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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında Millet Meclisince kabul 
olunan kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe Komisyonu rapora üzerinde görüşül
dü ve kabul edilen önerge gereğince teklif, tek
lifinin geriverilmesi isteğinde bulunan Cumhu
riyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'ya 
iade olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 
Ocak 1962 tarihli 21 nci Birleşiminde, Doğu il
lerindeki kıtlık durumunu mahallen tetkik et
mek üzere seçilen 5 kişiden mürekkep komisyo

nun raporu üzerinde, 41 nci Birleşimde başlıyan 
görüşmelere devam olundu. 

Yetersayı kalmadığından 5 . 3 . 1962 Pazar
tesi günü saat 10,00 da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve 15,00 te de Cumhuriyet Senatosu ola
rak toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

îbrahim Şevki Atasağun 

Kâtip 
Aydın 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Art 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

Uzunhasanoğlu'nun, Bolu'ya bağlı Kıbrısçık ka
za merkezinde ve diğer hangi kaza merkezlerin
de telefon hattı bulunmadığına dair, yazılı soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu'nun, 1962 Ocak ayında durdu

rulan PTT barem dışı personelin terfilerine dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/25) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu'nun, Düzce kazasının Gölkaya 
nahiyesine telefon hattı çekilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/26) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Teklifler 
.1. —• Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve 

üyeleriyle uzman ve uzman yardımcılarına ve 
denetçilerine ödenek verilmesi hakkında kanun 
teklifleri, bu kanun tekliflerinin kabule şayan 
olmadığına dair Bütçe Komisyonunca hazırla
nan rapurun Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 2/60, 2/61; C. Senatosu 2/10) 
(Bütçe Komisyonuna) 

2. — Anayasa nizamını millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 2/162, C. Senatosu 2/11) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — 1962 yılında Gelir vergilerinin 3, Ku

rumlar Vergisinin 2 taksitte ödenmesi ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde 
ilâvesi hakkında Millet Meclisince kabul olunan 

kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi İşler, Sanayi ve Tarım ve Bütçe Ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/112, C. Se
natosu 1/34) (Gündeme) (Sıra sayısı : 42) 

4. •— Halit kızı Nermin Akmansü'ye vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı 
ve C. Senatosu Malî ve İktisadi îşler ve Bütçe 
Komisyonları raporları (M. Meclisi 1/89, C. Se
natosu 1/31) (Gündeme) (Sıra Sayısı : 45) 

5. — 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkında Kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair Millet Meclisince kabul olunan ka
nun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/93, C. Senatosu 1/32) (Günde
me) (S. Sayısı : 44) 

6. — Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve 
üyeleriyle uzman ye uzman yardımcılarına ve 
denetçilerine ödenek verilmesi hakkında kanun 
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O. Senatosu B : 43 
teklifleri, bu kanun tekliflerinin kabule şayan 
olmadığına dair Bütçe Komisyonunca hazırla
nan raporun Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/60, 61; C. Senatosu 
2/10) (Gündeme) (Sıra Sayısı : 43) 

5.3.1962 O : 1 
7. — Anayasa nizamını, millî güvenlik ve. hu

zuru bozan bâzı fiiller hakkında Millet Mecli
since kabul olunan kanun teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rajoru 
(M. Meclisi 2/162, C. Senatosu 2/11) (Günde
me) (Sıra Sayısı : 46) 

BÎEÎKCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveldü İhsan Hasnit Tigrel 
KATİPLER : Kudret Beyhan (Niğde), Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

S. — YOKLAMA 

BAŞKAN -
simi açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, Birle-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Anayasa nizamını, mîllî güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkında» Mtylet Mecli
since kabul olunan kanun teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 2/162, C. Senatosu 2/11) (Günde
me) (S. Sayısı : 46) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
46 sıra sayılı Kanun teklifi ve raporu tab

edilmiş ve dağıtılmış bulunmaktadır. 
Mezkûr kanun teklifinin Gelen Kâğıtlardan 

Gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

C. Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Bursa 

Şefik Kayalar 

(1) 46 S. Saydı basmayazı tutamağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN — İvedlikle ve öncelikle görüşül
mesi teklif edilen kanun, Anayasa nizamının 
korunması hakkındaki kanundur. 

HASAN KANGAL — Usul hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN KANGAL — Muhterem Başkan, 

muhterem Senato üyeleri, bugün ivedilikle mü
zakeresi yapılmak istenen kanunun, kanaatimce 
mutlak surette ivedilikle müzakeresine lüzum ol
madığına kaani bulunmaktayım. Bu kanunun 
içinde •» bulunan müeyyideler esasen Ceza Ka
nununda mevcut ve Anayasa; hükümleri ile sa
bittir. Senatörler bir navi Millet Meclislerinden 
geçen kanunların süzgecidir ve sükûnet dev
resi sonunda Meclisten çıkan kanunların mü
zakere edildiği yerlerdir ve Senatonun hik
meti vücudu sebeplerinden biri de budur. Bu 
kanunun geliş zamanını göz önüne alırsak 22 -
23 Şubat hâdiselerini takibeden bir devre içinde, 
büyük bir heyecan ve büyük hâdiselerin dalga
landığı bir devreye Taslamaktadır. Böyle bir 
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C. Senatosu B : • 
zamanda Meclise' gelmiş, Mecliste devam eden 
aynı atmosfer içinde müzakere edilmiştir. Bu
gün bir kanunun leh ve aleyhinde noktai na
zarlar tebellür etmemiş bulunmaktadır. Bu iti
bârla büyük hukukçuların bu hususdaki daha 
geniş malûmatlarına müracaatla, hakikaten 
bu kanun aleyhinde bulunanların ileri sür
dükleri antidemokratiktir, iddiaları ile, de
mokratik nizamı tesis edecektir diyenlerin mü
talâalarını, daha soğuk kanlı ve 22 Şubat hâ
diselerinin tevlidettiği atmosferin dışında da
ha sakin tesirden uzak mütalâa etmek lâzımge-
lir. Bu itibarla bu kanunu tatil sonuna bırak
mak ve daha sükûnetli bir zaman içinde mü
talâa etmek ve düşünmek, ondan sonra bu ka
nunun müzakeresine geçmekte isabet olacak
tır kanaatinde bulunmaktayım. 

Bu sözlerimden, kanunun, Anayasaya mu-
gayyir veya uygundur mânasının çıkarılmama
sına işaret etmekten geri kalmıyacağım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Hasan 
Kangal arkadaşımızı dinlediniz. Okunan tak
rir üç hususu ihtiva etmektedir. Birincisi mev
zuun gündeme alınmasıdır, bunu/oyunuza su
nacağım. ikincisi takdimen müzakere talebi
dir, bunu da reylerinize koyacağım; üçüncü 
husus ise ivedilikle ilgilidir, bunu da reyinize 
koyacağım. Hasan Kangal arkadaşımız yalnız 
üçüncü noktaya temas ettiler, önergelerini sı
ra? ı geldiğinde okutacağım. Müsaadenizle ev
velâ gündeme alınıp alınmaması hususunu, on
dan sonra da diğer iki hususu oyunuza suna
cağım. 

• Dağıtımdan itibaren 48 saat geçmediği için 
mevzuun gündeme, .alınması kararınıza bağlıdır. 
Bunun için oyunuza müracaat ediyorum; mev
zuun gündeme; alınmasını kabul edenler... Et
miyenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Somlardan evvel görüşülmesi de oyunuza 
bağlıdır. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir* 

Üçüncü nokta : arkadaşımız- bir defaya 
mahsus olmak üzere müzakere edilmesin nok
tai nazarını müdafaa ettiler. Bunun için ver
dikleri takriri okutuyorum.. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahi olarak sebeplerini arz ettiğim husus* 

lârdan dolayı : 

13 5 . 3 . 1962 O : 1 
(Anayasa nizamını, millî güvenlik ve hu

zuru bozucu bâzı fiiller) hakkındaki kanun tek
lifinin, normal olarak müzakeresinin temini 
için, ivedilik talebinin reddini arz ve teklif 
ederiz. 
Cumhurreisi kontenjanı Kastamonu 

Hasan. Kangal Nusret Tuna 

BAŞKAN — Efendim, şimdi ivedilikle mü
zakeresine karar verirseniz yanlı z bugün müza
keresi başlar ve kabul edildiği takdirde mu
amele tekemmül etmiş olur. Kabul edilmediği 
takdirde 5 gün sonra ikinci müzakereye geçil
mek zarureti hâsıl olur. 

Şimdi ivedilik teklifini oylarınıza arz edi
yorum. İvediliği kabul edenler lütfen işaret 
versinler... . Kabul etmiyenler... Ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

Efendim, şimdi raporun okunması veya 
okunmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Raporun okunmasına lüzum görenler lütfen işa
ret versinler... Kabul etmiyenler... Raporun 
okunmasına lüzum görülmemiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söz is* 
tiyenlerin isimlerini sırası ile okuyorum. 

Muhittin Kılıç, üzerinde; 
Âmil Artus, lehinde; 
Turgut Göle, aleyhinde; 
Niyazi Ağırnaslı, lehinde; 
Celâl Tevfik Karasapan, üzerinde; 
•-Ferit Alpiskendeı*, üzerinde. 
Esat Çağa* üzerinde; 
Emin Açar, lehinde; 
Yusuf Demirdağ, aleyhinde; 
Hüsnü Dikeçligil, aleyhinde; 
Fethi Tevetoğlu, üzerinde; 
Kâzım Yurdakul^ lehinde; 
Vasfi Gerger, lehinde; 
Fehmi Alpaslan, üzerinde; 
Lütfi Tokoğlu, aleyhinde; 
Ethem Menemencioğlu, aleyhinde; 

, Âdil Türkoğlu, lehinde; 
Bunlardan başka diğer yazılan arkadaşla

rımız; izzet Birant, üzerinde, Halit Zarbun 
aleyhinde,. Sedat Çumral, üzerinde. 

Söz sırası Muhittin Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, Senatonun tarihî toplantılarından 
biri olan bu toplantıda ilk sözü 'almak §ere-
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C. Senatosu B : 43 
fine mazhar olmuş bir arkadaşınız olarak siz
leri en derin saygılarımla selâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Nizamını, 
millî güvenlik ve huzuru bozucu bâzı fiiller 
hakkında kanun ismiyle bugün müzakeresine 
başladığımız kanun üzerinde söz almış-'''bulunu
yorum. Hemen arz edeyim ki, (üzerinde) söz 
almaktan maksadım evvelâ bu kanunun Ana
yasaya uygun olup olmadığı hususundaki nok
tayı nazarımı arz etmek içindir. Bilâhare bi
zim Anayasa ve Adliye Komisyonundan geçen 
metin üzerindeki gördüğüm aksaklıklar dola-
yısiylo konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar, -esas itibariyle Millet 
Meclisinde cereyan eden .müzakere zabıtlarını 
başından sonuna kadar okumuş, dünkü Millet 
Meclisi müzakerelerini, takibetmiş bizim encü
men müzakerelerine bu tetkikat sebebiyle ka
tılamamış bir arkadaşınızım. Orada edindiğim 
intihalara ve yapılan tenkidlere göre Anayasaya 
uygun olup olmadığı hususundaki noktai na
zarım tâ 341 tarihli Takriri Sükûn Kanununa 
benzetilmesi dolayısiyle buna arzı cevap et
mekle başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 8 Şaban 1337 ta
rihli, 4 Mart 1341 tarihli Takriri Sükûn Kanunu 
hepimizin bildiği veçhile, ismet Paşanın ifade
sinde de belirttiği veçhile, memleket sathında, 
yine aynı ifade ile, memleketin göbeğinden 
aşağısı eşkiya ile dolu olduğu bir devirde çı
karılmış »bir kanundur. Bu kanunun hususi
yeti, hepimizin bildiği veçhile, isyan, irtica ve 
diğer vatan ihaneti cürümlerinde Bakanlar Ku
ruluna Reisicumhurun tasdikiyle bir kimseyi 
İstiklâl Mahkemesine verme. •salâhiyetini veren 
bir kanundur. 

Hemen arz edeyim ki, önümüzdeki tasarının 
bu kanunla asla bir münasebeti yoktur. Şu iti
barla yoktur ki, arz ettiğim kanunun 1 nci mad
desi bu salâhiyeti Bakanlar Kuruluna veriyor. 
o zaman bir kimseyi mahkemeye tevdi etmek 
salâhiyeti Bakanlar Kuruluna veriliyordu. 

önümüzdeki kanunda ise böyle bir şey yok
tur, böyle bir yetki verilmesi mevzuubahis de
ğildir. Bir kimsenin doğrudan doğruya İstik
lâl Mahkemesine verilmesi salâhiyeti Bakanlar 
Kuruluna verilmesi onda derpiş edilmişti, hal
buki böyle bir hal bu kanunda mevcut değildir. : 
Bir kimsenin keyfî olarak mahkemeye verilmesi 

5;3.İ962 Ö :İ 
ihtimali burada asla varit değildir; böyle bir 
imkân yoktur. Evvelce; İstiklâl Mahkemesi 
Reisi ve âzalarının huzuruna bir adam çıkarı
labilirdi. Bu kanunda böyle bir şey asla yok
tur. Bu kanun savcı ve savcı yardımcıları ve 
askerî- adlî hâkimleri tahkikat ile yetkili kı
lıyor, salahiyetli adlî makamlar idari makam
ların murakabesi altında işliyecek , değildir. 
Bu itibarla, Takriri Sükûn Kanunu ile hiçbir 
hukuki müşabehet ve . alâkası yoktur. . . , 

Diğer taraf tan muhterem arkadaşlarım; eV-' 
velce, sakıt iktidar zamanında kurulan Tâkikat 
Encümenine verilen salâhiyetler gibi bit ' salâ
hiyetle teçhiz edildiği hakkında bâzı itirazlar," 
gazetelerde ileri sürülmektedir. Bu tasarının 
ruh mâna "ve muhteviyatı itibariyle bu beyânlar
la bir alakası da yoktur. Şöyle ki, Tahkikat 
Encümeni Meclisten bir kısım-azadan, yani 15 
azadan mürekkep olduğu halde bütün kazai sa
lâhiyetleri eline, alıyordu; hem tahkikat yapı
yor, hemen ceza tesis edebiliyordu. . Bu ka
nunda böyle bir iddianın yeri yoktur. Çünkü 
mahkemeye vermek salâhiyeti münhasıran savcı
lara aittir. Mahkemeler de sabık iktidar dev
rinde ; olduğu gibi 5434 sayılı Emeklilik Ka^ 
nununun 39 ncu maddesinde yapılan bir tadil
le her hangi bir şekilde teminattan mahrum edi
len mahkemeler değildir. Bilâkis Anayasamız
da mevzu ve müesses hukuk kaidelerine göre 
bir ay sonra tesis edilecek Yüksek Hâkimler 
Şûrasının murakabesi altındaki müstakil mah
kemelerdir. Gururla arz edeyim ki, bu 39 ncu 
maddeye rağmen Türk hâkimi, askerî olsun, si
vil olsun; her türlü tenkidden münezzeh ola
rak kahramanlık, cesaret ve âdelet örnekleri 
vermişlerdir. Türk hâkimini bu şekildeki bir şat. 
ibeden uzak tuttuğumu peşinen arz etmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Diğer taraftan bugünkü Anayasamızın 11 

nci maddesi ile her türlü hürriyete kânunla 
bir tahdit konulabileceği kabul edilmiş durum
dadır. Bâzı arkadaşlarımız bu tahdidin yani 
9 madde halinde ileri sürülen bu kanun tekli
finin Anayasanın özüne dokunduğunu ve 11 
nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı olduğunu 
iddia ediyorlar. Şahsan bendeniz, demin de 
arz ettiğim gibi Tahkikat Encümeninde olduğu 
gibi her türlü siyasi toplantîyi, her tttrlü söz 
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0. Senatosu B : 43 
hürriyetini, her türlü baısm hürriyetini hatitâ 
Meclisin ımüzaikere zabıitlarmı Meclis mahzende-
rindp hapseyüyen ve dışarıya alksetımemesi için 
tedbirler alan, karariar alan toir kanun şek-
linldte olsaydı, şahsan, vicdanen mebus olımama 
pahasına dalhi Ibunun müdafaasını yapmazdım, 
muhterem arkadaşlarım. 

Şunu vicdanen tamamen müsterih olarak 
arz edeyim İki, 11 inci maddenin ışığı altında, 
mulhterem Muammer Aıksoy'un encüımeiıde ver
diği izahalt dairesinde, 57 nci madde (muvacehe
sinde; yani Anayasanın özüne dokunan parti
ler, yüzlerce mebus çıikaran partiler Anayasanın 
özüne muhalefet ettiği (talkdirde mevcult Anaya
salınızın 57 inci 'maddesine göre Anayasa Mahke
mesi karariyle fesheddlebilir, muhterem arkadaş
larım. 

»Sunu arz eîtlmek istiyorum : Hiçbir ^hürriyet 
hudutsuz .olmadığı gibi basın hürriyeti dıe hu 
dutsuz olamaz. Tarihî tekâmülle 1881' tarihin
den itibaren, 1876 Anayasasından itibaren, 
1930 tarihli Matbuat Kanunundan itibaren mu
ayyen devreler zarfında memleketimize mat
buat hürriyeti gelmiş, maalesef, maalesef di
yorum, birtakım basın mensubu patronların bu
nu suistimalinden dolayı, matbuat hürriyeti 
tam mânasiyle Türkiye 'de teşekkül etmemiştir. 

Bugün dahi birkaç patronun tahrik edici 
haberleri yftzünden inkılâbımızın temüine, te
cavüzler olmuş; 27 Mayıs İhtilâlinden sonra 
yakılan tahrikler vo tamlar yüzünden 22 Şubat 
arifesine kadar gelinmiş, biz ve basın sonunda 
bu noktaya kadar getirilmişlerdir. 

Üzülerek ifade edeyim ki, bu tahdit; biraz 
da kendi kusurları kendi kabahatlerindendir. 
Bununla beraber Senatonun ve Meclisin müsa
mahasını candan ve gönülden arzu ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, demin söz alan 
Hasan Kangal arkadaşımız da dâhil olmak 
üzere bir kısım arkadaşlar bu kanunun T. 
Ceza Kanununda esasen mevcut maddeleriyle 
memzucolarak mütalâası icabettiğini yani, T. C. 
Kanununda esasen bu fiilleri önliyen maddeler 
bulunduğunu arz ve izah ettiler/Encümendeki 
ve Meclisteki müzakerelerde de bu gibi noktai 
nazarlara tesadüf etmiş bulunmaktayım. Bu 
noktai nazarlardan biri Türk Ceza Kanunu
nun 141 ve 142 nci maddesindeki mevcut hü-
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kümlerin kâfi olduğudur. Aynı-kanunun 312 
nci maddesindeki hükmün, getirilen tasarıyı 
kapsıyacağını iddia buyurmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, hemen arz edeyim 
ki, Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesi, asla 
hâdise ile ilgili değildir. 

Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesinin 
birinci fıkrasında, «Sosyal bir sınıfın diğer sı
nıflar üzerindeki tahakkümünü tesis etmek için 
cemiyet kuranlar.» 

İkinci fıkrada : «Devletin siyasi ve hukuki 
nizamını topyekûn yıkmak gayesi ile cemiyet 
kuranlar.» 

üçüncü fıkra amacı, Cumhuriyete aykırı 
olan, demokrasi prensiplerine aykırı olarak 
Devletin tek bir fert veya zümre tarafından 
idaresini istihdaf eden bir cemiyet kurmaya 
taallûk eden fıkradır. 

4 ncü fıkra, Anayasanın tanıdığı kamu hak
larını ırk mülâhazasiyle berataraf etmeye mün
cer ve matuf fiillerle alâkalı olan fıkradır. 

5 nci fıkra, bu cemiyetlere girenlere taallûk 
ediyor. 

6 nci fıkra, Devlet daireleri ve yüksek okul
larda bu fiiller işlenirse cezanın artırılacağı 
hakkındadır. t 

Bu madde, Devletin iktisadi, sosyal dü
zenini bozmak istiyenleri tecrim etmekte olup 
bu 141 nci madde ile bu kanunun asla alâkası 
yoktur. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlar Türk 
Ceza Kanunu, 142 nci madde ile bu kanunun 
maksadının zaten temin edildiği gibi bir iddia 
vardır. Bunun da aslı yoktur, şöyle ki : 142 
nci madde deminki 141 nci maddenin baştaki 
ibaresiyle başlar, fakat «cemiyet kuran» demez, 
«propaganda yapan» der. İkinci fıkra aynı şe
kildedir. 

üçüncü fıkra; bir içtimai sınıfın diğeri üze
rinde hâkimiyetini tesis etmek veya kamu 
haklan mülâhazası ile bir içtimai sınıfı ortadan 
kaldırmak için propaganda yapanlara ceza te-
rettübeder. 

Dördüncü fıkra, yukardaki fiilleri övenler 
hakkında ceza derpiş eder. Beşinci fıkra 141 
tnei (maddedeki suçun basın ile işlenmesi halin
de, ceza artırılır denmektedir. Hemen ilâve et-
melk lâzımdır İki, gerek 141 nci madde ile ve ge-
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rekse 142 nei madde ile Anayasa nizamını, Millî 
Güvenlik ve huzuru bozan bâzı fuller hakkın
daki kanunun hiçbir alâkası, irtibatı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer taraftan he
pinizin bildiği g.bi, Ceza Kanununun 146 net 
maddesi Yas&ıada dâvalarında da uygulanmıştı. 
Burada da uygulanabilir demek istiyorlar. Bu 
kanunla önlenmeye çalışılan fiiller, Ceza Ka
nunundaki 146 ncı maddesi ile karşılanamaz. 
Bu ımadde ona cevap verme::. 

Bu noktadaki maruzatımı bitirmeden önce, 
Ceza Kanununun 146 ncı maddesinin İbirinci 
flikrasımn son cümlesinde : « . . . Büyük Millet 
Meclisini ıskata veya vazifesini yapmaktan 
men'e cebren teşebbüs edenler, T. B. M. Mecli
simin halklarını elinden cebren almak isıtiyen 
kimselerin işledikleri suçları derpiş eder. Bu 
önümüze gelen tasarıda bu inal yoktur. Bu hal 
o kadar yoktur ki, elbette 1881 tarihli İtalyan 
Ceza Kanunundan, Atatürk tarafından 1926 da 
Türk Ceza Kanunu alınırken 27 Mayıs 1960 da 
meşruiyetini kaybetmiş olan bir Kktidara karşı 
yapılan ihtilâli derpiş etmeye imkân ve ihtimal 
yoktur. 

önlenmek istenen fiillerin T. C. Kanunu
nun 312 nci maddesiyle önlenmesi mümkün ol
duğu iddiam Prof. Bahri Savcı ve Faruk Erem 
tarafından komisyonda cevaplandırılmıştır. Bu 
madde İtalyan kanununa, o zaman İtalyanlar 
arasında ımevcut sınıf iftirakliarını önlemek 
için konulan bir madde olup 1926 senesinden iti
baren bugüne kadar memleketimizde hiçbir 
veçhile taltbik görmemiştir. Şu İtibarla Hasan 
Kangal Beyefendi de dâhil olmak üzere bütün 
muterizlerin iddialarının ceza hukukuna göre 
bir mesnedi yoktur. Bunu arz etmek isterim. 

İkinci kısımdaki mâruzâtım olarak gerek ıka-
nün itekniği bakımımdan ve gerek ifade itibariy
le gelen kanunun aksaklıklarını arz için sözle
rime devam ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kere birinci 
maddesinde, Anayasanın dibacesinde dlduğu 
gibi, «Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davra-
nışlariyle meşruluğunu kaybetmiş îbir iktidara..» 
sözleri ile madde başlıyor. 

Türkiye Cumhuriyetimde bunu bilmiyen yok, 
ıkalbul etmiyen yok. Binaenaleyh, maddenin sa
dece : «Türk ımilletiniın yaptığı 27 Mayıs ihtilâ
line karşı..» şeklinde başlaması daha doğru 
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olurdu. Yıll'arca Ceza Hukuku sahasında nıü-
relkkep yalamış bir şahıs olarak, ben böyle bir 
esbabı mucübeye benzer, böyle dibace gibi mad
deye tesadüf etmedim, esasen rastlanmasına 
da imkân yoktur. 

Bu itibarla, bu maddenin birinci kısmının 
fazla olduğu katı inancındayım. 

Cezacı arkadaşlar, tahmin ederiz ki, 27 Ma
yıs ihtilaliyle derpiş edilen gaye, 27 Mayısı t: 
ruhu, ıkomisyonun verdiği cevaba göre, profe
sörlerin verdiği izahata göre, 27 Mayıs ruhu, 
Anayasa ile, Türk Anayasası ile, halkoyu Ana
yasası ile yakından ilgili olduğuna göre 1 nei 
maddede, mahkemesinde böyle, ötekinde şöy
le olur diye, b, c, d, e gibi fıkralara lüzum ol
madığı kanaatindeyim. Yani tümü itibariyle 
Anayasanın şu kadar maddesi var, bütün bu 
maddeleri sıralamak icabeder. 27 Mayıs ruhuna 
aykırı hareket eden bir kimsenin efâl ve hare
kâtını incelemek için, kanaatımca da 27 Mayıs 
İhtilâlinin ruhu müzakerelerle belirtildikten 
sonra bunun izahının 5 fıkraya inhisarı doğru 
değildir, ileride tehaddüs edecek hâdiselerde he
pimiz göreceğiz, müdafilerin, 27 Mayıstan ka
nun vazımın kasdı bu fıkralardan ibarettir, di
yeceklerinden hiç şüphe etmiyorum. Tarih ve 
önümüzdeki günler inşallah beni tekzip eder. 

Muhterem arkadaşlarım; şahsan, birinci mad
de hakkında böylece mâruzâtımı bağladıktan 
sonra, ikinci maddeye geçiyorum. 

İkinci madde de şöyle başlıyor : «Türkiye 
Cumhuriyetinin Anayasa ile tesbit edilmiş temel 
vasfı olan insan hak ve hürriyetlerine dayanan...» 

Ve demin arz ettiğim birinci madde gibi de
vam ediyor. Çok partili demokratik nizamı, söz, 
yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya sair 
vasıta ve suuretlerle zedeliyenler...» 

«Bu nizamın Türkiye'de yürütülemiyeceği yo
lunda propaganda yapanlar» a taallûk eden bu 
madde... Demin arz ettiğim gibi, 27 Mayıs ru
hunda olduğu gibi, «gayrimeşru bir iktidara 
karşı» esbabı mucibesinin birinci maddeye ko
nulması gibi 1 nci madde kâfi olup aynı mânada 
olan ikinci maddenin de fuzuli olduğu kanaatin
deyim. 

3 ncü maddeye gelince : Arz ettiğim husus
lar dairesinde fazla bir şey söylemeye lüzum 
görmüyorum. 

Dördüncü madde hakkında, şahsi, naçizane 
görüşlerimi şöyle hülâsa edebilirim : 
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Muhterem arkadaşlar, kanaatimce, Meclis, 

Anayasa ve Adalet komisyonlarının hazırladığı 
metin, Millet Meclisinde kabul edilen bu metin
den daha iyi idi. Orada, kanunların himayesinde, 
evvelce faaliyette bulunmuş ve halen de bulun
makta, tâbiri mevcut değildi; 

Şimdi muhterem Y. T. Partili arkadaşlarım 
gücenmesinler, onların teklifi ile derpiş edilen 
bu dördüncü madde bendenizin anladığım mâ
nada «kanunların himayesinde evvelce faaliyet 
göstermiş veya faaliyet göstermekte bulunan 
her hangi bir siyasi partiye mensup olanları ve
ya oy vermiş bulunanları tezyifkâr sıfatlarla 
topyekûn kötülüyerek...» diyor. Bendenizin an
ladığım mânada; yani evvelce kurulmuş olan 
Demokrat Partiyi de kötülemek suç olacaktır. 
Bunun maksatla alâkası olamaz arkadaşlar. Çün
kü bir şeyi methederken elbette alâkalı ötekinin 
zemmi yapılacaktır, hesap vermekte olan, ver
meye devam eden, mahkûm olmuş bulunanlar 
meydanda. Geride kaldığı söylenenler, ben on
lardan değilim, devamı değilim diyor. 

Hulâsa, 4 ncü maddeye asla ve kat'a lüzum 
olduğuna kaani değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, 5 nci maddeye geli
yorum. Sabrınızı istirham ederim. Artık sonlara 
geldim, affmızı rica ederim. 

5 nci maddede basm için derpiş edilen ceza
nın yarı miktarının artırılacağı hususunda mad
deye hemen bir sansosyonel bir hava vermeyi 
âdil bulmuyorum, arkadaşlar. 

Şöyle ki, bir kere gerek birinci maddede der
piş edilen bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
da esasen ağırdır. Zannediyorum ki, bizim ko
misyonca ve Millet. Meclisince hazırlanan metin
de; burada bu kadar hukukçu var, lütfetsinler, 
beni tekzibetsinler 

ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-
LU — Böyle bir şey yok. 

MUHÎTTÎN KILIÇ (Devamla) — Mahkeme
lerde asgari had tatbik edilir. Burada mahkûm 
olacak gazeteci, Allah göstermesin, olmasm; 
mahkûm olduğu takdirde, sanki; 7,5 yıl cezalan-
dırılacakmış gibi bir hava yaratılıyor, yaratıl
mıştır. 

Bir ceza konacağına göre, hiç olmazsa bir se
neden 2 seneye kadar ağır hapis dense, hem da
ha mâkul, hem daha realiteye yaklaşmış olur. 

Benim samimî kanaatim budur. 

5 . 3 . 1962 O : 1 
Muhterem arkadaşlar, en çok itiraz ettiğim, 

lütfedip sabırla dinlenmesini rica ediyorum, T. 
C. Kanununun 285 nci maddesi, yani tasarının 
6 nci maddesi üzerindeki mâruzatımdır : 

Muhterem arkadaşlar, 285 nci maddenin koy
duğu cezanın iki misli ceza derpiş eden bu 6 nci 
madde, sanki kanun çıkmadan ölü doğsun demek
le müsavidir. T. C. Kanununun 285 nci maddesi 
hepimizin bildiği üzere kademeli bir ceza derpiş 
eder. 1 nci fıkra suçu adliyeye veya adliyeye 
ihbara mezun bir makama «suçsuz olduğunu bi
lerek bir kimseye suç isnad eder yahut o kimse 
aleyhinde böyle bir suçun maddi eser ve delille
rini uydurursa...» üç aydan üç seneye kadar hap-
solunur. 

ikinci fıkra olarak «bu isnad kendine iftira 
olunan kimsenin tevkifi gibi şahsi hürriyeti bağ-
lıyan bir halin hudusuna sebebolmuşsa müfteri 
hakkında bir seneden beş seneye kadar hapis ce
zası hükmolunur.» 

3 ncü fıkra on beş seneye kadar ceza derpiş 
ediyor. 

Şimdi bunun adaletle ne alâkası vardır? 
6 nci madde ile böyle ağır bir hüküm getir 
hem de, vatandaşa, daha kanun doğmadan, sa
kın ha biliyorsun işler uzar, hazırlık tahkikatı, 
ifade, jandarma, müddeiumumi, şu bu.. Bu
gün git, yarın 9 - 30 da gel denecek, hem de 
haber veren aranacak. 

Bir do mürettep cezanın, yani Ceza Kanu
nunda 285 nci maddeye mevzuu cezanın 2 misli 
ceza vereceğiz, öyle mi arkadaşlar! Niçin if
tira etti diye iftira edecekleri düşünmüyoruz? 
Ben şahsan bu kanunun ölü doğar gibi bir 
şey görüyorum. Muarızlarımın beni affetmele
rini rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 7 nci madde hak
kında son olarak iki üç cümle ile temas ederek 
sözlerimi bitiriyorum. 

Diyor ki, bu kanunun 7 nci maddesi : Bu ka
nunla suça muttali olan savcı ve savcı yar
dımcısı ve eğer suç, askerî adlî kazaya dâhil 
ise, askerî adlî hâkimler tarafından ceza tat
bikatı yapılır, diyor. 

Bendenizin şahsi kanaatime göre, bu madde 
de yersizdir, fuzulidir, tatbikatı asla yeterli 
olmıyaeaktır. 

Bilirsiniz, her zaman savcı olmaz, yardımcı
sı da asliye cezada olur. Böyle bir suç olduğu 
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takdirde, efendim, beklesin; hem bu kadar 
ceza derpiş ediyoruz, hem bu kadar ağır ha
pis cezaları koyuyoruz, hem de sabit olmazsa 
bu şöyle olur böyle olur, diyoruz. Savcı 
gelsin diye beklesin, o zamana kadar ne döner, 
ne olur bunu takdirinize bırakıyorum. 

Askerî kazaya gelince; İzmir Hava Tüme
ninde hâkim olarak vazife gördüğüm için 
oradan bir misal arz edeyim. İzmir'deki Hava 
Tümenindeki bir askerî hâkim bir suç işlen
diği zaman Balıkesir'deki, alaya gidip tahki
kata başlıyacak, deyip komutan işi ele almıya-
caktır. Ben bunun da pratik bir faydasını 
görmüş değilim. Bu itibarla bu maddenin de 
tayyı icabettiği noktai nazanndayım. 

Eğer sıkmadımsa iki cümle daha söyleyip 
sözlerimi bitireceğim. 

Dördüncü madde hususunda derpiş edilen 
cezalar T. C. Kanununun 483 ncü maddesiyle 
esasen mevcudolduğunu, şayet ölü partiler 
kasdedilmek istenmiyorsa bugün yaşıyan parti
lerin fiilleri kasdediliyorsa 483, 480, 482 nci 
madde ile, bunlara teşmil edileceğine nazaran, 
3 ay, 6 aydan başlamak üzere, esasen ceza mü-
rettebolduğuna göre, hukuki mânasiyle mevcut 
hükümler olduğuna göre 4 ncü maddeye lü
zum ve mahal yoktur. 

Bütün senatör arkadaşlarımı saygılarımla se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, bildi
ğiniz gibi, Tüzüğün 85 nci maddesinde belirtil
diğine göre, söz sıra ile verilir. Yüksek Heye
tiniz arzu ederse, söz alanları, lehte, aleyhte, 
üzerinde şeklinde münavebe suretiyle söz söy
lemelerini kararlaştırabilir. Şimdi bir arkadaşı
mız, bu esasa uygun bir takrir vermiştir. Onu 
okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Söz istiyen arkadaşların fazlalığı dolayısiyle 

söz alanların leh, aleyh ve üzerinde olmak üzere 
sıralandırılmasmın reye vaz'ını arz ve teklif 
ederim. 

Urfa 
Vasfı Gerger 

BAŞKAN — Söz alanlara bir lehte ve bir 
aleyhte bir üzerinde olmak üzere, sıra ile söz 
verilmesi teklif ediliyor; bu teklifi oya sunu-

ÂMİL ARTUS (C. Bşk. Kontenjanı) — 
Muhterem arkadaşlar, bendeniz kanun teklifi
nin lehindeyim, komisyonda da bu şeşilde oy 
kullandım. Burada da aynı şekilde oy kullana
cağım. Niçin kanunun lehinde olduğumu arz et
mek için söz almış bulunuyorum. 

Bu kanun teklifi Anayasaya aykırıdır, di
ye bilhassa son günlerde basında büyük bir 
endişe seziliyor. Teklifi bilhassa bu yönden in
celemek istiyorum. Yani kanunun Anayasaya 
aykırı olup olmadığı yönünden maruzatta bulu
nacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bir Anayasa nizamı 
iki şekilde tahribolunabilir. Birisi cebir ve şid
det istimali suretiyle. Bu ekseriya kısa zamanda 
sonuçlanır ve Anayasa organlarının ortadan 
kaldırılması ile netice verir. Dolayısiyle o Ana
yasanın da ortadan kalkması neticesini doğu
rur, 

İkinci yol Anayasanın dayandığı temel pren
sipler ve temel müesseselerin, bilerek veya bil-
miyerek, tedricen tahribedilmesi suretiyle olur. 
Bu, teklikeli tahrikler, muhtelif yayınlar söz
ler ve diğer vasıtalarla yapılır. 

Bizim Anayasamızın dayandığı temel pren
sipler nelerdir? Bizim Anayasamızın dayandığı 
temel prensipleri başlangıç kısmında ve genel 
esaslar kısmında ifade edilmiş ve toplanmış 
bulunmaktadır. Bu prensipler : 

27 Mayıs devriminin meşruiyeti ve insan 
haklarına dayanan demokratik ve lâyık hu
kuk Devleti prensibidir. 

Seçimlerden soınra devamlı olarak, Anayasa
nın dayandığı temeller 've Anayasanın (başlan
gıç kısmında, meşruiyeti kabul edilmiş ve 
9 Temmuz referandumunda da halk tarafımdan 
müspet oy verilmek suretiyle meşruiyeti benim
senmiş olan 27 Mayıs Devriminin meşru olma
dığına, bunum yersiz ve haksız bir hareket ol
duğuna dair, sözle, yazı v. s. ile, çeşitli yayın
lar yapıldığı, ve çeşitli gayretler harcandığı 
görüldü. Doğrudan doğruya sarf edilen 'bu gay-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Muhittin Kılıç arkadaşımız üzerinde konuş
tular. \ f \ î § J i 

: ı • . Sı '•mut 

Şimdi lehte olmak üzere söz sırası Amil Ar-
tus arkadaşımızmdır efendim. 

Buyurunuz Saym Artus. 
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retler yanında yine dolayısiyle 27 Mayıs devri
mini tahribe matuf birtakım çabalar da göze 
çarpmalktadır. Bunlar aırasmda 27 Mayıstan 
sonra kurulan Yüksek Adalet Divanının mah
kûm ettiği kimselerin şahıslarını övmeye mâtui 
fiiller ve bunların yanında yine 27 Mayıs dev
riminin iktidardan uzaklaştırdığı eski Demok
rat Parti devrini 27 MayiLi zedel'iyecek şekilde 
övmeye mâtuif yayınlar zikrolunabilir. 

Bunun yanında mahkûmlara atfen birtakım 
beyanllaa* neşredilmesi memleketin idaresinde 
^onların fikirienine ihtiyaç vaıtmış gibi bir hava 
yarattı. Memleketin 'mazı ile meşgul olmaktan 
tbaşka çözülecek mühim meseleleri, dâvaları 
yokmuş gibi, bir hava yaratıldı. Bu doğru de 
ğildir. 

27 Mayısı zedelemeye matuf birtaikıim zararlı 
gayretler ortaya çıkmıştır. Bu tahrikler, mil
letin 'bir kısmını diğer kısmına düşman etmek
te, 'milleti 2 ye bölmelktıe, ve 27 Mayısı yapanla
ra ve onu destekldyenlere karşı 'birtakım kin ve 
husulmet hisleri yaratmakta ve bu durum 27 
Mayısı yapanlarda ve onu destekliyenlerde de 
karşı tarafa yönden bir hoşnutsuzluk ve hattâ 
bir husumet hissi doğurmaktadır. 

tjte bu tahriklere son verilmesi için, 4 parti 
lideri Ibir araya gelerek meseleyi görüşmüşler 
ve bugün yüksek huzurunuza &evik edilmiş bu
lunan kanun teklifini mütehassıslarla birleşerek 
ve onların da fikirlerini alarak 'hazırlamışlar ve 
sevk etmişlerdir. Diğer taraftan, 27 Mayıs in
kılâbı aleyhindeki tahrikler yeni Anayasamızın 
temelini teşkil eden demokratik Devlet prensibi
ne karşı da bâzı hareketlere ve yayınlara sebeb-
olmuştur. Bunlar, bâzı kimselerin demokratik 
rejimden ümit kepmelerine, ibu memlekette 
çok partili demokratik rejimin yaşıyamıyaeağı 
fikrini 'etrafa yaymalarına sebebolmuş ve bu 
suretle Anayasamızın temelini teşkil eden de
mokratik Hukuk Devleti prensibine karşı hal
kın inanını ive bağlılığını sarsmak yoluna gir
miştir. 

Arz ettiğim şekildeki tahrikler, milletin bir
birine düşman iki kampa ayrılmasını intacede-
cek mahiyette ve ehemmiyettedir. Bu tahrik
ler bizi nihayet 22 Şubat hâdiseleri ile karşı 
'karşıya getirdi. Onu doğurdu. 

Karanlık ihtimallerden endişe eden iktidar 
ve muhalefet partilerinin liderlerini tedbir al
maya sevk eden durum da budur. 
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Bu kanun teklifi acaba Anayasamızın birin

ci kısmımın sağladığı ısöz ve basın hürriyetine 
aykırı mıdır, değil midir? 

Bu kanun teklifi Anayasanın getirdiği söz 
ve basın hürriyetine aykırı değildir. 

Şimdi bunu kısaca arz ve izah etmek istiyo
rum. 

Anayasamızın başlangıç kısmında şu hüküm 
var : 

«Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasa
da ortak bölünmez bir bütün halinde, millî şuur 
ve ülküler etrafında toplıyan ve milletimizi, 
dünya milletleri birliği ailesinin eşit haklara sa
hip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu için
de daima yükseltmeyi amaç bilen, Türk milliyet
çiliğinden», diye devam ediyor; 

Yine başlangıç kısmında; «insan hak ve hür
riyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, 
ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleş
tirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kıla
cak demokratik hukuk devletini bütün hukuki 
ve sosyal temelleriyle kurmak için... Ilh.» deni
yor. Görüyorsunuz ki, Anayasamız daha başlan
gıç kısmında milletimizin bölünmez bir bütün ha
linde ve millî danışma içinde, ferdin ve toplumun 
huzuru esas olarak, Devletimizin, demokratik hu
kuk Devleti ilkeleri üstünde kurulduğunu ve bu şe
kilde gelişeceğini kabul etmektedir. Binaenaleyh 
bu prensipleri ihlâl edecek olan bir hareketin 
doğrudan doğruya Anayasayı ihlâl mahiyetinde 
olduğunu kabul etmek zarureti vardır. Anayasa
yı ihlâl mahiyetinde olan fiillere karşı Anayasa
nın seyirci kalacağını, demokratik nizamın eli 
kolu bağlı vaziyette seyirci kalacağını kabul et
meye imkân olmadığı izahtan varestedir. Hiçbir 
yerde demokratik rejim, kendisinin verdiği hür
riyetlerden istifade etmek suretiyle, kendisini 
tahribedecek olan cereyanların başı boş bırakıl
masını kabul etmemiştir. Doktrinde ve tatbikat
ta bu mesele bu şekilde çözümlenmiştir. Yani de
mokratik rejim kendisinin kabul ettiği hürriyet
lerin kendisinin tahribine müncer olabilecek bir 
istikamette kullanılmasına müsaade edemez. Bi
zim Anayasamızda da bu esas aynen kabul edil
miştir. Biraz sonra size bunu arz edeceğim. He
men, şunu ifade edeyim ki, burada Alman Ana
yasası çok daha ileri gitmekte ve Anayasadaki 
hürriyetlerin yine bu hürriyetlerin tahribine, 
müncer olacak şekilde kullanılması halinde ilgili 
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kimseyi bu hürriyetlerden tamamiyle mahrum 
etmek imkânını da derpiş eden bir hüküm koy
maktadır. Halbuki, bizim Anayasamız bu kadar 
ileri gitmemiştir. Fevkalâde haller ve sıkı yöne
tim müstesna olmak üzere diğer zamanlarda hür
riyetlerden tamamen mahrumiyet bahis konusu 
değildir. Sadece onların kısılması bahis konusu
dur. 

Şimdi, Alman Anayasasının bahis konusu 18 
nci maddesini aynen okuyorum. 

«Her kim, fikirleri ifade edilmesi hürriyetini, 
hususiyle, basın hürriyetini, öğretim hürriyeti
ni, dernek kurma hürriyetini, posta telefon ve 
telgraf muhaberatının mahremiyetini, mülkiyet 
hakkını veya sığınma hakkını hür ve demokra
tik Anayasa düzenini mahvetmek için kötüye 
kullanırsa bu temel haklardan mahrum edilir.» 

Görüyorsunuz ki, çok sert olan bu hüküm bi
zim Anayasamıza alınmamıştır. Buna mukabil 
Anayasamızda 11 nci maddede «Temel hak ve 
hürriyetler, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 
olarak ancak kanunla sınırlanabilir» diye bir 
hüküm vaz'edilmiştir ki, bu umumi bir zabıta 
hükmüdür. Ondan sonra gelen ikinci hükümde 
ise kanun, kamu yararı, genel ahlâk; kamu dü
zeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebep
lerle de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne do
kunulamaz» diyor. O halde kanun koyucusu 
Anayasa hürriyetlerinin tahdidi bakımından bu
rada sayılan sebeplerin varlığı halinde tamamen 
mezun kılınmıştır. Sadece millî güvenlik gibi se
bepleriyle de olsa, kamu yararlığı sebebiyle de 
olsa hürriyetlerin özüne dokunamıyacağı belir
tilmiştir. Mesele bundan ibarettir. 

Yine kanunumuzun 22 nci maddesinde, ya
ni basın hürriyetinden bahseden maddesinde, 
bu umumi zabıta hükmünden ayrı olarak, ba
sın hürriyetinin tahdidine ait Anayasa birtakım 
hükümler sevk etmiştir. Evvelâ, yargı görevi
nin amacına uygun olarak yerine getirilmesi 
için, olayların neşri hakkında muayyen yasak
ların mahkemelerce konuşabileceğini kabul et
miştir. Bu Anayasanın bizzat kendisinin koy
duğu tahditleden birisidir. İkincisi; «Tür
kiye'de yayımlanan gazete ve dergilerin topla
tılması, bu tedbirlerin uygulanacağı kanu
nun açıkça gösterildiği suçların işlenmesi halin
de ve ancak hâkim karariyle...» olabileceğini 
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ifade etmiş bu suretle ikinci bir tahdit sevk 
etmiştir. «Bundan sonra Türkiye'de yayımla
nan gazete ve dergiler, ancak 57 nci maddede 
belirtilen fiillerden mahkûm olma halinde mah
keme karariyle kapatılabilir.» Görüyoruz ki, 
burada da gazete kapatmaya cevaz veren bir 
hüküm Anayasamızda bulunmaktadır. Bu 57 
nci maddede bahis konusu olan fiiller, insan 
hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik ve 
lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi 
ve milletle bölünmezliği esasına aykırı hareket 
ve fiillerdir. Demek ki, Devletin milleti ve ül
kesi ile bölünmezliğine, yani hangi hareketler, 
milleti iki kısma bölmeye matuf ise, demokra
tik rejimi hangi hareketler tehlikeye düşürü-
yorsa, bunları önlemeyi Anayasamız cevaz ver
mektedir. İşte, basın hürriyetinden bahseden 
22 nci madde, bu hükümleri ihtiva etmektedir. 
Artık, mütearife haline gelmiştir. Hürriyet
ler, hiçbir zaman hudutsuz değildir. Hürri
yetlerin ancak içtimai fayda esasiyle hudut
ları muayyendir. Eğer bir hürriyetin kullanıl
masında içtimai bir fayda kalmamışsa hürri
yetin istimali cemiyet için zararlı ve tehlike
li bir istikamet almışsa bu hürriyetin tahdid-
edilmesine, sınırlandırılmasına zaruret vardır. 
Hiçbir rejimde, kendisini tahdideden ve yıkılma
sına matuf hareketlerin karşısında, hürriyet 
nizamı vardır diye Devletin eli kolu bağlı kala
maz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rejim 
mevcut değildir. Şimdi yine basın hürriyetin
den bahsedilen 22 nci maddenin 2 nci fıkra
sını okuyacağım. Bu fıkra maddede bahsedilen 
tahditlerin dışında ne gibi tahditlerin yapıla
bileceğini ve burada hangi esasların göz önün
de tutulabileceğini ifade etmektedir. Bu fık
raya göre, basın ve haber alma hürriyeti ancak 
millî güvenlik ve genel ahlâkı korumak, ki
şilerin haysiyet, şeref ve haklarını tecavüz ede
rek suç işlenmesini önlemek ve yargı görevi
nin bu maddeye uygun olarak yerine getirilme
sini sağlamak için kanunla sınırlanabilecektir. 
Bu tahditler Avrupa insan hakları ve temel 
hürriyetlerini koruma Sözleşmesinin 10 ncıı 
maddesinde belirtilen sınırlara tam uygundur, 
ve oradan alınmıştır. 

Şimdi, durum böyle olunca, acaba önü
müzdeki teklif Anayasanın vaz'ettiği bu hudut
lar içinde midir? Arkadaşlar bu teklifin mad
deleri bize ne getiriyor? Bu teklif basın hür-
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riyetini tahdidediyor diye endişe ediliyor. Ba
sın hürriyeti demokrasilerde ne için kabul edil
miştir? Evvelâ Hükümeti, sonra Meclisler ve 
nihayet umumi hayatta vazife almış olan bü
tün insanların hareket ve faaliyetlerini kont
rol ve murakabe etmek için kabul edilmiştir. 
Bundan maksat da, vatandaşın oyunu kullanır
ken seçeceği insanların ne vasıfta olduklarını, 
nasıl çalıştıklarını, işlerin düzgün gidip git
mediğini anlıyarak ona göre oy vermesini te
min etmek içindir. Demek ki, biraz evvel arz 
ettiğim gibi her müessesenin kabulünde bir iç
timai gaye vardır. Basın hürriyetinin içti
mai gayesi de budur. Basın hürdür. Çünkü, 
demokraside basın hür olmaz ise demokratik re
jim işliyemez. Vatandaş oy kullanırken, açık 
bir bilgiye sahibolmalıdır. Eski Yunan demok
rasilerinde olduğu gibi yurt işlerinde doğrudan 
doğruya oy kullanmaya imkân olmadığına göre 
vatandaşın oy kullanırken aydınlatılmış olması 
lâzımgelir. Vaziyeti iyice kavradıktan sonra 
vatandaş oy kullanmalıdır. Siyasi partiler ve on
ların adayları hakkında bilgi sahibi olmı-
yan vatandaşın oy kullanması iyi netice ver
mez. Bu bakımdan basın hürriyeti kabul edil
miştir. Bu mevzuda isviçre'de Federal Mahke
menin bir kararını zikretmek isterim : Bir İs-S 

viçre vatandaşı vergi kaçakçılığından mahkûm 
olmuş sonra af çıkmış ceza bütün neticeleriyle 
ortadan kalkmış. Bu şahıs mebus seçilmek için 
adaylığını koymuş, bir gazete, af ile ortadan 
kalkmış olan eski vergi kaçakçılığı işini yazmış. 
Adam dâva etmiş. Federal Mahkeme, af ile or
tadan kalkan bir hâdisenin yazılması aslında 
doğru değildir ama, bu zat mademki umumi 
hayatta görev almıya taliptir, vatandaşlar bu 
kişinin nasıl bir geçmişi olduğunu bilerek oy 
kullanmak zorundadırlar, bu sebeple hâdise
nin yazılması şahsiyet haklarını ihlâl etmez. Ba
sın hürriyetinin amacına uygun şekilde kulla
nılmasından ibarettir. Ve yazar, Anayasa hür
riyetlerinin himayesindedir demiş ve beraet ka
rarı vermiştir. 

Bu bilgilerin ışığı altında diyoruz ki, önü
müzdeki teklifte basın, hürriyetine aykırı bir 
cihet yoktur, çünkü teklif sadece 27 Mayısı doğ
rudan doğruya sözle yazı ile, resimle, karika
türle tahribetmeye ımâtuf yayınları menediyor. 
Yahut; 27 Mayıs dolayısiyle zedelemeye ma
tuf hareketleri, 'faaliyetleri yasaklıyor. Acaba 
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I bu teklif bugünkü hayatımızla, bugün Hü

kümetin, Mecliste ve umumi hayatta vazifeli 
olan (kimselerin çalışmalariyle alâkalı tenkıdleri 
meneden bir hüküm ihtiva etmekte midir? Ha
yır arkadaşlar; bu teklifte ne deniyor? ihtilâ
lin meşruiyetini Anayasa ile Türk milleti kabul 
etmiişlir. Bu, binaenaleyh böyle 'bir ihtilâlin 
meşruiyetinin söz konusu edilmesi ve bunun 
Anayasa ile kabul edilmiş olan meşruiyeti aley
hine yayınlar yapmak veya sözler sarf etmek 
yasaktır deniyor. Bunun bugünkü işlerin yürü
tülmesiyle, bugünkü Devlet idaresiyle 'bir alâ
kası var mı? Bu yayınların yapılmasının bu
günkü faaliyetimize müsbet veya menfi bir te
siri var mı? Müspet tesiri yolk, fakat menfi te
siri aşikârdır. 

Sonra teklif ne diyor? Yassıada'da 'mahkûm 
olan ve Kayseri 'Id'e bulunanların kayatlariyle, 
şahıslariyle, mahkûmiyetle riyle meşgul olmak 
yok diyor. Bunun esası nedir? Haddizatında 
bunlar dedikodu mahiyetinde yayınlardır. Bun
ların Devlet işlerinin tedvirine bir tesiri var mı ? 
Sonra feshedilmiş olan Demokrat Partiyi övü
cü faaliyette bulunamıyacaksm diyor. Bu da 
düne ait 'bir hâdise, maziye ailt bir hâdise. Bir 
ihtilâlle devrilmiş ve idarecileri de mahkûm ol
muş bir parti hakkında methiyeler yazmıyacak-
&m diyor. Başka bir partinin ben Demokraıt Par
tinin devamıyım diyemiyeceğini belirtiyor. Bu 
da gayet tabiîdir. Demokrat Parti feshedilmiş, 
idarecileri mahkûm edilmiş, bir partinin 'ben 
onun devamıyım demesi, ihtilâlin mahkûm et
tiği bir partinin devamıyım demek, dolayısiyle 

I ihtilâli gayriinıe^ru göstermek istemektir. 

I Binaenaleyh önümüzdeki 'kanun teklifinin 
götirmiş olduğu prensibler, basın hürriyetinin 
gayesine katiyen halel getirmemektedir. Gaye
sine halel getirmediğine göre, 11 nci maddenin 
ikinci fıkrasının tamauniyle hudutları içinde, 
yani, hürriyetin özünü ihlâl etmemektedir. Söz 
hürriyetine ait olan 20 nci maddede gene aynı 
husus 'bahis konusudur. Her ne kadar, 20 nci 
madde de, ayrıca tehditlerle ilgili bir hüküm 
yoksa da, 11 nci maddenin umumi tahdilt hük
mü ona da şâmildir. 

Şunu arz edeyim ki, bugün önümüzdeki tek
lif Ceza Kanunumuzdaıki bâzı eksiklikleri ta
mamlamak için getirilmiştir. Ceza Kanunumuz
da bâzı müeyyideler vardır. Cumhuriyetin, de-
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jnokrasi prensiplerinin aleyhine propaganda i 
yapmak yasak edilmiştir. Bâzı memleketler, ez
cümle Batı Almanya yeni Anayasayı kabul et
tikten sonra aynen bu şekilde hareket etmiş ve 
Anayasa 'aleyhine işlenen suçlar diye yeni bir 
faslı Ceza Hukukuna ilâve etmiştir. Bu teklif
le yapılan da buna benziyen Ibir harekettir. 

Muhterem arkadaşlar; kanun teklifinin hü
kümleri üzerinde benden sonra konuşacak olan 
'arkadaşlar izahat verecekler; zaten bu teklif 
üzerinde günlerden beri hepiniz uzaktan veya 
yalkından meşgul olmuş ve bunun (hakkında Ibir 
fikir sahibisiniz; bu itibarla mâruzâtımı fazla 
uzatmak istemiyorum. Yalnız Anayasa Komis
yonunda çalışmış bir arkadaşınız olımak şifa
hiyle; bu 'kanusıa (tam Ibir vicdani rahatlık I 
iğinde, huzuru kalble 'müspet oy vermenizi ri
ca ederim; çünkü Anayasaya aykırı hiçbir ta
rafı yoktur. Biraz evvelki mâruzâtımla da bu
nun Anayasaya aykırı olmadığını ve bir aykı
rılığının bahis konusu edilemiyeceği neticesinin 
çıkarılacağını tahmin ederim. 

Arkadaşlar; Türkiye (tarihinin mühiım buh-
ratnlarmdan birini geçirmektedir. Partiler, par
tilerden evvel memleket var parolasını düstûr 
ittihaz etmişler ve müşterek ibir teJklif getirmiş
lerdir. Bu teklif buhranın geçirilmesi için alı
nacak tedbirlerin birincisini ve en mühimlerin
den birini ihtiva etmektedir. Bunu ekonomik 
ve malî alandaiki tedbirlerin takübetmesi zaruri
dir. 

Tarihinde birçok büyük buhranları azim ve 
sebatla atlatmış olan büyük Türk Milleti millî 
birlik ve millî mücadele ruhu içinde bugünkü 
buhranı da atlatacaktır. Buna inanıyoruz. Bu 
çetin günler çok sürmiyecek, Türkiye birlik ru
hu içinde yükselecek, kalkınacak, mesut ve ımü-
reffeh olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası aleyhte söz istiyen 
sayın Turgut Göle'nıindir. 

TURGUT GÖLE (Kars) — Muhterem arka
daşlar; bugün huzurunuza gelen kanun teklifini 
iki bakımdan inceliyeceğim. Biri hukuki ba
kımdan, diğeri siyasi bakımdan. 

Hukuki bakımdan; bu kanun Anayasaya da, 
hukuk prensiplerine de aykırıdır. 

Uzun boylu tartışmaya girmeden hemen ifade 
edelim ki, kanun teklifi, evvelemirde bir fikrin 
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yapılmasını yasak etmektedir. Esasında bir Ana
yasa düzenini korumaya matuf tedbirler de değil
dir. 

Evet 27 Mayıs İnkılâbının meşruiyetini anlı
yorum. Ama, maddede mevcut (yersiz) tâbiri ne 
demek? 

Her hangi memlekette bir faaliyetin (yersiz) 
sayılmasının suç olduğunu bilginlerimiz ifade ede
bilirler mi? 

Anayasamıza göre basın hürriyeti hangi hal
leri sınırlayabileceğim göstermiştir. Bunlar millî 
güvenlik, genel ahlâk, kişilerin haysiyeti, suç işle
meye kışkırtmayı önlemek gibi hallerdir. 

Kanun teklif edenler bu hallerden hangisinin 
bahis konusu olduğunu söyliyebilirler mi? 

Millî güvenlik diyeceklerse hemen ifade edelim 
ki, kanaatimizce feci şekilde yanılmış olacaklar
dır. 

Millî güvenik Devletin iç ve dış emniyeti de
mektir. Yani dikkat buyurulsun; Devlet sırları
nın ifşasını önlemek için konulmuştur. 

Böyle bir ihtiyaçla mı karşı karşıyayız? Arka
daşlarım, bu kanun maddelerinin hükümlerini bir 
tarafa bırakınız. Mevzu bile Anayasaya ayları de
ğil mi? Serbest münakaşalı bir demokratik Anaya
sa düzeni içinde bu teklifleri bağdaştırmak müm
kün mü? 

Bu kanun teklifinin Anayasaya uygunluğu 
üzerinde mütalâa beyan eden muhterem bâzı ilim 
adamlarımız hakikaten yüreklerimize serinlik 
vermekte büyük rol oynamışlardır. 

Ancak bu kanun teklifinin, geçmiş bir devir
de olduğu gibi, gece yarılarına kadar çalıştırılan 
bir komisyon için bir iki gün içinde önümüze gel
miş bulunmasının sebeplerini anlamak mümkün 
mü? 

Sivil ile, askeri ile, basım ile, memuru ile, 
topyekûn milleti ilgilendiren böyle bir tasarının 
günlerce üzerinde durmakta, ilim adamlarının fi
kirlerini lehte, aleyhte tesbit etmekte; fayda yok 
mu idi? Bugün görüyoruz ki, Anayasaya bu tasa
rının uygunluğunu ifade buyuran değerli ilim 
adamlarımızın karşısında Anayasaya uygun olma
dığını kesin bir dille ifade buyuran Muhterem 
Profesör Balta gibi ilim adamlarımız da mevcut
tur. Profesör Balta'nm mütalâalarının mutebe-
riyet taşımamasının sebeplerini bilmek istemez 
mi idik? 
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Değerli arkadaşlarım, 
27 Mayıs ve onun fikrî hazırlanmasına yardım 

etmiş zulme karşı savaş açanlara olduğu kadar, 
27 Mayısı başarmış kuvvetlere minnet borcu bes
liyorum. 

27 Mayısın ve onun getirdiği demokrasi ve ah
lâk düzeninin sonuna kadar savunulması fikrin
deyim. Ama bu savunmanın yolu bizatihi 27 Ma
yıs İhtilâlinin felsefesini teşkil eden hürriyet ni
zamını tehdidolamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İhtilâlleri ve hele demokratik düzen için ya

pılmış ihtilâlleri kanunlar değil; mücadele azmi 
olan şahıslar ve icracılar savunurlar. 

Türkiye'mizde artık demokratik düzenin ted
birlerle, müeyyidelerle yaşıyabileceği fikrine ka
tılmıyorum. Hakikaten; kabul ediyorum ki, 27 
Mayıstan beri akla sığmıyan davranışlarla insa
fa sığmıyan ithamlarla Türk siyasi hayatı dolmuş
tur. Bu tasarının 2 - 3 ncü maddelerine nazarı 
dikkatinizi celbederim. Bu maddelerle hangi hal
lere mâni olunmaktadır?. Yalnız düne ait hâdise
leri kayıtlandırmakla kalmamakta seçim faaliyeti 
geleceği de fevkalâde muğlâk ve tehlikeli ifade
lerle, kelimelerle kayıtlandırmaktadır. 

Ben bu rejimi beğenmiyorum demek ve di
ğer rejim şekillerinden bahsetmek «en iyi sistem 
bizim sistemimizdir» kaidesi karşısında doğru
dan doğruya veya dolayısiyle suç addolunacağı 
m düşünmek hepimizi sonsuz üzüntüye sevk et 
miyor mu? 

Arkadaşlarım her devirde; iktidar memleket 
teki vasatı tehlikeli görerek böyle kayıtlamak t 
koymaya çalışmıştır. Bu kayıtlamalar insan hak 
larınm esasına, maksadına, ruhuna aykırı oldu
ğu kadar, Anayasamızın ruhuna maksadına da 
% 100 zıttır; kanaatindeyim. 

Bu kayıtlamalar millet hayatında asla ömür
lü olmamaktadır. İşte Toplantı ve gösteri yürü
yüşü Kanunu zorlandı, cebir kullandı; ama bi
rer tarafından söküldü. İşlemez oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şahsi menfaat ve hırs uğrunda münevver de

diğimiz bâzı zavallıların; ruh hastalarının, nasıl 
iftira ve tezvirlerle karşılarmdakilerini çürüt
meye çalıştıklarını hep bilmekteyiz. Yarın seçim 
kampanyasında neler olacaktır? İftira ve tezvir 
makinası bu tedbirlerle kanaatimizce daha fazla 
faaliyet sahası bulacaktır, 
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Namuslu insanlar namussuzlar kadar cesur 

olmaya her zaman kendilerini zorlıyamadıkları 
ve vasatın şerlilerin eline geçebildiği bir haki
kat değil mi? 

İftira ve tezvirin kanaatimizce freni ancak 
basındır. Halbuki basını, kendisine düşen vazi
feyi yapmıyacak hale getirmiş olmuyor muyuz? 

Bu itibarla bu tasan huzur tesis yerine bilâ
kis hzur bozucu olmasından endişe etmekteyim. 

Arkadaşlarım, bugün mevcut bulunan buhra
nın sebeplerini bir az da kendimizde aramak 
doğru olmaz mı? Biz şahıs ve teşekkül olarak se
çimlere tekaddüm eden günlerden bugüne kadar 
kendi yaptıklarımızın ve hareketlerimizin bu
günleri doğurduğundan tamamen habersiz görü
yoruz. Kendi kusurlarımızı, âcizlerimizi görüp 
düzeltmeliyiz. Birbirimizi kontrol ederek kusur
larımızı siyasi partiler olarak hattâ basın olarak 
kabul ederek cesaretle üzerine yürüdüğümüz 
takdirde demokratik düzeni çıkmazdan kurtara
biliriz. Kanuni müeyyideye bağlamadan evvel 
basın ahlâkına ve bunları taşra gazetelerini dâ
hil ederek üzerinde duruları hususları kendi ara
larında karara bağlamaları ve teklif etmeleri 
düşünülemez mi idi? 

Arkadaşlarım, hür basının sesini kısmaya 
mecbur olmasını, vatan mukadderatı, rejimin 
menfaati ve selâmeti için zararlı görmekteyim. 

Demokratik rejini her şeyden evvel basın 
hürriyeti ile belli olur. Ve bu suretle yaşar. 

Demokrasi mücadelesinde siyaset adamlarm-
lan çok fazla çile çekmiş, hapishane köşelerinde 
yıllarını geçirmiş cefakâr basın mensuplarını bu 
•ığır ve sakim sınır kayıtlarla smırlandırılmayı 
Joğru bulmamaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türk Cumhuriyet Senatosu ve kanaatimce 

bugün ilk büyük imtihanını geçirmektedir. 
Bu kanun teklifinin; hangi zaruretle alelace

le ortaya getirildiğinin gerekçesinin dışında, bir 
Hususiyet varsa Yüksek Senatonun önünde ifa 
edilmeli, eğer gerekiyorsa kapalı bir celse yapa
rak Hükümet bizi tenvir etmelidir. 

Ondan sonra reyimi vicdan huzuru içinde kul
lanabileceğim. 

Arkadaşlarım, 
Millet Meclisinde siyasi partilerin ve siyaset 

adamlarının ittifak ve anlaşmaları ile geçmiş 
olabilecek kanunlar karşısında Senato; ya sade
ce bir tescil mekanizması haline gelerek fonksi-
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yonu ve hikmeti vücudunu kaybedecek veya 
kendisine düşen ödevi ve mesuliyeti müdrik ola
rak Türk milletinin önünde gerçekleri dile geti
rerek kararını verecektir. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası, üzerinde konuşmak 
üzere, Sayın Ferit Alpiskender'indir. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Aziz 
ve muhterem senatörler, Sayın Hükümet Reisi 
ve üyeleri, muhterem arkadaşlar, yüksek tasvi
binize arz edilmiş olan kanun fevkalâde bir 
mahiyet taşımaktadır. Memleket münevverleri 
bu hususta ikiye ayrılmış bulunmaktadırlar. 
Bir kısmı Anayasa esaslarına ve hukuk pren
siplerine aykırı bulmakta ve bilhassa basın 
hürriyetini kıstığı iddia edilmektedir. Diğer 
bir kısmı memleketimizin realitelerini nazara 
alarak memlekette intikamcı ve bunun karşı
sında ihtilâlci tahriklerin meveudolduğunu ve 
tahriklerin önlenerek böylece demokrasimize, 
parlâmentomuza vâki olacak hücumların, dış
tan ve içten gelecek cereyanların bir tahrik 
vasıtası olarak kullanılmaması ve ihtilâl sonu 
Türkiye'sinde parlmanter rejimimizi kuvvetlen
dirmek, Anayasa nizamını takviye etmek için 
bir perhiz devresi geçirmek mecburiyetinde ol
duğumuzu söylemektedirler. Bugün karşılaş
tığımız manzara ve levha şudur : 27 Mayıs 
İhtilâlinden sonrası idaresine ve onun çeşitli 
kollarına müteveccih, bâzı sualler ve istifhamlar 
yöneltilmiş hattâ tahrik edici bâzı yazılar ve 
makaleler, ve karikatürler de çıkmıştır. Bunla
rın ne olduğunu yazarlarından sorduğunuz za
man şöyle cevap veriyorlar idi : İhtilâlcileri tel
mihle müdafaa sadedinde biz bunları yapıyo
ruz. 

Bu memlekette 100 seneden beri yerleştiril
meye çalışılan demokratik rejimi memlekete 
çok görenler, «Bu memlekette yerleşmiş par
lâmento rejimi klasik rejimdir.» Diyenler ve 
sabahtan akşama kadar Cumhuriyetimizin de
mokrasimizin, bir tek kelime ile Anayasa niza
mının kurduğu bir teşekkülü, baltalamaya ve 
memlekette yersiz ve lüzumsuz fikirlerin doğ
masına sebebolmaya ve hâdiseleri olduğundan 
başka şekilde göstermeye çalışanların bulun
duğunu kabul ve itiraf etmek lâzımdır. 

O halde, ne bu neşriyat ve hareketler ne de 
bu türlü davranışların olmaması esastır. Bu 
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memlekette bütün milletin ümidi istikbali, yeni 
Anayasa nizamının getirmiş olduğu Parlâmen
to üstünlüğünü, muhafaza etmek Parlâmento
nun üstünde hiçbir kuvvet tanımamak ve millet 
hâkimiyetini Devletçe, istiklâlilimizin devamı 
için bir şartı aslî olarak kabul etmek mecburi
yetindeyiz. 

Bu kanunu icabettiren hususlar nelerdir? 
Bu hususta çok sözler söylendi, çok yazılar 

yazıldı. Fakat, bence Sayın Başvekilin izahı
dır. Tarihin içerisinden gelen, çeyrek asır
dan beri hâdiselerin önünde yürüyen Sayın 
Başvekilin Millet Meclisindeki ifadelerine bu
rada, kısaca temas etmek suretiyle, Cumhuri
yet Senatosunda da bu gerekçeyi sahifei tarihe 
tescil etmek isterim. 

Sayın İnönü diyor ki, «şimdi açık olalım, 
biz 27 Mayısın meşruiyeti üzerinde münakaşalı 
bir istikametteki havayı devam ettirmek ve 
buna imkân vermek fikrinde miyiz? Biz, bir an 
evvel, orduyu her türlü tecavüzden masun 
olarak ve bu masuniyetine inanarak kendi va
zifeleri ile meşgul olmasına ve orduyu siyaset
ten tamamiyle uzak tutmak ümidini istiyor 
muyuz ?» Bu iki maksadı temin etmek için, bu 
iki maksada karşı gelenleri izale etmek zaru
ridir. 

Her iki mevzuda aşırı olanlar bir noktada 
birleşiyorlar ki, o da, askerî rejimi iade etmek 
ve 27 Mayısın meşruiyeti üzerinde umumi ef
kârı mütemadiyen zehirlemektir. Her ikisi de 
parlmanter demokratik rejim muvaffak olmasın 
diye isterler.» 

Bu satırları biz aşağı - yukarı parlâmento 
açıldığı günden, bugüne ve son 22 - 23 Şubat 
gecisi isyanı veya hareketi (ne derseniz deyi
niz) gibi, bu istikametten gelecek ve Anaya?** 
nizamımızı yıkmaya mâttıf olan bu kabil hare
ketleri önlemek için getirilmiş fevkalâde bir ka
nun olduğu kanaatindeyiz veya bu anlaşılmak
tadır. Fevkalâde kanunların memleketin fev
kalâde devirlerinde çıkarıldığı da bir hakikat
tir .İnsan hasta olduğu zaman hürriyetleri kı
sılır ve perhiz rejimine girer. İtiraf edelim ki, 
memleketimizde 27 Mayıs İhtilâlinden beri içti
mai, iktisadi ve siyasi bir propagandaya gi
rişilmiştir. Hükümetin ve Parlâmentonun mem
lekette hâdiselerin yarattığı aleyhteki hareket
leri teskin etmek için fazla dikkati ve has-

— 141 — 



G. Senatosu B : 43 
sas bulunmasının da bir zaruret olduğunu ka
bul etmek lâzımdır. O halde bu zarureti ka
bul ettiğimiz takdirde böyle bir fevkalâde 
kanuna da lüzum görülür. Ama bu kanunun ih
tiva etmesi lâzımgelen bâzı şartlar ve esas
lar vardır. Birincisi, Anayasamıza aykırı ol
mamalı, ikincisi; hukuk prensiplerine, üçün
cüsü de, insan haklarına ve Türkiye'nin je
opolitik durumuna uygun bulunması icabeder. 
O halde bu kanunun Anayasaya aykırılığı var 
mıdır? Bence hayır! Anayasaya aykırı bir ma
hiyeti yoktur. O halde nesi vardır? Bence bir
takım sivri tarafları vardır. Bu sivri taraf
ları Parlâmentomuz ve hele Cumhuriyet Sena
tomuz kendisine has vakar, temkin, itidal ve 
tam bir objektivite içinde mantık süzgecinden 
geçirirse, o zaman, bu kanun hakikaten mem
lekete yeni bir huzur ve sükûn, yeni bir si
yasi ahlâk ve yeni bir hukuk nizamını getirmiş 
olur. Şimdi bu sivri taraflar acaba nereleridir : 

Kanunu hulâsa etmiyeceğim. Bu bakımdan 
kıymetli vakitlerinizi de israf etmek istemiyo
rum. Sivri noktalarını, birinci maddede bu
labilmekteyiz. Bu birinci madde, Anayasanın 
dibacesi mahiyetinde olarak alınmıştır. Esas 
itibariyle dibace, 3 ncü Selim zamanında ge
rek kanunlardan, gerek usuli muhaberattan 
ve kanunlardan kaldırılmış. Fransız ihti
lâli tesirleri altında Garptan yeni bâzı mües-
seler alabilmek için yapmıştır. Bugünkü dev
letler hukukunda da dibace pek azında vardır. 
Kurucu Meclisimiz de dibaceyi almıştır. Hal
buki 1924 Anayasasında bu Anayasanın he
defleri maddelere taksim edilmiş bulunmakta
dır. Bu dibace olmıyabilirdi. Fakat, madem 
ki vardır, biz de bu Anayasa mevcudiyetinin 
idamesini istiyoruz. Bu hususta söylenecek tek 
lâfım yoktur. Ama Anayasa dibacesindeki 
kısmı maddeye alırken, teklifi yapan kıymet
li arkadaşlarımız da düşünmüşler, taşınmışlar. 
bit dibaceye bir unsur koymuşlar. O da şu : 
«Normal demokratik rejimi bütün teminatı ile 
kurmak amacı ile» Dibace üzerinde durmadı
ğım için, bu mesele üzerinde durmıyacağım, 
izahımı sadece «Demokrat Parti» kelimeleri 
üzerinde teksif edeceğim. 

Şimdi arkadaşlar burada, «Demokrat Par
ti iktidarına karşı direnme hakkını kullanarak» 
deniyor. Halbuki, dibacede «bir iktidara» den-
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mistir. Yani, «Demokrat Parti» lâfzı kul
lanılmamıştır. Kurucu Meclis «Bir iktidara 
karşı» dediği halde, neden Anayasanın lâfzın
dan ve ruhundan ayrılarak, buraya «Demok
rat Parti» kelimesi konmuştur? Konsa ne olur? 
Arkadaşlar diyor ki, «Zaten orada, bir ikti
dardan kasıt, Demokrat Parti iktidarıdır. Kon
sa ne olur, konmasa ne olur? ikisi de birdir.» 
Arkadaşlar, iş böyle değildir. Bir defa bunun 
mahzurlarını arz edeyim. Evvelâ hukuk tekniği 
bakımından mahzurludur. Bir Ceza Kanunun 
bir ceza mevzuu içinde ilân edeceği bir fıkra, 
o maddenin unsurlarından olmadığı takdirde 
alınamaz. Bu ceza hukukunun değişmez prensi
bidir. Binaenaleyh, unsur bakımından orada 
yer almaması lâzımgelir. 

İkinci nokta; kanunların vasıfları vardır. 
Kanunlar mücerret ve umumi hükümleri ihti
va eder. Bu adam, şu adam denmez. Şu veya 
bu parti denmez. Onun için burada bir partinin 
isminin zikredilmesi caiz değildir. 

Üçüncü nokta; Kanunlar daima gayrişahsi-
dir. Onun için bu kanunu şahıslandırmak ba
kımından da doğru değildir. 

Dördüncü nokta:; kanunlar memlekete yeni 
bir huzur yeni bir sükûn getirdiği için birtakım 
intikam fikri bulunmaması lâzımdır. Evet, De
mokrat Partinin son idarecileri ihtilâlle beraber 
Anayasa dışı oldu. Ve bu İhtilâli bütün Türk 
milleti, demokratı ile, halkı ile, milleti ile kül 
olarak kabul etti ve bu fikri benimsedi. Za
ten 27 Mayıs İhtilâlinin bir vasfı da milletçe 
kül halinde tanınmış olmasıdır. Şimdi, De
mokrat Partinin milyonları aşan masum mensup
ları vardır. Gayet vatanperver ve temiz insan
lardır. Bizlerden farksızdırlar. Bu kanunu tek
lif edenlerden en ufak bir farkları yoktur. Ama 
suçlu olanlar da var. Onlar da mahkemeye sevk 
edilmiş, cezalarını görmüş ve bitmiştir. Biz 
onlardan bahsetmiyoruz. 

Sebeplerinden birisi de, mahkemelerimiz ve 
milletçe Ihudutları 'tahdidedilmiş Demokrat 
Parti iktidarı ve onun suçlandırılan zihniyeti
dir. 

Onun için Demokrat Parti kelimesi telâf
fuz edilmemiştir, «bir iktidar» denmekle, ikti
fa edilmiştir. Sonra, modern ceza hukuku ce
zaların şahsiliği esasını prensip ittihaz etmiş
tir. Halbuki, burada Demokrat Parti tâbirini 
kullandığımız takdirde, 1950 den 1960, 27 Ma-
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yısına kadar olan bir parti ve onun mensup
larını içine alacak şekilde, bir mâna taşır ve 
bu Anayasadaki bu esastan uzaklaşmış bulun
maktadır. 

Anayasa, bir kitabı mu'kaddes gibi 'hepimi
zin baş tacı olması icabeder. Bunları tahrif et
mek, bizim normal yollardan gidilmedikçe, de
ğiştirmemiz de caiz değildir. Kanun tatbikat 
bakımından da büyük ihtilâflara yol açabilir. 
Tatbikatı da bu şekilde müşkülleşebilir. Nite
kim, Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu 
çıktığı zaman ona itirazımızı o zaman da yap
mıştım. Kanunun gerektirdiği vasıfları kanun
da bulamazsak o kanun işliyemez ve tatbik edi
lemez. Onun noksanları başka idi. Bilhassa 
sıyyaniyet unsurunun havi olmaması ve sıy-
yanen bütün, vatandaşlara ve parti liderlerine, 
herkese tatbik edilmemesi idi. Demek ki 'bir 
vasıf eksik oldu mu, o kanundan beklenen hu
suslar, tatbikatta sırıtır kalır. 

Şimdi diğer 'bir hususa geçiyorum arkadaş
lar. 27 Mayısı hem takdis ediyoruz, hem zede
liyoruz. Yani, koskoca 27 Mayıs ihtilâlini, 
milletçe ben'imsenmiş, bu memlekette demok-
ra'tik nizamı kuran 27 Mayısı, biz bir partiye 
müteveccih bir 'hareket olarak kabul ediyoruz. 
Hayır arkadaşlar, 27 Mayısı bu şekilde vasıf
landırmaya hiçbir salâhiyetimiz yoktur. îhtilâİ 
lideri Cemal Oürsel'in, bizzat radyoda yaptığı 
konuşmalar ve Millî Birlik Komitesinin muh
telif kararları ile, ihtilâlin ne bir partiye, ne 
bir şahsa, ne de zümreye aidolduğu katiyetle 
ifade edilmiştir. 27 Mayıs, kardeş kavgasını 
önleyip, bu memlekette bir hukuk nizamını 
ayakta tutmak aımacı ile ortaya atılmıştır-.' 
Anayasa dışı bir zi'hn'iyete müteveccih idi. Eğer, 
bir partiye müteveccih bir hareket olarak va-
sıflandırırsak Anayasamın ruhuna ve lâfzına 
aykırı bir adım latimış oluruz. 

Demokrat Parti, ihtilâlden sonra da ayakta 
idi. Îhtilâİ, onu îkapatmayı hatırından bile ge
çirmedi. Bir avukat çıktı, malhkemeye müra
caat •etti. Demokrat Parti Tüzüğüne aykırı 
Olarak, Cemiyetler Kanununa göre, kongresini 
yapmadığı 'için feshedildi. Bu sözleri söylerken 
çok geniş huzur içinde söylüyorum. Çünkü 
'bütçe dolayısiyle şurada grupum 'adına yapı
lan bir toplantıda aynen şu sözleri söyledim: 
«Adalet Partisi Türk siyasi hayatına yepyeni 
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ve zinde bir kuvvet olarak girmiştir» (Alkışlar) 
Demokrat Partinin, ihtilâle sebebiyet veren 
Anayasa dışı olan tutumlariyle hiçbir ilgimizin 
dimadığını her zaman kemali iftiharla söyledi
ğimiz gibi seçilmlerden önce ve seçimlerden 
sonra da hiçbir zaman biz Demokrat Partinin 
devamıyız demedik. Fakat bir memleketin 
Cum'huriyet 'Senatosunda çıkartılan bir kanu
nun da ana prensipleri ihtiva etmesi gerekir. 
Biz Demokrat Partinin (şâhsım adına konuşu
yorum) iktisadi tutumunu beğenebiliriz. Haricî 
siyasetini beğenebiliriz. Ama partiler içtimai 
uzviyetlerdir. Tabiî zeval ^bulduktan sonra uz
viyetler gibi yürüyemez, kesilirler. Diğer bir 
arkadaşımız da encümende dediler ki, «Efen
dim bu ihtilâli D. P. idarecilerinin sebebiyet 
verdikleri hususunu her fırsatta kötülemek su
retiyle milletin zihninde yerleştirelim. Bu şe-
'kilde milletin zihnine yerleştirme kabil ola
maz. Zihinlere yerleşdirmek sevdirmek ve sin
dirmekle varır, istiklâl mahkemeleri astılar ic
raatını yaptı fakat nihayet bu bir yerde itti
hatçıları kesildi. O zamanki şart ile şimdiki 
şartlar değişiktir diyeceksiniz, fakat o zaman 
da Takriri sükûn Kanunu geldi. Ondan sonra 
Terakkiperver Fırkasının, istiklâl Mahkeme
since şeddine ıkarar verildi. Burada şeddine ka
rar verilmiş bir durum yoktur. Hürriyeti itilâf 
Partisi hiyaneti vataniye ile tavsif edildi. Hat
tâ birçok kimseler onu düşmanın zaferinin ta
hakkukuma yardım ettiklerini söylediler. Niha
yet ben bu sivri noktalardan 'birisi olarak «De
mokrat Parti» kelimelerinin çıkarılmasını, Ana
yasanın dibacesinde olduğu gibi, «!hir iktidara» 
kelimesini ihtiva etmesine maddenin sırası gel
diği zaman arz ve teklif edeceğim. 

Şimdi diğer bir meseleye geliyorum. O da 
kanunun muhtelif maddelerindeki kapalılıktır. 
Meselâ birinci maddedeki «Bu devrimin neticesi 
olarak Yüksek Adalet Divanınca veya sair ka
za mercilerince verilmiş kararları şu veya bu 
suretle kötüliyenler... Veya üstü kapalı da olsa 
mâtufiyeti belli olacak şekilde kötüliyenler» de
nilmektedir. Takrir sahibi arkadaşlara iştirak 
ediyorum. Yalnız bir noktada olanlardan ayrı
lıyorum. Mâtufiyeti belli olacak cezai bir tâbir 
varken «üstü kapalı» tâbirini kullanmak Ceza 
Hukuku prensiplerine aykırıdır, karanlık bir 
tâbirdir. Gazeteciler, en büyük hüsnüniyetleri 
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ile bile bu hususlarda yazı yazmak istedikleri za
man, çekinecekler, korkacaklardı. Hâkimler ve 
müddeiumumiler birçok zorluklarla karşılaşa
caklardır. Çünkü, onlar da bu maddeyi tatbik 
ederken «üstü kapalı» kelimesinin neleri kas
tettiği, neleri kapsadığında zorlanacaklardır. 
Zaten, bu tâbir, hukuki bir tâbir değildir. Ce
za Hukuku Profesörleri de bunda müttefiktir. 
Binaenaleyh «üstü kapalı» kelimesinin birine'. 
maddenin (B) fıkrasından ve diğer fıkralardan 
çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Bir de, son olarak, törpülenmesini Yüksek 
Heyetinizden istirham ettiğim nokta., birinci 
maddenin (E) bendi. 

Orada deniyor ki, «Mensuboldukları partinin 
feshedilmiş Demokrat Partinin devamı olduğu
nu ileri sürenler veya her hangi bir parti lehine 
bu tarzda faaliyet gösteren veya propaganda 
yapanlar; bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis 
cezası ile cezalandırılır.» 

Bu fıkranın çok suiistimale müsait tarafları 
vardır. Bu bakımdan buraya şöyle bir fıkra 
eklenmesi lâzımdır : «27 Mayıs 1(960 devrimini 
zedeliyecek surette» Böyle olursa hem bu kanu
nun şümulü içine girmiş olur, hem de sivri uç
ları törpülenmiş olur. Bu şekilde kanun daha 
mükemmel olur. 

Diğer bir husus da, şudur : Bu kanunda ya
zılı fiillerle ilgili olarak iftira suçunu işliyenler 
hakkında Türk Ceza Kanununda yazılı cezalar 
bir misli artırılarak hüküm olunması lâzımdır. 
İftiraya meydan vermemek üzere kanunun bu 
şekilde çıkması her halde; Türk milletince ve kıy
metli basınımızca sempati ile karşılanacaktır. 

Bu noktaları sivri uçlar olarak arz eder, 
cümlenizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Ağırnaslı 'buyu
run. Lehtedirler. 

MİYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem Reis, Cumhuriyet Senatosunun kıymetli 
üyeleri, hürmetle iselâmlarım. 

Bu mevzuda ben şahsan, kendisini idrak 
ettiği tarihten itibaren, sadece hürriyet için 
mücadele ettiği zannmda olan bir kimse olarak, 
eğer hürriyetler kısıtlanıyor olsaydı, böyle 
bir inanca varmış olsaydım, beni hiçbir kuv
vet 'bir kanunu savunmak için huzurunuza 
çıkaramazdı. 

Muhterem arkadaşlarum; inancımız, gerçek
len şıı aziz vatanın ufuklarında 'hürriyet gü-
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nesinin tam mânasiyle doğması, hürriyet ve 
demokrasinin, gürül gürül akan pınar suları 
gibi bütün memleket ve insanlık camiasına şâ
mil bir hak olarak gerçekleştirilmesi ve yerleş
mişidir. Bu amaç için mücadele ettik ve ede
ceğiz. 

Şimdi 'bizim niçin basın hürriyetini ve da
ha başka ıbâzı hürriyetleri tahdideden 'bir ka
nunun lehinde söz aldığımız hatıra gelebilir. 

Muhterem arkadaşlarını; bunu izah edebil
mek için, hangi şartlar altında şu çatı altında 
toplandığımızı hatırlamanız çok yerinde olur. 
Muhterem Senato üyeleri çok iyi hatırlarlar 
ki, mensubu 'bulunduğum parti Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşundan bu yana, daima ya
pıcı bir kuvvet olarak, muraka'be eden bir 
kuvvet olarak çalışmış, yerleşmesi gereken 
müesseselerin kurulup yerleşmesi için gereken 
gayreti sarf etmekten geri kalmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarımın, Cumhuriyet Se
natosunun 1962 bütçesinin kapanış konuşma
mı hatırlamalarını istirham edeceğim. O zaman 
demiştim ki, «Maalesef, bizden gelen, yani 
muhalefetten gelen gayreti Koalisyon Hükü
metinin iki kanadının bâzı müfrit şahıslan 
göstermiyor, bizim kadar kuvvet sarf etmiyor
lar, birtakım tahrik gayretlerinden de geri 
kalmıyorlar.» 

Bir ikazda (bulunmuştum. Bu ikaz yalnız 
benden de gelmemişti. Birçok gelecek tehlike
leri, endişeleri gören, sezen birçok parti adanı
lan bu ikazlardan geri kalmamışlardır. Bu 
meyaııda Sayın Genel Başkanımız Osman Bö-
lükbaşı'nın Başbakana, Reisicumhura bu hu
sustaki ikazlarını da sizlere hatırlatmak yerin
de olur. Bu neydi? Niçin bu istikamette 'bir 
çalışma oluyordu? Denilebilir k i ; mevcut çok 
partili nizamın bir ta'biî neticesi olarak millî 
irade böyle tecelli etti. Elbette ki şu veya bu 
istikamette kanatlarda dahi değişiklik düşün
celeri ola'bilir, bu çalkalanmalar durulacak 
denilebilir. Bu çalkalanmalar muhalefetle ik
tidar arasında olunsa böyle bir temayülü, 
böyle bir sabrı Yüce Meclisin, efkârı ıımu-
miyenin göstermesi lüzumu derpiş edilebilsin. 
Hükümetin içinde ve Heyeti Vekilede daimî 
ve ahenkli çalışma düzeni sağlanmıştır, bu du
rum karşısında kanaatlardan 'birinin başka. 
türlü, diğerinin başka türlü çalışmasını sa-
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mimiyetle telif ve telâkkiye imkân yoktur. 
Mademki Koalisyon Hükümeti olarak çalışan 
iki parti memleketin kaderini üzerine almıştır, 
ana meselelerde kendi gruplarında disiplin 
kararları alacaklar, muhalefetin karşısına, 
bu disiplin kararları ile çıkacaklardı. Efkârı 
umumiyeyi, elde kepçe durmadan karıştıran
lara karşı bunlar vazifeleri değil miydi arka
daşlar? (Sadede gel, huzursuzluk çıkarma, 
sesleri) Sadede gel, diyen iki muhterem ar
kadaşını, endişe buyurmasmlar. Biz bütün 
yaraların olduğu gibi tedavi edilmesi, tamir 
edilmesi taraftarı insanlarız. Ve o sebepledir 
ki. 'bir daha geri gelmemek üzere mazinin 
üzerhıdea üir sünger çekelim ve bu güzel 
memlekcıie yapıo: faaliyetlere.- girelim kanaati
ni. beş aydan beri taşıdık. 

Muhterem arkadaşlariim; 
O zamanki 'bütçenin encümendeki konuş

malarında ve Senatodaki konuşmalarımda bu 
kadar hassasiyet göstermemişlerdi, burada 
şimdi neden bu kadar hassasiyet gösterdikleri
ni anlıyamamış 'bulunuyorum. Görülüyor ki. 
sadede girmenin zaruri yolundayız. İçinde 
bulunduğumuz şartlar, Senato ve Millet Mec
lisi içinde ve oradan aksederek matbuat kana-
liyle vatan sathında takibediliyor. Şu halde, 
vatan sathı ne durumdadır? Ne derece başka hu
suslar vardır, bunu tesbit etmeden bu kanunun 
doğurduğu zarureti bilemezdik. Onun için bu 
başlangıç konuşmayı yaptım. Arkadaşlarım her 
halde beni mazur görürler ve anlarlar. (Mesele 
yok sesleri) Malûm hâdiseler yavaş yavaş mem
leketi 22 Şubata doğru sürükleyip getirdi. De
nilebilir ki, 22 Şubat hâdiseleri nihayet bir avuç 
insan tarafından girişilmiş bir teşebbüstür. Bi
naenaleyh millî iradenin bu mesele karşısındaki 
şahlanışı bir daha böyle bir harekete imkân ve 
cesaret vermez, biz, meselelerimize bakalım, 
ben öyle görmüyorum. Mütemadiyen 27 Mayısı 
itham eden ve ondan evvelki devreyi ieabettik-
ç.e her vesile ile ortaya koyan ve gazetelerde 
muazzam manşetlerle, «vatanım sıhhatimden 
üstündür» veya «onların vicdanları pırıl pimi
dir» yazılar çıktıkça daimî bir yara kanar 
muhterem arkadaşlarım. Bu sebepledir ki bun
ların üzerinde duruyorum. Bunların bırakılıp, 
memlekette; yapıcı bir faaliyetin başlaması için 
5 aydan beri gösterdiğimiz gayreti muhterem 
Senato müşahede etmiştir. 
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Şu halde ne yapmalıyız? 22 Şubattan sonra, 

daha evvel bu istikamette ikazlardan geri kal
mamış olanlar ve 4 partinin lideri toplandılar. 
Memlekete huzur getirici şartların zarureti üze
rine ciddiyetle eğildiler, ve ben burada çok muh-

! terem meslekdaşım A.P. Grup Başkanvekili Fe
rit Alpiskender arkadaşımın grupları adına 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Şah
sım adına konuştum. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — B e n 
şahsım adına yaptığım konpşmamda grupumun 
adına vaktiyle koyduğum imzayı benimsemedik
çe grupumun adına imza koymam. Grupu adı
na imza koyan arkadaşımın burada, bu kanunun 
şurasından burasından zedeleyici bir teklif ge
tirmemesini şayanı temenni bulurdum. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Söz 
istiyorum. 

NİYAZİ AĞİRNASLJ (Devamla) — Belki 
bâzı mevzularda* daha yapıcı olur diye sonradan 
hatıra gelen hususlar olabilir. Kıymetli Alpisken
der arkadaşını günlerce ve gecelerce bu kanun 
üzerinde çalışan, parti grupları adına gayret 
sarf eden ve altına imzasını koyan bir arkadaşım 
diye biliyorum. Bir yanlışlık da olabilir... 

BAŞKAN — Niyazi Bey, lütfen kanun, üze
rinde konuşun, şahısları. mevzuubahis etmeyin... 

NİYAZİ AĞIRNASLİ (Devamla) — Kanu
nun basma ve hattâ hürriyetlere tahditler koy
duğu endişesi vardır. Bu kanun evvelemirde 4 
parti grupunda müzakere mevzuu olmuş ve 
gruplar Anayasaya uygunluğu bakımından de
rinliğine vıı genişliğine incelemeye tâbi tutmuş
lar Ve ondan sonra buraya gelmiş. Biz kanunda 
hangi hakların tahdidedildiği hususu üzerinde 
kısaca duracak olursak Anayasaya aykırı olup 
olmadığı, ceza hukukunun prensiplerine zıt bu
lunup bulunmadığı anlaşılır sanırız. Anayasaya 
aykırı «ıhıp olmadığı, ceza hukuku prensiplerine 
zıt bulunup bulunmadığı hususu kolaylıkla anla
şılır sanırız. 

Muhterem arkadaşlarım, maddelerde baştan 
sona -kadar ve zaten esbabı mucibesinde de, men-
edi.lmek istenen şey nedir' 27 Mayıs İnkılâbının 
bâzı ağızlarda artık sakız edilip zedelenmemesi; 
inkılâbı tehlikeye düşürüp memleketi iki kampa 
ayırmak suretiyle bir kardeş kavgası yaratıl
maması, endişesinden doğdu, 27 Mayıs Türk Mil-
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letine mal olduğuna göre bunu korumaya ihtiyaç 
yoktur, denilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; benim sözüm sadece 
kavileri fiillerine, dilleri vicdanlarına uymayan
laradır. Ve sözüm Meclislerden dışarı demekle 
rahatlamış oluyorum. Eğer burada bir türlü ko
nuşup dışarda fiskosla 27 Mayısın ruhunu zede
lemek istiyenler var ise bizim ithamımız onlara
dır. Burada bir türlü konuşup, memleketi iki 
ayrı kampa ayırıp da bu memleketi meçhul akı
betlere sürüklemek ve sadece bu hareketlerini 
müstakbel seçimlere doğru yatırımlar için göze 
alanlar varsa sözüm onlaradır. Bunlar dışında 
Muhterem Meclisinizi hedef tutan bir söz ve ni
yetim asla yoktur ve olamaz. Şu halde müsaade 
edin de. o.py». evince ıstırabını çekmekte olan 
insanlar rahat bırakılsın. Günâhı olan veya olmı-
yan bulunabilir. Kefaretini çeken insanlardan 
bir müddet için bahsetmiyelim. Şu Meclislerde 
af müessesesi çok daha kolay işliyebilirdi, eğer 
mütemadiyen af yaygarası dillere düşmüş olma
saydı. Memlekette 27 Mayıs itham edilerek hak
sız bir şey yapılmış gibi, bir kısım insanlar ev
liya yapılarak gösterilmek istenmedi mi) 27 Ma
yısı meydana getiren insanlar itham edilir, yıp
ratılır, bir manzara yaratılmak istenmedi mi? 
Şunu yapamazsınız, bunu yapsaydınız, diye söy
lenmedi mi? Yoksa bu af müessesesi dahi yürür
dü bugüne kadar. Hakikaten yüreğimden gelen 
bir şefkatin ışığı ile konuşuyorum. Bıraksınlar 
artık bu yolları da huzur atmosferi teessüs 
etsin ve af müessesesi de tahakkuk safhasına gi
rebilsin. Şu halde, müstakbel yatırımları he
def tutmak itiyadında olan ve ev ev dolaşarak 
«Biz bir partinin devamıyız.» Diyenler için 
bu kanun çıkmış oluyor. Bunu demiyenler, iz
an ve irfan sahibi olanlar elbetteki buna tenez
zül etmiyecekler ve yapıcı faaliyetlere elbette
ki geçeceklerdir. Şu halde, sadece birtakım 
hakların suiistimalini bertaraf etmek için getiril
miş olan bu kanun, ne Anayasaya ne de Ceza 
Hukuku prensiplerine aykırıdır. Hangi hürri
yetleri tahdit ediyor? Gazetelerde büyük man
şetler çekerek, efkârı umumiyeyi birbirine 
düşman iki kampa ayırmak istiyenlerin hüriye-
tini tahdidediyor, bu kanun. İzin versinler de 
memlekette sadece dörtyüz kişinin sadece gece
lerini nasıl geçirdiği, kahvaltılarını sabahleyin 
nasıl yaptığı meseleleriyle gazetelerde efkârı 
umumiye işgal edilmesin; izin versinler de 
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memleketin büyük şehirlerinin kenar mahallele
rinin, gecekondu, işsizlik, açlık dâvaları Millî 
g'elirin artması dâvası? tgtimai sefalet dâvası, 
servetlerin âdilâne taksimi dâvası, müsaade et
sinler de bu istikametteki faaliyetlere artık 
bu meclisler başlıyabilsin. Hükümet huzur için
de çalışabilsin. îşte bu sebepledir ki bu kanu
nun getirilmesi zarureti duyuldu. Dağarcık
larında bilgiden, fikirden, iyi niyetten ve an
layıştan eser olmıyanların tahrikleri ve yay
garaları bu kanunun tedvini zaruretini doğur
du. Temenni edelim de bu 'kanun hiç tatbik 
edilmesin ve kısa bir süre sonra yine bizler yü
rürlükten kaldıralım ve temenni edelim de ar
tık basiret ve aklıselim faaliyetlerimize hâkim 
olsun. Bu kanunun kısa bir devre için bir za
ruretin ifadesi olduğunun kabul edilmesi ve bir 
değişiklik yapılmadan benimsenmesini istirham 
ederek sözlerime nihayet vereceğim. Sizi eri 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAM — Aleyhte konuşmak üzere Yusuf 
Demirdağ. 

YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Sayın 
Başkan ve kıymetli arkadaşlarım, 

Tedbirler kanun tasarısı münasebetiyle ben 
de huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu tasarı
nın Meclise getirilmesi dolayısiyle gerek mat
buatımız ve gerekse efkârı umumiye çok kısa 
zaman içerisinde de olsa son derece hassas ve 
büyük bir alâka ile mevzuun üzerine eğilmiş 
bulıınuyoı*. 

Ben, memleketimizde hakiki demokrasinin 
yerleşmesi ve kökleşmesi için bugüne kadar 
katedilen mesafelerin şimdi getirilen tedbir 
tasarısı ile durdurulmak istenilmesini üzüntü 
ile karşılıyorum. 

150 senedir demokrasimizin geliştirilmesi 
uğrunda girişilen ve katlanılan fedekârlıkları 
burada zikrederek çok kıymetli zamanlarınızı 
israf edecek değilim. 

Esasen günlerden beri konu üzerinde bir
çok yazarlar âlimler ve hatipler fikirlerini açı
ğa vurmuş bulunuyorlar. Yalnız dün Tahkik 
Komisyonunun kurulmasına şiddetle itiraz 
eden bâzı hukuk âlimlerinin bu tasarı karşı
sında daha şedididolarak hareket edeceklerini 
bekliyorduk. Onların sustuklarını görüyoruz. 
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(.) halde bu zatlar bilgilerini zamana ve gidi
şata göre uydurmakta da mahir olduklarını 
gösteriyorlar. 

Nazari olarak herkes bu memlekette tam 
demokrasinin kurulmasını istiyor. Fakat tat
bikatı. böyle tecelli etmiyor. Âdaba mugayir 
haller müstesna matbuat hürriyetini hiçbir za
man tahdit ve cezai müeyyidelerle tahdidet-
memelidir. Matbuat hürriyeti kısıldığı takdir
de daha zararlı olan şüphe ve fısıltı başlar. 

Arkadaşlar, Tedbirler Kanunu Anayasayı 
koruma maksadına matuf değil. Bilâkis Anaya
sayı îhlâl Kanunudur. Tamamen antidemokra
tiktir. Bu kanun Anayasayı ve insan hakları 
prensiplerini de inkâr edecektir. 

Bu kanun hâkimiyeti milletten almakta ve 
Hükümete devretmektedir. Bundan sonra hâ
kimiyet bilâkayt ve şart milletindir demek 
mümkün olamıyacak. Hâkimiyet Hükümetindir 
denilecektir. Bu suretle Anayasanın 4 ncü mad
desi de ihlâl edilmiş olacaktır. 

Bu Tedbirler Kanunu çıkacak olursa kardeş 
kardeşe güvenemiyecek. Dost dosttan şüphe 
edecek. Yurtta güven mümkün olamıyaeaktır. 
Bu kanun yurdumuzun demokrasi yolundaki 
ilerleyişine de dur diyecek bir kanun olacaktır. 

Tedbirler Kanunu ile Takriri Sükûn ve Sul
tan Hamid zamanının jurnalcilik devri geri 
getirilmiş olacaktır. Söz ve fikir hürriyetine 
set çekecek olan bu kanun memleketimizde hu
zursuzluğun başlıca âmili olacaktır. 

Arkadaşlar, 
Demokarsi böyle şiddetli kanunlar ve fev

kalâde tedbirlerle tesis edilemez ve garanti al
tına alınamaz. 

Bu kanunu telkin edenler ve Meclise ge
tirmiş bulunanlar tarih önünde milletin talihi 
ilo oynamaktadırlar. 

22 Şubat olaylarını bahane ederek bu ted
birlerin alınması cihetine gidilmesi sadece ha
kiki sebepleri görmemektir. Bu hal büyük mille
timizin sağ duyusunu dikkate almamak demek
tir. 

Şanlı Türk Ordusunun memleketimizi de
mokratik idareden ve bilâkayıt ve şart milletin 
hâkimiyeti prensibinden ayırmak ve bir zümre 
ve hattâ bir şahıs hâkimiyeti prensibini, dik
tasını ister göstermek son derece hatalı ve va-

13 5 . 3 . 1962 0 : 1 
I hinidir. Harb Okulu öğrencilerinin 2 gün Önce 
I Taksim Âbidesine koydukları çelenk üzerin-
I deki veciz ifade memleketimizi karanlık dün-
I yalara görütmek istiyecekleri uyandırman dır. 

Tekrar ediyorum bu kanun kardeşin kar
deşi, astın üstünü yok etmek istiyeceği bir ka
nun olacaktır. 

Arkadaşlar, tarih bir tekerrürdür. Anayasa 
I ve insan haklarının ruhu a aykırı olarak alı-
I nacak tedbirler yurdumuzda asla zemin bula-

mıyacaktır. 
Yüksek Senatodaki vazifelerimizi ifa ederken 

I milletimizin yüksek menfaatleri bizlere ışık tut
maktadır. Bunun haricinden gelecek ışıklar 
bizlere asla yol gösteremez. 

I Yurdumuzda tam demokrasiyi yaşatmak bi
rinci hedefimiz olmalıdır. Bunun önüne set çe-

I kecek kuvvetler Türk milletinin iradesi önünde 
I kahrolmaya mahkûmdur. 

Bu kanun memlekete huzur değil ancak hu-
I zursuzluk ve binlerce, milyonlarca dâva geti

recektir. Bu maksatla Hükümetin şimdiden 
hâkim adedini çoğaltmasını ve hapsaneleri ge
nişletmesini tavsiye edemeden geçemiyeceğim. 

Arkadaşlar, 
Mustafa Kemal Paşanın söylediği gibi (Hür

riyet olmıyan bir memlekette ölüm ve çöküntü 
I vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası 
I hürriyettir.) Binaenaleyh memleketimizde ağız-
I lara kilit vurmak Anayasa ve insan haklarının 

tanıdığı hürriyetlerden fertleri mahrum bırak-
I mak asla mümkün olamıyaeaktır. Buna çalı-
I şanlar er veya geç inkisara uğrayacaklardır. 
I Tedbirler Kanunu aynı zamanda medeni 
I âlemde Türk milletini kötü duruma düşürecek-
I tir de. 

Senatomuz son derece önemli bir tasarı ile 
I karşı karşıya bulunuyor. Bu tasarının Millet 
I Meclisine iadesini zaruri görmekteyim. Tarih 
I önünde milletimizin kaderini düşünmek ve so-
I rumluluğumuzu idrak etmek mevkii ve mec

buriyetindeyiz. Bütün imknâlara baş vurulmuş 
I da en son çare olarak mı bu kanun tasarısı 
I Meclise getirilmiştir. Her hâdise olduğu vakit 
I bir kanun mu çıkarmak ieabedecek? 
I Tedbirler Kanunu ve partizan bir düşünce 
I ile Demokrat Parti ve rumuzu yasak ediliyor. 
I Ağıza alınması menolunuyor. Millî Hâkimiyet 
| ve Anayasanın bu konudaki anlamı muvacehe-
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sinde bu kanunun çıkması mümkün olabilecek 
midir? Türk •milleti nüfusunun 2/3 cü Demok
rat Parti mensubudurlar. Bu partinin sorum
lusu bulunanlar hesaplarını vermişlerdir. Esa
sen partili ve partisiz her vatandaş kanun mu
vacehesinde hata ve sevaplarının hesabını biz
zat: kendisi, verecektir. 

istiklâl tasarrufunu kullananlar bu hareke
lin Demokrat Partiye müteveccih olmadığını 
umumi efkâra mütaaddit defalar açıklamak 
lüzumunu duyarlarken bu defa millî irade ile 
kurulmuş bir Meclisin Hükümetinin bu tasar
rufları gölgede bırakacak bir kanunla karşı
mıza çıkması çok hâzindir. Hükümet açıkça 
gösl erin tisi r ki, huzurunuza getirdiği bu ka
nunla 27 Mayısın Demokrat Partiye müte-
•(M-cih olduğunu ima etmekte ve Anayasa nizanı-

>armı hiçe saymaktadır. 
Millî Birlik Komitesinin 27 . (i . 1960 da 

v'ijuınş olduğu tamimden bir kısmını okuyo
rum. (Millî inkılâp (hiçbir şahsın, hiçbir züm
renin lehine yapılmış 'bir hareket değildir.) 

Hal böyle iken parti farkı gözetmek ve 
kanun, maddelerinde yalnız Demokrat Parti is
minin zikredilmesini kanunun anlamı ve ciddi
yeti ile kabili telif görmediğimden siyasi par
tilerimiz müsavi muamele tatbik bakımından 
İni maddenin, değiştirilmesini tavsiye ve istir
ham ederim. 

Adalet, Yeni Türkiye ve hattâ Millet par
tileri demokrat partili vatandaşların reyle-
riyle bu mukaddes çatı altında toplanmışlar
dır. Şimdi nasıl oluyor da bizler bu sâf ve 
temiz vatandaşlarımızın dilekleri haricinde ve 
bunları birbirlerine düşman edecek kanunların 
çıkarılmasında müspet oy kullanabiliriz. 

Şahsan ben bu kanunun çıkarılmaması mak
sadı ile kırmızı, oy vereceğim. 

Arkadaşlar, korku var ise hürriyet yoktur. 
Hürriyet olmıyan bir yerde gelişme beklemek 
hatalı olur. Tasarı tamamen antidemokratiktir. 

Cümlenizi hürmetle selâmlar. Cenabı Hakkın 
milletimize kara gün göstermemesini" niyaz 
ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN— Söz, Sayın 'Tevl'ik Karasapan'ın. 
Üzerinde konuşacak. 

CBLÂli TEVFÎK KARASABAN (Afyon 
Karahisar) — Muhterem arkadaşlar, bâzı ar- , 
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kadarlarımızın, getirilen kanun üzerindeki ko
nuşmalarını dinledikten sonra insan, sanki ge
çirdiğimiz >> - 4 ay zarfındaki gerginliği hiç 
bilmiyorlarmış veya başka memleketlerde imişler 
de buraya yeni gelmişlermiş yahut da geçen 
hâdiseler eihemmiyetsizmiş ve Hükümetin bâzı 
tedbirleriyle halledilirmiş zannettikleri kanaa
tini hâsıl ediyor. Maalesef vaziyetin böyle ol
madığı da herkesçe malûmdur. Her memleketin 
hayatında inkılâplar, ihtilâller olur. Ve bu ih
tilâllerin tesis ettiği rejimi kötü niyetlilere 
karşı müdafaa etmek için hususi veyalhut umu
mi hükümler kabul edilir ve tatbik edilir. Biz
ler tarafından çok temenni edilirdi ki 27 Ma
yıs ihtilâlinin bize memleketimizde ilk defa 
halkoyuna sunmak suretiyle getirdiği Anaya
sadaki hakikaten çok ve idealistçe teslbit edil
miş prensipleri, onlara hiç dokunmadan tatbik 
edelim ve bunlar üzerinde her hangi bir istis
nai hükmü getirmiyelim. Hattâ bunu teyideıı 
şöyle de diyebilirini ki, hâdiselerin zoru ile 
şimdi gelen kanunu müştereken imza eden par
ti liderlerinin gösterdiği çok yüksek derecede 
vatanj)erverane anlayış, bidayette olsaydı, el
bette ıböyle bir kanunun gelmesine lüzum kal
mazdı. Fakat arkadaşlar, durum böyle değil
dir. Bizim partimizin durumu malûm. Ben şah
sım adına konuşuyorum ama, konuşmamda par
timin durumuna da temas ede'bilirim. Bu mev
zu ile Büyük Millet Meclisinin toplandığı ilk 
günden itibaren meşgul olmaya başladık. Hâsıl 
olan netice ve vaziyet normal değildi. Hiç/bir 
parti tek başına bir Hükümet teşkil edecek ek
seriyeti sağlıyamamıştı. İki 'büyük parti vardı. 
Bunlar da prensipleri itibariyle pek birbirle
riyle bağdaşacak durumda değillerdi. Fakat 

memleketteki durum, .alelade bir durum olma
dığı için ve bir an evvel bir Hükümet teşkili 
lâznngeldiği için biz, parti olarak iki büyük 
partinin bir koalisyona gitmesine çalıştık. Bu
nun husulüne son derece memnun olduk. O za
mandan beri bu Hükümetin icraatını aksatacak 
bir hareketimiz olmadı. Bunun için bu durumu 
her zaman, gerek Genel îdare Kurulunda ge-. 
rek parti grup idare heyetinde 'toplanmak su
retiyle, mevzuubahsolan ve 'birbirimize daima 
aldığımız malûmatın en doğrusunu vermek su
retiyle, bu işin üzerine iyice eğilen 'bir parti ola
rak çalıştık. Biz, bu tedbirlerin zaruri oldu
ğunu, başka türlü yapılamıyaeağına, müstace-
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I zum kalmasın ve bunun kaldırılması için eibir-
I ligiyle tekliflerimizi bizzat biz getirelim. 
I Bu mevzu üzerinde daha fazla durarak hu-
I zurlarınızı işgal etmek istemem. Bütün tenıen-
I nimiz, 'bu kanunun tatbikinde, Hükümetimizin 
I hakikaten gayeye en uygun şekilde ve en ufak 
I bir şüphe eelbetmiyecek şekilde yürütülmesine 
I nezaret etmesinden ibarettir. Mecliste Sayın 
I Adalet Bakanının bu husustaki teminatını din-
I lemis bulunuyoruz. Tekrar, Hükümetin bu 
I mevzuda hassas olması temennimi izhar eder, 
I derin saygılarımı sunarım, (Alkışlar) 
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liyetle Hükümetin kötü niyetlerle mücadele im
kânına mazhar olması gerektiğine, inanıyoruz. 
Anayasaya mugayeret meselesi katiyen movzuu-
bahis değildir. Ecnebi memleketlerde yapılmış 
olan anayasaları tetkik etmek, oradaki inkılâp
ları takibetmek, ve ondan sonra da olup biten
leri raporla bildirmek gibi bu vazife icabı ola
rak içte ve dışta aldığım, vazifelerin ehemmi
yeti itibarı ile edindiğim nâçiz tecrübemle diye
bilirim ki, bu kanun Anayasaya aykırı değil
dir. Mensubu olduğum parti de büyük ekseriye
ti ile bu hususu kabul etmiştir. Bu kanunun 
getirdiği hükümler de nispeten hafif hüküm
lerdir. öyle söylendiği gibi şiddet tedbirleri 
mahiyetinde değildir. Çok temenni ederim ki, 
kanunun mahiyetinden ziyade memleketin 
içinde bulunduğu hal idrak edilsin. Bu ciheti 
idrak edeceğine yüzde yüz emin bulunduğum 
basını, dürüst yayınlariyle, kanunun hükümle
rinin hakkında tatbikine mahal vermiyebilir. 
Çünkü bu kanun birçok ahvalde kendilerinin 
de emin olduğumuz, hüsnüniyetlerine müste
nit tenkid haklarını nezzetmemektedir. Kanu
na şiddet tedbirleri diye isim atfedilmektedir, 
böyle bir şiddet tedbiri mevzuu bahis değildir. 

Müeyyideleri, umumi nizamın ve demokratik 
Anayasa rejiminin mu'hafazası ıgayesine matuf
tur. 

İktidarlar bâzı ahvalde şiddet tedbirleri gös
termişlerdir. Bunlar anormal şeyler değildir. 
Fakat muhalefetlerin iktidarla birleşerek de
mokratik rejimin esasını sarsacak şiddet ted
birleri getirmesi gibi bir 'hal tarihte mevcut mu
dur? 

Mecliste de beyan edildiği gibi, Meclisimiz
de ve Senatomuzda dört parti ve müstakil grup
lar temsil edilmektedir. Bu dört parti liderleri
nin prensip itibariyle mutabık olarak getirdik
leri bir kanun teklifi karşısındayız. Böyle bir 
kanun, diktaya gidişle hiçbir suretle ilgili de
ğildir. Bilâkis söz konusu olan şey, bu gibi ha
reketleri önlemek için alınmasında zaruret ve 
müstaceliyet görülen tedbirleri ve Ceza Kanu
numuza ve Anayasamıza uygun hükümleri ihti
va eden bir kanundur. Gene itiraf etmek lâzım-
gelir ki, bu pek tabiî olarak normal bir kanun 
da değildir, fevkalâde bir mahiyeti vardır. Biz 
temenni ederiz ki, yapılacak tatbikattan sonra, 
memlekette husule gelecek sükûnetle buna lü-

BAŞKAN — (Sayın Karasapan, üzerinde söz 
almış iken, lehinde konuştular. Bu sebeple, üze
rinde söz alan ve sırası geride bulunan Esat Ça
ğa arkadaşımıza söz veriyorum. 

ESAT ÇACîA. — Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri, müzakere edilmekte olan ta
sarının üzerinde konuşmak üzere huzurunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum. Mâruzâtım şu seyri takib-
edecektir : Esas itibariyle kanunun lehimleyim, 
evvelâ kanunun lehinde olan fikirlerimi arz ede
ceğim, ondan sonra, bugün içinde bulunduğumuz 
siyasi vaziyet karşısında şu kanunu bir tedbir 
olarak değerlendirmeye çalışacağım. Bu itibarla 
mâruzâtım kanunun hakkında ve üzerinde ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, anayasaların ihtiva 
ettiği hükümler birer hukuk kaidesi, kurulduğu 
nizam ise hukuk nizamıdır. Bu itibarla bunlar 
tatbik edilmek veya muhafaza olunmak için bir
takım müeyyidelere muhtaçtırlar. Biz bu çeşit 
müeyyideleri Ceza Kanunumuzun (Devlet aley
hine işlenen suçlar) faslında buluruz, öteki mil
letlerde de böyledir. Onlarda da bu müeyyide
ler ceza kanunlarının (hiyaneti vataniye) veya 
(Anayasaya karşı cürümler) fasıllarında bulu
nur. Bu fasıllar bizim Ceza Kanunumuzun (Dev
let aleyhine işlenen suçlar) faslının mütenazırı
dırlar. 

Ceza Kanunumuzun (Devlet aleyhine işlenen 
suçlar) faslı eski 1924 Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
ile mütevazin bir haldedir. 1924 tarihli Teşkilâ
tı Esasiye Kanunu flû bir kanun idi. Bu kanu
nun kabulü tarihinden ilgası gününe kadar ge
çen zaman zarfında memleket birçok rejimler 
görmüştür. Bu kanunla 1945 senesinden 1953 yı
lına kadar çok partili demokrasi ya yaşanmıştır, 
yine bu kanunla 1953 ton 1960 a kadar yavaş ya-
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vaş alman tedbirlerle demokrasiden uzaklaşıl-
mıştır. Demek ki, bizim 1924 tarihli Anayasa
mız bir su gibi, hangi kabın içine koyarsanız 
o mm şeklini alabiliyordu. İşte bu kanunun tesis 
ettiği nizamı korumak vazifesini üzerine almış 
bulunan Ceza Kanununun (Devlet aleyhine işle
nen suçlar) a ait faslı da buna mütenazır olarak 
müphem, sınırları belli olmıyan flü hükümler ih
tiva etmektedir. Burada, hangi maddeyi ele alır
sanız alınız sınırım tâyin etmekte müşkülâta 
uğrarsınız. 

Gönül isterdi ki, yeni Anayasa kabul edilir 
edilmez Türk Ceza Kanununun (Devlet aleyhi
ne işlenen suçlar) faslı bu Anayasaya uygun bir 
hale getirilsin ve onun tesis ettiği nizamın ve 
bahşettiği hakların hiçbir şüpheye mahal kalmı-
yacak şekilde korunmaları sağlansın. Bu tutu
mun bir misalini Almanlar'da görürüz. Almanlar 
yeni Anayasalarını kabul ettikten sonra ceza ka
nunlarının (vatana ihanet), (memleketin bütün
lüğünü tehlikeye sokmak) ve (Anayasaya iha
net) fasıllarını tamamen ilga etmişler ve bunla
rın yerine yeni Anayasanın hükümlerine uygun 
ve onu koruyacak nitelikte üç faslı yeniden ted
vin etmişlerdir. 'Eğer Hükümet bu Muhterem 
Meclis inikada başladığı tarihten itibaren bu yo
la gitmiş olsaydı bugün fevkalâde denilen, şiddet 
tedbirleri denilen, Anayasaya aykırıdır denilen 
bu kanun karşısında kalmazdık. Çünkü Ceza Ka
nununun böyle bir tadili sırasında bugün huzu-
runza getirilen kanunun ihtiva ettiği hükümler 
de Ceza Kanununun tabiî bünyesi içinde yerleri
ni bulacak ve hiç kimsenin bunları fevkalâde 
birer tedbir telâkki etmek aklına dahi gelmiye-
cekti. 

Bendenizce kanunun bir fevkalâdeliği yok
tur, yalnız bir talihsizliği vardır. Bu da muhte
rem huzurlarınıza Ceza Kanununun sistem ve 
bünyesi içinde getirilecek yerde camiasından ay
rılmış bir halde getirilmiş bulunmasıdır. Zanne
diyorum ki, Ceza Kanununun (Devlet aleyhine 
işlenen suçlar) faslının yeniden tedvini sırasın
da karşımıza gelmiş olsaydı, muhterem heyet bu 
kadar hassasiyet göstermiyecekti. Ama fevkalâ
de bir kanun olarak geldiğine göre hepimiz bu 
hassasiyeti göstermeye mecburuz ve bunda yer
den göğe kadar haklıyız. 

Muhterem arkadaşlar, önümüzdeki tasarı bir 
kısmı yeni ve diğer bir kısmı da benzerleri ceza 

kanununda zaten rnevcudolan hükümler olmak 
üzere iki nevi ahkâmı muhtevi bulunmaktadır. 
Tasarının birinci maddesinde sevk olunanlar yeni 
ikinci ve dördüncü maddelerindekiler ise Ceza 
Kanunumuzda benzerleri mevcut ahkâmdır. Bu 
hususu teferruatı ile arz etmek mecburiyetini 
duyuyorum, çünkü tarihî bir vazife karşısında
yız ve birbirimizi ikna zorundayız. 

Şimdi Ceza Kanunumuzun 142 nci maddesi
nin 2 nci bendini gözden geçirelim. Bu bentte 
(cumhuriyetçiliğe aykırı veya demokrasi pren
siplerine aykırı olarak Devletin tek bir fert ve
ya zümre tarafından idare edilmesini temin için 
her ne suretle olursa olsun propaganda yapmak) 
menedilmiştir. Aynı maddenin 4 ncü bendinde 
(övmek) de yasaklanmış ve (i nci bendinde ise 
bıı fiillerin neşir vasıtası ile işlenmesi takdirin
de ceza 1/2 nispetinde artırılmıştır. Görülüyor 
ki. bizim şu kanunun 2 nci maddesinde olduğu 
gibi Ceza Kanununun 142 nci maddesinin bu 
bentlerinde (halk hâkimiyetine dayanan demok
rasiden gayri bir rejimin propagandasını yap
mak) ve (böyle bir rejimi övmek) suç sayılmış
tır. Bizim ikinci madde ile ("eza Kanununun bu 
hükümleri arasında muhteva ve mahiyet bakı
mından zerre kadar bir fark mevcut değildir. 
Lâfzau mevcut farkı da tabiî saymak iktiza eder, 
çünkü yeni Anayasanın getirmiş olduğu nizam 
eski Teşkilâtı Esasiyenin kurmuş olduğundan 
daha vazıh ve sınırları daha belli olduğundan bu 
nizamı korumak gayesi ile sevk olunan hükmün 
de eskisine göre daha vuzuhlu olması iktiza eder. 
Demek ki, ikinci maddede yeni bir hüküm kar
şısında değiliz, eskiden beri rnevcudolan ve Ana
yasaya aykırılığı hiçbir zaman iddia edilmemiş 
bir hükmün daha açık bir şekilde tekrarı karşı
sındayız. 

Kanunun 4 ncü maddesi için de durum aynı
dır. Bu madde (halen mevcut veya evvelce mev-
cudolmuş bir siyasi partiye intisabetmiş bulun
maları veya ona rey vermiş olmaları dolayısiyle. 
vatandaşları topyekûn kötülemek suretiyle halk 
arasına kin ve husumet sokmayı) menetmekte
dir. Bu yasağın bir benzeri Türk Ceza Kanunu
nun 312 nci maddesinde vardır. Bu maddede di
ğer birtakım fiiller arasında (cemiyetin muhte
lif sınıflarını umumi emniyeti için tehlikeli bir 
tarzda kin ve adavete tahrik etmek) suç sayıl
mıştır. Bu hükümle Kanunumuzun 4 ncü madde-
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si arasında muhteva ve mahiyet bakımından her 
hangi bir fark mevcut mudur? Ceza Kanununun 
3.12 nci maddesinde alelıtlak kin ve adavet tah
rik etmek yasaklanmış ve bizim 4 ncü madde
mizde ise bunun hususi bir şekli menedilmiştir. 
Ceza Kanununun 312 nci maddesinin bu hük
mü antidemokratik mit Anayasaya muhalif mi6? 
Hayır otuz beş seneden beri tatbik edilen bir ka
nundur ve böyle bir iddia hiçbir zaman sebk-
etmemiştir. O halde bununla mahiyet ve muh
teva bakımından aynı olan 4 neü maddemizin 
de Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 

Şimdi kalıyor birinci madde. Ve zannediyo
rum ki, bütün itirazlar da bu birinci madde üze
rinde toplanıyor. Acaba birinci maddenin A, 
B, C, D ve E fıkralarında yazılı fiillerin fecri
mi ve cezalandırılması bir hürriyetin tahdidi 
mahiyetini taşır mı, ve taşırsa ne miktar tahdit 
edilmiştir6? Hürriyetin özünü mahvetmiş midir? 
Bu hususlarda kısaca maruzatta bulunmak isti
yorum. Burada, dün senatomuzun Adalet ve 
Anayasa, encümenleri huzurunda yapmış oldu 
ğum mâruzâtımı tekrar etmek mecburiyetinde
yim. Orada şöyle arz etmiştim : 

Anayasalar öyle kanunlardır ki, daima kriz 
mahsulü olarak meydana gelirler. Bir millet, 
bir cemiyet huzur içinde iken, durup dururken 
bir Anayasa yapmaz. Ya iç savaş, ya dış savaş, 
bir mağlubiyet veya galibiyet, bir halk direni
şi veya bir ihtilâl veyahut da memlekette yeni 
birtakım fikirlerin yerleşerek eski fikirleri sars
ması ile cemiyet nizamını tezelzüle uğratması 
gibi sosyal, ekonomik veya siyasi buhranlar ne
ticesinde meydana gelirler. Bu hali şu tâbirle! 
ifade edebilirim ki, Anayasalar cemiyette daima 
doğum sancıları ile meydana gelen kanunlardır. 
Cemiyet bu krizleri, bu doğum sancılarını çeker
ken maşeri vicdanda bâzı görüşler, bâzı itikat
lar, birtakım inançlar da meydana gelir. İşte bu 
krizlerin mahsulü olan Anayasalar bu inançlara, 
itikatlara ve görüşlere dayanırlar. 

Bir misal olarak Amerikan anayasasını vere
ceğim. Amerikan Anayasasının dayanmış olduğu 
görüş ve inançlar 24 Temmuz 1776 tarihli İstik
lâl Beyannamesinde ifadelerini bulmuşlardır. Bu 
inançlar İngiltere'ye karşı yapılan İstiklâl Sa
vaşının ve o zaman pek revaçta bulunan tabiî 
hukuk felsefesinn, içtimai mukavele nazariyesi 
nin Amerikan maşeri viedanındaki akislerinin 
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ifadesinden ibarettirler. Hangi Anayasayı açar
sanız onun muhakkak birtakım inanış, görüş, 
itikat ve kanılara dayandığını derhal görür
sünüz. Bunlar ya Anayasanın lâfzında zahir 
veya ruh ve delâletinde mündemiç bulunurlar. 
Misalleri uzatmaya lüzum görmüyorum. Yalnız 
1924 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile bugün
kü Anayasamızı ele alacağım. 

1924 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanununun da
yandığı görüş ve inançlar bugünkünde olduğu gi
bi, lâfzında zahir değil ve fakat ruhunda mün
demiçti ve delâletinden anlaşılırdı. 

Bu inançların ilki Millî Mücadelenin müs
tevli düşmanı yurt dışına koğmak çabası kadar 
onunla iş birliği etmek suretiyle meşruluğunu 
kaybetmiş saltanat makamına karşı yönelmiş bir 
halk hareketi ve ayaklanması olduğu itikadı 
idi. İkinci inanış ise milletin saadet ve refahı
nı temine en uygun Hükümet şeklinin Cumhu
riyet olduğu imanı idi. 

Yeni Anayasamızın dayandığı temel görüş 
ve inançlar başlangıç kısmında sarahaten ifade 
edilmişlerdir. Bunların birincisi ve en mühimmi 
ise, eski iktidarın hukuk ve Anayasa dışı tu
tumu ile meşruiyetini kaybetmiş olduğu ve 27 
Mayıs 1960 İhtilâlinin meşruiyet dışına çıkan 
bu iktidarı devirmek üzere ve halkın zulme 
karşı direnme hakkını kullanarak Türk Silâh
lı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi kanışı
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, deminden beri arza-
çalıştığım bu inanç ve görüşler Anayasaların 
psikolojik temellerini teşkil ederler. Bir Ana
yasanın ve onun tesis ettiği nizamın ayakta 
durabilmesi için halkın çoğunluğunun bu inanç 
ve görüşlere katılması lâzım ve zaruridir. Eğer 
halk kütleleri Anayasanın istinadettiği bu te
mel inançlara katılmaz veya onlardan yüz çe
virirse, yani ekseriyet bunlara: inanmaz hale 
gelirse Anayasa temelsiz bir bina halini alır, 
bir huzur âmili olacağına huzursuzluk âmili 
olur, nizam tesis edeceğine anarşi getirir, ve 
günün birinde ufak bir sarsıntı ile milletin ba
şına yıkılır. Eğer biz bu elimizdeki Anayasayı 
muhafaza etmek istiyorsak, eğer bu Anayasa
nın getirdiği nizamı idame ettirmek arzusunda 
isek, eğer bu nizamın getireceği huzura kavuş
mak azminde isek iki türlü gayret saırf etmeye 
mecburuz. Bir taraftan bu temel inançları ge
niş halk tabakalarına yaymak ve ona maletmek 
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hususunda müspet çabatlarda bulunmalı ve 
öte yandan onları halkın vicdanında sarsacak 
davranış ve tutumlardan sakınmalıyız. Bu hu
sustaki misali en yakın tarihimizde, 1924 Ana
yasasının yerine oturmasında buluruz. 

Hepiniz eski Cumhuriyet bayramlarını ha
tırlarsınız. Cumhuriyet bayramlarında söyle
nen sözleri, verilen nutukları, ve yazılan ma
kale ve yazıları dün söylenmiş ve yazılmış gi
bi hatırlıyanlarınız her halde vardır. Bun
ların teması hep aynı idi. Daima saltanat halk 
nazarında, düşmanla işbirliği etmiş olmak su
retiyle meşruiyet dışına çıkmış bulunmakla suç
landırılır ve Cumhuriyet saadet ve refahımızı 
temine kâfil yegâne Hükümet şekli olarak övü-
lürdü. 

İtiraf etmek lâzımdır ki, 1924 Anayasası
nın dayanmış olduğu inançlar, bu Anayasayı 
kabul ettiğimiz zaman, ekseriyetin değil, fakat 
ufak bir akailiyetin inançları idi. Fakat bu akal-
liyet, Atatürk ve arkadaşlarının taşıdığı bu 
inançları halka maletmeyi bilmiş ve böylece 
Cumhuriyeti halkın vicdanın temelli bir rejim 
olarak kökleştirmek gayesine ulaşmıştır. Artık 
bugün halk Cumhuriyete inandığı içindir ki, 
saltanat bir daha memlekete gelemez. Cumhuri
yet artık bizim ebedî rejimimiz olmuştur. 

Halîfe *-

Biz de bugün arkadaşlar, bu Anayasayı tut
turmak istiyorsak, Atatürk ve arkadaşlarının 
yolundan gitmek ve Anayasamızın dayandığı 
bu iki inancı halka daima ve her yerde tekrar 
etmek mecburiyetindeyiz. Dün bendeniz, Sena
tonun Anayasa ve Adalet komisyonları huzurun
da (Demokrat Parti iktidarını ömrümüzün so
nuna kadar kötülemeğe mecburuz) demişdim. 
Bugün Ferit Alpiskcnder Beyefendi beni ten-
kid buyurdular. Benıim gayem Anayasayı mem
lekette oturtmak ve onu zedelenmekten vikaye
dir. 

işte arkadaşlar, önümüzdeki tasarının bi
rinci maddesi halkın vicdanında Anayasanın 
dayandığı temel inanç ve kanaatleri kıyısından 
köşesinden yemek suretiyle günün birinde Ana
yasayı temelsiz bir hale getirecek tutum ve dav
ranışlara karşı yönelmişdir. Bu maddenin bun
dan başka bir mahiyeti yoktur. 

Büyük Türk milletinin mukadderatına el 
koymuş, onu saadet ve refaha götürmek vazi
fesini yüklenmiş mesul kimseler olarak, Hükü-
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meti beklemeden, 22/23 Şubat vukuatına inti
zar etmeden, bunu bizim yapmamız lâzımdı (sü
rekli alkışlar). Bunu biz yapamadığımız için 
arkadaşlar, hem üzücü hâdiselerle karşılaştık, 
hem de bugün birtakım münakaşalarla birbiri
mizi üzmek ve Meclisin kıymetli vakitlerini izaa 
etmek durumuna düştük. 

Arkadaşlar, ne diyor tasarının birinci mad
desinin ilk bendi? (Falanca ve filânca tutumu 
ve davranışları ile meşruiyet dışına çıkan D. P. 
iktidarını deviren 27 Mayıs İhtilâlini haksız, 
yersiz, gayrimeşru gösterecek şekilde söz söy
lemek, propaganda: yapmak yasaktır) diyor, 
değil mi? Eh, biz hepimiz hergün burada, rica 
ederim, 27 Mayıs İhtilâlinin meşruluğuna inan
dığımızı söylemiyor muyuz? Ve bütün bu Mec
lis içinde Türk milletinin tümünü temsil et
mek şerefine ermiş partilerimiz Yuvarlak Masa 
Konferansında imzaladıkları iki deklarasyonda' 
1). P. iktidarım buradakînden daha teferru
atlı olarak suçlandırıl) 27 Mayıs İhtilâlinin 
meşruluğunu ilân etmediler mi? Binaenaleyh 
bugün, partilerin evvelce bir beyanname haline 
getirdikleri ve altına imza koydukları inançlara 
kanuni müeyyide sağlıyor, iş bundan ibarettir. 

Bâzı arkadaşlar diyorlar ki, (Efendim, D. P. 
lâfının zikredilmesi Anayasanın dibacesinde bu
lunmadığı için maksadı aşmıştır, antidemokra-
tikdir.) Değildir arkadaşlar. Eğer açık, sa
mimî olursak bizim burada halledemeyeceğimiz 
hiçbir mesele, devasını bulamayacağımız hiçbir 
dert yoktur. Çünkü Türk milleti, bütün ıstı
raplarına, bütün fakru zaruretine rağmen, elin
deki imkânlarını bize vermiş ve arkamıza katıl-
mışdır. Yeter ki, biz samimî olalım ve düşün
celerimizi birbirimize çekinmeden açıkça söyliye-
lim. Şimdi rica ediyorum, 27 Mayıs devrimi 
ile alaşağı edilen iktidar gökten zenbil ile in
miş bir iktidarım idi? Değildi. Demokrat Par
ti denilen siyasi organizasyonun oraya getirdiği 
ve ona dayanan bir iktidar idi. Ve bu iktidarı 
gerek icra kuvveti ve gerek Parlâmento olarak 
ellerinde bulunduranların ekseriyeti ve icranın 
tamamı Demokrat Parti mensupları ve dirijan-
ları değil mi idi? Ve o zaman iktidarlarından 
bahesederken Demokrat Parti iktidarı demiyorlar 
mı idi? O halde meşruiyetini kaybeden D. P. ik
tidarıdır, Anayasa dışına çıkan D. P. iktidarıdır. 
Hal böyle olunca niçin parti adını zikretmekten 
çekiniyoruz? Samimi olalım arkadaşlar. Madde-
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de D. P. adının yazılmasının birtakım vatandaş
ları gücendireceği yolundaki iddia da yersizdir, 
varit değildir. Bana öyle geliyor ki, bu iddia 
ileri sürülürken zihinlerimizde parti ile partiliyi 
karıştırıyoruz. Beş kişi bir araya gelirler, nizam
name ve programı kaleme alırlar ve salahiyetli 
mercie kuruluş ihbarını yaparlar. Bununla bir
likte bu beş kişinin şahıslarından -ayrı olarak 
bir parti hükmi şahsiyeti doğar. Partiyi kuran 
bu şahıslar partiden koyulabilirler, istifa eder
ler ama bu partinin hükmi şahsiyet olarak deva
mına mâni teşkil emez. Dikkat buyurun parti 
başka, partili gene başka şeydir. Birinci mad
dede tecrim edilen, yani meşruluk dışına çık
makla suçlandırılan i). P. dir, yoksa D. P. 1 iler 
değil. Hukukan kendi âzalarının şahıslarından 
tamamen müstakil bir mevcudiyet teşkil eden 
I). P. nin meydana getirdiği iktidardır. Niye 
gocunuyoruz, bunda hiç çekinecek taraf yok ki. 
Bu neye benzer bilir misinizi1 Beş bin kişi biner 
,'iralık hisse senedi satmalmak suretiyle beş mil
yon lira sermayeli bir anonim şirket kurmuştur. 
Bu şirketin bir de heyeti idaresi var. Bu idare 
heyeti keyfi ve kanunsuz tutum ve davran ıslan 
ile şirketi iflâs ettirmiş ve kendisi de bütün âza-
si ile mahkûm olmuş. Bu şirkete sermaye, koymuş 
beş bin kişinin bunda ne kabahati var.' Eğer ben 
tutar da, şirket şu şu suçları işlemiştir, hisse
darlarını ve muamelede bulunduklarını dolandır
mıştır der isem, oraya para yatırmış olan ve biz
zat emniyetleri suiistimal edilmiş olan hissedar
lar bundan niye alınsınlar? Görülüyor ki, birin
ci maddede 27 Mayıs ihtilâli ile devrilen iktida
rın. 1). P. iktidarı olduğunu söylemekte gocundu
racak hiçbir şey yoktur. Bilâkis bu Anayasanın 
ruhuna muvafıktır, mutabıktır. 

Bir de şöyle düşünülüyor : 27 Mayıs ihtilâlini 
hep kabul ediyoruz, meşruiyetine inanıyoruz, 
ama. bunları söylerken 1). P. iktidarının suçlulu
ğunu tescile ne lüzum var? Lüzum vardır arka
daşlar. Çünkü 27 Mayıs ihtilâli meşruiyetini 
halkın zulme karşı direnme hakkından alır ve 
zulme karşı direnme hakkı da kendisine karşı di-
renjlen iktidarın meşruniyet dışına çıkmasından 
ve zulme sapmasından doğar. Görüyorsunuz ki, 
27 Mayıs devriminin meşruluğu ile 1). P. iktida
rının meşruiyet dışına çıkması arasında bir illi
yet bağı mevcuttur. Ne zaman 27 Mayıs ihtilâli
nin haklı ve meşru olduğunu ifade, edersek aynı 
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zamanda D. P. iktidarını da meşruiyet dışına 
çakmakla suçlandırmaya mecburuz. Biz 27 Mayıs 
devriminin haklı ve meşru olduğunu söyüyelim, 
ama siz de D. P. iktidarına pek dil uzatmayın 
denilemez. Bu halde tıpkı (ben müslümanım, 
Hazreti Muhammed'in risaletine, Kuranı Kerimin 
tcendısıne valıyedılmış bir kıtapı munzet olauğuna 
inanıyorum, bunu her zaman ifade edeceğim, 
ama siz de Ebucehil'e pek dil uzatmayın) diyen 
bir kimsenin durumuna benzer. Böyle olmaz ar
kadaşlar, müslümaniığı benimsediniz ise, Haz
reti Muhammedin risaletine, getirdiği kitabın 
hak olduğuna inandınız ise, yaşadığı müddetçe 
Hazreti Muhammedin peşinden koşan Ebucehil'-
in de küfrünü söylemeniz lâzımgelir. (Gülüşme
ler.) 

Mesele bu kadar basittir, bu kadar sarihtir. 
Bu illet rabıtasını bir defa kavrayıp kabul et
tikten sonra aşağıda ıgelen bütün bentlerin iza
hını-bulmak ve yapmak gayet kolay olur. 

Yüksek Adalet Divanı tarafından mahkûm 
edilenlerin şahıslarını övmek, <bu mahkeme ka
rarları hakkında şüp'heyi davet edecek söz söy
lemek ve davranışlarda bulunmak ve D. P. ye 
intisap iddiası ileri sürmek memnuiyetleri de 
yine aynı illiyet rabıtası ile kabili izabtır. Ve 
onun neticeleridir. 

İhtilâlin meşruiyeti ve bunun illeti olarak 
da D. P. iktidarını ellerinde bulunduranların 
suçluluğu kabul edilince pek tabiî bu kişilerin 
şahısları övülemez. 'Çünkü suçluyu övmek suç
luluğu nefyetmek demektir.- Keza D. P. ye inti
sap iddiası da mahiyeten aynıdır. Bir suçluya 
intisap şeref vermez, insan beğendiğine intisab-
eder. O halde D. P. ye intisap iddiasının altın
da da onun suçluluğunu ret ve inkâr vardır. 

Acaba bu birinci madde 'söz hürriyetini onun 
özünü tahribedecek şekilde bir sınırlama mı yap
maktadır? Ve bu sebeple Anayasaya aykırı mı
dır? Malûmunuzdur ki, hürriyeti kelâm birçok 
yerlerde tahdidedilmiştir. Meselâ çıkıp (Efen
dim, anlaşıldı. Şu cumhuriyet bizim bünyemi
ze katiyen uygun değil, bizim ananemize uyan 
saltanattır.) desem, acaba bana müsaade eder 
misiniz? Pek tabiî hayır, değil mi? Neden? Çün
kü, bu çeşit propaganda ile Anayasanın (Cum
huriyetin bize en uygun Hükümet şekli oldu
ğu) yolundaki inancı baltalarım da ondan. Yi
ne desem ki, (Ceza Kanununa, Medeni Kanuna, 
Ticaret Kanununa, Anayasaya ne lüzum var? 
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işte ilâhi kanun, işte sünnet, icmaı ümmet ve 
kıyası fukaha, Cemiyeti bunlarla idare edelim.) 
Beni söyletir misiniz? Yine hayır değil mi? Ne
den? Çünkü, Anayasanın lâiklik ilkesini balta
lıyorum da ondan. 

Demek ki, hürriyetler ancak Anayasa niza
mını tehlikeye sokmıyaeak ve onu sarsmıyacak 
istikametlerde kullanılmak icabeder. Binaena
leyh bir hürriyetin Anayasa nizamını baltala
yıcı, ucundan bucağından koparmak suretiyle 
onu günün birinde yok edici istikamette kulla
nılmasının tahdidi yine bir Anayasa hukuku 
zarureti oluyor. Böyle bir halde Anayasanın 
bekçisi mevkiinde bulunan vazıı kanun derhal 
harekete geçmek ve (bu yönde bir hürriyet kul
lanışını önlemek mecburiyetindedir. Bugün bi
zim de yaptığımız bundan ibarettir. Madem ki, 
'birinci maddede sıralanmış olan fiil, tutum ve 
davranışlar bugünkü ahval ve şerait altında 
Anayasayı temelsiz bırakacak ve cemiyeti bir
takım buhranlara ısürükliyecek bir mahiyet ve 
müessiriyettedir, maddeyi aynen kabul etmek 
suretiyle söz hürriyetinin bu istikameti erdeki 
kullanışını menetmek vazifemizdir. 

Bu, mâruzâtımın birinci kısmı. (Gülüşmeler) 
Diğer kısmı kısa olacak. Bu kanun bugün için
de bulunduğumuz siyasi şartlar altında bir ted
bir olarak ne gibi bir değer taşımaktadır? 

Arkadaşlar, maalesef şunu itiraf etmek lâ
zımdır ki, bizler parlâmento ve Hükümet ola
rak hâdiselerin gerisinde kalmış durumdayız. 
Onlar bize takaddüm etmişlerdir. Biz bugün 
önümüze çıkan bir buhran dolayısı ile bu ka
nunun derpiş ettiği tedbirleri alıyoruz. Yarın 
çıkacak bir hâdise zımnında başka bir tedbir 
ve öbürgün patlak verecek bir krize karşı da 
diğer bir tedbir alacağız. Bir siyasi kuvvet ki, 
olayların önüne katılmış sürüklenmektedir, 
böyle bir kuvvetin pek muvaffak olduğunu ma
alesef tarih göstermiyor. Onun içindir ki, bu 
kanunu ilerisi için bir tedbir olarak kabul ede
miyorum ve onun, memleketi içinde bulunduğu 
buhrandan kurtarabileceğine inanamıyorum. 
Bizler, millete karşı, Allaha karşı mesul kimse
ler olarak siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel 
durumumuzu hep birlikte gözden geçirip değer
lendirmek ve varacağımız hükmün ilham ede
ceği bütün tedbirleri birden almak mecburiye
tindeyiz. Hâdiselerin teker teker zuhurunu bek
lemek için sanırım ki, vaktimiz yoktur. 
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Şimdi bir müspet tenkid modası vardır. Ben

deniz de buna uyarak düşündüklerimi acizane 
arz etmek istiyorum. Vaktiyle bir takrir ver
diğimi biliyorsunuz. Birçok arkadaşlar bu tak
rirden allerjiye tutulmuşlardı. Bu takririn ga
yesi, Hükümetin cevabından sonra mütalâamı 
söylemek için huzurunuza çıktığım zaman tak
rirde yer alan olay, tutum ve davranışları Ana
yasa muvacehesinde değerlendirdikten sonra 
Hükümeti Ceza Kanununun (Devlet aleyhine 
işlenen suçlar) faslını Anayasaya uygun bir tâ
dilini huzurlarınıza getirmeye davet olacaktı. 
Kısmet olamadı ve maalesef hâdiseler benim 
yerime konuşmuş oldu. 

Şimdi ıbir vasat vardır. Parlâmento içindeki 
dört parti, muhalefeti ve muvafakati ile katıl
mak suretiyle bir kanun teklifini huzurlarınıza 
getirebilmişlerdir. Demek ki, bizim partileri
miz, karşılarına millî meseleler çıktığı vakit her 
türlü partizan endişeyi bir tarafa bırakıp bir
leşebilecek vatanperver partilerdir. O halde 
madem bu vasat vardır, bir millî hükümete git
mek iyi olur. Bunu tedbir olarak bu kürsüden 
arz etmeyi bir vazife biliyorum. 

ileri süreceğim ikinci tedbir ise parlâmen
to üyeleri üzerindeki parti disiplini ve grup 
inzibatını gevşetmek ve tıpkı Kurucu veya 
Temsilciler Meclisinde olduğu gibi üyeler ara
sındaki parti duvarlarını kaldırarak onların, 
vicdanları ile başbaşa kalmasını ve birbiriyle 
şahsan konuşup anlaşmalarını ve zihnî ve fikrî 
mutabakata varmalarını sağlamak olacaktır. 
öyle zannediyorum ki, parti grupları bizim ara
mızda set vazifesini görüyor ve bu yüzden bir 
araya gelemiyoruz. 

Üçüncü olarak da Türk Ceza Kanununun 
(Devlet aleyhine işlenen suçlar) faslını yeni 
Anayasaya uygun bir hale getirecek bir tadili 
Hükümetin yakın bir zamanda huzurunuza ge
tirmesini ve bu kanunun hükümlerini de Ce
za Kanununa enkorpore ederek onu fevkalâde 
bir kanun manzarasından kurtarmasını teklif 
ediyorum. 

Mâruzâtım bukadardır, arkadaşlar. Bende
nizi büyük bir sabırla dinlediniz. Hepinize te
şekkür ederim. Cenabı Allah tuttuğumuz yol
da hepimizin muini olsun, bize nişlerimizle de
ğil aklı selimimizle hareket etmek imkânını 
versin. (Alkışlar) 

İM 
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BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil. Aley

hinde söz almışlardır. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Kayseri) '— Muh

terem Başkan, muhterem senatörler, 'muhterem 
Hükümet erkânı, §u mukaddes çatı altına gir
diğimiz andan itibaren bilhassa (Senatoda gayet 
olgun bir hava esmiştir. Ve hu güzel çatı altın
da arkadaşlarımız fikirlerini kemali samimiyet
le dile getirmişler ve söylemişlerdir. Ve bundan 
inşirah duymuşuzdur. Bu mukaddes çatı altın
da bilhassa Birinci Kuvayi Milliye ruhunu ya
ratan Büyük Millet Meclisinde olduğu gibi, 
memleket meselelerini ortaya atanlar, ama doğ
ru, ama yanlış olabilir buna hürmet etmesini 
bilmek 'hünerdir ki, bunu yüksek şahsında Se
natomuz tecelli ettirmiştir. 

Bendeniz burada ilk siyasi haytııma atılır
ken, siyasi kitapları tetkik ettim ve bilhassa 
gene ve dinamik Amarika Cumhurreisi 
Kennedy'nin «Fazilet mücadelesi» adlı eserin
de, oradaki senatörlerin fikirlerini, düşünüşle
rini samimiyetle dile getirdiklerini ve bu fi
kirlere insanların hürmet ettiklerini gördüm ve 
buldum. Ve yine «tyi insan iyi politikacı» ese
rini de tetkik ettim ve ondan sonra bu mu
kaddes çatının ;altmda sadece ve sadece 'mukad
des vatanımın uğruna fikirlerimi beyan etmek 
hususunda Allattım huzurunda söz verdim. Be
nim prensibim; kula kulluk etmek değil, Al-
la*ha kulluk etmektir. Bu bakımdan fikrimi 
kemali \ cesaretle ifade edebileceğim. Beni bâzı 
endişelere düşüren meseleler olduğu için dü
şüncelerimi samimiyetle ifade etmeyi millî bir 
borç bileceğim. 

Senatonun içine girdiğim andan itibaren 
şunu arz edeyim ki, 'bir parti mensubu olarak 
değil, bir senatör olarak memleketim namına 
fikirlerimi müdafaa, etmek gayreti ve azmini 
gütmekteyim. Hâdiselerde partilerin dâvaları 
varsa, bunu tecrit etmek beni ilgilendirmez. An
cak memleketimin selâmeti namına neyi duyu
yorsam onu açıkça itiraf etmem lâzımgelir. Bu 
hislerle Yüksek huzurunuza çıkmış 'bulunuyo
rum. 

Muhterem .arkadaşlarını; bu kanunun içti
mai yönden beni endişeye düşüren tarafları üze
rinde duracağım. Çünkü, bir mesele ortaya atı
lırken; sadece nazariyatlar üzerinde değil, 
memleketin bünyesindeki içtimai durumu göz-
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den geçirdikten ve fikirler ona göre ortaya 
atıldıktan sonra, ancak mesele tavazzuh ede
bilir. 

Birinci Dünya Harbinden sonra Fransa'nın 
böyle büyük bir buhrana düştüğü cümlenizin 
malûmudur. Bu buhran içinde büyük müte
fekkir Giistav Löbon ortaya çıkarak «Dün ve 
yarın» isimli eserini neşretmiştir. O buhran içe
risinde yayınlanan bu eser içtimai bir teselli ol
muştur. Bugün, görülüyor M bâzı meselelerde 
bu büyük Fransız 'mütefekkirinin ortaya attığı 
duruma yakın bir vaziyette bulunuyoruz. Bü
yük mütefekkir bu eserinde diyor ki «istikba
lin demokrasileri nazariyata mümkün olduğu 
kadar az yer vererek halkın hayatını özlenen 
seviyeye yükseltecek tatbikatçıların, himmetiy
le inşa edilecektir.» Bugün Türkiye'de bu muh
terem Hükümet öyle bir vaziyetle karşı karşı
yadır ki, bu mütefekkirin lortaya attığı fikir 
üzerinde hassasiyetle durması ve biraz da na-
zariyeçilikten kurtularak ve tatbikatı g'önlün-
de bulup, 'hakikaten halkını ve milletini anlı-
yan. insanlar olarak bir tatbikatçı gözüyle me
selelere el atması lâzımgelmektedir. Eğer biz 
bunu bir içtimai mesele olarak ortaya süremez 
ve göremezsek o ta'kdirde milletin bünyesini te
davi etmeye imkânımız olmaz. 

'Bana darılmayınız. ben Iher fikre hürmet 
eden bir insanım. Fakat maalesef bizim profe
sörlerimiz <ve Anayasa (hukukçularımız, nazari 
fikirleriyle memleketimizin bünyesini didikle
mektedirler. Bu bana öyle geliyor. Yani içti
mai yönden memleketin üzerine eğilmiyorlar. 
Nedir bu milletin hastalığı diye hâdiseyi içti
mai yönden tahlil etmiyorlar. 

İçtimaiyatta illiyet prensibi diye bir mese
le vardır. (Burada izah edilir. Bir mesele tahlil 
edilirken bir noktadan gidilmez. Bir hâdisenin 
bir za'hiri, bir de Ihakiki tarafı vardır. Bir hâ
disenin zahiri sebebi üzerinde durulduğu gibi, 
onun 'hakiki sebeplerinin de üzerine eğiriil-
mesi mecburiyetindeyiz. Eğer, bu memleketi 
kurtarmak için sadece zahiri tedbirleri öne sü
rer ve bu şekilde milletin huzuruna çıkarsak, 
emin olunuz ki, içtimai bünyemiz salâh 'bulma
yacaktır. 

Bir misal vereyim. Evet, inşam oğlu, demek 
memlektini seven, düşünen kişi demektir. Bu
gün görülüyor ki meseleleri bir tarafa atma, 
mecburiyeti duyuluyor. Dedelerimizin bize inti-
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kal eden bir sözü varidır. «Kanı, kanla yumaz-
lar, kanı ısuyla yıkarlar.» Arkadaşlar, geriye 
değil, bugün daima istikbale baknuak meebu 
riyetindeyiz. 27 Mayıs 1960 da ihtilâl yapıldı 
ğı zaman dediler 'ki «biz parti kavgasını önle 
mek için geldik ve milletimizi millî birliğe ea 
giriyoruz.» !lstiıih»m ederim bunu benimsemi 
yecek Müslüman Türk sıkacağını tasavvur et 
ınem, düşünemem. Ve 'bulunduğunu da biç tali
min etmiyorum, ama bu samimi arkadaşların 
ihtilâlini gölgeleyen bâzı menfaatçı politika 
cambazları olmuşlardır. Asılsız '600 000 tenvi
ratta bulunulmuştur. iBu hâdiseler ise halkımı
zı canından bezdirmiş, devrimi gölgelemiş ve 
vatandaşlar arasında kırgınlıklar yaratmıştır. 
İşte asıl milleri soğutan meseleler bunlar. Ya
ni asılsız tenviratlardır. 'Benim asıl korktuğum 
buf Yani !bu kanunlar memleket sathının yeni 
bir tezviralta ,sahne olacağı endişesi ve dolayı -
siyle Ihalkın Hükümetten soğuyup yüz çevire
ceği yeni badirelere zemin hazırlayacağı keyfi
yetidir. D'olayisiyle millet ahlâkı da bozulmuş 
olacağıdır. 'Şimdi yine 'bu mütefekkirden bir 
pasaj okuyorum. «bir siyasetçinin değerini ve 
ahlâkım, yerine getirmeye imkân olmıyan vaad-
.ler ve kendisinden evvelkileri halk nazarında-n 
düşürmeye bağladığı ümitlerinin derinliği ile öl
çünüz.» Hakikaten öyledir. 

O halde bugün siyasetçiler, milletin huzu
runa kendi meseleleriyle çıkmak mecburiye
tindedirler. Emin olunuz ki, ancak böyleeesi-
ne eski unuttum labilir. 

Şimdi size, kendi rüyamdan bir noktayı 
arz edeyim, inönü'ye ait bir fikrimi rüyamdan 
arz edeceğim. ('Gülüşmeler) Çünkü, sebebine 
gelince bu bir hakikatti!-, realiteden çıkarıyo
rum. 

BAŞKAN' — Msas mevzuu m uza gelin efen
dim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGTL (Devamla) - - Peki 
ondan vazgeçtim. Fakat içinde hakikat vardır. 

Şimdi, gelelim meselemize. Muhterem arka
daşlar, şu halde bir Hükümetin yapacağı iş, 
- kanun üzerinde konuşuyorum - gayelerimizi, 
meselelerimizi samimî ve milleti kucaklarcası-
na bir hava içerisinde ortaya koymak olmalı
dır. Ben, şahsan bu kanunun tamamen aley-
bindeyirn. Biliyorsunuz, hakikaten matbuat 
hakkında çok sert konuşmalarım olmuştur. 
Onları daima hırpalamışımdır. Buna rağmen 
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'm Tahditler, bu Tedbirler Kanununa muhali-
lın. Bu benim kanaatim. Ben tenkidlerim.de, 
basının Mecliste geçen konuşmaların bitaraf bir 
»özle vatan sathına aksettirilmesini defalarca 
'fade ettim. Maalesef bu böyle olmadı. Lâkın 
T/iııe ben, bu gibi memlekete mal olacak ka
nunun aleyhindeyim. Bu kanun, içtimai yön
len bir huzur sağlamazsa, bilâkis bu yönden 
bir tezvirat kampanyasına yol açlılırsa milleti 
nizin huzuru kaçar ve açacağı da düşünülebilir 

mi? Kapalılığın milletimizin tarihine iyi ne 
tieeler veremediğini, arz etmek isterim. Şu 
kitap, ibret Albdiilhamid'e verilen jurnaller ve 
•jurnalciler, diye jurnalcilerin tanı listesinden 
bahsedilmektedir. Bunu tetkik edecek olur
sak o tarihte bu jurnallerin verilmesine sebep 
korku ve kapalılık içinde sırf menfaatperest
lik ve yaranmak için hiç ummadığımız insan
lar bu politikayı tatbika geçmişlerdir. Benim 
endişem, ta Birinci Meşrutiyetten bu zamana 
kadar kapalılık ve samimiyetten uzaklaşma
dan ötürü evet efendimcilerin kapalılık içinde 
yaranmaya kalkması keyfiyetidir. Ama bugü
nün kuruluşunda Muhterem Senato üyeleri ve 
Muhterem Hükümet buna yer vermemelidir. 
Türkiye'nin istikbali mevzuubahistir. Ben bu 
kanunun »buna yov vereceğinden endişe duy
maktayım .(Gürültüler) Benim fikrim budur, 
sizin fikriniz başka olabilir. 

ikinci bir misali bize görelikten hareket ede
rek vereceğim. Osmanlı Padişahı Üçüncü Mus
tafa Moskof 'düşmanı ve aynı zamanda İlmi 
Nııcuma - o devre göre yıldız falı - meraklı 
bir zatlı. Devri Purıısya Kiralı Büyük Fre-
derik zamanına rastlar. Onun muvaffakiyetini 
bildiği için sefirini gönderip Büyük h>ederik!-
ten muvaffak 'olmasına yol gösterici münec
cim ister. Padişah sefirin dönüşünde münec
cimleri isteyince, efendim size dört müneccim 
gönderdi, dev ve ilâve edev : 

1. Tarihi okusun, i h/r e t alsın; 
2. Hazineyi dolu bulundursun ; 
;>. Ordusunu talimli tutsun; 
4. 'Tebaasını memnun kılsın. 

Şimdi bu dört mesele üzerinde etraflıca dur 
duktan sonra, müsaadenizle içime uygun olmı
yan bu kanunun meseleleri üzerindeki düşüncele' 
rimi arz edeceğim. 22 Şubat olaylarına temas 
edeceğim. Biz koskoca tarihi olan bir milletiz, 
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Gençlerimiz maalesef tarihimizi iyice okumuyor
lar. Ve ibret dersi alamıyorlar. Bu bakımdan 
kımıldanmalar oluyor. O halele tarihinden ibret 
almıyan insanların tarihinde tekerrürlerin ola
cağı, hâdiselerin zuhuruna yol açılacağı gayet 
tabiî olacaktır. Bir de ayrıca şanlı tarihim izden 
yükseliş devrini bilenler ve görenler dünya mil
letlerinin bilhassa Batı uygarlarının hızla geliş
mesi kargısında geri kalma perişanlığımızdan 
kurtulmanın çıkar yolunu arayıp bunu totaliter 
idare tarzında görmelerinden mütevellit hare
ketlere girişenler oluyor. Bu yolun ise yanlış 
olduğunu tarihimizden ibret alarak kestiremi
yorlar. O halde bir millet olarak 600 küsur se
ne İstanbul'da bağdaş kurmuş oturmuş, üç kıta
ya hükümran olmuş bu koca milletin yükseliş 
sebebi ve âmilleri nelerdir? Arz edeyim ki, bey
efendiler; halihazırda bizde bir fikir buhranı 
vardır, bir de ideal buhranı. Bu yükseliş devir
lerinde ise milletin bir ideali, bir ülküsü ve bil
ileri doğru hamle azmi vardır. Bugün için istir
hamım, Hükümet bu millete hamle azmi versin, 
yoksa bu milletin hamleli yürüyüşü olmadıkça 
Hükümete karşı hareketler doğacaktır. 

Hamleli cesur adımlarla yürüyen Hükümete 
karşı ise ordunun güveni olacak, muasır medeni
yete ulaşamama, geri kalma endişeleri kafalar
dan silinmiş olacaktır. Ordudaki bu kımıldanı
şın sebebi hakikatte muvaffak olunamama muasır 
medeniyetten geri kalınma endişesinin saikiyle 
idare sistemine karşı bir gerinmedir. O halde 
hamleci olalım. Maalesef Hazineyi de doldura
mamışız. Çünkü, kendi değerlerimize ve kay
naklarımıza kıymet vermemişiz. Sayın müte
fekkirlerin dediği gibi, nazariyatlar içinde bo
ğulmuşuz. Helak olmuşuz. Onun için, memle
ketin bütün kaynaklarını millete mal etmek lâ
zımdır ve millete tutunmamızla örnek olmamız 
gerekir, .elek, vermemiz ieabeder. Bu hal olursa 
çabucak Hazinemiz de dolar. Ben arzu ederim 
ki, 4 parti liderinin imzaladığı beyanname bu 
kanun değil, ikinci bir kuvayı millîye, misakı 
millî beyannamesi olmalı idi. Orada şunlar yer 
almalıydı : 

1. Mutlak adalet, mutlak müsavat, mutlak 
hakkaniyeti getireceğiz. 

2. Kırtasiyeciliğe son vereceğiz, halka hiz
meti şiar edineceğiz; siz yükselinceye kadar biz
ler de gerekirse birer kab çorba içeceğiz, Kadil-
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lâklara paydos deyip mütevazi yaşamayı şiar edi
neceğiz. Üçüncüsü; bütün kırtasiyeciliğe son ve
receğiz. Ehliyetsizlere, kabiliyetsizlere, yetersiz
lere, her kim olursa olsun, yer vermiyeceğiz. Ka
biliyetlilere, faziletlilere yer vereceğiz. 

Biz arkadaşlar, böyle ikinci bir kuvayı mil
lîye ruhunu çıkarırsak bu millet aslanlar gibi 
haykırır ve peşimizden koşar. Başka türlüsü 
olamaz arkadaşlar. Sayın Başbakan bilirler. 
Bu büyük millet Millî Mücadele sıralarında ça
rığını yiyerek vatanını kurtarmıştır. , 

İhtiyar bir köylü Millî Mücadele yılların
da köyüne gelen hatibe : «Ne istersin oğul; işte 
keseındeki son akçayı ve şurada duran son ola
rak kalan oniki yaşındaki erkek yavrumu, on
ları da al da tek vatan ve millet kurtulsun.» İşte 
bu birinci Kuvayı Milliye ve Misakı Millî ru
hunun milletin topuna maleden ve milletine mal-
eclen yeleli bozkurt, ona haykırdığı vakit reali
teyi söylediği vakit millet yekvüeüt olmuş ve 
vatan kurtulmuştur. Ve yine bu millet ikinci 
bir Kuvayı Millîye ruhu mal edilip ikinci Misakı 
Millî benimsetilmiş olursa bu kanunun çıkma
sına lüzum kalmaz. Tabiî memnun edilmiş olu
nur. Ve millette birbirini tezvir etmez. Aksi 
takdirde köylüler birbirine girer. On kişi bir 
araya gelir haydi bakalım ihbar. O vakit asa
yişi teessüs edemez, bilâkis asayişi bozarız. 

Hürmet ettiğim Sayın Adliye Vekili darılma
sın. O zaman hapisaneler çok kifayetsiz gele
cektir. Bunun için içtimai bünyemizin derinlik
lerine inmek mecburiyetindeyim. Ayrıca ordu
muzu talimli bulundurulmalıyız. Bu tarihî bir 
zaruretti]-. 

Türk ordusuna hürmetim vardır. Hakikaten 
ona leke gelmesini istemem. Böyle sınırlayıcı 
tetbirlerle milletin nazarında ordunun küçülme
sini istemem. Ve ben bir memleket çocuğu ola
rak hakikatleri ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Benim için parti mevzuübahis değildir; va
tan ve milletim mevzuuibalhistir. Onun köleliği
ne, sizinle beraber, amadeyim. Diğer taraftan 
arkadaşlarım, aslımıza, rücu etmek mecburiye
tindeyiz. Milletimizi aşağılık duygusundan kur
tarmak zorundayız. Hulâsa olarak tahdidedici 
tedbirlerden uzak kalalım. Münevver bir insan 
sıfatiyle hâdiseleri bir de içtimai yönden tahlil 
etmeliyiz. Bu memlekette son asırda kısır ka
lan bir saha vardır. Memlekette içtimaiyatçı 
yoktur, fakat nazariyatçı pekeoktnr, 
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Ben işte bu endişelerle bu kanunun aleyhin

de olduğumu arz ettim. Fikir benimdir. Herke
sin fikirleri muhteremdir. 

Hepinizi bu güzel günde hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, dokuz 
Senato üyesi konuşmuş bulunuyorlar. Bu arka
daşlardan üç tanesi kanunun lehinde, üç tane
si kanunun üzerinde ve üç tanesi de kanunun 
aleyhinde konuşmuşlardır. Şimdi bir kifayeti 
müzakere takriri var. Oylarınıza arz edeceğim. 
(Olmaz, olmaz sesleri) 

Kabul etmiyebilirsiniz, ben oylarınıza sun
mak mecburiyetindeyim. 

Şimdi, encümen adına söz istiyen arkadaşa 
söz vereceğim. Sonra, takriri kabul etmezseniz 
devam ederiz. 

Encümen adına Sayın Zihni ıBetil. buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KOMİSYON ADINA ZÎHNİ BETÎL (To

kat) — Muhterem arkadaşlarım; görüşülmekte 
olan kanun teklifi münasebetiyle kendimizi iki 
soru karşısında hissediyoruz: 

T - Bu kanun teklifi Anayasaya uygun mu
dur? 

I I - Bu kanun teklifinin ihtiva ettiği fiille
ri ceza hukukuna ve yurdumuz gerçeklerine, 
göre suç saymak doğru mudur? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanun teklifi ne diyor? Bu kanun tek

lifi, bize, yurdumuzda, 27 Mayıs 1960 Devrimi
nin meşru olmadığı yolunda bir zamandan beri 
başlıyan hareketler son zamanlarda büsbütün 
artırılmıştır. O kadar ki, bu devrimin meşrulu
ğu hakkında şüpheye düşmeyi mümkün kılabi
lecek bir durum doğmuştur. 27 Mayıs 1960 Dev
rimini koruyalım. 27 Mayıs 1960 Devriminden 
sonra bâzı suçlular Yüksek Adalet Divanında 
ve diğer yargı mercilerinde yargılandılar. Fiil
lerinin hesaplarını verdiler. Kimisi beraet etti, 
kimisi mahkûm oldu. Onları muhakeme eden 
Yüksek Adalet Divanı ile, diğer yargı organ
larının kararlarını, 27 Mayıs 1960 Devrimini ze-
deliyecek şekilde kötülemekten koruyalım. Tür
kiye'de rejim, insan hak ve hürriyetlerine da
yanan, çok partili, demokratik bir rejimdir. Bu 
rejimin Türkiye'de yaşıyamıyacağı ve yerine 
bir başka rejim getirilmesi gerektiği şeklinde 
telkinlerde hattâ tahriklerde bulunanlar var. 
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Bu telkinler tahrikler karşısında, insan hak ve 
hürriyetlerine dayanan, çok partili demokra
tik rejimimizi koruyalım. Vatandaşlar arasın
da çok partili hayatın tabiî bir icabı olarak si
yasi düşünce ve kanaat ayrılıkları var. Vatan
daşlar arasındaki siyasi düşünce ve kanaat ay
rılıklarını. vatandaşlar arasında husumet ve 
intikam kaynağı yapmak istiyenler var. Vatan
daşlarımızı bu çeşit tahriplerden koruyalım. 
demektedir. Şimdi sıra şu sorusunun cevabını 
vermeye geliyor. 

27 Mayıs 1960 devrimi nasıl bir devrimdir? 
Bunu Anayasamız, başlangıcı ile ikinci geçici 
dördüncü ve 156 ncı maddeleriyle sarahaten ce
vaplamıştır. 

Anayasamız; başlangıcında, «Anayasa ve 
hukuk dışı tutum ve davranışlariyle meşrulu
ğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hak
kını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini ya
pan Türk Milleti;» 

Geçici 4 ncü maddesinde: «Normal demok
ratik rejimi bütün teminatı ile kurmak ama-
ciyle gerçekleştirilen ve yürütülen 27 Mayıs 
1960 Devrimi» 

2 nci maddesinde: «Türkiye Cumhuriyeti. 
insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sos
yal bir hukuk Devletidir.» diyor. 

156 ncı maddesinde de, başlangıcın, Ana
yasanın metnine dâhil bulunduğunu tasrih edi
yor. O halde, 27 Mayıs 1960 Devrimi, hiçjbir 
kimsenin, hiçbir zaman, hiçbir yerde haksız, 
yersiz veya gayrimeşru olduğunu iddia edemi-
yeeeği meşru bir devrimdir, öyle ise, hiçbir 
kimsenin, hiçbir zaman, hiçbir yerde, yersiz, 
haksız veya gayrimeşru olduğunu iddia edemi-
yeceği bir devrimi aleyhindeki tahriklere kar
şı korumak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; üzüntü ile müşahede 
etmekteyiz ki, son zamanlarda bu tahrikler, 
insan hak ve hürriyetlerini tehdidedecek ve de
mokratik nizamımızı tehlikeye düşürecek bir 
mahiyet almıştır. O halde ne yapacağız? 

Muhterem arkadaşlarım; hiçbir nizam mü
eyyidesiz korunamaz. Demokratik ana nizamı 
da ancak müeyyide koruyabilir. Meşru oldu
ğunu Anayasamızla milletçe kabul ettiğimiz 
bir Devrime, haksız ve yersiz olarak, (gayri-
meşrudur) demeyi, suç saymak, Anayasaya 
aykırı değildiı-. Eğer, Anayasanın verdiği hak 
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ve hürriyetleri kullanarak Anayasa niza in mı 
'bozmakta , bulunanlara, (durun) denıezsek, 
ortada Anayasa nizamı kalmaz, 1919 Vaymar 
Anayasasının Alman vatandaşlarına verdiği 
hak ve hürriyetler bu hak ve hürriyetlerin 
kullanılması suretiyle 1933 te iktidara gelen 
fbir zümre tarafından yok edilmiştir. Alman
ya'da demokrasi çok güe şartlar içinde yer
leşmiştir, Bu itibarladır ki, anayasaların m 
18-ve ,21 nei 'maddelerine, demokratik hal; ve 
hürriyetlerin, demokratik nizamı bozmaya, or
tadan kaldırmaya matuf olarak kullanılamı-
yacağı hakkında hükümler koymuşlardır. Tür
kiye'nin dâhil olduğu İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinin 30 ncu'bendinde-, Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesinin 17 nei maddesinde 
ka'bul edilen, «Hürriyetlerin hürriyet nizamı
nı ortadan-kaldırmak içiır kullamlamıyacağı>> 
yazılıdır. 'Kanun teklifinin dört bent ihtiva 
eden birinci maddesi, 27 Mayıs 19 (>0 Devrkni-
n'-h'ı gayrimeşru; haksız ve'yersiz olduğu yolun
daki tahriklere karşı, bu Devrimin meşrulu
ğunu korumak maksadını taşımaktadır. Ski 
maksat tabiî sayılmak gerekmez mi? 

İkinci- maddesi, Türkiye'de insan hak ve 
hürriyetlerine dayanan çok partili demokratik 
nizamın yaşamıyacağı, yerine bir başka rejim 
getirilmesinin uygun olacağı fikrini yaymak 
istiyen tahriklere mâni olmak istemektedr. Biz, 
insan-hak ve hürriyetlerine- sahip -çok partili 
demokratik bir hayat içinde yaşamak İst emi
yor muyuz? Arzumuz İra değil mi? Bu arzu
muzu engellemek isteyen hareketlere karşı ted
bir almak, bizini bakımız olmaz mil Kanun 
teklifinin dördüncü maddesine, gel inci-? : Ook 
partili hayatın tabiî bir icabı olarak, vatan
daşlar' arasında siyasi düşünce ve kanaat ay
rılıkları olâ'bilir. .Sözü edilen madde, 'bu ka
naat ayrılıklarım vatandaşlar arasında husu
met ve. intikam duyguları yaratmaya vesile 
yapmak ve vatandaşları birbirine basım fert
ler haline getirmek istiyen tahrikleri önlemek 
maksadını gütmektedir. Bu tahrikleri önle
mek;- cemiyetin bekasım, vatanın bekasını 
saklamak bakımından lüzumlu bir tedbir «.-ivd
in az: mî ?-• ' 

Hemen belirtelim -ki,- kanun teklifinde, 
partiler arasındaki demokratik -mücadeleyi or
tadan, ,kaldıran veya kayıtlıyarı en kU'ml İm-
kaydı da yoktur, 

Muhterem arkadaşlarını; insan hak ve hür
riyetlerine dayanan çok partili demokratik re
jimin vasıfları, şartları vardır. Bunları, şöyle
ce hulasa edebiliriz: Serbest seçim olacak, ik
tidar bu serbest seçimle meydana gelecek, ik
tidar 'bütün icraatında Anayasaya, hukuka ve 
kanunlara aykırı (hareket etmiyecek iktidarın 
bütün icraatı murakabe altında olacak. Vatan
daşlar, hak ve hürriyetlerine, devamlı gelişme 
imkânlarına sahibolarak yaşayacaklar. 

Kanun teklifini, demokratik nizamın 'bu va
sıf ve şartlarını göz önünde "bulundurmak sure
tiyle tetkik ettiğimiz zaman, yasama organına, 
her hangi yeni bir hak, her hangi yeni l)ir yet
ki verilmediğini, keza, yürütme organına, ida
re organlarına her hangi yeni bir hak ve yet
ki verilmediğini görürüz. Teklifte, yasama, yü
rütme ve idare organlarının; ister iktidarda is
ter muhalefette olsun, siyasi partilerin, siyasi 
şahsiyetlerin icraatlarının tenkidini engelleyen 
en ufak bir kayıt yoktur. Kanun teklifini kaza 
organları bakımından tetkik ettiğimiz zaman 
da bu organlar tarafından alınan ve kesinleş
miş bulunan karar ve hükümlerin tetkikini 
meneden bir teyit bulunmadığını görürüz. Ka
nun teklifi, kaza organlarına, sadece, 'bu teklif 
kanunlaştığı takdirde, yeni maznunları muha
keme etmek ve suçları sabit olursa kanunla ya
zdı cezaları vermek yetkisini tanımaktadır. 

Bu da gayet tabiîdir. Kaza organlarına bir 
imtiyaz verilmemektedir. Teklif, sadece ve sa
dece, 27 Mayıs 1960 devriminden sonra, Yük
sek Adalet Divanında ve diğer yargı organ
larında mahkûm edilmiş, veya beraet etmiş in
sanlar hakkındaki kesinleşmiş kararların 
tenkid edilmesini değil, sadece kötülenmesi-
ni, ve mücerret olarak kötülenmeşini de değil, 
daha. 2 şartın tahakkuk etmesi kaydı ile, ya
ni 27 Mayıs 19G0 devrimini zedelemek mak-
snd'yle ve zedeliyecek şekilde kötülenmesini 
menetmektedir. Görülüyor ki, kanun teklifi, 
ne yasama organına, ne yürütme ve idare or
ganlarına, ne de kaza organlarına yeni, özel 
her hangi bir yetki vermektedir. Teklifte, 
bu organlardan birlisine, diğerlerine aidolması 
gereken yetkilerden de hiçbirisi verilmemekte
dir. 

Kanun, hürriyet düzenini korumak amacı 
ile, hürriyet düzenini yoketnıe hareketlerine 
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karşı, hürriyet düzeni içinde tedbir almak, hu- | 
kukun genel prensiplerine aykırı değildir. Ve I 
bu, hürriyet nizamı içinde yaşamak azim I 
ve kararında olan milletler için sadeee bir I 
hak değil, aynı zamanda bir vazifedir. j 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamızın 16 I 
ııcı maddesi, «konuta dokunalamaz» diyor. I 
Fakat konutun dokunulmazlığı hakkındaki I 
bu hüküm kâfi gelmediği içindir ki, T. C. Ka- 1 
nununuh 193 ncü maddesi tedvin edilmiştir : j 
Konut dokunulmazlığını ihlâl 'bir suç sayıl- I 
mistir. I 

Anayasa, genel prensipleri kor. Fakat, bu | 
prensipler, sadeee konuldukları için, kendi- I 
lerini her zaman ve her tecavüze karşı koru- I 
yamazlar. Eğer 'bu prensiplere tecavüz varsa, I 
İm tecavüz devam ediyorsa, Anayasanın koy- I 
duğu nizamı yoketmek bakımından tehlikeli I 
bir durum arz ediyorsa, cemiyet; haklı olarak o I 
tecavüzü suç sayar ve karşılığında gerekli I 
cezayı kor. Anayasa düzenini başka suretle, J 
hukukan korumak mümkün değildir. I 

Muhterem arkadaşlarım; kanun teklifi, in- I 
sanların temel hak ve hürriyetleri bakımından I 
hiçbir sınırlama getirmiyor. Gerçi, kanun tek- I 
lifi, Anayasanın 20 nci maddesindeki düşünce I 
ve kanaat hürriyetlerini, 22 nci maddesindeki I 
basın ve haber alma hürriyetlerini kısmen J 
sınırlamakta ise de, 'bu, Anayasanın özüne ay- I 
kiralık sayılamaz. Zira, ihtiva ettiği hürriyet- J 
lerin hiçlbir zaman, hiçbir suretle sınırlanamı- I 
yacağı hakkında bir kaide yoktur. Bilâkis, I 
Anayasamızın «özüne ve özüne halel gelmemek, j 
yani Anayasa nizamını ihlâl etmemek, Anaya- J 
sanın bahşettiği hak hürriyetleri tecavüzden 
korumak için, sınırlama ve kayıtlama imkânı I 
bir prensibolarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

11 nci madde : 11 nci madde hak ve hür- i 
i'iyetlerm ısmırlanabileceğini esas olarak ka
bul etmekte fakat sınırlamanın şartlarını zik-
reylenıektedir. Anayasamız, temel hak ve hür
riyet ruhuna uygun olarak, sınırlamayı, ka
bul etmiş, ancak, 'bu sınırlamanın kayıt ve 
şartlarım da itina ile tes'bit eylemiştir. 

Aynı hükmü Anayasamızın 22 nci maddesin
de de görüyoruz. 

«22 nci madde, basın hürdür; sansür edile- j 
m ez; Devlet, basın ve haber alma hürriyetini I 
sağlıyacak tedbirleri alır. Baksın ve haber al- i 
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ma hürriyeti, ancak millî güvenliği veya ge
nel ahlâkı korumak, kişilerin haysiyet, şe
ref ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye kış
kırtmayı önlemek ve yargı görevinin amacına 
uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak 
için kanun ile sınırlanabilir;» demektedir. 
Basın ve haber alma hürriyeti, millî güvenlik 
için -sınırlanabilir, genel ahlâk için sınırlana
bilir, kişilerin haysiyet ve şereflerini korumak 
için sınırlanabilir. Kişi haklarına tecavüzü 
önlemek için sınırlanabilir. 

Hepimizin, her vesileyle, samimî bir inanı
şın mahsulü olarak, meşru olduğunu söylediği
miz, Anayasamızın muhtelif hükümlerinde meş
ruiyetini tekrarlamış bulunduğumuz 27 Ma
yıs 1960 Devriminin, haksız, yersiz ve gay-
•ınlmeşru olduğu yolundaki tahrikler, hukuk 
mzamınmızı 'bozacak, hürriyet nizamımızı bo
zacak, milletimizi, ve vatanımızı huzur ve 
istikrar içinde, vatandaşlarımızı, insanların 
sahibolmaları lâzımgelen temel hak ve hürri
yetlere sahi'bolarak yaşama imkânından mah
rum edecek bir mahiyet alırsa, o tahriklere 
(suç) demek ne Anayasaya aykırıdır, ne de 
ceza hukukunun umumi prensiplerine. O 
halde, kanun teklifi Anayasaya uygun mu
dur, değil midir? Kanun teklifinde suç. sayıl
ması istenilen fiillerin suç sayılması cemiye
timizin selâmeti bakımından lâzmı mıdır ve 
ceza hukukunun umumi esaslarına uygun mu
dur? Suallerine verilecek cevap, ancak müs
pet olur. Bu suallere, menfi cevap vermeye 
imkân yoktur. 

Hiçbir vatandaş, hiçbir insan, kendi vata
nında, «Ben Anayasanın hana bahşettiği hak 
ve hürriyetleri, mutlak olarak, sınırsız olarak 
hattâ vatanımın, milletimin kaderi ne olursa 
olsun, kullanacağım.» diyebilir mi? Şayet böy-
le derse, bu söz iti<bar görür mü? Kabul edi
lir mi? 

Muhterem arkadaşlarını; insan hak ve hür
riyetlerine dayanan çok partili demokratik 
bir cemiyette, iktidarın bütün icraatının Ana
yasaya, hukuka kanunlara uygun olması ve 
murakabe altında bulundurulması lâzımdır. 
Hiç şüphe yok ki, bu murakabe vazifesini, va
tandaşları tenvir ve ikaz ederek yapmak, ön 
plânda hasma düşmektedir. Ve basınımız, bu 
vazifesini yapmaktadır, O halde, şu noruytı 
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soralım : Yurdumuzda, kendisine düşen vazi
feyi yaptığını, yapmakta olduğunu iftiharla 
gördüğümüz basının, hürriyetine, haber alma 
ve verme hürriyetine bu kanun teklifi ile bir 
sınırlama getiriyor mu? Hayır arkadaşlar. Ka
nun tekifi, sadece ve sadece, sözle işlenil-
mesini suç saydığı fiillerin yazı, resim ka
rikatür ve saire gibi şekillerde basın yoliyle 
işlenilmesinin de suç sayılmasını istemekte
dir. Yine soralım : Cemiyetimizin selâmeti 
için suç saydığımız ve işliyenine ceza vermek 
mecburiyetini duyduğumuz fiil ve hareketin 
yazı, resim, karikatür ve saire neşretmek su
retiyle vo basın yoliyle işlenilnıesini basın ar
zu eder mi? Betim ez arkadağlar. Aksini düşün
mek, cemiyetin söz ve işlenilnıesini suç saydığı 
fiillerin basın tarafından yazı ile işlenilmesini 
suç saymamak olmaz mı? Böyle bir hal, bizi 
cemiyet olarak nereye götürür1? 

Türk Ceza Kanununun öteden beri ihtiva 
ettiği suçların bir kısmı fertler tarafından 
sözle ve'basın tarafından yazı ile işlenile'bi-
len suçlardır.Bu kanun teklifi dışında, yürür
lükte bulunan Türk Ceza Kanununun ihtiva 
ettiği ve 'basın yoliyle de işlenebilen suçlardan 
birisi basın tarafından işlenildiği zaman, bu 
suç basın tarafından işlendi, muhakeme e'tmi-
yelim mi diyeceğiz? Suçları sabit görüldüğü 
takdirde ceza verimiyecek miyiz? Suç konu
su mevkute veya sair 'basılmış eserleri top-
lattırmıyacak mıyız? Eğer biz, bu kanunun ih
tiva ettiği fiillerin suç sayılmasını Anayasa
ya, aykırı olmadığı kanaatine samimî olarak 
varırsak, cemiyetimizin Ibekası, demokrasimizin 
devamı bakımından, bu fiillerin suç sayılma
sını lüzumlu görürsek, o fiil, basın vasıtasiyle 
işlendiği takdirde, hasmın takihedilmemesi, 
basının suçlu sayılmaması doğru olur mu? 

Kanun teklifinin getirdiği esaslarda basın 
için hiçbir kayıtlama, hiçhir sınırlama yoktur. 
Sadece, suç sıyalarak, ınenedilmiş 'bulunan 
fiillerin basın . tarafından da işlenmemesi is
tenmektedir. 

Suç konusu olan mevkutelerin sair suretle 
basılmış eserlerin toplattırılmasına gelince; ka
nun teklifinin ihtiva ettiği açık hükme göre 
bu, ancak mahkeme kararı ile olabilir. Bu 
itibarladır ki, komisyonumuz; mevzuu enine 
boyuna inceledikten sonra, kanun teklifinin 
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Anayasamıza aykırı değil, 'bilâkis uygun 
olduğu, iktidarın seçimden gelmesi, iktidar 
icraatının hukuka uygun ve devamlı muraka
be altında olması ve vatandaşların, hak ve hür
riyetlerine sahübolarak yaşaması şeklinde 
özetlenebilecek demokratik esaslara da ay
kırı değil, uygun olduğu kanaatine varmıştır. 

Bu maruzatımla, kanun teklifinin Anayasa
mıza, hukukun genel prensiplerine aykırı ol
duğunu, hiçbir sebep, hiçjbir delil zikretmek-
sizin iddia etmiş olan hatiplere de gerekli 
cevabı arz etmiş oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarını; benden önce ko
nuşan arkadaşlarımdan bâzıları, kanunun tü
mü üzerindeki müzakereler vesilesiyle, metin
ler üzerinde de bâzı mülâhazalar serd edilen 
mülâhazalara yeri geldiği zaman daha geniş 
ölçüde cevaplar arz edeceğiz. Ancak, teklifin. 
tümü kabul edildikten sonra metinlere sıra 
geleceği için, oylamada her hangi 'bir tered
düt olmaması düşüncesiyle, o mülâhazalardaki 
bâzı noktalara kısaca arzı cevap etmek isti
yorum. 

BAŞKAN —• Sayın Betil, maddelerin ta
dili hakkında bâzı teklifler vardır; o zaman bu 
izahatı yapsanız daha doğru olmaz mı? (Evet, 
evet maddelerde, sesleri.) 

ZÎHNÎ BETÎL (Devamla) — Muhittin Kılıç 
arkadaşım suçların basın yolu ile işlenilmesi. ha
linde konulmuş cezaların 5 nci maddeye göre ya
rı nisbetinde artırılacağını söylediler. Böyle Ibir 
şey yoktur. 

Turgut, Göle arkadaş.'m, birinci maddedeki 
haksız, yersiz veya gayrimeşru sözlerinden, sade
ce yersiz sözünü ele aldılar ve ceza hukukunun 
hir temel prensibine işaretli «yersiz» sözü neyi 
iıfade eder tarzında mütalâa serdetltiler. Kanun 
teklifinin birinci maddesinde «haksız, yemiz ve
ya 'gayrimeşru...» sözü vardır. Binaenaleyh, bu 
haksız yersiz, sözü, 27 Mayıs Devrimi için gayri
meşru demekle tev'enı olarak kullanılmıştır. Yer
siz kelimem, metinde yersiz olarak kullanılmamış
tır. 

ıSayın Esat Çağa arkadaşım, birinci maddenin 
bir kısmı hakkında ileri sürülen itirazlara, gayet 
veciz, hukuki esaslara uygun, inandırıcı cevaplar 
verdiler, izahatta bulundular. Ben bunları tek
rarlamaya lüzum görmüyorum. 
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iSayııı Ferit Alpiskender arkadaşım, birinci j 

maddedeki (normal demokratik rejimi, bütün te-
minatiyle kurmak amaciyle gerçekleştirilen ve 
yürütülen) tâbirinin 27 Mayıs 1960 Devrimi için, 
Anayasanın 'başlangıç kısmında bulunmadığım ve 
kanun teklif çileri tarafından eklendiğini söyledi
ler. Bu tâbir, Anayasanın geçici 4 neü maddesin
den aynen alınarak kullanılmıştır. Kanun metnin
deki bu tâbir, başlangıçtaki tâbirlere kanun tek
lif çileri tarafından ilâve edilmiş değildir. İlâve 
Anayasanın geçici 4 neti maddesinden aynen 
alınmıştır. 

Ferit Alpiskender, kanunların, umumi ve 
mücerret olması lâ-zımgeldiğini söylediler. 

Ceza kanunları, «iadece suçları tesbit eder, 
hiçbir kimse tarafından işlenmemesini temenna 
eyler ve .nihayet işlenirse şu ceza, şu ceza verilir 
der. Onun için de, her kim; unsurlarını zikretti
ğim fiilleri işlerse şu ceza ile cezalandırılır der. 
mücerretlik ve umumiyet kaidesi bu noktalardan 
aranır. Kanun teklifi, bu noktalardan, da bir nok
sanlık ihtiva etmemektedir. 

Ferit Alpiskender arkadaşımın (E) bendinin 
başına 27 Mayıs İnkılâbını zedeleyeibi'lme kaydı
nın konmasını istediler. (E) bendi, mensubu ol
dukları partinin, feshedilmiş Demokrat Partinin 
devamı olduğunu ileri sürenler... (... faaliyet gös
teren veya propaganda yapanlar...) demektedir. 
Bu metinden maksadın ne olduğu vuzuhla anla
şılmaktadır. Bahsettikleri ilâveye lüzum yoktur. 
Maddelere ve metinlere taallûk eden diğer istek
leri, tenkidleri, yeri geldikçe komisyonumuz ay
rıca cevaplandıracaktır. Sırf tümü üzerinde oy
lama yapılırken, tereddütler doğmaması için, bu 
'izahatı, kısaca arz etmiş bulunuyorum. (Alkış
lar) 

FARUK IŞIK (Van) — Bu hükümler, üni
versitedeki tedrisata şâmil midir? Buralarda bu 
hususlar serbestçe münakaşa edilebilecek midir? 
Üniversitedeki derslere şümulü var mıdır? 

ZİHNÎ BETİL (Devamla) — Asla! Bu ka
nun, tenkid hürriyetini sınırlandırmayı asla dü
şünmemektedir. Kanunun ilim hürriyetine şü
mulü yoktur. (Kasıt olursa sesleri) Arkadaşlar; 
bu kanunun suç saydığı fiiller, karşılarındaki ce
zaların nev'i ve miktarına göre «cürüm» nevin
den suçlardır. T. Ceza Kanununun 45 nci mad
desi ceza için, cürümlerde kasıt bulunmasını te
mel kaide olarak tesbit eder, 
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Yüksek Adalet Divanı kararlarını tenkid et

mek suç değildir. Bu kararları, 27 Mayıs 1960 
devrimini zedelemek maksadiyle ve zedeleyecek 
şekilde kötülemek suçtur. Bu fiillerde de diğer 
cürümlerde olduğu gibi kasıt aranacaktır. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Adalet 
Bakanı. 

ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-
LU — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
çok değerli üyeleri, uzun konuşmalardan sonra 
Hükümet adına vereceğim izahatın, sizi yormıya-
cak derecede kısa olmasına gayret edeceğim. 

Evvelâ, kanunun sevk şekli üzerinde bir par
ça durmanın faydalı alacağına kaani (bulunmak
tayım. Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil 
edilen dört partinin liderlerinin, cemiyetin muh-
tacolduğu birtakım kaidelerin Yüksek Mecliste 
kanunlaşması hususuna ihtiyaç hissetmiş olmala
rı, birtakım ferdî, indî mülâhazalarla tefevvuk 
ve tahakküm iddialarına değil, cemiyetimizin ha
kiki ihtiyacına tekabül ettiğim kabul etmek, ha
kikatin bir ifadesi olacaktır. 

Meseleyi bu zaviyeden ele aldığımız zaman, 
sevk şeklindeki hususiyet ve dört parti lideri
nin, iktidarı teşkil eden iki partinin, muhalefe
ti teşkil eyliyen iki partinin bir noktada ittifa
kı, Türk siyasi hayatında hemen hemen görül
memiş bir ulviyet arz etmektedir. Bunu da 
cemiyet ihtiyacının doğurduğu hakiki bir vazi
yet olarak kabul etmek lâzımdır. 

Getirilen kanunun hangi maksatları güttü
ğünü kısaca izah etmenin faydalı olacağını zan
nediyorum. Birisi: kanunun gayesi itibariyle, 
27 Mayıs Devriminin meşruiyetini zedelememek 
hususudur. 

İkincisi ise; demokratik nizamm getirdiği 
müesseselerin korunması hususudur. Teklif, bu 
iki noktaya müteveccih hükümleri ihtiva etmek
tedir. Bumda teklifin gerek gayesi ve gerekse 
hedefi bakımından güdülen esas budur. Muh
terem arkadaşlaı imiz kanunun ihtiva eylediği 
hükümler üzerinde birtakım tereddütler ileri 
sürmek suretiyle teklifin Anayasaya aykırı hü
kümler ihtiva ettiği noktasında fikirler derrne-
yan ettiler. Bunlar aşağı - yukarı şu noktalar
da toplanmaktadır: «(Bir fikrin yayılması su
reti katîyede menedilmek suretiyle cezai tehdit 
vaz'edilmiş bulunmaktadır. Basın hürriyeti tah
dit edilmiştir, 2 nci ve 4 neü maddelerde lüzum-
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suz birtakım tahditler getirilmiştir.» 4 neü mad
dede ileri sürülen bir hususu kısaca cevaplan
dırmaya çalışacağım. Her şeyden evvel bilme
miz lâzımgelen bir nokta olduğu açıkça mey
dandadır. ki, bu Anayasa, Anayasa nizamını 
tahripten menedecek müeyyideleri sinesinde ta
şımıştır. Anayasa kendisini tahribe müntehi 
olacak hürriyetlere cevap vermiş midir? Ana
yasanın başlangıcından 1.57 nci maddesine ka
dar her bir hükmünü ayrı ayrı incelediğimiz 
zanvan, bu Anayasanın bizatihi kendisini tah-
ribedeeek hürriyetler, Anayasa nizamını yok-
edeeek hürriyetler diye bir hürriyet tanımadığı 
vuzuhla müşahede edilmiştir. Burada üzerinde 
durulacak bir nokta vardır. Hocaların ifadeleri 
tarzında söylemek gerekirse, eğer hürriyetler 
yelpazesi bizce az görülen bir hürriyetler man
zumesi, hürriyetler demeti ise, bir manzume de
meti ise, yani Anayasaya karşı vâki tecavüz
ler hürriyet manzumesi içinde telâkki edilmesi
nin mümkün olduğu fikri mevcut ise, Anayasa
nın getirdiği hürriyetlerin azlığından bahsedi-
liyorsa; o halde bu hürriyetler azlığının gide
rilmesi ilim ve politik yoldan yapılabilir. Ana
yasanın 155 nci maddesinde vaz'edilmiş olan 
esaslar dâhilinde birtakım hürriyetler jev alır. 

Haliyle bu hürriyetlere aykırı kanunlar, nizam
lar, bu hürriyetlere "aykırı kanun teklifleri, 
Anayasa dışında birtakım teklifler olarak mü
talâa edilebilir. Ama bugünkü, 1961. Anayasası 
içinde bizatihi tahdit mevcudolnvadığma göre, 
mes°leyi bu zaviyeden mütalâa etmekte fayda 
vardır. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 11, 21 
ve 22 nci maddeleriyle tefekkür, düşünce gibi, 
ana hürriyetlerin ve basın hürriyetinin hangi 
şartlar altında tahdidinin mümkün olabileceği 
tâyin edilmiş bulunmaktadır. Bilhassa 11 nci 
maddede Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 
olmak sortiyle, kanunla tahdidedilebileeeği hu
susuna işaret edilmiş bulunulmaktadır. 22 nci 
maddede ise, ayrıca hususi bir hüküm getiril
mek suretiyle, basın hürriyetinin bir başka za
viyeden sınırlanabileceği beyan edilmiş bulun
maktadır. Anayasanın sözüne ve ruhuna aykı
rılık mevzuunda, Anayasayı tahrip hürriyeti 
tnevcudolmadımndan, Anayasaca menedilmiş 
bulunan ana hürriyetlerin Anayasanın ruhuna 
Ve sözüne uygun olarak sınırlanabilir. Hangi 
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zaviyeden? Kendisini tahribetmemek zaviyesin
den. Demek ki, Anayasanın tanıdığı bir sınır
lanma olacaktır. 

Basının kanunHa sınırlanması hususu eski 
Anayasamızda da yer akmış b'ir hükümdür. Ka
nunla mânâsız bir şekilde siniri andın İması acı 
tecrübelerle müşahede edilmiştir. Arkadaşım 
Muhittin Kılıç'm tarifinden 1872 den bu yana 
5686 ve 6732 sayılı kanunlarla ne şekilde tah-
didedildiğini görmüş bulunuyoruz. Bundan 
sonra 22 nci maddenin basın hürriyetinin tah
didinde, İnsan Hakları Evrensel Bcyannaıme-
siıne ve İnsanı Hakları Sözleşmelerine uygun bir 
şekilde sınırlandırılması zaruretine inanmış bu
lunmaktayız. Bunu ifadeden maksadım, getiri
len tasarıda hakikaten basın hürriyetini sınır
layacak ve basını hürriyetten mahrum edecek 
istikamette. birtakım hükümler mevcut mudur? 
Mevcutsa Anayasa dışı mıdır? Bunları izah ede
bilmek için arz etmiş bulumuyorum. Kanun ne
leri menediyor? Muhterem Sözcü arkadaşımız 
bu hususu geniş şekilde ifade ettikleri için, ben 
üzerinde duırmıyacağım. Yalnız üzerinde du
rulması gerek bir nokta vardır, Anayasamızın 
kinci maddesiyle, Devletin bünyesi ifade edil

miş bulunmaktadır. Metne sâdık kalarak arz 
ediyorum; Türkiye Cumhuriyeti insan hakları
na ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere daya
nan millî, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. 
Böyle vasfını tâyin ettikten sonra, o neü mad
desiyle de Türk Devleti, ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bir bütündür, kaidesini vaz'etmuiş 
bulunmaktadır. Umumi ceza hukuku içinde 
.nütalâa edildiği zaman Ceza Kanunumuzun 
132, 135, 141, 142, 146 ve 145 nci maddelerinde 
birtakımı takyit ve tahdit mevcudolup, bunların 
bir kısmı ölüm, bir kuşamı da ağır cezalarla mü
eyyide altına konulmuş bulunmaktadır. Devlet, 
ülkesiyle, milletiyle bölünmez bir bütündür ka
idesine göre, her hangi bir şekilde tahdidedile-
bilecek veya edilemiyecelk bir Anayasa hükmü 
mevcııdolmamakla beraber, bunlara mütevec
cih ef'al ceza (müeyyidesi altında bulundurula
cak hürriyetlerin tahdidi diye bir şey düşünül
mesi, ancak imkânsızlık arz eder. Devlet bü
tünü ile yaşıyacaktır, ilkesiyle, milletiyle ya-
şıyacaktır. Bu itibarla bunlara müteveccih her 
bir ef'alin ceza tehdidi altında bulundurulaca
ğı tabiîdir. 
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Gelen hükümler neyi 'tahdidetmcktedir ? 

27 Mayıs meşruiyetini her gün yıpratan, tonu 
gaynitmeşru göstermeye 'müteveccih ef'al suçlar 
üzerisine alınmış bulunuyor. Bizatihi Anayasa
yı korumaktan başka (bir şey olmadığı için bu 
hükütaıleri Anayasa dışı telâkki etmeye imkân 
yoktur. Bu zaviyeden işi mütalâa ettiğimin za
man, umumi bifr ceza hükmü içerisinde, ımütalâa 
edecek suçlar meyanında olan bu fiillerin su>ç 
unsurları arasında basın yolu ile işlendiği tak
dirde cezayı artırıcı Ibir seJbepteın mütalâa edil
mediğine göre, baısın hürriyeti tahdidediliyor 
dendiği zıaman, sözle v. s. ile söylenen ihaıre-
ketlfâr suç olur. Fakat basın yolu ile işlendiği 
takdirde, suç olabilmesinin nizamları vardır 
d emiliyor. Bu Anayasa sureti mi'ahsusada ikulla-
rıılmıaya müteveccih hareketleri vaz'etmez. 
Yâzıı kanun bu hareketler sözle yapıldığı za
man günahtır, basın yolu ile yapıldığı zaman 
mubahtır demez. Bu hukukun tekniğine uymaz. 
Yoksa basın için ayrıca getirtilmiş bir hükmün 
İmlıınimadığı ortadadır. Basın 'hürriyeti vardır 
iddiası hukuk 'anlayışı içerisinde yersiz olmıya-
cağı kanaatindeyim. Anayasa temelinden kabul 
edildiği zaman, bu temelin üzerinde kurulmuş 
bir binanın, milletin bütünlüğü ile ve bunları 
teşkil eden kısımları ile oturtulmuş olduğunu 
tarz edelim. Bir kısmında basın oturuyor, bir kıs
mında müesseseler oturuyor, (bir kısmında mil
let oturuyor, bir kısmında Yüksek Meclisleri
niz oturuyor, bir kısmında da Hükümet oturu
yor. Ve müşahede ediyoruz ki, Ibu binamın te-
-meli kazma ile, kürekle, sununla, bununla (her 
gün birtakım taarruzlarla yıkılmaya çalışılıyor. 
Ben öyle zannediyorum ki, hep beraber, ele.le 
vererek vâki hücumları önlemeyi, Anayasa ile 
(meşruiyeti tescil edilen 27 Mayısın, Anaıyasanın 
temeli olarak kalması hususunda hep beraber 
mesai sarf edeceğimiz bir husus olması lâzımı
dır. Bu itibarla gelen kanun, bu temelin taar
ruzdan masun kadim ası için, masun tutukııasmı 
teimin için getiımılimişıtir. Basını ile, ferdi ile, 
müesseseleri ile, kendi meşruiyetini bulduğu 
Anayasası ile bu ımahfuziyeti temin etmek gay
reti içinde dlutısak, istikbale daha rathıat ve da
ha emniyetle bakabileceğimizi ümid etmekteyiz. 

İkinci nokta; demokratik müesseselere mü
teveccih olan kısımdır. İkinci ve dördüncü 
maddelerin himaye ettiği hususlar bir taraftan 
27 Mayısın meşruiyetini zedeliyen, (bir taraf-
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tan da gerek ikinci maddede, gerekse 4 iıcü 
maddede zikredilmiş olan demokratik nizama 
uygun şekilde olan müesseseler tahribe uğra
dığı takdirde aynı netice doğacağından, bu 
memlekette demokratik nizam yürümez, bu 
nizam içerisinde hürriyet mümkün değildir 
denmek suretiyle bu müesseselere müteveccih 
olan taarruzlar menfi surette tecelli etmek su
retiyle, bu memlekette Cumhuriyet olmaz, bu 
memlekette çift partili rejim olmaz diyen in
sanlar meydana çıkabilecektir. Mlhakika 
muhterem Esat Çağa arkadaşımın ifade ettiği 
gibi 141 ve 142 nci maddeler 1924 Anayasası
nın ışığı altında konmuş olan cezai müeyyi
deler 'bugün dahi işliyecek ama 2 nci madde
nin getirilmesinde varyantının teşkilinde ay
rıca bir memnuniyet vardır. Doğrudan doğ
ruya Cumhuriyet ve demokrasi esasına aykırı 
olan ve diktatoryayı telkin eden fikirler 
yanında, dolayısiyle .başka bir yoldan istifa
de edilereek, bir gayeye ulaşılması istenili
yor. Fakat bu sarahat ifade edemiyecek bir 
fikirdir. Cumhuriyet Anayasasını zedeliyen 
hükümleri getiren memnuiyetler bu istika
metteki memnniyetlerdir. Bir noktayı ifade 
etmeme müsaadelerinizi rica. edeceğim. 

Bu şekilde huzurunuza getirilmiş olan ka
nun, ne bir Takriri Sükûn Kanunudur, ne de 
bir tahkikat komisyonu kanunudur. Dikkat 
buyurulduğu zaman sarahatle müşahede edi
lecektir ki, kanun, Hükümete bir yetki, ida
reye bir kuvvet ve saire gibi hiçbir şey ta-
lebetmemektedi'r. Sadece ve sadece Türk 
milleti namına icrayı kaza edecek olan kaza 
organlarının kıymetli, itimatlı ellerine tevdi 
edilecek fiilleri tesbit etmektedir, Hükümet 
olarak 'bir şey istememektedir. Bu şekilde tav
sif etmemek sadece insafsızlık olur kanaatin -
deyim. Genç. demokrasimizin gelişmesinde, 
yerleşmesinde, büyümesinde ve emniyetle is
tikbale müteveccih olarak Türk Milletinin 
itilâsında bu ana niza/mm temel kaidesinin 
her gün tekmelene, tekmelene cılız büyüye
ni ez hale getirilmesini temin sadedinde geti
rilmiş olan kanunu 'bu istikamette kabul bu
yurmanızı istirham ederim Hürmetlerimle. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Hükü
metten sonra kifayeti müzakere takririni re-
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ye koymadan evvel bir arkadaşa söz vermek 
mecburiyeti vardır. Ancak işin ehemmiye
tine binaen, eğer müsaade ederseniz bir lehte 
ve bir aleyhte olmak üzere iki arkadaşa söz 
verdikten sora kifayeti müzakere takririni 
reye koyacağım. 

Söz lehte ve olmak üzere Sayın Emin Acar'
ındır. 

EMİN AÇAR (Manisa) — Muhterem Baş
kan, Muhterem Hükümet Reisimiz, Sayın ve
killerimiz ve muhterem senatörler, hepinizi 
hürmetle ve muhabbetle selâmlarım. 

Pek muhterem arkadaşlarım; Anayasa, 
millî güvenlik ve huzuru bozan fiiller hak
kındaki kanun tasarısının lehinde konuşmak 
üzere söz almış bulunduğumdan çok memnu
num. Memnuniyetimin sebebi ise yüksek hu
zurunuzda, millî güvenliğimizi tehdit eden en 
büyük tehlikeyi kısmen olsun sermeğe calışa-
eağımızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel leh
te konuşan arkadaşlarımızın tasarının Anaya
saya aykırı olmadığı hakkındaki geniş iza
hatlarını hepimiz dinlemiş ve kâfi derecede 
tenevvür etmiş bulunuyoruz. Bu itibarla ben
deniz bu noktalara temas etmiyeceğim. Zira 
ve filhakika Anayasamız ruhunu 27 Mayıs İn
kılâbından almıştır. 27 Mayıs İnkılâbının ko
runması; Anayasamızın ruhunun korunması 
demektir. Bu itibarladır ki, tasarı Anayasa
ya aykırı olmadığı mütalâasiyle ihtisas ko
misyonundan geçmiş ve Yüksek Huzurunuza 
sevk edilmiş bulunmaktadır. Bu tasarının aley
hinde konuşmak; en az ihtisasa hürmet et
memek demek olacağı kanaatindeyim. Bu iti
barla bendeniz^ sadece Devletimizin güvenliği 
ve milletimizin huzuru üzerinde konuşaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının Dev
letimize güvenlik ve milletimize huzur geti
receği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, son günlerde vu
kua gelen hâdiseler, bu kanunun yokluğun
dan doğmuş ve Devletimizin günvenliğini sars
mış, milletimizin huzurunu bozmuştur. Bu
gün Devlet günvenliği ve millet huzuru bah
sinde en nazik ve had safhaya girmiş bulun
duğumuzu tahmin ediyorum. Bu tehlikeli 
vaziyeti görebilmek için, sadece yakın 
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komşu devletlerine ve bulunduğumun vazi
yete bir göz atmak kâfidir kanaatindeyim. 

Malûmunuz olduğu üzere : ANTONESKO 
idam edilmiş, bir müddet sonra Romanya De
mirperde gerisine girmiştir. Yine General* 
MİHAÎLOVİÇ idam edilmiş, bir müddet son
ra Yugoslavya Demirperde gerisine girmiş
tir. Ancak Mareşal TİTO sayesinde 1948 yı
lında Yugoslavya KOMİNFORM'dan ayrıl
mak suretiyle Sovyet boyunduruğundan kur
tulabilmiştir. Yine AHMET ZOGO hâlledilmiş, 
bir müddet sonra Arnavutluk Demirperde ge
risine girmiştir. Yine NÎKOLA PETKOF idam 
edilmiş, Bulgaristan Demirperde gerisine gir
miştir. NURİ SAİT Paşa idam edilmiş, bir 
müddet sonra Irak sola kaymıştır. 

Bize gelince; muhterem arkadaşlarım, 1920 
tarihinde komünistler memleketimize nüfuz 
etmeye başlamış ve 1946 tarihine kadar teşki
lâtsız, münferidolarak çalışmışlardır. Ancak 
1946 - 1950 zarfında hücre teşkilâtı ile çalış
mış olup sevk ve idareleri memleket haricin
de, gâh VARŞOVA, gâh PRAG, gâh BERN 
ve gâh PARİS'te olmak üzere toplanmışlar 
ve kararlar almışlardır. 1950 tarihinden iti
baren de tam teşkilât halinde çalışmaktadır
lar. Malûmuâliniz olduğu üzere 1950 yılında 
Nâzını Hikmet kaçırılmıştır, bugün bâzı gaze
telerde okuduğumuza göre komünist mem
leketlerde güya Türkiye'yi temsil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 6/7 Eylül 1955 
hâdiseleri netice itibariyle; dikkat buyurunuz 
netice itibariyle diyorum, zemin itibariyle 
elemiyorum, tam mânasiyle bir komünist ihti
lâli tecrübesi mahiyetindedir. Bunun böyle 
olduğu hakkındaki deliller şunlardır : Kilyos'-
dan Çekmecelere, Çekmecelerden Yalova'ya, 
Yalova'dan Adalara, Adalardan Şile'ye, Şile'
den Kilyosa çizilen hat dâhilinde hâdise aynı 
anda ve aynı saniyede patlak vermiştir. Eğer 
önceden tasarlanmış, hazırlanmış ve plânlan
mış olmasaydı, bu derece muvaffak olabilir 
miydi? Ani ve her yerde aynı zamanda ayak
lanma bir partinin eseri değildir, kanaatinde
yim. Yine tekrar ediyorum, netice itibariyle di
yorum, zemin itibariyle demiyorum. Zira an
cak zemini müsait buldukları takdirde, icrai 
faaliyet ederler. İkinci delil olarak, yazıhanem 
Beyoğlu, İstiklâl caddesi 344 Demirhandadır. 
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Birkaç metre dahi ilerisinde veya gerisinde müs-
lim mi, gayrimüslim mi icrai ticaret eylediğini 
bilmem. Harekete geçmiş olan kütlenin başın
da elinde liste olduğu halde listeye bakarak 
yanmdakine vur emrini veren şahıslar mevcut
tu. Üçüncü delil olarak vur emrini alan şah
sın elinde münhasıran komünist ihtilâllerinde 
kullanılan sivri uçlu bıçak şeklinde sopaya sı
kıca yerleştirilmiş çelik kancalar. Hâmil şahıs 
kepenge vurmakta, ve daha iki kişinin yardımı 
ile çelik kepenkler mukavva gibi yırtılmakta
dır. Bu aletlerin mahallî istimali yoktur. Bu 
aletler hangi memlekette imal edilmiş, nereden 
ve nasıl yurdumuza sokulmuş, nerede saklan
mış ve ne suretle ve kimlere tevzi edilmiş? 

Muhterem arkadaşlarım calibi dikkattir, Se
lanik'te bir bomba hâdisesi vukubulmuştur.. 

BAŞKAN — Lütfen mevzu içerisinde konu
şun. 

EMİN AÇAR (Devamla) — Mevzuun ehem
miyetini takdir ettiğim için zikrediyorum. Bu 
hususlar kanunun yani kanun tasarısının evle-
viyetle ve acilen görüşülmek suretiyle kabul 
edilmesi gerektiğini tebarüz ettirecektir. Zira 
benden evvel aleyhte konuşan bir arkadaşımız, 
niçin bu kanun bukadar aceleye getiriliyor, de
di. Zamanımız ço.k naziktir, daha. süratli hare
ket etmemiz lâzımdır, kanaatindeyim. Hattâ 
bundan daha evvel bu kanun tasarısı kabul 
edilmiş olsaydı, bu gibi olaylar olmazdı. Eğer 
bu kanun daha evvel kabul edilmiş olsaydı, tah
minime göre, 22 Şubat hâdiseleri de olmıya-
caktı. 

Muhterem arkadaşlarım, daha birtek delili 
zikredeceğim, ondan sonra, da bulunduğumuz 
nazik duruma son vermek için bu kanun tasa
rısının evleviyetle görüşülmesini ve süratle çı
karılmasının istirham edeceğim. Muhterem ar
kadaşlarım, Selanik'te bir bomba hâdisesi vu
kubulmuştur. Hâdise ile müttefikimiz Amerika
nın ne alâkası var? 6/7 Eylül 1955 gecesi Ame
rikan Başkonsolosluğu taarruza, mâruz kalmış
tır. Sebe'bi? Çünkü, komünist ihtilâllerinde ko
münizmin en büyük düşmanı olan Amerika'nın 
müesseseleri taarruza mâruz kalmıştır. İşte İs
tanbul'da Amerikan Başkonsolosluğunu müda
faa ederek yaralandığı içindir ki, Beyoğlu Kay
makamı Naki'b oğlu terfian İstanbul Emniyet 
Müdürlüğüne getirilmiştir. Yine bir başka de-
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1 il/de sudur: Irk, din ve mezhep gözetilmeksi
zin ekalliyetlerin bütün dinî mabetleri, mektep
leri ve din adamları taarruza mâruz kalmıştır. 
Çünkü din komünizmin düşmanıdır. Şimdi sıra 
memleket sathında komünist ihtilalindedir. İş
te bulunduğumuz vaziyet ve ahval bu bakım
dan çok naziktir. Sıkışık bir durumdayız. Kar
deş kavgası, 27 Mayıs veya şu veya bu kütle
yi zemmetmek suretiyle bu solcu unsurlara ze
min hazırlamak en tehlikeli bir vaziyettir. Bu 
gibi hâdiselerden daima, uzak kalmamız icab-
eder. 

Muhterem arkadaşlarını : Bu unsurlar 1946 -
1950, 1950 - 1960, 1960 - 1961 zarfında daima 
ekseriyeti e muhalefet sallarında teşkilâtlı ola
rak gizlice yer almışlardır ve maksatları plân
lı, devamlı ve sistemli olarak daima Devlet 
güvenliğini sarsmak iktisadi buhran yaratmak 
olmuştur. 

Basının bâz» organlarının son zamanlardaki 
neşriyatı hepinizin malûmudur. İşte bu kanu
nun kanaatimce en müh ini tarafı kızılların isti
fade edebilecekleri zeminlere set çekmiş olma
sıdır. Bu itibarla bugün en mühim olan husus 
yek vücut ve tek kütle haline gelmektir. Sözle
rime son verirken tasarının kabulünü istirham 
eder* hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN ^aytn Tevetoğlu buyurun. 

FETHİ TEVETOĞLU { Samsun) — Muh
terem Başkan, muhterem senatörler; bir hukuk
çu değilim. Bu itibarla Yüksek Senatomuza ka
dar gelen (Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller ha'kkında kanun) 'adı
nı taşıyan tasarı üzerinde, hukuk ilmi açısından 
bir konuşma yapmak iddiiasmdan uzak bulu
nuyorum. 

Yüksek Scnaio huzurunda kısaca arzını lü
zumlu gördüğümüz hususu bu tasarının kanun
laşması ve tatbikatı halinde nizam yerine ni
zamsızlık, güven yerine güvensizlik ve huzur 
yerine huzursuzluk gelip gelemiyeceği endişe
mizi, ıstırap!;!sran duygumuzu belki izale, belki 
de bir gerçeği ikaz eder düşüncesiyle izhardan 
ibarettir. 

Şayet nrticcUr beni sırf kendi lüzumsuz en
dişe ve yersiz ıstırabını ifade etmiş1 bir kimse 
mevkiinde bırakırsa, bundan vatan ve milleti
ni, -onun Anayasa, nizamını, millî güvenlik ve 
huzurunu gözünden, canından çok esirgiyen ve 
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seven 'bir memleket evlâdı olan memnunluk 
duyar, birkaç dakikanızı aldığım için Yüksek 
Senatonuzdan özürler dilerim. Yok, bir şahsıma 
ait değil de yüzlere, binlere, milyonlara ait bir 
endişe ve ıstıraba tercüman olabiliirsem, bu su
retle de tarihî bir borç ve vazifeyi yerine getir
diğime inanırım. 

Millet ve memleketimiz günler ve aylardır 
gerçek bir güvensizlik ve huzursuzluk içinde
dir. Başlar yastıklara sükûnetle koyulmuyor. 
Tarlaların çapalanışında şevk ve gayret azal
mıştır. Piyasa âdeta cansız gibidir. 

Bu güvensizlik ve huzursuzluk bir yuvada, 
bir köyde, bir vilâyette, bir şahısta, bir grupta, 
bir partide değildir. Bir uçtan bir uca, yediden 
yetmişe, partili partisiz, muhalif - muvafık, 
asker - sivil bir millet ve memleketin tümünde-
dir. 

Bu ıstıralbı dindirmek; iç ve dış tehlikeleri 
bertaraf ederek bu felâketi önlemek de şüphesiz 
hepimizin borç ve vazifesidir. 

Böyle tarihî bir kanun çıkarılırken göz önün
de tutulacak ve kabul edilecek gerçek şudur : 
Anayasamızın başlangıcında ifade olunduğu gi
bi, «Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranış-
lariyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara kar
şı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960. 
Devrimini yapan, tarihi boyunca bağımsız ya
şamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış büyük 
Türk Milletidir.» Bir kütle, bir zümre, bir par
ti değil, kahraman Türk Ordusu ile, gençliğine, 
basınına, siyasi partilerine ve her küçük eve ka
dar içlerinde muvafıklar da muhalifler de bu
lunan Türk Milletinin tümü, 27 Mayıs Devrimi
nin sahibidir. Bu sebepledir ki, 27 Mayıs Devri
mi kolay, beyaz ve başarılı olmuştur. 

Bu husus dün, devrimin başlıca sembolü ve 
temsilcisi olan üniformalı inkılâpçıların kabul, 
Anayasamızın tanzim ve dürüst seçimlerin ya
pılışında tatbik ettikleri gibi, 

Bugün de, devrimin, Anayasa rejiminin mü
messil ve kurucuları, aynı incelikle, izanla ve 
insafla tahlile ve kabule mecburuz. 

Hatası ve sevabı ile tarihe mal olmuş bir 
partinin adını da zikrederek, demokrasi rejimi
mizi, millî güvenlik ve huzurumuzu korumak 
gibi millî ve ulvi bir düşünce ile getirilen ka
nunla, o partiye mazide mensup bulunmuş ve
ya iyi niyetlerle rey vermiş, bugün huzur ve 

5 . 3 . 1982 0 : 1 
sükûndan başka bir şey beklemiyen suçsuz mil
yonlarca vatandaşı bilmeden kırmıyalım, küs-
türmiyelim ve hele koruyacağımızı ileri sürer
ken, açık bırakılan kapılardan vericilere, sövü-
cülere ve iftiracılara hedef ettirmiyelim. Yeni if
tira ve tezvir kampanyalarının açılmasına se-
bebolmıyalım. Başlıca endişe ve ıstırabımız bu
dur. Bu tasarıyı 2 sayın profesörün hazırladığı 
beyan edildi. Gönül isterdi ki 12 profesör ha
zırlamış bulunsaydı. 

Cezanın, çocuktan büyüğe kadar her insan 
daki terbiyevi rolünü ve tesirini takdir ediyo. 
ruz. Fakat düzen ve huzura, bilhassa inkılâpla
rın, demokratik rejimin ve ilkelerin benimsetil-
mesine, millete mal edilip korunmasına, korku 
ve tehdit mahiyetinde olan cezai müeyyidelerle 
değil, ancak hürriyetin, anlaşmanın, barış ve 
sevginin işaret ettiği demokratik yolla varıla
bileceğine inanıyoruz. 

Hürriyetin, hürriyeti yıkmak hakkını bah-
şetmiyeceği Batı demokrasi anlayışı ilimde ka
bul etmiş, tatbikatta örneklendirmiştir. (Ev
rensel însan Hakları beyannameleri) nin 30 ve 
(Avrupa insan Hakları Sözleşmesi) nin 17 nci 
maddeleri hürriyet nizamını kaldırma hürriye
tini tanımamakta ve yasaklamaktadır. Şüphesiz, 
bunun dışında Batılı bir demokrasi anlayışı ola
maz. 

Batı demokrasilerine ait anayasaların millet
lerine bahşettiği hürriyetler ve bu hürriyetle-
•-'n sınırları ve korunmaları, bizzat anayasala
rın içindedir. Anayasa mevcutken onun yeni ve 
ı y n bir kanunla korunduğu misaline Batı de
mokrasilerinde rastlıyamadık. 

Bu örneği ilk defa biz vereceksek, sayın 
Türk senatörleri ve hukuk ilmi erbabı takdir 
buyururlar ki bu, demokratik yolda alınacak 
iyi bir puan olamaz. 

Anayasamızın 11 nci maddesinin Türk vic
danlarına sağladığı hak ve hürriyet özünü ze
delememek, 20 nci maddenin bahşettiği söz, 22 
nci maddenin tanıdığı basın hürriyetlerini göl
gelendirmemek boynumuzun borcudur. Endişe 
ve ıstıraJbımız; Anayasayı koruyacağız derken 
Anayasaya aykın düşünülmesidir. Samimî di
leğimiz Fikret'in 'bir mısraında ifade ettiği gi
bi : 

«Kanun diye kanun diye kanun tepelendi» 
olmasın. 



C. Senatosu B : 43 
Hepinizi en derin saygılarımla selâmlarım. I 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Hükü

metten sonra iki arkadaşımız konuştuğuna göre, 
kifayeti müzakere takririni okutacağım. Bu tak
ririn aleyhine bir arkadaşımız söz istemişti. Şim
di takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir. Maddelere geçilmesini 

arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Dr. Eifat öztürkçine 

Anayasa »izamını, Millî Güvenlik ve huzuru 
bozan bâzı fiiller hakkında Kanun 

Madde 1. — A) Anayasa ve hukuk dışı tu
tum ve davranışlariyle meşruluğunu kaybetti
ği Türkiye Cumhuriyeti Anayasasiyle de tes-
bit edilen Demokrat Parti iktidarına karşı di
renme hakkını kullanarak, normal demokratik 
rejimi bütün teminatiyle kurmak amaeiyle 
Türk Milletinin gerçekleştirdiği 27 Mayıs 1960 
Devrimini, söz, yazı, haber, havadis, resim, ka
rikatür veya sair vasıta ve suretlerle, yersiz, 
haksız veya gayrimeşru gösterenler veya üstü 
kapalı da olsa mâtufiyeti belli olacak şekilde 
böyle göstermeye çalışanlar; 

B) 27 Mayıs 1960 Devrimini zedeliyebile-
eek şekilde : 

Bu devrimin neticesi olarak Yüksek Adalet 
Divanınca veya sair kaza mercilerince verilmiş 
ve kesinleşmiş olan karar ve hükümleri, söz, 
yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya sair 
vasıta ve suretlerle kötüliyenler veya üstü ka-

5 . 3 . 1962 O : İ 
pah da olsa mâtufiyeti belli olacak şekilde kö
tülemeye çalışanlar veya mahkûm edilenlerin 
mahkûmiyetlerine esas teşkil eden fiillerini ya
hut şahıslarını övenler veya neticelenmiş hazır
lık, ilk, son tahkikat veya infaz safhalariyle 
ilgili resim, hâtırat, röportaj yayanlar veya be
yanat verenler; 

C) Mahkûmiyetlerinin infazı süresince, 
«B» bendinde sözü geqen mahkûmlara atfen, 
siyasi veya 27 Mayıs 1960 Devrimini zedeleyici 
mahiyette veya uydurma beyanatı basma veren
ler veya basın yoluyla yayanlar veya alenen nak
ledenler; 

D) 27 Mayıs 1960 Devrimini yersiz, hak
sız veya gayrimeşru gösterecek surette, fesh
edilmiş Demokrat Partinin iktidarını övenler 
veya müdafaa edenler; 

E) Mensuboldukları partinin, feshedilmiş 
Demokrat Partinin devamı olduğunu ileri sü
renler veya her hangi bir parti lehine bu tarz
da faaliyet gösteren veya propaganda yapan
lar; 

Bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis eezasiyle 
cezalandırılır. 

BAŞKAN — Biıinei madde hakkında, Ferid 
Alpiskender. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem arkadaşlarım, iki noktayı tavzih ederek, 
madde üzerinde kısaca konuşacağım. Ev
velâ şunu arz edeyim ki, Niyazi Ağır-
naslı arkadaşımız benim bu kanunun aleyhinde 
bulunmamı yadırgadılar. Üst kademe toplantısı
na imza atmış olduğu halde burada nasıl aley
hinde bulunuyor', dediler. 

Ben esasen değiştirge teklifinde bulundum. 
Yoksa tümü üzerinde aleyhte söz almamıştım. 
Üzerinde söz almıştım. Sayın Sözcü de bir nok
tayı yanlış anlamışlar veya ben yanlış anlat
mışım. Kabahati üzerime alayım. 

Ben dibaceye itiraz edebilirdim, fakat ora
ya güzel bir fıkra eklenmiş; «normal demokra
tik rejim bütün icaplariyle gerçekleştirmek» fık
rası buraya konduğu için dibacenin tümüne de
ğil dibacedeki «bir iktidar yerine DP. kelime
lerine itiraz ediyorum. Yalnız dibacede bu «De
mokrat Parti» kelimesini çıkarılarak, onun için 
Anayasanın dibacesinde olduğu gibi «bir ikti
dar» olarak konulmasını teklif etmiştim. Yine 
aynı maddede üstü kapalı kelimesinin kaldırıl
masını teklif ettim. Üstü kapalı gibi çok karan-

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetim oyunu
za sunuyorum. 

HALİT ZARBUN (Gümüşane) — Efendim 
aleyhinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Oya konulmuştur efendim. 
(Gürültüler; oya geçilmiştir sesleri) (Oy şi

fasında söz verilmez sesleri) 
. BAŞKAN — Efendim takriri kabul eden

ler lütfen işaret etsinler... Etmiyenler... Müzake
renin kifayeti kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okutuyorum. 
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İık bir tâbir orada kalırsa yanlış ve hatalı tatbi
kata yol açabilir, hâkimleri, vatandaşları müş
külâta mâruz kılar. Binaenaleyh, bu maddenin 
birinci fıkrasındaki hükümler üzerinde gerekli 
tadilin, hususun yapılmasını şimdiden arz ede
rim. (B) fıkrası üzerindeki yine «üstü kapalı keli
melerinin aynı sebeplerle çıkarılmasından iba
retti. Ve yine aynı maddenin (E) fıkrasındaki 
27 Mayıs Devrimini zedeliyecek surette tâbiri
nin başa alınmasını bu şekilde sırf 27 Mayısı ze
delemekten kurtarmak ve korumak maksadiyle 
hareket ettiğimizden; suçun mânevi unsuru olan 
bu fıkranın başa konulması teklifinden ibaret 
idi. 

BAŞKAN — »Sayın Sarıgöllü. Yolc... 
Sayın Zarbun. 
HALÎT ZARBUN (Gümüşane) — Yüksek Se

natonun muhterem üyeleri, yapılan, Anayasayı, 
her hangi şekilde olursa olsun her türlü taarruz
dan masun kılmak esası teşkil etmektedir. Ve 
buna uygun bir maksat güdülmektedir. 

Mer'i Anayasa esasen halkoyuna sunulmuş 
kabul edilmiştir. 

27 Mayıs hareketine gelince, İm, o gün mem
leketin idari ve siyasi kaderini muvafık muhalif 
elinde bulunduran insanların lüzumsuz tarizleri 
gaflet, kin ve ihtiraslarının bu milleti sürükle
mekte olduğu ve hem hâdiselerin önlenmesi için 
ordumuzdan duruma müdahale etmek mecburi
yetinin doğuş günüdür, bugün yani 27 Mayıs 
Türk milletinin takdir ve tasvibini kazanmıştır. 
Ve 27 Mayısı meşru kılmıştır. 27 Mayısın meşru
luğu o gün bugün, münakaşa edilmemiştir. 
Kaldı ki, bu meşruluk halkoyundan geçmiş ve 
yürürlükte olan Anayasanın baş ruhu olarak bü
tün metninde mündemiç bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Halit Bey, müsaade eder misi
niz. Şimdi 1 nci madde üzerinde konuşuyoruz. 
maddeler bittikten sonra heyeti umumiyesi üze
rinde, size söz vereyim. Sonunda heyeti umumi
yesi üzerinde konuşun. 

HALÎT ZARBUN (Devamla) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Çekemöğlu. 
AHMET ÇEKEMÖĞLU (Sivas) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, birinci maddenin (B) 
bendinin şahısları övenler ibaresiyle (D) ben
dindeki hüküme temas edeceğim. Bu hükmün 
mahiyeti hukuk prensiplerine ve Anayasa pren-
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sipleri bakımından kanaatimce tamamen Ana
yasaya ve demokratik nizama ve Anayasanın 
ruhuna muhalif bulunmaktadır. Şöyle ki öv
mek ve övülmek sureti mutlakada tabiî haklar
dandır. İnsanın doğumuyla şahsiyet" iktîsaîbet-
mek'le bu övmek ve övülmek hakkı da kendili
ğinden insanın tabiî bir hakkıdır. Binaenaleyh; 
bu hükümle övmek ve övülmeyi menediliyoruz, 
ve ceza tehdidi altında bırakıyoruz. Filhakika 
bu övmek keyfiyetinin 27 Mayıs Devrimini ze
deleyici mahiyette olması keyfiyetiyle takyid-
edilmiş bulunması dolayısiyle bu mahzuru ber
taraf edeceğine dair bir kanaat belirdiği iddia 
edilebilirse de kanaatimce mutlak tabiî (haMar 
meyanmda bulunan bu hakkın her hangi bir 
surette takyidi ve bunun ceza tehdidi altında 
bırakılması Anayasa ve demokratik prensiple
rin esasına muhalif bir keyfiyettir. Bu o ka
dar suiistimale müsaittir ki, birtakım hakla
rın ihlâlini icabetti ren neticeler doğuracaktır. 
öyle tah min ediyorum ki, dünyada demokrasi 
rejimini kabul etmiş memleketlerde bu şekilde 
övme ve övülme hakkını ceza tehdidi altında 
bırakan bir kanunun meriyette bulunduğunu 
düşünmek akla dahi -gelmez. 

Bu kanun Anayasanın 11 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının açık sarahati ile de Anayasaya 
muhalefetini açıkça göstermektedir. Çünkü, 
Anayasanın 10 ncu maddesinin ikinci fıkrası 
hattâ bütün maddeyi olduğu gibi okuyacak: olur
sak, «temel hak ve hürriyetler» i görürüz. Te
mel hak ve hürriyetlerden kastedilen mâna, 
tabiî mutlak haklar ve hürriyetler mânasında 
telâkki edilmek lâzımgelir. 

Anayasanın söz ve ruhuna uygun alarak, 
ancak kanunla sınırlandırılabilir. Anayasa ru
huna uygun olarak, temel hak ve hürriyetlerin 
sınırlanabileceğini kafbul etmiştir. Anayasamı
zın hakiki temel ruhu; insanın doğumla ikti-
sabettiği, mutlalk tabiî hakların korunmasını 
bu vazgeçilmez haklara tecavüz edilemiyeceği-
ni söyler. 

Nitekim, ikinci fıkrasında bu hususu temi
nat altına almak için kanun, ikamu yaran, ge
nel ahlâk, sosyal adalet ve millî güvenlik 'gibi 
sebeplerle de olsa bu Ihaltkm ve hürriyetin Özü
ne dokunulamaz. Der. 

Muhterem arkadaşlar, komisyon müzakera-
tmda izahat veren sayın profesörler bizdeki 
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demokratik rejimi bir fidana, Amerika, Fran
sa ve sair yabancı memleketlerdeki demokratik 
rejimi de bir çam ağacının gövdesine benzetti
ler. Bu fidana tekme vurulmasını önlemek için 
'bu kanunun kabulünün ne demokratik nizama 
ne de Anayasa, rulhuna mulhalif 'bir keyfiyet ol
duğunu ileri sürdüler. 

Şahısları övme hakkının menedilmesi ve 
her hangi 'bir kimsenin övülmek hakkından mah
rum edilmesi, bence, fidanın kütük kısmını de
ğil, özünü teşkil etmektedir. Bu haline 'biz fi
danı kökünden kurutuyoruz. Bu itibarla 'bu 
maddeden şahısları övenler tâbirinin çıkarıl
masının Anayasaya uygunluğu bakımından isa
betli olacağı kanaatindeyim. 

Aynı suretle (D) bendindeki övme ve övül
me hakkım tamamen ihlâl eder- mahiyette bu
lunması itibariyle, bu maddenin lüzumuna kaa-
ni bulunmamaktayım. B bendi I) bendini de 
kendi içine meczetmiş bulunması itibariyle, D 
bendinin kabulünde, zaruret bulunmadığı ka
naatindeyim. Hürmetlerimle; (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlıı. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Çok de
ğerli arkadaşlarım; bugün Yüksek Heyetiniz 
çok güzel bir müzakere yaptı. Bu müzakere ta
rihi bir müzakeredir. Aynı zamanda çok güzel 
ve yüksek seviyeli bir müzakere oldu. Hepimiz 
bu kanun teklifi karşısında az çok tereddütler ta-
şımışızdır, düşünmüşüzdür. Bugün yapılan mü
zakere bu tereddütleri giderici mahiyette olmuş
tur. Bugün yapılan müzakere neticesiz bir müza
kere olmamıştır. Neticelere, muayyen fikirlere 
götürücü bir müzakere olmuştur. Bir defa ka
nun teklifinin Anayasaya aykırılığı bahsinde ar
kadaşlarımız hiçbir tereddüde mahal bırakmıya-
cak şekilde izahlarda bulunmuşlardır. Hepimiz 
vicdan huzuru ile, gönül rahatlığı ile şuna kaani 
olduk ki, bu kanunun Anayasaya aykırı bir cihe
ti olmıyacaktır. Yine bu müzakereler bize şu ka
naati vermiştir ki, bu kanun bir şiddet kanunu 
değildir. Bu kanun fevkalâde yetkiler veren bir 
kanun değildir. Bu kanun Anayasayı kendi ru
hu içinde koruyucu bir kanundur. Alman ted
birler bir kısım hürriyetleri tahdit etmektedir. 
Fakat, Anayasayı korumak için. Tezvir hürri
yetleri, tahrik hürriyetleri gibi bir kısım hürri
yetleri tahdit etmektedir ki, Ibu tabiîdir. Ve meş
rudur. Bu kadar müzakereden sonra bu kanun 
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hakkında gerek Millet Meclisinde gerekse bizim 
komisyonumuzda kabul edilen şeklinin bütünlü
ğünü bozacak tarzda burada bâzı arkadaşlarımı
zın değişiklik teklifleri yaptıkları görülmekte
dir. Bu değişiklik tekliflerinden biri birinci 
maddeye aittir. Birinci madde, tedvin edildiği 
şekilde, bir bütün teşkil etmektedir. Bu madde
ler, türlü süzgeçlerden geçmiş, hususiyle bizim 
Anayasa Komisyonumuzdan geçmiş, incelenmiş 
ve Millet Meclisinden geldiği şekilde kabul edil
miştir. Dikkat edilmiştir ki, arkadaşlarımızın 
yaptıkları tadil teklifleri iyi niyetle yapılmıştır. 
Fakat pek teferruata ait ve maddenin bütünlü
ğünü bozucu mahiyettedir. Aslında bütün mah
zurlar düşünülmüş, kanunun esas prensiplere, hu
kuki prensiplere, Anayasaya ve kanunlara aykı
rı olmaması düşünülmüş ve temin edilmiştir. Ama, 
şimdi bâzı evhamlarla, yeniden bunun üzerinde 
tadiller yapılmasına gitmek, maddenin bütünlü
ğünü bozmak olacaktır. Suya da sabuna da do
kunmasın diyerek, kanunun bütünlüğünü bozmuş 
olacağız. Ve kanundan beklenen fayda ve netice 
hâsıl olmıyacaktır. Bu itibarla arkadaşlarımın 
endişelerini takdir etmekle beraber kanunun bü
tünlüğüne dokunulmamasını rica edeceğim. Hu
susiyle Alpiskender arkadaşım bu kanun üzerin
de çalışmıştır. Kendisi kanunu tedvin eden ko
misyonda bulunmuş, ve partisi adma kanuna im
zasını koymuştur. Temenni ederim ki, orada bü
tün bu endişelerini söylemiş ve tereddütlerini hal
letmiş olsun. Bugün burada birinci madde üze
rinde yapacağımız tadil teklifleri ile, korkarım, 
kanunu zedeleme yoluna gitmiş olacağız. Bu iti
barla bendeniz teklifin Millet Meclisinden ve 
bizim komisyondan geldiği şekilde kabulünü rica 
ve istirham ederim. Bu, Ibüyük bir hayır olacak
tır. Çünkü müstaceliyeti kabul ederken dikkate 
aldığınız mücbir sebepler devam etmektedir. Ka
nun üzerinde değişiklik yapmak, kanunu yeniden 
Millet Meclisine iade etmek ve orada yeniden 
müzakere etmek demek olacaktır. Netice olarak 
da gecikme yoluna götürecektir. Bu gecikmeden 
bilhassa sakınmamız, tedbirin müstaceliyeti ba
kımından çok lüzumludur. Maddenin aynen ka
bulünü rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Meselenin ruhuna girmek suretiyle, madde 

vaz'ı cihetine gidilmiş olsaydı ben diyorum ki, 
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bu biriîıci maddenin yalnız, (\p) bendi samimî 
olarak ele alındığı takdirde, bütün meseleleri hal
letmiş olacaktı. Siyasi teşekküller, Demokrat Par
tinin 'mirasçısı olıma vasfından uzaklaştıkları 
takdirde esasen Anayasa ille teımiına'ta -bağlan
mış, himayeye mazhar ıolmu§ ve bizzat onu ya
panlar ve oma gönül verenler tarafından hl-
maye edilmekte olan 27 Mayıs devriminin hi
mayeye muhtaç hiçbir tarafı olmaz ve böyle 
bir kanunu getirmeye de lüzum kallmazdı. Ama 
meseleyi tetkik ettiğimiz zaman 22 Şubalt hâ
diselerinin hemen akabinde müstaceliyette ele 
alınan bu kanun ve bilhassa bu birimdi: fmadıde-
n 'n esas sebebini tesbit ve teşhiste isabetli bir 
karar verilmesi lâzımdır ve lüzumludur, kana
atindeyim. Benim şahsi kanaatimi odur ki, bu 
kanun ve (maddenin vaz'ına 22 Şubat olayları 
sebdbolmaımıştır. Ve burada asıl düşünülmesi 
lâzımgelen de 22 Şulbat değil, onu meydana 
getiren hâdiselerin ne olduğu hususudur. Ve 
bunlardan sakınmak için ve yeni yeni 22 Şu
batların vukuuna meydan vermemek için neld 
yapmaik lâzımgeldiğini düşünmektir. Meseleyi 
'bu seviyeden ele aldığımız zaman, Say m Alp-
iskender arkadaşımızın da işaret ettikleri gibi. 
yalnız Demokrat Parti isminin geçmiş 'olmasınıı. 
bir mesele olarak ortaya atılmış olmasını şahsan 
isabetsiz gördüm. Bir taraftanAınayasanın diba
cesine işaretle D. P. isminin oırtadan kaldırıl 
ması gibi fikirlerde teşevvüş yaratan bir teklif 
le ortaya çıkılırken, Demokrat Partinin deva
mı o/lduğunu ileri süren siyasi partilerden bu 
tarzda propaganda yapanlarının suçlu sayılma 
sının nte kadar birbiriyle bağdaşamaz olduğunu 
da dikkate almak gerekir. O Demokrat Parti ki, 
bir arkadaşımarı buyurduğu gibi, kapatılmamı j , 
feshedilmiştir. Feshedilmesinde partinin o za
man içerisinde bulunan 'kimselerin partilerime 
sahip çıkmamış olmaları gibi bir esbalbı mucibe 
de vardır. Eğer partilerine sahip çıiksalıardı, 
normal şekilde siyasi faaliyetlerini idame etti
rip kongreılerini yapsalardı böyle olmazdı. O 
zaman partilerine salh'p çıkmaımış olanların Ibu 
gün biz Demokrat Partinin sahibiyiz diye orta
ya çıkmalarını istemek hakkımızdır. Bu itibar
la bu maddenin tamamen ortadan kaldırılmak 
suretiyle, yalnız E 'bendine veçhe verip onunlr. 
ikffa edilmesi veyahut da eksiık olan D. P. tâ 
birlerinin birçok defalar tekrarlanması suretiy 
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le, (milletin kafasında 22 Şubatlar yaratmamak 
lâzımgellir. Her ikisi de madde üzerinde geniş
çe durduktan sonra oylamayı icabettird'lği ve 
zamanında buna tahammülü ollmadığı için iyi 
maksatlı olarak maddenin aynen oylanmasında 
fayda olduğu mıâruzatındayım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kapanlı. 
TURHAN KAPANLİ (Sakarya) — Muhte

rem Başkan, muhterem senatörler; 
Kanunun tümü üzerinde konuşmak için söz 

almıştım. Kanunun da lehimde 'konuşmak ka
rarında idim. 

Ben, birinci maddenin (E) fıkrasının komis
yonda ve Millet Meclisinde izah edildiği sıra
da çok değer verdiğim iki liderin, üzülerek ifa
de edeyim, beyanlarını cevaplamak için huzu
runuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Adalet Partisinin seçimlerdeki muvaffakiye
tinin Demokrat Partinin devamını iddia ettiği
mizden ve neticeyi de bu sebeple istihsal etti
ğimizi ifadelerinin sonuna eklediler. Düşünme
diler ki, koskoca bir parti kendi anlayışlarına 
göre bir espiriye feda edilemez. Ben de seçim
lere girdim, fakat Yüksel Menderes'le resim çı
kartıp bu genç adamın çakmağı ile sigara yak
madım ve yine kır ata binmek suretiyle malûm 
vilâyette dolaşıp, (böyle şey yok, maddeden ko
nuşun, sesleri) Genel Başkanınızı cevaplıyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale edilmesin, 
Sayın Kapanlı madde üzerinde konuşunuz. 

TURHAN KAPANLİ (Devamla) — Demok
rat Partililer, evinize geldim; imanımız bir, ima
mımız ayrı demedim. Bu suretle Adalet Parti
sinin yepyeni ve zinde, vatanperver bir parti 
olarak bilinmesinde ve maddenin kabulü 
halinde, sadece bu mânaya gelen bir diğer tâ
birle, maddenin kabulü fikrindeyim. Tümü üze
rinde de beyaz oy vereceğimi arz eder, hürmet 
ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym AlpiskenÖer. 
- FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; 

Yüksek huzurunuzu tekrar işgal ettiğimden 
özür dilerim. Fakat, mecburiyet hâsıl oldu. Çok 
muhterem Tahsin Banguoğlu, benim için, «bu 
kanunun tedvininde, bulundu ve lâyihaya da im
zamı koyduğumu» ileri sürerek buradaki itiraz
larımı biraz yersiz gibi göstermek istediler. 
Bendeniz arz edeyim ki, gerek alt kademe top-
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lanitılari ve gerekse üst kademe toplantılamı-
du Saym Genel Başkanımızın, yanında bir hu
kuk eksperi olarak bulundum. Yoksa Grup Baş-
kanvekili sı f atiyle veya temsilî bir vazifeyle bu
lunmadım. Orada savunduğum fikirleri kısmen 
kabul ettirdim, kabul ettiremediklerimi de bir 
senatör olarak Cumhuriyet Seıratosunda savun
mak benim evvelâ vicdanıma sonra milletime 
karşı vazifemdir'. Bunu yapmaklığımı yadırga
mamak lâzımgelir. Ben encümende olsaydım, 
veya lâyihada imzam olsa veya bu imzam hilâ
fına burada savunmada fbulunsaydım, hakları 
vardı, ve bu, Tüzüğe ve siyasi ahlâka aykırı 
olabilirdi. Bimıenaileyh imzam olmadığı için 
böyle 'bir şey yoktur. Liderlerin imza etmiş ol
masına gelince; bu hususta hiçbir parti grup 
kararı almadı, milletvekilleri ve senatörleri vie-
daıılariyle haşhaşa bıraktı. Bendeniz de nâçiz 
bir arkadaşınız olarak sizo teklifimi yapıyorum. 
Bu da benim en tabiî hakkımdır. Fehmi Alpas
lan arkadaşımız Demokrat Partiye vaktiyle sa
hip çıkmıyanlar bugün sahip çıkıyorlar şeklin
de imalı bir konuşma yaptılar. Bendeniz Demok
rat Partinin 1950 den 1954 e kadar olan bütün 
mesuliyetine ve şerefine ortağım. 

1954 ten sonra çekimser ve hakikaten kır
gın idim. Bu devrede gerek aktif, gerek pasif 
vazife, mücadele yaptım. 1957 de bana 3 vekil 
vasıtası ile mebusluk teklif ettiler. Liderlerin 
tutumlarını beğenmediğim için politikadan ay
rıldım, meslekime döndüm. Meslek hayatıma 
döndüğüm bir zamanda D. P. ye sahip çakmak
lığım nasıl mümkün olabilir. Sonra ben bura
da ben ne D. P. nin müdafaasını yaptım, ne de 
onun mirasçısı olduğumu iddia ettim. Sadece 
hukuki görüşlerimi açıkladım ve yalnız, 27 Ma
yıs bir partiye değil bir zihniyete müteveccih
tir. Bunun dışında bir şey olmasın, onun kud-
siyeti vardır, bir partiye tevcih etmiyelim, D. 
P. kelimesini metinden çıkartalım, Anayasanın 
dibacesinde olduğu gibi, Anayasa maddesinde 
bulunmasını teklif ettim, ve bu benim samimî 
kanaatimdir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Encümen. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZÎHNİ BETİL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlar; birinci madde hakkında muh
terem arkadaşlarımız tarafından ileri sürülmüş 
bulunan mütalâaları Komisyonumuz sadece 
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hürmetle değil aynı zamanda şükranla telakki 
etmektedir. Çünkü, mevzu Anayasa düzenimiz
le ilgilidir. Anayasa düzenimizle ilgili bir mev
zu üzerinde kıymetli arkadaşlarımızın mülâha
zalarını düşündükleri gibi açık kalplilikle ve 
bütün mucip sebepleriyle söylemeleri, müzake
relerimizin selâmeti ve hayırlı neticelere ulaş
ması bakımından sadece fayda getirir. Söze 
başlarken, bu hususu, bilhassa belirtmek iste
rim. Muhterem arkadaşlar; Ferit Alpiskender 
arkadaşım, (bir iktidara karşı) denilmesinin. 
Anayasanın başlığında olduğu gibi, daha. uygun 
düşeceği mülâhazasında bulundular. Kanun tek
lifi 27 Mayıs 1960 Devriminin hangi iktidara 
karşı yapılmış olduğunu tasrih ediyor, sarahat
te, vuzuhta sadece faide mülâhaza edilir. 27 Ma
yıs Devrimi, herkes tarafından bilinmektedir 
ki, Demokrat Parti iktidarına karşı yapılmış
tır. Bu, doğan çocuğun adıdır. Çocuğu, adiyle 
çağırmak daha doğrudur. Bu konu üzerinde 
Esat Çağa arkadaşım geniş izahlarda bulundu
lar. Ben. burada, onları tekrarlamayı zait görü
yorum. 

Ferit Alpiskender arkadaşım birinci madde
de yeraian, «Üstü kapalı da olsa, mâtufiyeti 
belli bir şekilde...» tâbiri üzerinde durdular. 
Türk Ceza Kanununun 484 ncii maddesi; •«'Ge
çen maddelerde beyan olunan cürümlerin irti
kâbında kendine tecavüz olunan kimsenin ismi 
sarahaten zikredilmemiş veya isnat üstü kapalı 
geçiştirilmiş olsa bile, eğer mahiyetinde ve müd-
deinin şahsına matuf iye tin de iereddüdedilemi-
yecek derecede karineler varsa» demektedir. 
Görüşülmekte olan kanun teklifinde de üstü 
kapalı olsa. bile mâtufiyeti belli olacak şekilde 
denilmektedir. Buradaki üstü kapalılık ve mâ-
tufiyet sadece men edilen fiile râci değildir. Bu 
fiilin, bu suçun kime karşı istenildiğine de rfı-
cidir. Binaenaleyh 27 Mayıs 1960 Devrimini sa
rahaten telâffuz etmese, fakat söylediği sözler
den 27 Mayıs 1960 Devrimini kasdettiği her 
türlü tereddüdü selb edecek şekilde belli olsa, 
sadece isim zikretmemiş olmadan dolayı failin 
suçluluktan kurtulmamasmı temine matuftur. 
Binaenaleyh bu tâbir bizim mevzuatımızda ilk 
defa kullanılmaktadır.- Eskiden de kullanılmış
tır. Türk Ceza Kanununun 484 ncü maddesin
de mevcuttur. Madde meridir. Bu tâbir, bugün 
görüşülmekte- olan kanun teklifim1 suçlu lehi-
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ne dalha çok vuzuh ve sarahat sağlıyacak şe
kilde konulmuştur. Binaenaleyh Komisyonunu
zun mütalâası budur. 

Ferit Alpiskender arkadaşım diyorlar ki ; 
kanun teklifinin (B) bendinin başına, (konulan 
27 Mayıs 1960 Devrimini zedeliyebilecek şekil
de) tâbiri (E) bendine de konulsun. (E) bendi, 
(Mensübolduklan partinin feshedilmiş Demok
rat Partinin devamı olduğunu ileri sürenler ve
ya her hangi bir parti lehine bu tarzda faali
yet gösteren veya propaganda yapanlar...) de
mektedir. Mensübolduklan partinin feshedil
miş D. P. irin devamı olduğunu sadece söyle
mek, maddeye dikkat buyurulursa, suç. değil
dir. Fiilin suç sayılması için, bunu ileri sürmek 
veya her hangi bir parti lehine bu tarzda faa
liyet göstermek, veya propaganda yapmak şart
tır. Yani, fiilin suç olması için, bir nevi ve bir 
miktar «istimrar» aranmaktadır. Bunu, bittabi 
mahkeme takdiriyle tes'bit edecektir. 

Ahmet Çekemoğlu arkadaşım, övme ve övül
menin, insanların tabiî haklarından olduğunu, 
binaenaleyh birinci maddedeki övülme fiilinin 
suç sayılmaması gerektiğini ileri sürdüler. 

Arkadaşlar; övme insanlar için belki bir hak 
sayılabilir. Ama övülme, insanlar için bir hak 
sayılamaz »olsa, olsa, övülebilme bir !hak sayıla
bilir. İnsan hakları bugün; tabiî haklar, tabiî 
olmıyan haklar diye bir tasnife tâbi tutulma
mıştır. Bu, Fransız Büyük İhtilâlinin «Hukuku 
Beşer» beyannamesi ile getirdiği çoktan met
ruk bir tasniftir, övme ve övülme hukuku be
şer Beyannamesinde de tabiî haklardan sayıl
mamıştır. Bizim Anayasamıza göre haklar, te
mel haklar ve ödevler kişinin hakları ve Ödev
leri, sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler, siya,si 
haklar ve ödevler diye tasnife tâbi tutulmuş
tur. övme ve övülme sınırlama ve kayıtlama tanı-
mıyan haklardan sayılamaz. O kadar sayılamaz 
ki, size uzun yıllardan beri mer'i bulunan Türk 
Ceza Kanunumuzdan bir misal vermekle yetinmek 
istiyorum. Türk Ceza Kanununun 142 nci mad
desi 1, 2, 3 ncu bentlerinde suç olan fiilleri tesbit 
etmiş ve dördüncü bendinde de, o fiillerin matu
fu olan halleri sadece övmeyi suç saymıştır. Eğer 
övme sınırlama tanımayan haklardan olsaydı bu 
hüküm sevk edilemezdi. 1 nci madde hakkında 
söylenilenlere karı mâruzâtımız bu kadardır. (Al
kışlar) • 
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BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-

yen yok. Bu maddenin tadili hakkında 9 takrir 
vardır. Bu 9 takrirden 4 ü (A) bendi 2 si (B) 
bendi, 1 si(C) bendi, 2 si de (E) (bendi içindir. 
Bunları karışık olarak okutursak işin içinden çı
kamayız. Müsaade ederseniz bent bent okutaca
ğım. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte bulunan tasarının 1 nci 

maddesinin (A) bendinde yazılı bulunan «üstü 
kapalı da olsa mâtufiyeti belli olacak» şeklin
deki tâbirin «(mâtufiyeti açıkça belli olacak)» 
tarzda tadilen kabulünü arz ve teklif öderiz. 

5 . 3 . 1962 

Tekirdağ 
Selâmi Üren 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

Giresun 
Sabahattin Oriıon 

Giresun 
Mehmet İzm en 

Adıyaman 
Halil Ağar 

Sivas 
Ahmet Çekemoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Mucip sebebolarak gösterilmesi lâzımgelen 

bâzı kayıtların 1 nci maddesinin başına geçiril
diğini ve anlaşılmasının gniçleştirildiğini gör
mekteyiz. Bu sebeple; sırf kanun tekniği bakı
mından : Madde 1. — A nm: 

«27 Mayıs 1960 Devrimini, söz, yazı, haber, 
havadis, resim, karikatür veya sair vasıta ve 
suretlerle, yersiz, haksız veya gayrimeşru gös
terenler» şeklinde tadilen kabulünü arz ve tek
lif eylerim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

C. Senatosu Divan Başkanlığına 
1 nci maddede adı geqen «Demokrat Parti» 

kelimesi önüne «münfesih» kelimesinin ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Aydm 
Fikret 'Turhangil 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru 

bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun birinci 
maddesinin fıkrasındaki (Demokrat Par t i İkti*. 
tidarı) kelimelerinin çıkartılarak Anayasanın di : 

bacesincle yazılı olduğu üzere «bir iktidar» 
kelimeleriyle iktifa olunmasını kürsüden yapa
cağım izahat ve beyanatta belirteceğim sebep-
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lerden dolayı arz eder, ve teklifimin kabulünü 
Umumi Heyetin tasvibine saygılarımla sunarım. 

Manisa Adana 
Ferit Alpiskender Sakıp Ön al 

Aydın 
iskender Cenep Ege 

BAŞKAN — Efendim, 4 takrir var. Evvelâ 
yukardaki hususa matuf olan takriri arz ede
yim. 

(Ferit Alpiskender ve arkadaşlarının öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. İkinci takriri okutuyorum. 

(Fikret Turhan gil'in Önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN —• Takriri reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(Selânıi Üren ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu takrirde müzakere edil
mekte bulunan (A) bendindeki «Üstü kapalı 
d'-», olsa, matufiveti belli olacak» şekilde ki ifa
denin «matufiyeti açıkça belli olacak» şeklin
de tashihi teklif edilmektedir. 

Komisyonun bir mütalâası var mı? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Biraz 
evvelki mâruzâtımla izah ettim. Bu mefhum 
Türk Ceza Kanununda kullanılmıştır. Bu tâ
bir kanun teklifine daha, vuzuh sağlıyacak da
ha, sarahat sağlıyacak şekilde getirilmiştir. 
Binaenaleyh komisyonumuz böyle bir değişik
liği favdalı görmemektedir. 

BAŞKAN — Teklifi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna arkadaşı
mızın teklifini tekrar okutuyorum. 

(Nusret Tuna'nın Önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu1? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETÎL (Tokat) —• iştirak 
etmiyoruz, mevcut metin ihtiyaç, duyulan mak
sadı ve mânayı daha vuzuhla ifade etmekte
dir. 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif kabul edil-
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memiştir. Bu suretle (A) bendi halledilmiş 
oldu. 

Yeni bir takrir de Ferit Alpiskender ve iki 
arkadaşının teklifidir, onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa nizamam bozan fiiller hakkındaki 

Kanunun birinci bendi ile (B) bendinde yazılı 
olan (üstü kapalı da olsa) kelimelerinin kal
dırılarak daha hukulki ve açık bir ifade ta
şıyan matuf iyeti belli olacak kelimelerle iktifa 
edilmesini arz ve teklif eylerim. 

5 . a . 1962 
Manisa, Adana 

Ferit Alp iskender Sakıp öna) 
Rize 

Necip Danışoğlu 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor muf 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETİL (Tokat) — iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — (B) bendi hakkında bir takrir 
var. Onu okutuyorum. 

Yüksek Senato Başkanlığına 
Alım et (-ekemoğlu'nun şifahen arz ettiği 

veçhile, görüşülmekte olan 46 sayılı kanun 
tasarısının 'birinci maddesinin (B) bendini aşa
ğıdaki şekilde değiştirilerek kabulünün ve (D) 
bendinin (A bendinde mündemiç bulurun ası 
sebebiyle) bu bendin metinden ç ika rılım asının 
oya arz edilmesini teklif ederiz. 

Madde l / B : 27 Mayıs 1960 Devrimini ze-
delivobelicek şekilde : 

Bu devrimin neticesi olarak Yüksek Ada
let Divanınca veya sair kaza mercilerince' 
verilmiş ye kesinleşmiş olan karar ve hüküm
leri, söz, yazı. haber, havadis, resim, karika
tür veya sair vasıta ve suretlerle kötüliyen-
bvr vi'v-ı üstü kanalı da olsa matufiyeti açık
ça belil olacak şekilde kötülemeye çalışanlar 
veya mahkûm edilenlerin 'mahkûmiyetlerine 
esas teşkil eden fiillerini veya neticelenmiş 
hazırlık, ilk, son, tahkikat veya infaz «af-
V'dnrîvle ibrili resim, hâtıra, röportaj yayan
lar veya beyanat verenler; 

5 . 3 . 1962 
Adıyaman Sivas 
Halil Ağar Ahmet Çekemoğlu 
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BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ BETÎL — İştirak etmiyo
ruz. 
. BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(D) bendinin maddeden çıkarılması hakkın-
du bir teklif vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin (A) bendi, (D) bendini ta

mamen içine aldığından, kanun metninden çı
karılmasını arz ve teklif «derim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Bu takriri kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi (E) bendi hakkında iki takrir vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Haksız ihbar ve iftiraları kısmen önlemesi 

bakımından, 1 nci maddenin E bendinin : 
Mensuboldukları partinin, feshedilmiş De

mokrat Partinin devamı olduğunu, alenen ileri 
sürenler; 

Şeklinde tadilen kabulünü arz ve teklif 
ederim. 
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Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi
yenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa nizamını bozan fiiller hakkındaki 

Kanunun E (bendinin baş tarafına şu fıkranın 
ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

(27 Mayıs 1960 Devrimini zedeliyecek suret
te) şeklinde maddenin kaleme alınmasını ve o i 
yolda tadilini arz ve teklif eyleriz. 

5 . 3 . 1962 

Manisa Adana 
Ferit Alpiskender. Sakıp önal 

Aydın 
İskender Cenap Ege 
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I BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Tak

riri yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
1er... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

i Maddeyi aynen oylarınıza sunuyorum. Ka
bul -edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Şimdi ikinci muddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyetinin Ana

yasa ile tesbit edilmiş temel vasfı olan insan 
hak ve hürriyetlerine dayanan çok partili de
mokratik nizamı, söz, yazı, haber, havadis, re
sim, karikatür veya sair vasıta ve suretlerle, 
zedelemeye veya tehlikeye düşürmeye matuf 
olarak kötüliyenler veya bu nizamın Türkiye'
de yürütülemiyeceği yolunda propaganda ya
panlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde, birinci maddede ya
zılı cezalar uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci maddenin A, B ve D 
bentleriyle ikinci maddede yazılı suçların te
kevvünü için Türk Ceza Kanununun 153 neü 
maddesindeki aleniyet şarttır. 

BAŞKAN — Maddenin tadili (hakkında bir 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte bulunan tasarının 3 ncü 

maddesinde: 1 nci maddenin A, B ve D bentle
riyle 2 nci maddede yazılı suçların tekevvünü 
için tanınan aleniyet unsurunun 1 nci madde
nin E bendinin 1 nci cümlesindeki suçun, te
kevvünü için de tanınmasını teminen, mezkûr 
maddenin aşağıda -olduğu şekilde kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Madde 3. — Birinci maddenin A, B ve D 
bentleriyle E bendinin birinci fıkrasında ve 2 
nci maddede yazılı suçların tekevvünü için Türk 
Ceza Kanununun 153 ncü maddesindeki aleni
yet şarttır. 

5 . 3 . 1962 
Tekirdağ Giresun 

Selâm'i Üren Sabahattin Orhon 
Giresun 

Mehmet İzmen 

BAŞKAN — Encümen katılmıyor, teklifi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 
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Üçüncü maddeyi aynen oyunuza sunuyo- I 

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

Madde 4. — Kanunların himayesinde evvel- I 
ee faaliyet göstermiş veya faaliyet göstermekte 
bulunan her hangi bir siyasi partiye mensup I 
olanları veya oy vermiş bulunanları tezyifkâr 
sıfatlarla topyekûn kötüliyerek, vatandaşlar I 
arasında husumet ve intikam hisleri doğuracak I 
veya tahrik edecek mahiyette söz, yazı, haber, I 
havadis, resim, karikatür veya sair vasıta ve su- I 
retlerle faaliyette bulunanlar veya propaganda 
yapılan üç aydan iki seneye kadar hapis ceza- I 
siyle cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbül eden- I 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunda yazılı fiiller ba
sın yoluyla işlendiği takdirde, suç, konusunu ih
tiva eden mevkuteler ve sair basılmış eserler 
sulh hâkimi karariyle toplattırılaJbilir. 

BAŞKAN — Bu maddenin tadili ile ilgili iki 
takrir vardır. Okutuyorum. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini I 

arz ve teklif ederiz. 
Madde 5. — Bu kanunda yazılı fiiller basın I 

yoluyla işlendiği takdirde, suç konusu teşkil et
tiği sulöı hâkimliğince karara bağlandığında I 
mezkûr mevkuteler ve sair basılmış eserler ay- I 
nı maihkeme karariyle toplattırılabilir. I 

Aydın Aydın I 
iskender Cenap Ege Fikret Turhangil I 

BAŞKAN — Komisyonun bu husustaki mü- I 
talâası nedir efendim? I 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — İştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru 

bozan bâzı fiiller hakkında Kanunun: I 
5 nci maddesine bu fıkranın eklenmesini arz 

ve talebederim. 
«Sulh hâkimi karariyle toplatılan mevkute- I 

ler ve sair basılmış eserler toplatıldıktan sonra | 
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suç sabit görülmezse Hükümetçe tazminat öde
nir» ilâvesi Anayasa hükümlerindendir. 

İstanbul 
Eifât öztürkçine 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZlHNl BETlL (Tokat) — îştiraz et
miyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. —• Bu kanunda yazılı fiillerle il
gili olarak iftira suçunu işliyenler hakkında, 
Türk Ceza Kanununun 285 nci maddesinde yazı
lı cezalar bir misli artırılarak hükm.olu.ııur. 

BAŞKAN — Maddenin tadili hakkında tak
rir vardır. * 

C. Senatosu Başkanlığına 
6 nci maddeye aşağıda yazılı fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
«Bu maddeyle verilecek cezalar tecil olun

maz.» 
Aydın Tunceli 

Fikret Turhangil M. Ali Demir 

BAŞKAN — Encümenin mütalâası var mı?... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZEHNl BETlL — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Encümen iştirak etmiyor. Tak
riri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Madde hakkında diğer önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru 

bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 6 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif eylerim. 

Madde 6. — Bir kimse bu kanunda yazılı fi
illerle ilgili olarak doğru olmadığını bildiği isnat 
ve ihbarlarda bulunan, veya yaptığı isnat ve ih
barlar hakikate aykırı olarak meydana çıktığı 
takdirde işbu isnat ve ihbarları yapanlara ihbar 

— 176 ~~ 



C. Senatosu B : 43 5 . 3 . 1962 Û : 1 
eylediği suça mürettebolan ceza bir misil artırı
larak hükmolunur. 

Manisa 
Ferit Alpiskender 

Eskişehir 
Gavsi Uçagök 

Aydın 
Fikret Turhangil 

5 . 3 . 1962 

Rize 
Necip Danışoğlu 

Adana 
Sakıp önal 

Aydın 
iskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanuna giren suçlarda hazır
lık tahkikatı bizzat Cumhuriyet savcıları veya 
yardımcıları tarafından yapılır. 

Askerî yargının görevli olduğu hallerde ha
zırlık tahkikatı bir askerî hâkim tarafından ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Muhte

rem Başkan, sayın senatörler. 
Yedinci maddeye kadar gelmiş bulunmakta

yız. Bu arada kanunun müstaceliyetine binaen ka
nunun ruhuna ait, esasına müessir tadil teklifleri 
reddedilmiş bulunmaktadır. 

Ancak bundan evvel vâki olan tecrübeleri
miz bize göstermiştir ki, Millî Birlik Hükümeti 
devrinde aslı astarı olmıyan, yüzbinlere varan 
imzasız ihbarlar yapılmış ve en nihayet Millî Bir
lik Hükümeti, bizzarur, bir tamimle imzasız ih
barların muteber bulunmadığı hususunu tebliğ 
etmiştir. Bu madde dolayısiyle de imzasız, 30 ku
ruşluk bir posta pulu, 16 kuruşluk bir dilekçe 
ile ve ismi meçhul şahısların yapacakları ihbar
lar neticesinde vatandaşlarımızın ıstıraba düşe
cekleri bir hakikattir. Çünkü tecrübesi yapıl
mıştır. Bu yönden bu maddeye bir ilâve yapıl
ması teklifi, Yüksek Başkanlığa tarafımdan su
nulmuştur. Bendeniz, maddenin esasına dokun
muyorum. Sadece bir ilâve yapmak suretiyle 
ilerde meydana gelecek haksızlık ve adaletsizlik
leri peşinen önlemek gayesini gütmekteyinu im
zayı ve sarih adresi ihtiva eylemiyen, bu kanu
na giren suç ihbarlarının takibatını savcıların 
nazara almamasını ihtiva eden bir takriri Baş
kanlığa vermiş bulunuyorum. Bunun için konuş

mak mecburiyetini hissettim. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon. 

SÖZCÜ ZtHNÎ BETlL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu kanun teklifinin ihtiva 
ettiği suçlar, re'sen takibedilebileeek suçlar
dır. Bizim Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
muz re'sen takibedilebileeek suçlar için, Cum
huriyet müddeiumumilerinin, ne suretle olur
sa olsun, suç işlenildiğine muttali oldukları tak
dirde tahkikata girişeceklerini söyler. Binaena
leyh, tahkikata girişmek için, Cumhuriyet müd
deiumumiliğine imzalı dilekçe ile u t a r veya 
şikâyette bulunmaya lüzum yoktur. Muhterem 
arkadaşlarım, endişeye mahal yoktur. Cumhu
riyet müddeiumumisi, diğer suçlarda tahkika
tı nasıl yapıyorsa, kanun teklifinin getirdiği 
suçlarda da öyle yapacaktır, istisnai bir usule 
Komisyonumuz lüzum görmemektedir. 

BAŞKAN — Takrir sahibinin izah'atı ile 
encümeni dinlediniz şimdi takriri okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
7 nci maddeye son fıkra olarak aşağıda ya

zılı hususun eklenmesini teklif ederiz. 

Bu kanun şümulüne giren suçlar dolayısiy
le yapılacak tahkikatlarda imzasız veya hüvi
yeti tesbit olunamıyan muhbirlerin ihbarları 
tahkikata esas kabul edilmez. 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

Aydın 
Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında dört tak
rir vardır. Okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Fevkalâde hallerde alınacak tedbirlere taal

lûk eden kanunların zaman bakımından takyid-
edilmesi tabiî bulunduğuna göre; müzakeresi 
yapılmakta olan tasarının 8 nci maddesinin aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde tadilen kabulünü arz 
ve teklif eyleriz. 
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Madde 8: Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer ve bir yıl için mer'idir. 

Tekirdağ Bitlis 
tSelâmi Üren Cevdet Geboloğlu 
Kastamonu Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna Mehmet Çamlıca 
G-iresun 

Sabahattin Orhon 

Yüksek Başkanlığa 
Fevkalâde ahval dolayısı ile alınacak tedbir

lerin muvakkat olması hukukun umumi pren
siplerindendir. Bu itibarla 8 nci maddenin so
nuna : x 

Bir sene sonra kendiliğinden yürürlükten 
kalkar. 

Fıkrasının ilâvesini arz ve teklif eylerim. 
5 .3 .1962 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

Cumhuriyet iSenatosu Başkanlığına 
8 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesi arz 

olunur. 
Bu kanun yayımı tarihinden itibaren bir se

ne sonra yürürlükten kalkar. 

Aydın Aydın 
İskender Cenap Ege Fikret Turhangil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
8 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 

Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer,- yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren iki yıl için muteberdir. 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

BAŞKAN — Tekliflerin hepsi de kanunun 
bir zamanla tahdidini tazammun etmektedir. 
Prensip budur. Komisyon iştirak etmiyor. Ka
nunun bir zamanla mukayyet olması hususunu 
oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. Prensip kabul edilme
diğine göre müddetleri «yunuza sunmaya lü
zum kalmamıştır. 

Maddeyi olduğu gibi oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

5 . 3 . 1962 O : 1 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, kanunun heyeti umumiyesini oyunu
za sunmadan, lehte ve aleyhte söz istiyenlere 
söz vereceğim. Yalnız, arkadaşlarım dağılmasın. 
15 imzalı bir takrir vardır. Buyurun Halit 
Zarbun, kanunun aleyhinde. 

HALtT ZARBUN (Gümüşane) — Yüksek 
Senatonun muhterem üyeleri, yapılan Anayasa
yı, her hangi şekilde olursa olsun her türlü taar
ruzdan masun kılmak esası teşkil etmektedir. 
Ve buna uygun bir maksat güdülmektedir. 

Mer'i Anayasa esasen halkoyuna sunulmuş 
kabul edilmiştir. 

27 Mayıs hareketine gelince, bu, o gün mem
leketin idari ve siyasi kaderini muvafık muh.-ı-
lif elinde bulunduran insanların lüzumsuz tariz
leri gaflet, kin ve ihtiraslarının bu milleti sürük
lemekte olduğu ve hem hâdiselerin önlenmesi 
için ordumuzdan duruma müdahale etmek mec
buriyetinin doğuş günüdür, bugün yani 27 Ma
yıs Türk milletinin takdir ve tasvibini kazanmış
tır. Ve 27 Mayısı meşru kılmıştır. 27 Mayısın meş
ruluğu o gün bugün münakaşa edilmemiştir. 
Kaldı ki, bu meşruluk halkoyundan geçmiş ve 
bugün yürürlükte olan. Anayasanın fikir olarak 
başında ruh olarak bütün metninde mündemiç 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün memleketin sebepleri şu veya bu fakat 

bir huzursuzluk kelimesiyle ifade etmeye çalış
tığımız birtakım ruhi, iktisadi, siyasi, ve idari 
sıkıntılar içinde bulunduğunu kabul etmemek 
insaf ve iz'ana sığmaz böyle bir vasatta Hükü
met idaresi mesuliyeti omuzlarına yüklenenlerin 
çok mesai sarf etmesi ve hattâ olağanüstü tedbir
lere başvurması ve her ne pahasına olursa olsun 
bu sıkıntıları gidermek huzuru tesis ve memle
keti normal temposuna icra etmek için elinden 
geleni yapmaya mecbur bulunması da gayet ta
biî telâkki edilmek lâzımdır. Ancak bu tedbirle
rin yolu basiretli bir Hükümet bugün Senato
muza sunulmuş olan bu kanun tasarısı değildir. 
Çünkü bu tasarı Anayasaya insan haklarına ay
l a n bulunmaktadır. Esas huzursuzluğun bu ka
nun çıktığı zaman başlıyacağına, kötü niyetlerin 
bu kanun gölgesinde melanetlerini idameye de
vam edeceklerine, yalanın iftiranın daha yaygın 
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bir hal alacağına muhakkak nazariyle bakmak
tayım. 

Muhterem arkadaşlar, hal böyle iken Hükü
metin parti liderinin gölgesi arkasına sığınarak 
bu tasarıyı getirmesindeki maksadı bir türlü an-
lıyamıyorum. Bu kanun bir azmin ifadesi mi, 
yoksa memleketi demokrasiden uzaklaştırma he
vesinin bir başlangıcı mıdır. 

Bu görüş ve düşünüş içerisinde bu kanunun 
reddedilmesini Yüksek Senatodan saygılarında 
dilerim. 

BAŞKAN — Lehte söz Sayın Nüvit Yetkin'-
indir. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlarım ; huzurunuzda müzakeresini ikmal et
tiğimiz kanunun sonunda ve lehte, şahsi kanaa
timi arz ederken kısa bir süre önce yine yüksek 
huzurlarınızda yapmış olduğum bir konuşmadan 
bir cümlenin tekrarına izin vermenizi istirham 
edeceğim. Bütçenin tümü üzerinde konuşurken 
huzursuzluğa işaret ederek demiştim, ki : 

«Millî huzurunuzu, çok mühtacolduğunuz ce
miyetin huzurunu tahdideden ve ifsat eden ve 
çeşitli istikametlerden gelen tesir ve hareketlere 
karşı söylenecek yegâne şey, bu memleketin, 
Atatürk ilkeleri ile, 27 Mayıs İnkılâbı ile ve de
mokratik rejimin ruh ve tatbikatiyle sahipsiz 
olmadığıdır.» Evet arkadaşlar, bu memleketin 
bir sahibi vardır. Şimdi bunun çok veciz bir nu
munesini gördük. Bu memleketin sahibi var
dır. Bu memleketin sahibi, pürüzsüz bir 
seçimle iktidarı devralmış, bütün meşru 
kuvvetleri üzerinde toplıyan Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. (Alkışlar) 

*T. B. M. Meclisi bugün Türkiye'nin kaderi
ne sahip bulunduğunu bir kere daha ispat imkâ
nını bulmuştur. Muhalefeti ile ve iktidar grup
ları ile Türk seçmeninin oyları ile Türk Milleti
ni temsil kudretini haiz olan T. B. M. Meclisinin, 
bir Tedbir Kanunu üzerinde, cemiyetin temelle
rini sarmakta olan, rejimi tehlikeye düşürmek 
istidadı gösteren bir davranışın, bir tutumun, 
karşısında yekpare bir kaya gibi bir araya gel
menin muhteşem manzarasını göstermektedir. 
Binaenaleyh, Sayın Halit Bey arkadaşımız müs
terih olsunlar. Bu hal demokrasinin geriye gidi
şini ifade etmez. Bu, gelecek olan her türlü teh
likenin önlenmesine muktedir olmanın muhteşem 
ifadesidir. Muhterem arkadaşlarım, T. B. M. M. 
nin başta gelen görevi millî menfaatleri ihlâl ede-
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bilecek veya memleketin huzurunu ifsadedebile-
cek tasaddilere karşı tedbir almaktır. Bu her de
mokratik memlekette Meclislerin başta gelen va
zifesidir. 

Gün gelir memlekette Yüksek Meclis lüzum 
görür, kısmî veya umumi örfi idare ilân eder. 
Anayasa buna yetki vermiştir, örfi idare ilân 
edilince, vatandaşın birtakım Anayasa ile temin 
edilmiş olan hakları, hürriyetleri de muvakkat 
zaman için örfi idareyi gerektiren tehlikeler 
mevcudolduğu müddetçe kısılması, meselâ, pos
ta müraselâtı, seyahat, ikamet hürriyetleri tak-
didedilebilmesi demektir. Türk milletinin mü
messilleri olan sizler, Yüksek Meclis, 

Şimdi, cemiyetin nizamını ihlâl etmekte olan, 
iktisadi, içtimai, siyasi, yönden muhtaçolduğü 
huzuru sarsan fiillere karşı Yüksek Meclis şim
di bu nizamı koruma tedbirleri üzerindedir, bu 
tedbirleri ikmal etmek durumundadır. Cumhuri
yet Senatosunu davranış ve aldığı karardan do
layı tebrik ederim. 

Sabrınıza teşekkür eder hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; kanunun 
açık oya sunulması hakkında iki tane önerge var
dır. Biri, 19, diğeri 15 imzalıdır. (Geri alsınlar, 
sesleri) Efendim, bir iki üyenin, imzasını geri 
alması bir mâna ifade etmez. En az Ibeş kişinin 
geri alması lâzımdır. Onun için önergeyi oku
mak mecburiyetindeyim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru 

bozan bâzı fuller hakkındaki kanunum oylanma
sının açık oyla icrasını İçtüzük ahkâmına göre 
teklif ederiz. 

Aydın 
Fikret Turhamgil 

Zonguldak 
Remzi Baltan 

Gaziantep 
Nizamettin özgül 

Tunceli 
(M. Ali Demir 

Eskişehir 
Naci Toros 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlıt 

içel 
Talip özdolay 

Niğde 
Kudret Bayhan 

Aydın 
t. Cenap Ege 

'Manisa 
Şevket Koksal 

ıSamsun 
FetJhi Tevetoğlu 

İzmir 
Hilmi Onat 

Kayseri 
Hüsnü Dikeçligil 

Bursa 
thsan Çağlayangil 
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îçel 
Oavid Okyayüz 

Manisa 
Emin Açar 

Ü. Senatosu B : 43 
Antalya 

Mehmet Ilku'çan 
Adana 

ıSakip önail 
Trabzon 

Reşat Zaloğlu 

(imzamızı geri alıyorum, sesleri.) 
BAŞKAN — Sayın Turhamgil, Bayhan, Bal

tan, özgül ve Koksal arkadaşlarımız imzalaıını 
geri aldıklarından önerge hükümden düşmüştür. 

Ancak, yeni bir önerge gelmiştir okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru 

bozan bâzı fiiller hakkındaki kanun teklifinin 
açık oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Bitlis Erzurum 
Cevdet Geboloğlu Rahmi Sahalan 

Muş * Giresun 
İhsan Âkpolat Sabahattin Orhon 

Bingöl Sivas 
Sabri Topçuoğlu Hulusi Söylemezoğlu 

Siirt Adıyaman 
Lâtif Aykut Halil Ağar 

Bolu Tekirdağ 
Sırrı Uzunhasanoğlu Selâmi Üren 

Sivas Gümüşane 
Rifat öçten Halit Zarbım 

Tokat Sivas 
Osman Hacıbaloğlu Ahmet Çekemoğlu 

Tunceli Diyarfbakır 
M. Ali Demir Azmi Erdoğan 

5 . 3 . 1962 0 : İ 
BAŞKAN" — Bu önerge karşısında kanunun 

(tümünü açık oya koymamız [gerekmektedir. 
(Gürültüler, isimler okunsun sesleri.) 
Hepsinin imzası vardır. İmzaların hepsi mu

teberdir. Burada uydurma imza bulunmaz. 
(Takrir sahiplerinin isimleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, takrirdeki imzaları 
söyledik. Hiçbiri imzalarını ıgeri almıyorlar. Bi
naenaleyh tasarıyı açık oya arz edeceğim. 

Kabul edenler'beyaz, kabul etmiyenler kırmı
zı, çekinserler yeşil rey kullanacaklardır. 

(Açık oylama yapıldı.) 

BAŞKAN —• Oyunu kullanmıyan var mı 
efendim? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir, 

Muhterem arkadaşlar, tasnif muamelesi bi
tinceye kadar şunu arz edeyim; yarın saat 10 da 
Birleşik toplantı ve 15 te de Senato toplanacak
tır. Çıkacak bir, iki müstacel kanım vardır. On
dan sonra tatil kararı almak zarureti hâsıl ola
caktır. 

Oylama neticelerini arz ediyorum. Oya, (133) 
üye katılmıştır. (100) kabul, (21) ret, (12) çe
kimser vardır. Muamele tamamdır. Kanun (100) 
reyle kabul edilmiştir. 

Yarın saat 10 da yapılacak Büyük Millet 
Meclisi Birleşiminden sonra saat 15 te toplanmak 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 21,55 
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Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanuna verilen oyların 

TABU ÜYELER 
Ekrem. Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersti 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğra 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Mehmet Şükran Özkayn 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Marasur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

sonucu 

Üye sayısı 186 
Oy verenler : 133 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 21 
Çekinserler : 12 

Oya katılmayanlar : 51 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Oağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Alili Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENIZLI 
Calhi't Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuiksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçjagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nıizamettdn özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlıı 
Rifa't öztürkçiıne 
Sabahattin Tanman 
Bere. Turan 

IZMlR 
izzet Birant 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahımet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dioekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuiunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğkı 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
7eki Kumrulu 

RtZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettain Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil öoşjkunoğiu 

YOZGAT 
Sadıık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 
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ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidöğan 
Tevffik İtici 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLEN ÜYELER 

öevat Açıkaim 
Enver Akoğltı 

Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Er gün 
Enver Kök 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
ADANA 

Sakıp önal 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
BÎTLÎS 

Cevdet Getooloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İSTANBUL 
Ethem Menemeneioğlu 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SÎIRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet ÇekemioğİTk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Haçıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf. Deımirdağ 

[Çekinserler] 
ADANA 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

DİYARBAKIR 
Aarni Erdoğan 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

TABİÎ ÜYE 
Sezai O'Kan 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Kadri Kaplan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zereu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BILECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Baş. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (t. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyiirek 
Nurullah Esat Sümer 
(I.) 
özel Şahingiray 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzaıt özerdemli 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
(1.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Alî Rıza Ulusman (t.) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (î.) 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Muammer O'buz 
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MANİSA 

Orhan Süeraan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliva 

MARDİN 

Kemal Oral 

Abdülkeıim Sara<;<>ğlu 

NİĞDE 

İzzet Gener 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu (B.) 

Reşat Z al oğlu 

URPA 

Esat Mahmut Karakuri 

G. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıner 
Hasa ti Kanca I 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Rurbanottan Vhv 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

: 1 
: 1 

Yekûn 2 
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Dönem : 1 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkın
da Millet Meclisince kabul olunan kanun teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 2 /162, 

C. Senatosu 2 /11 ) 

• Nötr: M. Meclisi S. Sayıst : 51 

Millet Meclisi 
JCfenel Sekreterliği 8. S. 1962 

Kanunlar 3Iüdürlüğü 
Sayı : 1390-6186 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve huzunı bozan bâzı fiiller hakkındaki kanun teklifinin, 
Millet Meclisi Genel Kurulunca 3.3.1962 tarihli 62 nci Birleşimde öncelik ve ivedilikle kabul 
edilen metni ile kanun teklifi dosyası ilişik ola fak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

NOT : Bu teklif 2.3.1962 talihinde Başkanlıkça Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerin
den mürekkep Geçici Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 3.3.1962 tarihli 62 nci Birle
şiminde de görüşülerek öncelik ve ivedilikle kabul edilmiştir, 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anyasa ve Adalet Komisyonu 4.3,1962 

Esas No. 2/11 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakan ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı ve İzmir Mil
letvekili Ragıp Gümüşpala, Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ekrem 
Alican, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Osman Bö-
lükbaşı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal 
taraflarından 2 Mart 1962 tarihinde verilen, Millet Meclisi Genel Kurulunca 3.3.1962 tarih
li 62 nci Birleşimde öncelik ve ivedilikle kabul edilen (Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzunı bozan bâzı fiiller hakkında kanun teklifi), Yüksek Başkanlığın 4 Mart 1962 tarih ve 
467 sayılı yazısiyle Komisyonumuza havale edilmekle, komisyonumuzun 4.3.1962 tarihli top
lantısında teklif sahiplerinden Osman Bölükbaşı ve İsmail Rüştü Aksal ve Hükümet adına Ada
let Bakam Sahir Kunıtluoğlu hazır oldukları halde ve İçtüzüğün 40 ncı maddesine göre müte* 
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lıassıs olarak davet edilen .Prof. Dr. Bahri Savcı, Doç. Dr. Muammer Aksoy'un dinlenilmeleri 
suretiyle incelenilmiş ve aşağıdaki karara varılmıştır : 

1. Kanun teklifi, 9 madde halinde yazılmış bulunmaktadır, 
Kanun teklifinin 4 bentten terekkübeden 1 nci maddesi, 27 Mayıs 19G0 Devriminin meşru

iyetini korumak, 2 nci maddesi, insan hak ve hürriyetlerine dayanan cok partili demokratik 
nizamı tehdideden ve bu nizam yerine totaliter bir rejim getirmek istiyen tahrikleri önlemek 
ve 4 ncü maddesi ise, yurdumuzda faaliyette bulunmuş veya bulunmakta olan siyasi partile

re nıensubolanların veya oy vermiş bulunanların, vatandaşlar arasında husumet ve intikam 
hisleri doğuracak şekilde, topyckûn kötülenraelerine engel olmak maksadını taşımaktadır. 

3 ncü madde, 1 nci maddenin A, B ve D bentleriyle 2 nci maddede yazılı suçların tekevvü
nü için aleniyet şartını koymakta, 5 nci mad le suç konusunu ihtiva eden mevkute veya sair 
'basılmış eserlerin ancak mahkeme kararı ile toplatilabileceğini zikretmekle. fi nci madde, bu 
kanunda yazılı suçlarla ilgili olarak iftira suçu işlemiş bulunanlara Türk Ceza Kanununun 
285 nci maddesindeki iftira cezasını iki kat olarak vermekte, 7 net maddesi, bu kanuna giren 
suçlara ait hazırlık tahkikatının bizzat Cumhuriyet Savcıları veya yardımcıları tarafından ve 
askerî yargı organlarının görevdi oldukları hallerde de bir askerî hâkim tarafından bizzat ya
pılması lüzumunu tesbit etmekte, 8 ve \\ ncu maddeleri de, kanunun yayımı tarihinde yürür
lüğe gireceğini ve Bakaııar Kurulu tarafından yürütüleceğini belirtmektedir . 

2. Anayasamız; (Başlangıç) kısmında 27 Mayıs 1960 Devrimini, Anayasa ve hukuk dışı tu
tum ve davranışları ile meşruluğunu kaybetmiş bir iktidar;! karşı Türk Milleti tarafından diren
me hakkmm kullanılması olarak vasıflandırmakta, geçici 4 ncü maddesinde, bu devrimin, nor
mal demokratik rejimi bütün teminatiyle kurmak amacı ile gerçekleştirilmiş ve yürütülmüş ol
duğunu ifade etmekte, 2 nci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin (Başlangıç.) kısmında- belirti
len temel ilkelere dayandığını ve 156 nci maddecinde de (Başlangıç) kısmının. Anayasa metnine 
dâhil olduğunu açıklamaktadır. 

O halde bu Devrim, meşruluğunda hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde tereddüt gösteremiyeceği 
bir Devrimdir. 

Bir zamandan' beri yurdumuzda bu devrimi yersiz, haksız veya. gayrimeşru göstermek, zede
lemek, ayrıca demokratik nizamın Türkiye'de yüriUiilemiyeecği kanaatini yaymak maksadiyle 
çeşitli unsurlar tarafından çeşitli tahriklerde bulunulduğu ve son zamanlarda bu tahriklerin büs
bütün artırılması suretiyle hürriyet nizamının, hattâ millet bütünlüğünün ve vatanın bekasının 
ciddî tehlikelere mâruz bırakıldığı hepimiz tarafından üzüntü ile müşahede edilen bir gerçektir. 

Hürriyet nizamını yok etme hareketlerine karsı hürriyet nizamı içinde tedbir alma ve bu cüm
leden olarak o hareketleri suç sayma, hukukun genel prensiplerine aykırı değil, bilâkis uygun
dur ve bu, hürriyet nizamı içinde yaşama azim ve kararında, olan milletler için sadece bir hak 
değil, aynı zamanda bir vazifedir. 

Kanun teklifi, Anayasamıza uygundur. Zira, 27 Mayıs .1960 Devriminin yersiz, haksız veya 
gayrimeşru olduğu yolundaki tahrikler, demokratik, nizamın, insanların temel hak ve hürriyetleri
nin zamanla yok olmasını intacedebilecek bir mahiyet taşımaktadırlar. 

Keza, demokratik nizamın Türkiye'de yürütülemiyeeeğİ ve yerine totaliter bir rejim getirmek 
gerektiği kanaatini yaymak istiyen hareketler de, hangi sebeplere istinadett irilmek istenilirse iste
nilsin, hangi kaynaklardan ve ne suretlerle gelirse gelsin, Anayasa düzenimizi esasından bozabile
cek hareketlerdir. 

Anayasamız, muhtelif hükümleriyle, Devleti, demokratik nizamı muhafaza etmek, insanların 
temel hak ve (hürriyetlerini sınırlayıcı hareketleri ortadan kaldırmak için tedbirler almak ile de 
vazifelendirin iştir. 

Gerçi, kanun teklifi, sadece Devletin bu vazifesinin ifası maksadiyle, Anayasamızın 20 nci mad
desinde yer alan düşünce ve kanaat hürriyetiyle 22 nci maddesinde yer alan basın ve haberalma 
hürriyetini, yeniden ve tahdiden tcfto'it edilmiş bulunan belli fiilleri suç saymak suretiyle, sınırla
makta, m de, bu sımrlfima, 11 ve 22 nci maddelerinde konulan sınırlama kayıt ve şartlarına ta-
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manıen uygun bulunmaktadır. Zira, sınırla inada Anayasanın sözüne ve ruhuna hiçbir aykırılık 
yoktur. Filhakika; kanun teklifinde, yargı organları dışında kalan organlardan 'hiçbirisine in
sanların temel hak ve hürriyetlerini smırlıyan kararlar alma yetkisi tanınmamıştır ve yargı or
ganlarına tanınan bu yetki, yeniden ve tahdiden tesbit edilmiş bulunan belli suçlara hasrolunmuş
tur. Keza, .kanun teklifinde, yasama, yürütme ve idare organlarının, ister iktidarda ister muha
lefette olsunlar siyasi partilerin ve siyasi şahsiyetlerin hareket ve faaliyetlerinin murakabe edi-
lemiyeeeği konusunda (hiçbir hüküm yoktur. Yargı organlarının kesinleşmiş karar ve hükümleri
nin tenkidini meneden bir hüküm de yoktur. Sadece, Yüksek Adalet Divanınca veya sair yargı or
ganlarınca verilmiş ve kesinleşmiş bulunan karar ve hükümlerin ancak kötülenmesi hali, diğer 
iki şartın da tahakkuku kaydiyle, yani 27 Mayıs 1960 Devrimini zedelemek maksadiyle ve zo-
deliyebileeek .şekilde yapılmış olmak şartlariyle, suç sayılmıştır. 

3. Kanun teklifinin 4 ncü maddesi, millî bütünlüğümüzü ve millî güven ligimizi sağlama ve 
muhafaza etme, siyasi düşünce ve kanaat ayrılıklarından dolayı vatandaşlar arasında husumet ve 
intikam hisleri doğurabilecek tahrikleri önleme maksadını gütmekte ve siyasi partiler arasındaki 
demokratik mücadeleyi önleyici veya sınırlayıcı her hangi- bir kayıt ihtiva etmemektedir. 

Hulâsa komisyonumuz; kanun teklifinin, mevcudiyeti aşikâr bir şekilde beliren bir ihtiyacı 
karşılamak için hazırlanmış bulunduğu, Anayasamıza aykırı değil, bilâkis uygun olduğu, sözün
de ve ruhunda, iktidarın serbest seçimden gelmesi, iktidar tarafından yapılan her çeşit icraatın 
Anayasa sınırları içinde olması ve kontrol altında bulunması, insanların hürriyet düzeni içinde 
yaşamaları şeklinde özetlenebilecek demokratik prensiplere aykırı hiçbir kayıt taşımadığı kanaa
tine varmıştır. 

4. Kanun teklifi, Komisyonumuzca; Millet Meclisince kabul olunan metin üzerinde hiçbir de
ğişiklik yapılmaksızın çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Şeref Kayalar 

Üye . 
Refet Aksoyoğlv 

Üye 
Hazım Dağlı 

Sözcü 
Zihni Betil 

Üye 
A. Artu.s 

Üye 
Fethi Başak 

Üye 
Söz hakkım /aiıahi'ıız 
Ahmet ÇeJc-enıoyiu 

Kâtip 
Muhalefet şerhlimi ekinidir 

Halil Ağar 
Üye* 

Adil Ünlü 

Üye 
Söz hakikıım mahfuz 

İzzet Biran! 
Üye 

Kâmil Coşkunoffl u 

Üye 
Ekrem Acuntr 

Üye 
Söz (hakkım mahfuz 
0. Saim Sar-Kföllü 

Üye 
Zeki Kumrulıı 

Üye 
Ömer Lııt'fi Bozcah 

Toplantıda hıvl ııınaanadı 

Muhalefet şerhi 
1. Kanunun yazılış* şekline göre tatbikatçıya müşkülât doğuracağı ve betahsis aleniyet 

unsurunun matufiyeti bulunan Türk Ceza Kanununun 153 ncü maddesi muvacehesinde, 
halk kütleleri arasında tezvirat ve binnetice huzursuzluk doğuracağı kanaatinde olduğun
dan, 

2. A bendi D bendini de kapsadığından bu bendin kanundan çıkarılmasını ve E ben
dinde «ileri sürül enleı» kelimelerinin evveline aleniyet kelimesinin ilâvesi; 

3. 1 nci maddenin (A), (B) bentlerindeki (Söz) kelimesinin Anayasanın 11/2 madde
sindeki hakkın ve hürriyetin özüne dokunduğu kanaatinde olduğumdan Kanuna kısmen 
muhalifim. 

Kâtip 
Holü Ağar 

0. Senatosu (S. Sayısı : 46 ) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Anayasa nizamını, Millî Güvenli]" ve hıısuru 
bozan bâzı fiiller hakkında Kanun 

MADDE 1. — A) Anayasa ve hukuk dışL 
tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybet
tiği Türkiye Cumhuriyeti Anayasasiyle de tes-
bit edilen Demokrat Parti iktidarına karşı di
renme hakkını kullanarak, normal demokratik 
rejimi bütün teminatiyle kurmak anıaeiyle, 
Türk Milletinin gerçekleştirdiği 27 Mayıs 1960 
Devrimini, söz, yazı, haber, havadis, resim, ka
rikatür veya sair vasıta ve suretlerle, yersiz, 
haksız veya gayrinıeşru gösterenler veya üstü 
kapalı da olsa nıâtufiyeti belli olacak .şekilde 
böyle göstermeye çalışanlar; 

B) 27 Mayıs 1960 devrimini zedeliyebile-
eek şekilde : 

Bu devrimin neticesi olarak Yüksek Adalet 
Divanınca veya sair kaza mercilerince verilmiş 
ve kesinleşmiş olan karar ve hükümleri, söz, 
yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya «.sair 
vasıta ve suretlerle kötüliyenler veya üstü ka
palı da olsa mâtufiyeti belli olacak şekilde kö
tülemeye çalışanlar veya mahkûm edilenlerin 
mahkûmiyetlerime esas teşkil eden fiillerini ya
hut şahıslarını övenler veya neticelenmiş hazır
lık, ilk, son tahkikat veya infaz safhalariyle 
ilgili resim, hâtırat, röportaj yayanlar veya be
yanat verenler; 

C) Mahkûmiyetlerinin infazı süresince, 
«B» bendinde sözü geçen mahkûmlara atfen. 
siyasi veya 27 Mayıs 1960 Devrimini zedeleyi
ci 'mahiyette veya uydu rm a beyanatı basma ve
renler veya basın yoluyla yayanlar veya alenen 
nakledenler; 

D) 27 Mayıs 1960 Devrimini yersiz, hak
sız veya gayrinıeşru gösterecek surette, fesh
edilmiş Demokrat Partinin iktidarını övenler 
veya müdafaa edenler; 

E) Mensuboldukları partinin, feshedilmiş 
Demokrat Partinin devamı olduğunu ileri sü
renler veya her hangi bir parti lehine bu tarz
da faaliyet gösteren veya propaganda yapan
lar; 

Bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasiy-
le cezalandırılır. 

CUMHURİYET SENATOSU ANAYASA VE 
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ÜTTÎĞt 

METÎN 

Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru 
bozan bâzı fiiller hakkında kanun teklifi 

ıMADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S . Sayısı T46) 



Millet Meclisi metni 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyetinin Ana
yasa ile teslnt edilmiş temel vasfı olan insan 
hak ve hürriyetlerine dayanan çok partili de
mokratik nizamı, söz, yazı, haber, havadis, re
sim, karikatür veya sair vasıta ve suretlerle, 
zedelemeye veya tehlikeye düşürmeye matuf 
olarak kölüliycnier veya bu nizamın Türkiye'
de yürütülemiyeeeği yolunda propaganda ya
panlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde, birinci maddede yazılı 
cezalar uygu la m r. 

MADDE 3. Birinci maddenin A, B, ve D 
bentleriyle ikinci maddede yazılı suçların te
kevvünü i cin Türk Ceza Kanununun 153 nen 
maddesindeki aleniyet şarttır. 

MADDE 4. — Kanunların himayesinde evvel
ce faaliyet göstermiş veya faaliyet göstermekte 
bulunan her hangi bir siyasi partiye mensup 
olanları veya oy vermiş bulunanları tezyifkâr 
sı fatlarla i opyekfin kötüliyerek, vatandaşla r 
arasında husumet ve intikam hisleri doğuracak 
veya tahrik edecek mahiyette söz, yazı, haber, 
havadis, resim, karikatür veya sair vasıta ve su
retlerle faaliyette bulunanlar veya propaganda 
yapanlar üe aydan iki seneye kadar hapis eezn-
siyle -.cezalandırılır. 

MADDE 5. Bu kanunda yazılı fiiller ba
sın yoluyla işlendiği takdirde, suç konusunu ih
tiva eden mevkuteler ve sair basılmış eserler 
sulh hâkimi knrariyîe toplattınlabilir. 

MADDE 6. — Bu kanunda yazılı fiillerle il
gili olarak iftira, suçunu işiiyenler hakkında, 
Türk Ceza Kanununun 285 nei maddesinde ya
zılı cezalar bîr misli artırılarak hükm olunur. 

MADDE 7. ••-- Bu kanuna giren suçlarda ha
zırlık tahkikatı bizzat Cumhuriyet savcıları ve
ya yardımcıları tarafından yapılır. 

Askerî yargının görevli olduğu hallerde ha
zırlık tahkikatı bir askerî hâkim tarafından ya
pılır. 

MADDE 8. 
riirlüge girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu vürütür, 

Cumhuriyet Senatosu metni 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul «dilen 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
acü madde aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. - - Millet Meclisince kabul edilen 
nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
ncı madde aynen kabul edilmiştir. , 

MADDE 7. — Milet Meclisince kabul edilen 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet MeeEsince kabul edilen 
nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 
nen madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Stenatosıı ( S. Sayısı : 46 ) 




