır. 

İ K İ N C İ MADDE 
hinde yürürlüğe girer. 

ÜÇÜNCÜ MADDE -
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Bu kanun yayımı tari-

ıBu kanunu Bakanlar 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8, Âğaoğlu 

Devlet Bakam 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
E. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Adalet Bakam 
R. Nasuhioğlıt 

İçişleri Bakanı 
27. özyörük 

Maliye Bakam 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Bakam 
İV. ökmen 

Çalışma Bakam 
N. özsan 

İşletmeler Bakam 
Hakkı Gedik 

Hükümetin teklifine bağl\ı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Senirkent İlçesinin merkez bucağına btiğ%timacah 
köyler 

A di Eski bağlı' olduğu yer 

1 — Uluğbey Uluborlu Senirkent Bucağı 
2 — Büyükkabaca » » » 
3 — Yassıviran » » » 
4 —- Güreme' » » • »' •. • 
5 —- G a r i p •••'•" \ , » » » 
G — Gençali » ' • ' » ' • • » 
7 —- Başköy » Merkez » 

[2] NUMARALI CETVEL 

Uluborlu Bucağına bağlanan köyler 

A d ı Eski bağlı olduğu yer 

1 — îleyidağı . Uluborlu merkez Bucağı 
2 — İnhisar > » » 
3 — Küçükkabaca » » s> 
4 — Dereköy » » >> 

»»»-«SES»-* •••",'-

( S. Sayısı : 151) 



S. S A Y I S I : 

Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın'an milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ye Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

(3 /256) 

TC. 
Başbakanlık 11. XII .1951 

Yan,îtleri ve Sicil Müdürlüğü ^ 
özel No : 6/2 -4828 • . ' • ' -

6. No : 6 -3935 > ' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

"• Ulus Gazetesinin 9 . IX . 1951 tarihli nüshasında «Gözü kapalı oy verme» başlığı altında neşret
tiği yazı ile Büyük Millet Mecisini tahkir ve tezyif etmekten sanık Kars Milletvekili ve yazı sahi
bi Hüseyin Cahit Yalçın hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar 
verilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 24 , XI . 1951 tarih ve 104/307 sayılı tezkere örneği 
ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
"•" ' ' • . - . , . . - ' A. Menderes"' 

Adalet Bakanlığının 24 . XI . 1951 tarih ve 104/307, sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Ankara Cumhuriyet Savcılığından alman 21. XI . 1951 tarihli yazıda; 
Ulus Gazetesinin 9 .IX . 1951 tarihli nüshasında «Gözü kapalı oy verme» başlığı altında .neşret

tiği yazı ile Büyük Millet Meclisini tahkir ve tezyif etmekten sanık Kars Milletvekili ve yazı sa
hibi Hüsyet Cahit Yalçın hakkında Türk Ceza Kanununun 159 ncu maddesi uyarınca takibat ic
rası için mumaileyhin milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması istenmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen Ulus Gazetesinin mezkûr 9. IX . 1951 tarihli nüshası birlik
te sunulmuş olduğundan, Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken işlemin yapılması
na müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim, 

- . Adalet Bakanı 
E. Nasuhioğlu 
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Anayasa ve Adale* Koörisyonlft^ndaıı kurulan Karma Kominyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komis-

misyonlanndan kurulan 
Karma Komisyon 
Esas No. 3/256 
Karar No. 3$ 

U .IV .195$ 

Yüksek Başkanlığa 

Ulus Gazetesinin 9 . IX . 1951 tarihli nüsha
sında (Gözü kapalı oy verme) başlığı altında 
neşrettiği yazı ile Büyük Millet Meclisini tahkir 
ve tezyif etmekten dolayı suçlu sanılan Kars 
Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın'm milletvekil
liği dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 
Başbakanlığın 6/3935 sayı ve 11 XII . 1951 
tarihli yazısiyle ilişiği dosya, Karma Komisyonu
muza havale edilmekle konunun incelenmesi ve 
sonuca göre raporunun yazılması için, İçtüzüğün 
178 nci inaddesi gereğince adçekme suretiyle ay
rılan Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Hazırlama Komisyonu tanzim eylediği 24.XII. 
1951 tarihli; Raporda gerek cümle cümle gerek 
heyeti tnnumiyesi üzerinde durularak yazıdan 
Büyük Millet Meclisinin mânevi şahsiyetinin 
tahkir ve tezyif edildiği neticesi istihraç edildi-
_ği beyaniyle Türk Ceza Kanununun 159 ncu 
maddesine uyan ve terhipli cezayı müstelzim bu
lunan mezkûr suçdan dolayı mumaileyh Hüseyin 
Cahit Yalçın'm milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması lâzımgeldiği mütalâasında bu
lunmakta ise de, bahis mevzuu olan (Gözü ka
palı oy verme) başlığını taşıyanx yazı geçen Ey
lül ayında yapılan kısmî seçimler arifesinde 
mensup olduğu parti adaylarının kazanmalarını 
temin maksadiyle yazılmış ve seçim propagan
dası mahiyetinde bir yazıdan ibarettir. «1950 
seçimlerinde Türk Milleti gözü kapalı olarak 
oy vermiştir.» demekten maksadının ne olduğu
nu da «Millet umumi heyeti itibariyle Demokrat 
Partiye inanmış, onu tercih etmiş ve Demokrat 
Martinin listesini sandıklara atmıştır. Bu listenin 
içinde yazılı olan adayların yüzde doksan do
kuzu seçmenlerin büyük ekseriyetinin meçhulü 
olduğu muhakkaktır. Milletvekili seçtiği vekil
lerinin şahıslarına itimadını göstermiş değil, o 
şahısları bulan ve tavsiye eden partinin şahsiye
tine inanmıştır. Bu mânadaki gözü kapalı oy ver
miştir, diyoruz.» demek suretiyle tasrih eyle

miştir. 
Mumaileyhin gerek zikredilen maksatla «Mil

let gözü kapalı oy vermiştir» demesi, gerek yazı
nın son kısımlarında «vatandaş şahsiyetine sa
hip ol, aklını, idrakini ve vicdanını kullan, her 
iki taraf dan teklif edilen namzetler üzerinde 
düşün» diye seçmenlere hitap etmesi Türk Ceza 
Kanununun . 159 .ucu maddesinde yazılı Türk
lüğü tahkir ve tezyif cürmünü teşkil etmediği 
gibi «öyle milletvekilleri görüyoruz ki bunların 
nasıl olup da o mevkie eriştiklerini izah etmek 
imkânı yoktur. Hattâ kendileri bile 'belki içle
rinden hallerine şaşmakta, gülmekte ve millet
vekili olabildiklerine inanmamaktadırlar» diye
rek milletvekilliğine lâyık görmediği bâzı zeva
tın Büyük Millet Meclisi Âzası olduklarını ifa
de eylemesinde ve makalenin umumi heyetinde 
Büyük Millet Meclisini tahkir ve tezyif eürmü-
nün de unsurları mevcut bulunmamıştır. Bu 
sebeplerden dolayı mumaileyh Hüseyin Cahit 
Yalçın'm milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılmasına mahal olmadığından ve hakkındaki 
kovuşturma ve yargılamanın dönem sonuna bı
rakılmasına çoğunlukla karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu rapor 
Başkan Sözcüsü Kâtip 
Manisa Konya 

B. Ş. İnce R. Alabay 
Diyarbakır Ankara Balıkesir 

F. Alpiskender O. §. Çiçekdağ V. Asena 
Bingöl Çoruh Çorum 

M. N. Ökcuoğlu M. Güney Çekinserim 
H. Ortakctoğlu 

Edirne Erzincan 
M. Enginün 8. SağıroğUı 

Erzincan îçel 
Şemsettin Günaltay §ahap fol 
İmzada bulunmadı 
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İstanbul İstanbul 
Mithat Benker Salamon Adato . 

İmzada bulunmadı İmdada bulunmadı 
Kars Kars 

Abbas Çetin L. Aküzüm 
Konya Madrin 

// . Ay diner M. K. Boran 
Sivas Tokad 

Nurettain Ertürk Zihni Betil 
İmzada bulunmadı 

Trabzon Tozgad 
F. A. Barutçu N. Ü. Alcth 

Muhalefet Şerhi 
Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın'-

m 9 Eylül .1951 tarihli Ulus Gazetesinin baş* 
makalesinde yazdığı (gözü kapalı oy verme) 
başlıklı yazısı kastettiği mâna itibariyle ge
rek tümü bakımından ve gerekse kısım kısım 
cümleler bakımından Büyük Millet Meclisi
nin, mânevi varlığını tahkir ve tezyif olarak 
kabule bizleri inandırmış bulundurmaktadır. 

. Kısmi secimler arifesinde kaleme alın
mış bulunan bu ya-zınm. sadece yazarın men
sup bulunduğu partinin seçimlerdeki şansını 
fazlalaştırmak ve propagandasını yapmak ga
yesini istihdaf etmesi icabederse de yazı sa
hibi Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın bu ya
zısında 1950 senesi 14 Mayısında yapılan se
çimle ekseriyeti Demokrat Partililer tarafın
dan teşki! edilen Büyük Millet Meclisinin 
mânevi varlığını da yer yer ve Umumi mâna
da tahkir ve tezyif etmekten de kendini ala
mamıştır. 

Milletvekili arkadaşımız yazılarında nor
mal tenkid kelimeleri ve cümleleri yanında 
birdenbire tecavüz grafiğini eıi yukarı haddi
ne çıkararak tahkir ve tezyif cümlelerini kul
lanmış ve sonradan tahkir ve tezyifi tazam-
mun eden,her cümlenin sonunda kendisi de 
hududu aştığını anlıyarak bu cümleleri mâ-
nalandırmaya çalışmak suretiyle izahına gi
rişmiş ve tahkir ve tezyifi yapmakla beraber 
kendi düşüncesiyle kullandığı izahlı bir metot 
ile cümlelerin suçluluk vasfını gidermeye ça
lışmış bulunmaktadır. Ezcümle bu arada Hü
seyin Cahit Yalçın (1950 de Türk Milleti gö
zü kapalı olarak oy vermiştir dedikten ve is
tediği darbeyi indirdikten sonra kendisini 
mesuliyetten kurtarmak endişesiyle bu cüm

leden no kasdetmek istediğini izaha kal
kışmış ve yine tecavüz grafiğinin üst kademe
lerine çıkarak (Demokrat Parti dediğimiz. 
Kalıta pek kusurlu, pek karışık ve Hükümet 
mesuliyetini ciddiyet ve verimli surette yük
lenebilmek kabiliyetinden mahrum, hazır
lıksız bir teşkilât idi. Hiç beklemediği ,bir 
muvaffakiyet karşısında apıştı kaldı. İşte 
bugün memleketin demokratlardan, çektiği 
dert bu yüzden ortaya çıkmıştır. Efkârı 
umumiye aldandığını hissediyor. Fakat ça
resiz bu dert „ çekilecektir.) demek suretiyle 
kasdetmek istediği varlığı zedelemiş ve bu 
ikinci darbeyi de .indirdikten sonra da yine 
yukarıda izah edilen fikir ve düşüncelerle 
grafiğin alt kademelerine inerek yazının açık 
mânasını gizlemek istemiştir. 

Kars Milletvekili Hüseyin .Cahit Yalçın. 
med ye cezirlerle dölü olan tecayüzi yazısın
da, (1950. de Türk vatanının büyük bir. ha
taya kurban gittiğini) söylemekle ve .1950 se
çimleriyle hâsıl olan durumu (esef edici bir 

durum) olarak vasıflandırdıktan sonra 14 Ma
yıs seçimlerinde Türk milletinin şahsiyeti
ne . sahip olmadan, aklını idrakini ve vicda
nını kullanmadan rey verdiğini kabul ede
rek tecavüz lisanını en geniş-mânada ve Bü-. 
yük Türk milleti kütlesine karşı da tevcih 
ederek (vatandaş şahsiyetine sahip ol, ak- • 
İmi, idrakini, ve vicdanını kullan) diye hi
tap etmekten dahi çekinmemiştir, 

Bir sinir buhranının kabarış ve , inişleri 
arasında yazıldığına şüphe edilmiyen. bu ya
zının sonunda yazı sahibi Kars Milletvekili 
Hüseyin Cahit Yalçın yukarıdan beri gizli ka
paklı olarak ve saklamaya yeltenerek yaptığı 
tezyif ve tahkirlerini açığa vurmuş ve 
(Büyük Millet Meclisine milletvekili lâ
zımdır. Aldatıcı Demokrat kölesi, yahut sa
na şahsan emniyet telkin etmiyen Halk Par
tisi aday. lâzım değildir) cümlesini kullana
rak bugünkü Büyük Millet Meclisini teşkil 
eden milletvekillerinden demokrat olanlarını 
aldatıcı Demokrat kölesi ve Halk Partili olan
larını da şahsan emniyet telkin etnıiyenler di
ye vasıflandırmak suretiyle bu insanların to
punun teşkil ettiği Büyük Miİlet Meclisinin 
mânevi varlığını açık olarak tahkir ve tezyif 
ettiği mütalâa ve neticesine varılmıştır. 

Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın 
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komisyonda yaptığı savunmasında kendisiSin 
seçimler arifesinde mensup olduğu partinin 
bu yazı ile <propagandasını yaptığını ve elbet 
ki, böyle bir yazı ile o gün için Demokrat Par-
tiyi medhetmesinin beldenemiyeceğmi söylemiş 
ve yazının ancak bir tenkid mahiyeti bir pro
paganda yazısı olduğunu belirterek kendisi
nin, de bulunduğu Büyük Millet Meclisinin 
mânevi varlığını tahkir ve tezyif gibi husus
ları asla iltizlam etmediğini ifade etmiştir. 

Yukarda karakteristik vasıfları bertaf-
sil izah edilen yazıyı bir tenkit ve propagan
da yazısı olarak kabul etmek çok güçtür.-

Hüseyin Cahit Yalçın'ı müdafaa eden ar
kadaşlar dahi yazının ağırlığı üzerinde ittifak 
ederek Hüseyin. Cahit Yalçın'm maksadını 
izaha kaçmak yoluna savunmalarım teksif 
etmişlerdir, 

Matbuat hürriyetinin, yaşanılan cemiyetin 
en kutsi varlıklarına tahkir ve tezyifi dahi 
içerisine alan bir hürriyet olduğuna kani ol-
mıyan ve bu nevi hürriyet ile ancak cemiyetin 
vikayesi ve; bağlı bulunduğu varlıkların her 
türlü yıkıcı tesirlerden masun bulunması-ve ce
miyete tiriz olan sakatlıkların efkârı âmme 
önüne serilmesi mânasında anlıyan bizler böyle 
yazının matbuat hürriyetiyle ve kanunların 
himaye ettiği tenkid ve-propoganda çerçeve-. 
lerini yıkarak aşmış olduğu kanaatine varmış 
bulunmaktadır. 

Anayasanın milletvekillerine tanıdığı mil
letvekilliği dokunulmazlığı ise bir milletveki
linin teşriî vazifesini ifa ederken her türlü taz
yik ve tesirden azade olarak yapmasını temi-

nen konulmuş bir hüküm' olduğuna ve fakat 
milletvekilliği sıfatiyle kabili telif olmıyan ve 
teşriî vazifelerin dışında işlenilen suçların da 

,bu hükümden faydalanarak milletvekilliğini 
âdeta cemiyet, içinde imtiyazlı bir yarlık olarak 
kabulüne bizler imkân görememekteyiz^ 

Teşriî vazifenin dışında işlenmiş olan bu 
suçun politik sebep vesaiklerle himaye gör
mesi de bulunduğumuz cemiyette milletvekille
rini kanun dışı bir kitle olarak kabulü gibi bir 
neticeye bizleri ulaştıracağından Hüseyin Ca
hit Yalçın'm Türk Ceza Kanununun 159 ncu 
maddesine giren ve ağır.hapsi müstelzîm bulu
nan işbu Büyük Millet Meclisini tahkir ve tez
yif . kasdını .bizatihi ihtiva eden yazının açık 
mânasından anlaşılan makalesinden dolayı 
Anayasanın 12 ve 17 ve 27 nci ve Meclis İç
tüzüğünün 180. nci maddeleri gereğince millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılması fikir 
ve mütalâasını.taşıdığımızdan Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulan Karma Komis
yonun adı geçen Hüseyin Cahit Yalçın hak
kında yapılmak istenen kovuşturma ve yargı
lamanın donem sonuna bırakılmasını havi ek
seriyet kararma muhalif bulunuyorum -

Amasya 
/. Olgaç 
Balıkesir 

M. Erkııyumcu 
Konya 

T. Kozbek: 

Manisa 
'' §. Ergin. 

Ankara Ankara 
HvŞ.înce B. Eren 

İstanbul Konya 
A. Moslıos M; Obuz 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Tokad 
İL ölceren 

o 
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