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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tekel idaresinde yapılan soruşturma hakkın
daki beş kişilik komisyon raporunun görüşül
mesi, eski Tekel Bakanı Suat Hayri Ürgüblû'-
nün, yazılı savunmasının almması için, 15 gün 
sonraca bırakıldı, 

Matbuat Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısmm görü

şülmesine devam edilerek üç maddesi daha ka
bul edildi. 

Çarşamba günü saat 10,30 da toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Konya Kocaeli Ankara 
T. E. Stlay S. Pek E. B. Ergun 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Şemsettin Oünaltay 
KÂTİPLER : Sedad Fek (Kocaeli), Naşit Fırat (Samsun). 

BAŞKAN —- Oturuaı açılmıştır. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Matbuat Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve İçişleri Komisyonları raporları (1/12 

BAŞKAN — Maddelerin görüşülmesine de
vam ediyoruz. 35 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 35. — I. a) İddianamenin son tah
kikatın açılmasına mütaallik kararma bir cürme 
ait herhangi soruşturma kâğıtları ve vesikaları 
duruşmada okunmazdan evvel neşri yasaktır. 
Ancak mahkemenin veya Cumhuriyet savcısının 
müsaadesi ile bütün gazetelere birden icrası lâ-
zımgelen tebliğlerine tevfikan bu vesikaların 
neşri caizdir. 

b) İspatı caiz olmıyan sövme ve hakaret 
dâvasına ait zabıtların ve buna mütaallik şikâ
yetnamelerin aynen veya hulasaten neşri yasak
tır. 

c) Münderecatı umumi âdap ve ahlâka do-
kunabilen adli tıp raporlarının, neşri yasaktır. 

d) Yargılamanın gizli olması kararlaştırı
lan dâva zabıtlarının, mahkemenin müsaadesi 
olmaksızın neşri yasaktır. 

e) Ceza tahkikatı başladıktan sonra ilk so
ruşturmada sorgu yargıcının muvafakati ile 
ve hazırlık soruşturması sırasında yalnız Cum

huriyet savcısının emriyle yapılmakta olan so
ruşturma ve adli muamelelere mütaallik havadis
lerin ve ıcürmü yapanlarla beyanlarla cürme kur
ban olanların fotoğraflarının neşri yasak edi
lebilir. Buna muhalefet ancak Cumhuriyet sevcı-
smın bu baptaki yazılı emrinin gazete veya mec
mua idarehanesine tebliğinden itibaren suç olur. 

f) Neşri caiz eski bir ilâmın kötü niyetle 
ve yeni bir hükmün kötü niyetle neşri sövme ve 
hakaret iddiasiyle kovuşturma yapılmasına ve 
ceza verilmesine mâni değildir. 

g) Devlet emniyetiyle alâkadar meseleler 
hakkında yapılmakta olan tahkikattan ve yine 
Devlet emniyeti bakımından alınan tedbirlerden 
bahseden yazılar memnudur. Ancak bu soruş
turmaları yapmağa veya bu tedbirleri almağa 
yetkili makam tarafından bu hususta müsaade 
verilebilir. 

h) Yargılama müzakerelerinin neşri yasak
tır. 

i) Gizli bakılmayan boşanma dâvalarında 
ancak iki tarafın ve şahitlerin isimleri, sıfat
ları ve adresleri, mevzuubahis olan ve karar 
verilen hukuki meselelerin kısaca izahı, şahitle
rin şahadetlerinin aynen olmamak şartiyle ̂  kı
saca mevzuu ve hüküm fıkrası yazılabilir. 

Bu hükümlere muhalif hareket edenlerden 
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200 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası 
alınır. 

II - Bir ceza dâvasının başlamasiyle hüküm 
kesinleşinciye kadar yargıç ve mahkemenin ka
rarları ve muameleleri hakkında mütalâa serde-
dilemiyeeeği gibi böyle bir dâvanın görülmesi 
sırasında adli işlemleri karıştırabilecek veya so
ruşturmanın gidişi üzerinde tesir yapabilecek 
neşriyatta bulunulamaz. 

Bu fıkra hükmüne muhalefet edenler bir ay
dan üç aya kadar hapis veya 200 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Madde hakkında mütalâa olmadığına göre 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 48. — Gazete veya mecmuanın mes
ulleri matbuanın neşriyatından tevellüt ede
bilecek her türlü cezai ve hukuki mesuliyetlere 
halel gelmemek üzere bir memurun vazifesine 
mütaallik fiillere ait olarak gazete ve mecmuada 
yapılan neşriyat hakkında bir Devlet memuru 
veya salahiyetli makam tarafından gönderilen 
cevapları meccanen neşretmeğe mecburdur: 

Cevap ve tashihler gazete veya mecmuanın 
bu cevap ve tashihlerin vusulünü mütaakıp ilk 
çıkacak nüshasının aynı sütununa aynı punto 
harflerle hiçbir ilâve ve tayyolunmaksızm neş
redilecektir. 

Neşriyat Devlet memurunun şahsına, da ta
allûk ettiği takdirde bu memur ayrıca cevap 
vermek hakkına mâliktir. 

Bir gazete veya mecmuanın neşriyatında zi
kir ve telmih edilen hakikî veya hükmi şahısla
rın o neşriyata cevap vermeğe hakları vardır. 
Cevap, gönderenin imzasını havi olmak ve taal
lûk eylediği yazının iki mislini geçmemek lâ
zımdır. 

Cevap gazete veya mecmua hakkmda hakare
ti mutazammın sözleri ve suç teşkil edebilecek 
mahiyetteki ifadeleri havi olursa veya neşrin
den üç ay; geçmişse dercinden imtina edilebilir. 
Cevap ve tashihin dercinden imtina halinde im-
tinaın sebepleri derhal mahallî Cumhuriyet sav
cılığına yazı ile bildirilir. Gazete için hakareti 
mutazammın veya suç teşkil edebilecek mahiyet
teki ifadeleri havi cevaplarda Cumhuriyet sav
cılığı gazetenin talebi üzerine münasip göreceği 
tadilleri' yapar. Bu tadillerclen sonra cevabın 

seç

işe1 
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neşrinden imtina edilemez. 

Cevabın neşrinden sonra gazete veya mecmua 
aynı memura veya aynı şahsa ve aynı meseleye 
taallûk eden yeni mahiyette neşriyat yaparsa 
yukarıdaki şartlar dairesinde ve bu defa yazı
nın üç mislini tecavüz etmemek üzere tekrar bir 
cevap neşrine mecburdur. 

Resmî Meclislerin müzakereleri sm 
herhangi bir kimseye karşı vukubulan 
ya mütecavizane sözlerin tamamen ,v< 
sa olarak neşri halinde bu kimsenin 
siliğinin tariz veya tecavüze ait 
sır olmak üzere resmi zabıtlardaki^ 
nen, resmi zabıt yoksa bu neşriyatın İM 
geçmemek üzere vereceği cevabın aynı şü 
ve aynı puto harflerle neşrini istiyebüir. 

Bu mecburiyetlerden imtiha hajin4e 200 li
radan 500 liraya kadar ağır para &$$& hüfcittov 
lunur. ^ " 

Hakkmda neşriyat yapılan şa 
cevap vermek hakkı karı, koca, usul 4 Ü 
na intikal eder. Bunlardan biri'tarafında 
ve tashih hakkınm kullanılması diğerlerü&les; 
bu hakkı ıskat eder. ^'.'J.l 

CİHAD BABAN (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, cevap hukukuna taallûk eden bu mad
dede de mevcut hükümlere bir genişlik veren 
yeni bir hüküm eklenmiş bulunuyor. Bu hüküm
de «resmî meclislerin müzakereleri sarasında 
herhangi bir kimseye karşı vukubulan tariz ve
ya mütecavizane sözlerin tamamen veya hülâsa 
olarak neşri halinde bu kimsenin verdiği karşı
lığının tariz veya tecavüze ait kısmma münha
sır olmak üzere resmî zabrtiardaki suretinin ay
nen, resmî zabıt yoksa bu neşriyatın iki mislini1 

geçmemek üzere vereceği cevabm aynı sütunda 
ve aynı punto harflerle neşrini isteyebilir.» 

Bu hükümden başka o kayıtlama keyfiyeti, 
yani yazmın bir hudut ile kayıtlanması keyfiyeti 
kabul edilmemiş bulunmaktadır. 

Kanaatımca bu hudutlamama keyfiyeti biraz 
cevap hakkının suiistimaline yol açabilir mahi
yettedir. Çünki verilen cevaplar çok uzun mahi
yette olabilir ve bunlarla gazete sütunları lüzu
mundan fazla işgal edilebilir, ogün gazetenin ve
rilecek muhtelif havadisleri vardır. Aynı yazı 
bir iki gazeteye birden konmuş olabilir. Bu tav
zih yalnız bir tanesine, gönderilecek olursa o 
gazete sütunlarına lüzumundan fazla tasarrufta 
bulunulmuş olur. 

- m -
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Cevap hakkı nazariyatına uygun olarak te

mennim şudur ki, bu cevabm tahdit edilmiş ol
ması münasip olur. 2 misli üç misli diyelim; fakat 
her halde tahdit edelim. ,, 

Bu münasebetle geçen gün yine burada pro
fesör Bertelmi'den işhat ederken Nihat Erim 
arkadaşımız Bertelim' değil, Bartelmi dediler ve 
bu suretle bir tashihde bulundular. Bu Bertelmi 
üzerinde İsrar ediyorum- Ve iki ayrı şahsiyet 
olduğunuda tebarüz ettirmek istiyorum. Bun
lardan- birisi sayın baba dostum Nazım poroy'un 
efe ishat ettiği Bertelmi', bu cevap hakkını bir 
misâl ölarak; göstermektedir. Binaenaleyh bu hu
susu teklif ediyorum, bu işe mahsus olmak üzere 
bir mislini veya iki mislini geçmemek üzere ka
yıtlanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ali Rıza Türel. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞİNASÎ 

DEVRİN (Zonguldak) — Müsaade buyurursa
nız Komisyon adına cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SİNASİ 

DEVRİN (Zonguldak) — Muhterem arkadaş
lar} 48 nci maddede yapılmış olan değişiklik sa
dece bu maddeye bir fıkranın ilâvesinden iba
rettir. JDiğer fıkralar bugün meri olan hüküm
lerin aynıdır. 

Eklenen fıkrayı okuyorum: 
« Resmî Meclislerin müzakereleri sırasında 

herhangi bir kimseye karşı vukubulan tariz veya 
mütecâvizane sözlerin tamamen veya hulâsa ola
rak neşri halinde bu kimse, verdiği karşılığının 
tariz veya tecavüze ait kısmına münhasır olmak 
üzere resmî zabıtlardaki suretinin aynen resmî 
zabıt yoksa bu neşriyatın iki mislini geçmemek 
üzere vereceği cevabm aynı sütunda ve aynı 
punto harflerle neşrini istiyebilir ... ». 

İşte arkadaşlar, 48 nci maddeye yapılan ta
dil bu fıkranın ilâvesinden ibarettir. Cihad Ba
ban arkadaşımız cevap haJkkrna taallûk eden 
izahlarda bulundular. Bu izahların hukuki mes
netleri yerindedir. Ancak iki metin mukayese 
edildiği takdirde müzakereye esas olan Adalet 
Komisyonu metninin öne sürdükleri mahzurları 
tamamen değilse geniş mikyasta azalttığı görü
lür. Metnin ilk şeklinde mukabil konuşma za
bıtlarının aynen neşri mecburi iken Komisyonda 
yapılan tadil ile sadece tariz veya mütecavize 
taallûk eden cevaplara ait zabıtların neşri sure- 1 
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tiyle cevap hakkı daha mâkul bir hadde indiril
miştir. 

Cevap hakkı nazariyesi yolundaki beyanla
rını, ben de, Komisyona, hattâ çok daha geniş 
bir şekilde arzetmiş ve arkadaşlardan bunun bir 
hadle tahdidini rica etmiştim, Fakat arkadaşlar 
metnin herhangi bir had tâyin edilmeksizin tan
zimini daha münasip gördüler. Bu hususu ken
dileri de ayrıca izah edeceklerdir. 

Binaenaleyh, Komisyon adına maddenin ay
nen kabulünü rica ederim* 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Bir sual 
rica edeceğim. Mecliste herhangi bir Mecliste 
isim zikredilmemesi mevzuubahis olan zat o 
meclisin içindeki üyelerden birisi mi yoksa lâ-
alettâyin herhangi bir zat mıdır? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SİNASİ 
DEVRİN (Devamla) —- Burada mevzuubahis 
olan o Mecliste söz söylemek hakkını haiz olan 
kimsedir. Çünkü zabıtlar, aynen neşredilir, de
nilmiştir. Bir Mecliste söz söylemek hakkı ol-
mıyanın sözleri zapta geçemiyeceği aşikârdır. 

H. KARAGÜLLE (Konya) — « O mecliste 
söz söylemek hakkmı haiz herhangi bir kimse
ye » diye iki kelimenin metne ilâvesinde fayda 
mülâhaza ediyorum. 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Komisyon 
bu kanaatte değildir. 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Söz ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Ali Rıza Türel. 
ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Sayın arka

daşlar, gazete ve mecmualarla yayınlanan yalan 
yanlış haberlerden başka kınlan itibarların ve 
haleldar olan haysiyetin yerine getirilmesi için 
en tesirli çare cevap hakkı olduğu, bütün Devlet
ler mevzuatında kabul edilmiştir. Bu, yazıdan, 
da daha mühim bir müeyyidedir. Bu baklandan 
bendeniz bugünkü metinde esaslı bir boşliîk gö
rüyorum. Ve o boşluğu doldurmak için söz almış 
bulunuyorum. 

Resmi daireler tarafından gönderilen tashih
lerin veya şahısların yolladığı cevapların dercin
den imtinaı halinde tasarı bir para cezası ifliüey-
yidesi derpiş etmiştir. Fakat buna rağmen, gazete 
bu tashihi veya cevabı dercetımdş asıl maksat hâsıl 
olmıyacaktır. Mümkündür ki bir gazete veya mec
mua bu para cezasını çekmeyi göze atenij cevap 
ve tashihin dercinden imtina etsdn. O takc&tfde 
ceza müeyyidesinin temin etmek istediği maksat 
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ortadan kaybolmuştur. Bu itibarladır ki, bende
niz tashih ve eevabm dercinden imtinaı halinde 
mateme tarafından verilecek kararda para ce-
«asmın yanında ayrıca bir de bu eevap ve tas
hihin dercinde gazete ve mecmuanın mecbur 
edilmesi kararının da bulunmasını kat'î surette 
lüzumlu görüyorum. 

vlkmci ilâve edeceğim bir ımütalâa vardır. O 
da hükmün, kararın bu noktaya-ait olan kısmının 
derimi infaz olunması mecburiyetinin bir hüküm 
halinde tasarıya konulmasıdır. Bu da bir zaru
rettir arkadaşlar. Çünkü yapılan neşriyatla ef
kârıumumiyede bir Devlet dairesi veya bir şahıs 
hakkında yanlış zanlar ve zehablar hâsıl olmuştur. 
Bunun zamanında ve süratle tashih edilmesi için 
m 'esaslı şart, verilen cevabın yine süratle gazetede 
neşredilmeyidir. Bu itibarla şöyleıbir takrir ha
zırladım, Yüksek Riyasete arzediyorum. Zanne
diyorum ki Sayın Adalet Komisyonu Sözcüsü de 
bu takririme iştirak edecektir. Tasvip Yüksek 
Heyetinize aittir. 

«Bu -maddenin birinci fıkrasında yazılı cevap 
hakkındaki mecburiyetin yerine getirilmemesi ha
linde 500 liradan bin liraya kadar ve diğer fıkra
lardaki mecburiyet halinde intişardan imtina et
mesi tekdirinde 200 liradan 500 liraya kadar 
ağır? para cezası hûkmolunur.» Burada da bir 
dereceleme yapıyorum. Çünkü resmî dâireler hak
kında yapılan hakikate aykırı neşriyata karşı ve
rilen cevabin, neşir edilmemesinden hâsıl olan za
rar daha^büyüktür. Fransız Kanunu da böyle 
almıştır. Şahısların beyanatının derci halinde, 
buna mukabil daha ufak bir, zarar mevzuu-
bahistir. Bu itibarla burada da bir ceza ayrılığr 
yapmak zarureti vardır. Şimdi devam ediyorum. 

(Mahkeme bu suçlardan dolayı açılacak dâva
ları 10. gün içinde karara bağlar...) Arzettiğim 
sürat zaruretinden dolayı (... Hükümde dercin
den imtina edilen eevap ve tashihin koyduğu 
bu?» maddenin şartlar dairesinde dercine karar 
verilir. Ve bu kararın bu kısmı derhal infaz 
olunur. Mahkemenin bu kararını yerine getir-
miyen gazete veya mecmuanın müdürleri yu
karıda yazılan cezalara çarptırılır. JBundan 
sonra da temerrüdde devam ederse bir haftaya 
kadar hapis cezası da eklenir. Mümkündür ki 
mahkemenin bu kararını gazete infaz etmesin. 
Nihayet elde bu\karam infaz ettireeek başka bir 
müeyyide ve vasıta yoktur. Bunu dahi temi
nat altına almak için bir ceza müeyyidesi koy-
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mak, zannediyorum ki bu kanunumuzda hjisıl 
olan bir boşluğu dolduracaktır. Kabul ve tas
vip Yüksek Heyetinize aittir. 

BAŞKAN — Sait Azmi. 
SAİT AZMÎ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar, resmî bir Meclisin müzake
resi sırasında herhangi bir kimseye karşı vâki 
olabilecek tariz ve tecavüze karşı mütecavizi 
aleyh olan kimsenin verdiği cevabın aynen o 
gazetede tacavüze uğrayan kimse tarafından is
tenirse, mütecavizi aleyh tarafından bir talep 
vâki olursa neşri hakkında hükmü ihtiva eden 
bir fıkradır. Buna Komisyonda, müzakere sı
rasında itiraz edildi, denildi ki cevap hakkı 
iki misli olarak takyit edilmiştir, burada da 
iki misli olsun. Resmî meclislerin müzakeresi 
sırasında vukua gelecek tariz ve tecavüz tak
dir buyurursunuz ki alelekser bir iki kelime 
veya bir iki cümle ile yapılır. O tariz ve teca
vüze verilecek eevap hayır öyle değildirden iba
ret olamaz. O hâdiseyi tenvir için izahat ver
mek mecburiyetinde kalınır, hâdiseyi tenvir 
etmek zorunda kalır. înkâr, ona karşı yapılan 
tariz ve tecavüzü ortadan kaldırmış olmaz. 
Resmî Meclisin müzakeresi dolayısiyle yapılan 
tariz ve tecavüzün bir gazete tarafından neşre
dilmesinde memleket hesabına, vatani bir men
faat tasavvur edilemez. Bu olsa tecavüze uğ
rayanı veya onun mensup olduğu kitleyi şüphe 
altında bulundurmak için yapılmış olur. İyi bir 
maksatla yazılmamış olan.bu yazıya verilecek ce
vap, iki misli ile tahdit edilirse, eevap vereme
mek vaziyetinde kalınmış olur. Bunun için bu 
madde yazılırken unsurlarını takyit etmiş bulu
nuyoruz ve resmî meclislerdeki tariz ve teca
vüze hasrediyoruz. Bir gazete bu kabil teca
vüzü yazmış olacaktır. O Mecliste tecavüze uğ
rayan kimse mevcut bulunmuş ve kalkmış, ee
vap ta vermişse ve o Meclisin resmî zabıtları tu
tuluyorsa bu tecavüz ve tarize ait cevap da 
zapta-geçmişse bunun yalnız tecavüze ait kısmı
nın aynen neşri mecbur tutuluyor. (Doğru ses
leri). Cevap teşkil eden parçalarının aynen neş
rini mecburidir. Komisyonda konuşulurken 
ilân ücreti alalım dediler. Bu doğru bir hare
ket değildi. Komisyon bu teklifi ve metni bu 
suretle ipka etti. Yalnız iki şey yaptı. Birisi 
tenkidi kaldırdı, bu suretle matbuata geniş bir 
saha bırakmış: oldu. 

îkineisi: Tecavüze münhasır olmak İtaydSjç-
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le ancak tariz ve tecavüze ait olan kısmın kar
şılığının neşrini kabul etti. Bu gayet yerinde
dir, kabulünü istirham ediyorum. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — A r k a 
daşlar; bu maddenin 7 nci fıkrasında resmî mec
lislerin müzakereleri sırasında herhangi bir kim
seye karşı vuku bulan tariz veya mütecavizane 
sözleri tamamen veya hulâsa olarak... denmekte
dir. Şimdi bir misal ile, takaddümen noktai na-
zanmr izah etmek isterim-

Meselâ Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bu 
Meclis içinde dâhil olmayan (x) iiı ismi geçmiş. 
Şimdi bu metnin sarahatma göre resmî mecli
sin müzakereleri sırasında herhangi bir şahsa, 
ve müelâ (x) e karşı vukubulan tariz veya mü-
1«<Mi*iiane sözlerin tamamen veya hülâsa olarak 
ne$ti halinde bu kimsenin verdiği karşılık tariz 
ve tecavüze cevap olan kısma münhasır olmak 
üzere; derhal Büyük Millet Meclisine karşı bu 
sivil adam, ismi müzakerelerde geçti diye 
matbuatta cevap vermek hakkını haizdir. Bu 
metnin sarahati burur. 

Arkadaşlar, hal bu ise kanunun istihdaf etmiş 
olduğu gaye bu değildir. Meclisin kendi bün
yesi içinde veya o meclisin içinde, onun kürsü
sünde söz söylemeğe yetkili şahısların beyanları 
sırasında hazır bulunanlardan birisine mütecavi
zane, târizkârane söz söylenmiş ise bu tariz edi
len zat ya meclisin içindedir veya değildir. Mec
lisin içinde ise kürsüye çıkarak cevabını verecek, 
işte bu adama karşı kürsüden vukubulan tariz 
veya tecavüzü neşreden hariçteki gazeteye bura
daki zabıtlardan verilmiş olan cevabı çıkararak 
göndermek sureti ile neşrettirmek ve kendi hak
kını müdafaa etmek imkânını vermek için bu 
hüküm konmuştur. 

Bir de Meclis üyeleri içindedir veya mecliste 
söz söylemeğe yetkilidir, meselâ komisyonda da 
mevzuubohsoldu, Evkaf Umum Müdürü veya di
ğer zevat, Bütçe münasebeti ile veya sair suret
lerle söz söyliyebilirler, işte bunlardan biri hak
kında bu kürsüden söz söylenirken ve bu söz sı
rasında o meclis içinde bulunmaz ve binaen
aleyh cevapta veremezse hariçte bu kanun bu 
metniyle kabul edilen takyit dâhilinde vereceği 
cezaları ayni gazetede yayınlamak suretiyle ken
disini müdafaa etmek hakkı kabul edilmiştir. 
Bunun dışmda, sayın sözcü de izah ettikler ki 
maksat budur, meclislerin kendi bünyesine dâhil 
olan veya kendi bünyesinde söz söyleme yetki-
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sini haiz olan arkadaşların birbirleri hakkındaki 
târizkârane sözlerine münhasırdır, dediler. Şu 
halde tatbikatta biz bunu böyle yapabilir miyiz, 
anlatabilir miyiz? Ben o kanaattayım ki anlata
mayız. Yarın gazeteye Diyarbakır'daki birisinin 
adı geçiyor, adı geçmiş diye kanunla haiz olduğu 
yetgiye müsteniden gazeteye yazacaktır. Sen 
benim aleyhimde neşriyat veya tariz veya telmihi 
gazetene geçirdin benim bu cevabımı da yaza
caksın diyecek. Gazete bunu yazmağa mecbur ol
sun mu? 

Sonra burada büyük bir mahzur var B. M. 
Meclisinin otoritesi haleldar olur, Büyük Millet 
Meclisinin içindeki müzakereler sivil bir müna
kaşaya inkilâp edebilir. Ben bunu çok tehlikeli 
bulurum. Hangi bakımdan? Meclisin otoritesi 
bakımından. Hangi bakımdan? Matbuatın lü
zumsuz işgal edilmesi bakımından. Hangi bakım
dan? Hakkın hilâfına hareket edilmesi bakımın
dan. Büyük Millet Meclisi müzakeratı vesaire, 
matbuat sayfalarında sivil kavgaların, çekişme
lerin konusuna girmemelidir. Bunun için ben
deniz buraya, bu fıkraya, resmi meclislerin' mü
zakereleri sırasında (O mecliste konuşmak hak
kı olan herhangi bir kimsenin diye o mecliste 
konuşmak hakkı olan ûkrasiyle bu hakkın taal
luk ettiği şahısların vasfı farikini tâyin eden bir 
unsurun sokulmasında fayda mülâhaza ettim. 
Arkadaşım da esas fikir olarak buna iştirak et
tiler. Maksat budur dediler. Maksat bu ise, de
mek ki tatbikatta hâkim kanunun itlakını ihmal 
edemez-. Hâkime biz mümkün olduğu kadar, 
Zaten hakikatte de budur. îlim bakımından lâ
zım olan da budur. îmkân olsa da hâkime hiç 
takdir hakkı vermesek. Fakat imkânsızlıktan do
layı hâkime takdir hakkı veriyoruz. Burada da 
ibhamı büsbütün artırarak hâkimi daha fazla 
takdir hakkını kullanmağa mecbur etmek lü
zumsuzdur, hem de bir kanun hükmü olmak 
bakımından mahzurludur. Bu hususta bir takrir 
takdim ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

Şimdi müsaadenizle sayın Cihad Babam arka
daşımın noktai nazarlarına bir kaç kelime ile 
ıcevap vermiş olayım. Arkadaşım Komisyonda 
da teşekküre şayan bir alâka ile bu işleri adım 
adım takibettiler. Orada, hatta şöyle bir nok
tai nazar da ileri sürüldü, cevabı ölçüsüz ola
rak vercheye mecbur tutalım, fakat bunu yapar
ken gazeteyi sarsmamak için de ona bir ücret 
verelim, i dediler. ; 
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"EKREM ORAN (îzmir) — Bunu da bir ve- ] 

silei ticaret yapalım dediler. 
HULKİ KxlRAGÜLLB (Devamla) — Bence I 

şayanı kabul olmamakla beraber bir noktayı na
zardır, şayanı ihtiramdır. 

Benim arzetmek istediğim şudur ki, afeder-
siniz biraz kabadır, fakat derlerki kuyuya bir 
deli taş atar 40 akıllı çıkaramaz. Lekelemek ga
yet kolaydır, temizlemek ise çok güçtür. Dikkat 
ederseniz birkaç gram göztaşını meselâ bin kilo 
buğday içine attığınız veya oranye yeşilini at
tığınız zaman siz bunu temizleyemezsiniz. Hal
buki bunu atmak bir anlık iştir. Tıpkı insan
ları kirletmek için atılan şeyler de böyledir. 
Bir kelime ile telvis edilen veya edilmek iste
nilen insan bir cilt kitapla cevap vermek zaru
retinde kalabilir. Bunun için eğer sayın matbua
tımız bundan korunmak istiyorlarsa dercengi 
evvel böyle düşünmeli ve kirletici neşriyattan 
içtinap etmelidirler. Zaten olgunluklarından, 
faziletlerinden bunu beklememiz icabeder Ohalde 
demek oldu ki, ölçülü şeref ve haysiyetle elbette 
matbuat zümresi bu kanunun karşısında onun 
tahmil edeceği külfetten korkmamalıdır. Çün
kü onun fazileti böyle bir külfete onu taham
müle diama bir mâni, teşkil edecektir. 

Binaenaleyh, bendeniz sayın Cihad Baban'm 
görüşlerine, beni mazur görsünler, iştirak ede-
miyeceğim. Çünkü en mukaddes olan bir müda
faa hakkının; (Kaldı ki, bu Büyük Millet Mec
lisi, resmî bir Meclis, yani kollektif bir zümre 
arasında olan bir tecavüzden dolayı) bu müda
faa hakkının tahdit edilmesine bizim hukuk 
prensiplerimiz mesağ veremez. Şunu da ilâve 
edeyim ki, hususi neşriyatlarla taaruzâ uğra
yan herhangi bir şahsm verdiği cevabın tahdit 
edilmiş olması, yine bir zaruretten doğmuştur. 
Ö, şu demek değildir ki, onun hukukan haiz ol
duğu haklar ihlâl edilemez, yarın yine mahke
mede hakkmr arayabilir. 

BAŞKAN — Şinasi Devrin. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞÎNASt 

DEVRİN (Zonguldak) — Muhterem arkadaş
lar, bendeniz öyle zannediyorum ki, bu fıkraya 
taallûk eden mütalalar fıkranın hududunu çok 
aşarak genişlemiş bulunmaktadır. Fıkra sadece 
resmî meclislerini müzakeresi sırasında şahsma 
târiztveya tecavüz vâki olan bir kimsenin vere
ceği cevabın gazetede neşrini teminden ibaret
tir. Binaenaleyh, yalnız bu maddeye taallûk j 
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eden mütalâaları, cevaplandırmakla iktifa ede
ceğim. Hulki Karagülle arkadaşımız, fıkraya 
« hazır bulunanların ve söz hakkı olanların » 
ibaresi eklenmemiş olursa bundan büyük mah
zurlar doğacağını iddia ettiler. 

Arkadaşlar metin Adalet Komisyonunca tan
zim kılman şekilde kabulü halinde bundan en 
ufak bir mahzurun doğmıyacağı aşikârdır. Bu
nun vuzuhla belirmesi için metnin bir defa da
ha okunması kâfidir. « Resmî meclislerin mü
zakereleri sırasında herhangi bir kimseye karşı 
vukubulan tariz veya mütecavizane sözlerin ta
mam veya hulâsa olarak neşri halinde bu kimse
nin verdiği karşılığın ... » 

Dikkat buyurmalarını rica ederim. Verdiği 
karşılığın deniyor. Orada hazır olmıyan bir 
kimsenin karşılık vermesine imkân var mıdır? 
Okumuya devam ediyorum. 

« Tariz ve tecavüze ait kısmına münhasır ol
mak üzere resmî zabrtlardaki suretinin ... » 

Orada hazır olmıyan bir kimsenin zapta geç
miş bir sözü tasavvuz edilebilir mi? (Doğru, 
doğru sesleri). Binaenaleyh, metin vazıhtır, hiç 
birşey ilâvesine lüzum yoktur. 

Ali Rıza arkadaşımın teklifine gelince : Bu 
teklifin birinci kısmı para cezalarını derecelen
dirmektir. Bir memurun vazifesine mütaallik 
fiillere ait olarak gazete veya mecmualarda ya
pılan neşriyat hakkında bir Devlet memuru 
tarafından gönderilen cevabm neşredilmemesi 
daha ağır para cezasını gerektirmektedir ki, 
bu husus bizce de şayanı kabuldür. Ancak tek
liflerinin son fıkrası maddenin bünyesini baştan
başa değiştiriyor. Para cezası müeyyidesi altı
na alınmış olan bu madde hükümlerine bir de 
hapis cezasının ilâvesi maddedeki bütün fıkra
ların bu bakımdan tetkika tâbi tutulmasını ge
rektirir. Binaenaleyh, son fıkranm çıkarılma
sına muvafakat ederlerse, komisyon diğer kı
sımlarına iştirak eder. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe-
şehir) — Kişi veya Devlet kendini ilgilendiren 
bir yazıya karşılık vermek zorunu duyacak ve kar
şılığı verecek. Bu karşılığı hiç değiştirmeksizin, 
hattâ puntosu değiştiriimekmzin olduğu gibi, 
basılacaktır. Güzel. Fakat son yılların tecrü
besi gösteriyor ya insana; kişinin veya Devletin 
hakkı bununla sağlanmış olmuyor. Gazeteciliğin 
bir de sinsi tarafı vardır. Sinsilik akla gelmi-
yen hileleri bulur ve verilen cevabm, yani ferdin 
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ve^a Devletin hürriyetini kullanarak verdiği ce
vabın değerini sıfıra yaklaştırabilir. Ne yapar, 
biliyor musunuz? Mütalâa, yazar s altına! ;biz böyle 
dediktij demedikti, vesaire... En çok şaşıracak 
olan da cevabı veren kişidir veya Devlettir. 
Aklına gelmiyen: mütalâalarla,, hükümlerle, tah
minlerle ve tahayyüllerle karşılaşır. Ne yapar? 
Tekrar cevap verir denebilir. Evet, tekrar cevap 
verir; fakat o da tekrar yazar, tekrar cevap verir; 
o yine yazar. Böyle birşey pratikte müm
kün değildir. Ne yazık, ki neşriyat hususunda ga
zete ve gazeteci kadar kuvvetli olmayan: kişi ve 
Devlet şn, veya bu sebeple susmak zorunda kalır. 
Kimdir, galip? Gazete! Haksız! 

Ben; buraya matbuat hürriyetini, gazete hak
larını, gazete inkişafını sınırlayan bir hüküm* 
fıkra, madde tavsiyesi ile gelmek islemezdim* Bu, 
bana çok acı geliyor. Fakat bunları söylemek, zo
runda kaldım. Şahsan bu mütalâalardan çok zarar 
gördüm. 

Bir önerge de vermiyorum. Eğer isterlerse 
buraya bir madde korlar. Nasıl: puntoları ilâve
yi, tayynıı, hakir olarak, gözönünde bulunduru-
yorlarsa, altına hiçbir mütalâa ve resim ı dercet-
meMzini, derler, istediği kadar taarruz etsin, ce
vabı verilir ve biter. Eğer bir daha haksızlık 
ederse bir daha cevabı hazırdır. 

Sevgili arkadaşlarım! sözlerim; bitti ya, bir 
iki cümle daha söyliyeyim, izin verirseniz : bir
kaç gündür buradaki müzakereleri ben, dikkatle 
kovaladım. Burada bir haleti ruhiye görüyordum, 
çok tuhafıma gidiyor bu benim! Hükümet kayıt-. 
lan kaldırdığı zaman beğeniyoruz, Hükümet ka
yıt' koyduğu zaman gücümüze gidiyor ve derhal 
şüpheler başlıyor, acaba istipdat mı yapacak; ağzı
mıza kilit mi vurulacak diye! Faka*insaf edilsin; 
Hükümet bir ünivresite, bir Matbuat Cemiyeti de
ğildir. Hükümet bir eylem, bir akmyoıı müessesesi
dir. Hükümet için hayrı âlâ memleketin, ülkenin 
zapturaptını temin etmektir, tflkeler yaünız 
iki çimento ile sımsıkı: bağlı ve sert olarak ay-akta 
duruyor. Biri* ahi âk, biri hukuk. Bunu. ters söy
lemek daha doğru olur; biri hukuk, biri de onun 
temelinde bulunan ahlâktır. Söylemeğe hacet var 
mı ki aile ahlâkı vardır, Devlet ahlâkı vardır, 
m&slek ahlâkı vardr, bir de matbuat ahlâkı var
dır, basın alılâkı vardır. 

Arkadaşlar; eğer bizde basın cemiyetinin, ba
sın birlMerinin en tabiî-gelişmesi neticesi olarak 
gayet kuvvetli, sağlam ve böylece ülkücü bir ba? 

sm ahlâkı, töresi kurulmuş olsaydı Recep Peker 
Hükümeti bu kanunla gelmezdi, bunailfizum gör
mezdi, mesele yoktu. Amma buna dikkat edelim, 
ne kadar tecavüz; edersek ağır kanunlara başımızı 
çarpacaktır, o da kâfi gelmezse daha ağın gele
cektir, hayrı âlâ hürriyet değildir, hayra âlâ de
mokrasi değildir, hayrı âlâ Türk milletinin, Türk 
ülkesinin esenliğidir, ebedîliğidir. (Soldan alkış
lar.) 

Arkadaşlar; matbuat hürriyeti fmi istiyoruz, 
matbuat ahlâkmı kuvvetlendîrelim, kanuni tep
kilere, kanuni müeyyidelere lüzum kalmasın. En 
güzel memleket içtimai hayatına ahlâki temel ya
pandır. (Bravo sesleri) Bu iki sansür cemiyet 
hayatrnm mümkün olması için gereklidir: biri ah
lâk, biri hukuk. Ahlâkm savuştuğu yere kanun 
gelir, hukuİ£ gelir ve tabiatı esasiyesi daima zecri 
olmaktır (Soldan alkışlar.) 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Aziz arkadaşlarım; Baltaeıpğlu arkadaşım ben
denizin arzetmek istediğim hissiyatı hiç bir za
man dilinim varamıyacağı bir telâkatü belâgat-
le huzurunuzda ifade etti. Buna ilâve edilecek 
pek çok sözüm yoktur. Ancak.bazı matbuat men
suba arkaüaşlarrmın hissiyatını huzurunuzda 
tahlil etmek içindir ki huzurunuza gedmeğe ce
saret ettim. 

A d̂zi arkdaşlarım, en inee, en,adilâne bir dâ
vayı hallederken adaletin tamamen düşmanı bir 
zihniyetle nasıl hareket edebiliriz? Muhterem 
muhalif arkadaşlanmdan> bazıları cürüm işliyen 
hakkında adaleti tatbik ederken.atıfet ve inayet
lerini bu kadar ha«ffiB»iyetlegösterirlöEken maz
lum hakkında niçin hasas davranmaktadırlar? 
Ben larvadanım şerefine namusuna; bir Devle-
tin varlığmar şunnnabununa en küstah teoavür 
zü icra etmişim, faziletim varsa bunun .oezasım 
herkesten evvel kendim talep etmefcliğim lâzım 
gelir. 

Matbuat mensuplara memleket içinde müm
taz bir zümredir, imtiyazlıdır smıf!değHdirki! 
Basın başkalarına istediği1 gibi -teeüvüz eâm, 
mağdur vatandaşın hakkmr müdafaa- için hareket 
etmesini kısmağa çalışan bir müessese midir? 
Bendenie matbuatı bandan tenzih ederim» O mat
buata naçiz sıfatımla, b^raiettiz» ı de mensubum, o 
matbuafen kırk senedir sol tarafına; mens^sım, 
hiciv tarafena, tenkit tarafına mensubum. Her 
tenkidimi yaptığım zaman daima hakkı gözet-
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meği en büyük bir vazife bilirim. Bunun dışında 
nasıl hareket edilebilir? 

Çok dikkat buyurun, siz mahkemenin karşı
sında hakkını ihkak etmek için gelen vatanda
şın sözünü kısryor musunuz? Farzediniz ki sizin. 
haysiyet ve şerefinize tecavüz etmişim ve siz 
hakkınızı ihkak için benim yazdığım şeyi mü
dafaa edeceksiniz. Ben buna nasıl hayır derim? 
Bunu şerefli bir kalem nasıl kabul eder?Insanlık 
şerefini bilen, bir gazete nasıl kabul edebilir? 
Bununla beraber vazn kanun yine düşünmüş bu 
bir müessesedir, başka ihtiyaçları başka 
vazifeleri vardır, bunun efkârı umumiye-
ye telkin edeceği şu, hakikatler mevcuttur 
demiş. Hattâ müdafaa gibi en esaslı bir 
hakkı ortaya koyarken dahi gazetenin huku
kuna tecavüz istememiş. Daha ne yapsın? 
gazetenin de hakkına tecavüz etmiyeeek en in
ce adalet prensiplerine müracaat edelim denmiş
tir ve işte bu metni önümüze getirmiştir. Hay
di bu yanlıştır. Arkadaşlar şimdi burada Bal-
tacıoğlu'nun hepimiz tarafından alkışladığımız 
kuvvetli belağâtiyle izah ettiği gibi ben de soy
uyorum: Soruyorum, bir ahlâki meslekî var
dır, bir iffeti meslekî vardır. Her şeyden zi
yade hakkın, adaletin, hakikatin, lisanın, di
lin, tenkidin müdafiliğini güden kalem sahip
lerinin de olmak iktiza eden bir namusu fikri 
vardır. Bu namusu fikrinin en büyük vazifesi 
hakikati izhardır. Eğer bir fazilet maçına çık-
mışsam bir hakikat dâvasına girmişsem, bana 
karşı söylenecek sözleri herkesten evvel yaza
rım. Geçenlerde burada muhterem huzurunuz
da birçok meseleler konuşuldu. Onlar matbuata 
nasıl intikâl etti gördünüz. Herkes maalesef 
kendi reklamını yapmak istiyor. 

Bir adam kendi gazetesinde, düşündüğü şe
yi elbette yazabilir. Fakat burası Büyük Millet 
Meclisidir. Burada Milletin vekilleri Millete ait 
en büyük bir hürriyet dâvasını müzakere etti. 
Tabiî burada söylenen sözler resmî bir mahiyet 
aldı. Nasıl çevirdiler bunları? Büyük Millet 
Meclisinin müzakeresini efkârı umumiyeye yalan 
bildirdiler, yanlış gösterdiler. 

Binaenaleyh, malesef biz vazıı kanun sıfatiy-
le bunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Yoksa 
Baltacıoğlu'nun dediği gibi bir matbuat münte-
sibi sıfatiyle ben de isterdim ki, Matbuat Ka
nununa hiç ihtiyaç olmasm. Fakat bugün mev
cut realiteye göre hem matbuat mensubunun 
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hakkını, hem de Milletin hukukunu korumak 
mevkiinde bulunuyoruz. Binaenaleyh kanun o 
maddeleri ihtiva edecektir. 

Uzun sözlerle başınızı ağrıtmıyayım, Şinasi 
Devrin arkadaşımızın fevkalâde, gıpta edilecek, 
hürmet edilecek bir hazaketi fikriyle ifade et
tikleri düşüncelere iştirak ettiğimi arzederim. 
(Alkışlar). 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliği hakkın
da bir önerge vardır, okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
48 nci madde hakkında müzakerenin yeter

liğini teklif ederim. 
Gazianteb Milletvekili 

C. Ş. Barlas 

BAŞKAN — Bu teklifi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Müzakerenin yeterliği kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeler var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
48 nci maddenin resmî tekziplere mütaallik 

hükümlerinde «aynı sayfada» kaydı kaldırıla
rak, «birinci sayfada aynı puntolarla» kaydının 
konmasını öneririm. 

Kocaeli 
Nihat Erim 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Müsaade buyu
rursanız izah edeyim. 

Muhterem, arkadaşlar; yüksek müsamahanız
dan istifade ederek iki dakikanızı şu Bertelemi 
ve Bartelmi meselesine ayırmak istiyorum. 

Bir Jozef Bartelmi vardır. Hukuku âmme 
profesörüdür. Ve hürriyet, matbuat hürriyeti 
hakkında herhangi bir kitaba bakmak hatıra 
geldiğinde ilk müracaat bu zata yapılır. Bir de 
Bertelemi vardır. İdare hukuku profesörüdür. 
Ve idare hukuku üzerinde ilk tabı, bundan he
men yarım asır önce yapılmış olan ve sonra 15 
nci tabına kadar ve hattâ kendisi melekâtı ak
liyesini kaybettikten sonra dahi bir daha tabe
dilmiş olan hakikaten kıymetli bir idare huku
ku kitabı vardır. 

Bu kitaba; matbuatın idari sisteme tâbi ol
ması mevzuubahis olması münasebetiyle matbu
attan bahsetmek üzere bahis konmuştur. 

İtiraf edeyim ki, Cihad Baban Arkadaşımız, 

— «S 
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bizde idari sistemin asla mevzuubahis edilmedi-
ği sırada Bartelmi'den istiane etmiş olacağı 
zerre kadar aklıma gelmedi. Kendisinin Baltel-
mi'den bahsettiğini zannetmiştim. Bir zühul 
olarak böyle söylediğini zannetmiştim. Bunu 
buradan söylemek benim için bir vazifedir.' 

CÎHAD BABAN (İstanbul) — Teşekkür ede
rim. 

NlHAT EElM ( Devamla) — Yalnız ha
tırlarsınız arkadaşlar kendileri bu kürsüden bu
gün müzakeresini tamamlamak üzere bulundu
ğumuz tasarının matbuat hürriyetini kaldırıcı, 
bir tasarı olduğunu ifade etmişlerdir. Halbuki, 
bu tasarı, Fransa'da Bartelmi'nin adı geçen ki
tabı yazdığı zaman meriolan 1881 sayılı Fransız 
kanununda mevcut olan hükümleri hemen ay
nen bizim kanonumuza da intikal ettiren bir ta
sarıdır ve Bârtelmi 1881 Fransız Kanununun 
tenkit etmektedir. Amma Cihad Baban arka
daşımızın tenkit ettiği noktadan değil, bilâkis 
1881 kanununun matbuata hürriyet vereyim der
ken mesuliyetsizlik, cezasızlık empüniteyi yarat
tığını iddia etmiş ve bu kanunun eksik olduğu
nu söylemiştir. Bendeniz bunu bildiğim için ar
kadaşımızın kendi tezini müdafaa sadedinde Ber
telim 'ye başvuracağını asla havsalama sığdırama-
dım. Maamafih Bartelemi'ye başvurmuşlardır. Bu
nun için ben de Bertelemi'den bahsetmek mec
buriyetindeyim. Kendilerinin okudukları üç 
dört satırın altında Bartelemi'nin demek istedi
ğini anlatan fıkralar vardır. Bertelemi, Cihad 
Baban arkadaşımızın zikrettiği cümlelerden 
sonra hemen satırbaşı yapıp diyor ki : « Binaen
aleyh, önceden müsaade, kefalet akçası ve sair 
tedbirler konmamalıdır. » Biz de bu zaten mev
zuubahis değildir. Zaten bu tasarı idari siste
min son izini kaldırmak için getirilmiş bir tasa
rıdır. Binaenaleyh, Bertelemi burada işhat 
edildiği zaman arkasından da bunları okumak 
lâzımdır. Bendeniz Bertelemi'nin bu baptaki 
tamamlayıcı fikirlerini arzettikten sonra şimdi 
önergem hakkında, yüksek müsaadenize sığına
rak izahat vermek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; önergemin gayesi res
mî makamların ve Devlet memurlarının vazife
leri dolayısiyle verecekleri cevapların gazetenin 
bu cevabı intaç etmiş olan yazışının çıktığı say
fa ve sütununda değil, gazetenin birinci sayıfa-
sında çıkmasına matuftur. Bunun sebebini ar
bedeyim: Hepiniz bir yıldanberi bir çok şeyler 
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öğrenmiş bulunuyoruz. Matbuatımizi akîjiİelİ-
ğine serbest bıraktıktan sonra birçok tecrübeler
den geçtik;; bu arada yaptrğmıız en aci tecrübe 
en küçük bir tahkikle hakikati veya ademi ha
kikati öğrenebilecek bir hâdiseyi, sırf" heyecan 
yaratmak, sırf sürümü artırmak ve sırf Devlet 
müesseseleri ve Hükümet aleyhine bir hava hasıl 
etmek jçin gazetelerin baş sütunlarında, en mu
tena yerlerinde neşredildiğini gördük. Bunlarm, 
bir, beş değil, belki yüzlerce olarak bu kürsücfe 
tekrarı imkanı vardır. 

Demin Saym Baltacı kendilerinden beklenen 
tarzda, gazetecilikte ahlkın hâkim olması ha
linde hakikaten bu Matbuat Kanununa hiç. ihti
yaç kaİmıyaıcağmı beliğ bîr surette ifade buyur
dular. Fakat bizim bir senelik serbest matbuat 
devrinde edindiğimiz tecrübe ve vardığımız ne
tice henüz gazeteciliğimizin bu aranılan seviye
de olmadığını maalesef ispat etmiş bulunmakta
dır. Binaenaleyh, gazetelerin birinci sayfaların
da tekzip edilmek ve yalanları yüzlerine vurul
mak müeyyidesi altında tutulurlarsa badema 
bir haberi gazeteye dercederken, herhangi bir 
hâdise hakkında malûmat verirken daha dikkatli 
olurİar. 

Bendeniz öyle gazete başmakalesi gördüm 
ki, baştan aşağı yanlıştı. Meselâ, Vatan gazete
sinin bilmem hangi tarihli başmakalesinde şöy
le bir ifade var: «Bu memlekette murakabesiz-
lik o dereceye varmıştır ki, hiçbir müfettiş tef
tiş neticesini samimi olarak raporuna dercede-
memektedir». Bunu yazıyor ve biz o adama so
ramıyoruz : - Efendi «Hiçbir müfettişi» diyorsun, 
bir. müfettiş zikret ki, teftişinin neticesini sa
mimi olarak raporuna dercedememiş olsun. Bu
nu yazıyor. Vaktinizi israf etmek istemem fa
kat yine öyle başmakaleler gördük ki1, değil bir 
hukuk mezunu, bir lise mezununun dâhi yap* 
mıyacağı hatalarla malâmaldır. Sabrınızı sui
istimal etmiş olmamak için yalnız bir tanesini 
zikredeyim. Bir, muhterem başmuharrir İstanbul 
Belediyesi seçimleri sırasında, bu nasıl demok
rasidir ki, bir belediyenin bütçesini Dahiliye 
Vekâleti] tasdik eder. Bunu bilmek için hukuk
ta okumağa lüzum yoktur, bir lise mezunu ma
lûmatı vataniye dersinde bunu okur. Hep bilir
siniz dünyada bir merkeziyet, bir de ademi mer
keziyet, sistemi vardıs. Ademi merkeziyetle ida
re edilen İngiltere'de bile komün bütçeleri mer
kezce tasdik edilir. Bunun takdir buyurursu.-
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nuz ki, demokrasi ile bir alâkası yoktur, öa^e-
tenin rb^muharriri, gazetenin sahibi bu kadar 
mübalÂtsaz: otorsa ona haber yetiştirecek olan, 
onun neşriyatını idare edecek olanlar, Devlet 
işlerinde! j?esmi vazife gören memur arkadaşlar 
ijgin açtık tasavvur ediniz ne kadar laubaliliğe 
gidebileceklerdir. Arkadaşlar benim bu hususta-
kii.endi^emi ımâzur görürsünüz. Hakikaten her 
tü^lü hürriyetimizin, her türlü emniyetimizin 
şaEtt Devletin bekasıdır. Devlet müessesesinin 
ve o müessesenin başında: bulunan insanları ya
landan, iftiradan ve tecavüzden korumazsak me
deni bdr Devlet olamayız, anarşice gideriz. 
Anaaa^nm tabiî neticesi de istipdattır. Biz bu 
'tedbirleri almakla, belki bugün çok hürriyet 
taraftarlığı göstermek istiyen arkadaşların da 
hürriyet ve şereflerini korumaktayız. Bu itibar
la» takdirimin kabulünü rica ederim. Zannede
rim M, Adalet Komisyonu da bunda bir mah
zur görmiyecektir. 

BAŞKAN — Takriri okutmyorum. 
(Koeaeli Milletvekili • Nihat Erim 'in önerge

si -tekrar okundu). 
ADAKBT KÖMİSYONÜT SÖZCÜSÜ ŞİNA&l 

DEVRİN (Zonguldak) — Nihat Erim; arkada
şım beyanlarının bir kısmı bu madde ile alâka
lı değildir. Komisyon adnsa gelmiş maddeye 
taallûk eden hususlar hakkındaki mütalâalarını 
cevaplandırmakla iktifa edeceğim. 

A^feadaşlar, cevap hakkı matbuat hukukunun 
en önemli mevzularından biridir. Bu hakkın bir 
saatim dahilinde mütalâası zarureti vardır. 48 
nej ma4ie baştan aşağı cevabın ilk çıkacak nüs-
}m^m aynı şahif esinin aynı sütununda neşri esa
sına göre tanzim edilmiş, cevap hakkına teret
tüp «$$&' hükümler ezcümle cevabın hacmi bu 
esas pres inde tertiplenmiştir. Cevabm birinci 
sahilde neşredilmiş olmasına veya olmaması
na göre hacmin de bir tahdide tâbi tutulması 
^e$& tutulmaması gibi neticeler doğurur. Kal-
4lİp, gş&setşnin bir de kendisine has bir intişar 
tekniği vardır ki, teklifleri gerek bu bakımdan 
ve gerek maddenin sistemine uymaması itiba
riyle de kabule şayan değildir. 

NİHAÎ* ERİM (Kocaeli) — Efendim af bu
yurun; Basın Kanunu müzakerelerinde sık sık 
yabancı mevzuattan bahsetmek lüzumu hâsıl 
oluyor. Bendeniz bunu bir icat olarak teklif et
medim. Şittasi arkadaşım pek iyi bilirler. Fran
sız kanununun 12 nci maddesinde bu hüküm var-

.•m id-:i 
dır. Hattâ bu tekzibin gazetenin sade birimci 
sahifesinde değil, başsütunda neşrini gerekti
recek şekilde bir ifade kullaıuljnjştn?. Onun 
için istirham ediyorum komisyon sözcüsü arka
daşımdan; filhakika gazete bundan rahatsız 
olur tertibi bozulur. Burada iki menfaat kar
şılaşmaktadır. Birisi âmme, diğeri fert menfaa
tidir. Burada büyük bir âmme menfaati vardıir. 
Bunun için önergemin bu. şekilde kabulünü, ri
ca ediyorum. (Bet, ret sesleri), 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak), — Bir nok
tayı daima gözönünde tutmak lâzımdır. Cevabm 
birinci sayfada neşredilmiş olmasına veya ol
mamasına göre bir takım hükümler terettüp 
eder. Teklif ettikleri usulün Fransa"fla mevcu
diyeti tarafımızdan kabulünü istilzam etmez. 
Bu, bir sistem meselesidir. O sistemin tafblk 
edildiği yerlerde meselâ' satırlar tahdit' edilmiş
tir. 50 - 200'satır arasında denmiştir. Bizdeee-
vap olarak iki, üç misli olabiliyor. Hatta sonra 
fıkra ile resmî zabrtlarda bir saMeyi 'kapaya
bilecek bir şümul peyda edilebilmektedir: Bina
enaleyh o sistem ile bizim maddedeki sistem öl
çülemez. Fransa'da bu hak 12 nci maddeye göre 
muayyen memurlara hasredilmiştir*. Esasen" han
gi sahif enin, hangi sütununda hangi* puti*o ile 
neşredilmiş ise cevabında böyle olması zöönfeie-
rim adalete uygun olur. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Aynı sahlîe 
buyurdular. Halbuki metinde sahife kelimesi 
yoktur. Zannederim tertip hatasıdir. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Tertip; ha
tasıdır. Metin doğru okunmuştur. Aynı şaîtife-
nin aynt sütununda ayna punto harftarle. 

BAŞKAN — Nihat Erim'in önergesini, oyu
nuza sunuyorum. Nazarı itibara alanlar... Ahm-
yanlar... Anlaşılmıyor. 

Nihat Erim 'in önergesini nazarı it&aa^alan-
lar lütfen ayağa kalksınlar... Oturunuz. Almı-
yanlar... Nazarı itibara alamamıştır. 

Yüksek. Başkanltğa 
48 nci maddenin sekizinci fıkrnftittm &şft|tda 

yazılı şekilde değiştirilmesini teMif1ederhn, 
Madde 48, fıkra 8 : (Bu maddfettin-birinci 

fıkrasında yasalımecburiyetin-' yerine getiril
memesi halijade 500 > lk?adan 1 000 lp»yşfc, kadar 
ve diğer fıkralardiaki meel^riîf^lftpdıejı iögjna 
oluıama3i:takdiı?mde 200 liradan 500 liraya ka
dar ağır pawueezası hükmolunur. 

wı — 
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Mahkeme, bu suçlardan dolayı açılacak dâ-

Taları on gün içinde karara bağlar. Hükümde, 
dercinden imtina olunan cevap ve tashihlerin, 
bu maddenin gösterdiği şekil ve şartlar daire
sinde dercine de karar verilir ve kararın bu kıs
ım derhal infaz olunur. Mahkemenin bu kararını 
yerine getirmiyen gazete veya mecmuanın mes
ulleri, yukarıda yazılı cezalara çarptırılır. Te
merrüt bundan sonra da devam ederse, bir haf
taya kadar hapis cezası da eklenir. 

Konya Milletvekili 
;! A. R. Türel 

ALt RIZA TÜREL (Konya) — Efendim, 
benim maksadım gazetelerin ceza görmesi değil
dir; cevap ve tashihlerin behemehal dercini temin 
etmektir. Yazdığım metin mantıkî bir silsilenin 
ifadesi idi. Mamafih sözcü arkadaşım, para ile 
cezalandırmak sisteminin bozulması endişesinden 
mülhem olarak son fıkraya mahal olmadığını 
ifade ettiler. Bendeniz de son fıkradan sarfına
zar ediyorum. Yani hapis cezasının kalkması su
retiyle takririmin diğer cihetinin kabulünü rica 
ediyorum. 

ADALET Ko. SÜZCÜSÜ ŞİNASl DEVRÎN 
(Zonguldak) — Arzedeyim Türel arkadaşıma, 
son fıkranın kaldırılması hakkındaki mütalâala
rıma iştirak etmiş olmasından dolayı teşekkür 
ederim- Tekliflerinin son fıkrasının kaldırılması 
ile maddenin sistemi bozulmamış olur. Komisyon 
metninin para cezasına taallûk eden fıkrası ye
rine tadil edilmiş şeklin ikamesine komisyon da 
iştirak eder. 

Bir de munzam bir faydası vardır; resmî sı
fatı haiz olanlara ait cevap ve tashihlerin neş-
redilmemesi, farklı bir müeyyideye tâbi tutulmuş 
olur. (Hapis yok mu sesleri). 

Evet hapis yoktur. 
BAŞKAN — Son fıkra çıkarılmak üzere komis

yon sözcüsü de önergeyi kabul ediyor. Bu iti
barla önergeyi yüksek takdirinize sunuyorum. 
Naaarı itibara alanlar... Almıyanlar... Nazarı iti
bara alınmıştır. Komisyon şeklini tâyin eder, 
ayrıca görüşürüz. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yedinci fıkra «O mecliste konuşmak hakkı 

olanı» ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 
Konya Milletvekili 
Hulki Karagülle 
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HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Arka

daşlar ben noktai nazarımda haklı olduğumu ve 
ısrar mecburiyetinde bulunduğumu arzetmek is
tedim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü buyurdular ki, 
(Resmî meclislerin müzakereleri sırasında her
hangi bir kimseye karşı vukubulan tariz veya 
mütecavizane sözlerin tamamen veya hulâsa ola
rak neşri halinde bu kimsenin verdiği karşılı ğm 
tariz ve tecavüze ait kısmına münhasır olmak 
üzere resmî zabıtlardaki suretinin...) bu tecavü
ze uğrayan şahsın meclis içinde bulunmasının de
lilidir, dediler. Halbuki aşağısını okumadılar. 
Şimdi bendeniz de aşağıyı okuyorum; «Resmî 
zabıt yoksa bu neşriyatın iki mislini geçmemek 
üzere vereceği cevabı» deniyor. O halde bundan 
şu anlaşılıyor ki, mecliste alâkası olmıyan ikinci 
bir şahıs dahi cevap verecektir. Fakat bunun 
cevabı iki mislini geçmiyecektir. Onun için öner
gemin kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okuyoruz. 
(Hulki Karagülle'nin takriri tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önergeyi yüksek tasvibinize 

sunuyorum; nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... 
Nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi demin kabul buyurduğunuz öner
gedeki tadille yüksek tasvibinize sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 55. — Türk Ceza Kanununun 426, 427, 
480 ve 482 nci maddeleriyle bu kanunun 18 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkraları ve 8, 19, 20, 28, 
29, 30, 33, 34, 35, 44, 47, 48 nci maddeleri şümu
lüne giren suçlardan dolayı hazırlık tahkikatı 
yapılmaz. 

Bu kanunda yazılı olan veya matbuat vası-
tasiyle işlenen suçlara ait dâvaların duruşması ve 
temyiz incelenmesi tatilde görülen müstacel işler
den sayılır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

• - • ' , - ? ( 

MADDE 2. — Matbuat Kanununda yazılı 
(umumi neşriyat müdürü) veya (umumi neşri
yatı idare eden) tâbirleri, (yazı işlerini fiilen 
idare eden kimse) şeklinde değiştirilmiştir. • 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

428 — 
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MADDE 3. — Bu kanun, yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞEAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 

Kabul etmiyenler Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Ne hakkmda söyliyeceksiniz? 
FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Tasarının 

tümü hakkında. Malûmu âliniz son maddeyi oya 
koymadan söylenebilir. 

BAŞKAN — Ben tasarının birinci görüşülme
sinin bittiğini arzettim. 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Ben daha 
evvel vurmak suretiyle işaret etmiştim. 

BAŞKAN — Şimdi söylemeniz usule uygun 
değildir, ikinci görüşülmesinde söylersiniz. 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — İkinci gö
rüşülmesinde yapabilirmiyim? 

BAŞKAN — Bir önerge vermek suretiyle ya
pabilirsiniz. 

2. — Türk Ceza Kanununun 140 ve 159 ncu 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/13) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz isttiyen var 
mır? (Yok sesleri) Maddelere geçilmesini yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 140, 159 ve 160 ncı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 140, 
159 ve 160 ncı maddeleri aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 140. — Devletin hariçteki itibar veya 
nüfuzunu kıracak şekilde Devletin dahilî vaziyeti 
hakkmda yabancı bir memlekette asılsız, mübalâ
ğalı veya maksadı mahsusa müstenit havadis ve
ya haberler neşreden veya millî menfaatlara za
rar verecek herhangi bir faaliyette bulunan va-

[1] 50 sayût basmayazı tutanağın sonundadtr. 
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tandaş beş seneden aşağı olmamak üzere ağır h^p-
so konulur. ^ 

BAŞKAN — Mütalâa var mı efendim? Mad
deyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 159. — Türklüğü, Cumhuriyeti/Bü
yük Millet Meclisini Hükümetin mânevi şahsiye
tini, Bakanlıkları, Devletin askerî veya emniyet: 

veya muhafaza kuvvetlerini veya adliyenin ma
nevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif'edenler 
veya Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hakkın
da suizannı davet edecek şekilde alenen mütecayi-
zane fiil ve hareketlerde bulunanlar bir seneden 
altı seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandı* 
rılır. 

Birinci fıkrada beyan olunan cürümlerin ir
tikâbında hakaret veya tecavüze uğnyanm adı 
sarahaten zikredilmemiş veya hakaret veya teca
vüz üstükapalı geçiştirilmiş olsa bile mahiyetin
de ve birinci fıkrada yazılı olanlardan birine 
matuf olduğunda tereddüt edilmiyecek derecede 
karineler varsa hem tecavüze uğrıyanm adı zik
redilmiş hem de tahkir, tezyif veya tecavüz tas
rih kılınmış gibi muamele olunur. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya Bü
yük Millet Meclisi kararlarına alenen şovenler. 
15 günden altı aya kadar hapis ve 30 liradan 
100 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandı
rılır. 

Türklüğü tahkir ve tezyif yabancı memleket
te bir Türk tarafından işlenirse verilecek ceza 
üçte birden eksik omamak üzere artırnr. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı efendimi Mad
deyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyener ... Kabul edilmiştir. 

Madde 160. — 157 nci maddede yazılı su
çu işliyenlerle Türkiye Cumhuriyeti kanunları
na ve Büyük Millet Meclisi kararlarına alenen 
şovenler hakkmda takibat yapmak salâhiyeti 
doğrudan doğruya Cumhuriyet savcılarına ait
tir. 

158 nci maddede yazılı hal ile 159 ncu mad
denin birinci fıkrasmdaN beyan olunan hususlar 
hakkmda takibat yapılması Adalet Bakanlığının 
iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı efendim? Mad
deyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyener ... Kabul edilmiştir. 

— 429 — 



B : 17 18.9 
MAÖD© 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürüğe girer. 
BAŞKAN •— Maddeyi- kabul buyuranlar .. 

Kabul; etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür^ 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Btmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. 
Bift önerge vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gerek Matbuat, gerekse Ceza Kanunlarının 

değiştirilen maddeleri her bakımdan ve her yön
den tamamen açıklanmış bulunmaktadır. Bu 
her iki tasarının da içtüzüğün 106 ncı madde
sine göre, ikinci görüşmelerinin beş gün sonra-
yapılmâsına, fikrimizee, artık bir lüzum kalma-. 
mıştrr; Binaenaleyh, İçtüzüğün 76 ncı madde-

.1946 O : 1 
sine dayanarak bu her iki tasarının da önüffliüz-
deki 20 Eylül 1946 Cuma günü öğleden evvel 
saat 10 da toplanarak ikinci görüşmelerinin, ya
pılmasının Büyük Meclisin tasvibine sunulması* 
m arz ve teklif ederiz. 
İçişleri Ko. Sözcüsü Adalet Ko. Sözcüsü 
Bolu Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

Şükrü Adal Şinasi Devrin 

BAŞKAN" — önerge hakkında mütalâa yok
tur. 

Yüksek takdirinize sunacağım. 
önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... öner

ge kabul edilmiştir. 
Cuma günü görüşülecektir. 
Gündemde görüşülecek başka madde yoktur. 
Cuma günü saat 10 da toplanmak üzere otu

ruma son verilmiştir. 

Kapanma saati : 11,55 

ı>&« 

T. B. Jf. M, Basır 



Türk Ceza Kanununun 140 ve 159 ncu maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet 

Komisyonu raporu (1/13) 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-628, 6/2104 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 140 ve 159 ncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında Adalet Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 2. . I X . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar. 
laştınlan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederini' 

Başbakan 
JS. Peker 

Türk Ceza Kanununun 140 ve 159 ncu maddelerinin değiştirilmesine dair tasarının gerekçesi 

Türk Ceza Kanununun 140 ve 159 ncu maddeleri, bugünkü ihtiyaçlara cevabı verecek durum
da bulunmadıkları cihetle aşağıda izah edilen sebeplerle bu maddelerin değiştirilmesine zaruret 
hâsıl olmaktadır. 

Madde 140 : Memleket dâhilinde ikamet et- "mekte olan bir yurttaşın, Devletin itibar veya 
nüfuzunu kıraeak surette Devletin dahilî vaziyetihakkmda ecnebi bir memlekette asılsız, mübalâ
ğalı veya maksadı mahsusa müstenit havadis ve haberler yayması veya millî menfaatlere zarar 
verecek herhangi bir faaliyette bulunması hâlenyürürlükte bulunan 140 ncı maddenin şümulü dı
şında kalmaktadır. 

Bu maddenin esas unsuru, yurttaşın ecnebi bir memlekette bu gibi hareket ve faaliyette bulun
muş olmasıdır. Hâlbuki, bu-fiil ve hareketler memleket içinde oturmakta olan bir kimse tara
fından da işlenebilir. Bu gibi hareket ve faaliyetlerin yurt içinde veya ecnebi memlekette bu
lunan yurttaşlar tarafından işlenilmesi arasında fark gözetilmemesi ve her ikisinin de aynı suretle 
muamele ve takibata mâruz bırakılması Adalet vehakkaniyet icabıdır. 

Bundan başka; son zamanlarda, yalnız memleketimizi alâkadar eden birtakım meseleler hak
kında, yabancıların müdahalesini istiyen bazı yazıların intişar ettiği esefle görülmektedir. Bu ha
lin, yurdumuz ve milletimiz için ne kadar elîm bulunduğunu izaha lüzum yoktur. Bu hareketler, 
yalnız mileltimizin kadir ve itibarını kırmakla kalmayıp aynı zamanda memleketimizin birlik ve 
düzenliğini do bozan en tehlikeli hareketlerdir. Bir Devletin, dâhili ve harici işlerine yabancıların 
müdahalelerini istemek, o Devletin egemenlik ve istiklâlinin ortadan kaldırılmasını istemekten baş
ka bir şeye hamloltınamaz. Doğrudan doğruya Devletin bünyesine müteveccih olan ve onun egemenlik 
ve istiklâlini sarsmağa matuf bulunan bu gibi hareketlere müsamaha edilemiyeceğî cihetle bu mak
satları teminen 140 ncı maddede değişiklik yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Madde 159. : Türk Ceza Kanununun 159 ncu maddesinin birinci fıkrası mucibince Türklüğü, 
Büyük Millet Meclisini, Cumhuriyeti ve Hükümetin manevî şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif fiile-
rî suç sayılmasiyle bulunduğu hallere Hükümetin ayrılmaz birer cüzü buluna Bakanlıklara yönel-



tilen tahkir ve tezyif fiilleri suç sayılmamıştır. Bu vaziyetten; istifade eden bazı kimselerin münferi
den şu veya bu Bakanlıklardan birini ele alarak ve normal tenkit çerçevesi dışına çıkarak en ağır 
söz ve yazılarla tecavüzlerde bulunduklan ve bu halin ise umumi efkân tehyiç ve rencide ettiği sık sık 
görülmektedir. Mütemadiyen tekrarlanan bu gibi hareketlerin önüne geçilmesine artık katı bir lü
zum ve zaruret hâsü olmuştur. 

Bundan başka emsaline çok vakit rastlanan bir yazı veya makale kelime, kelime veya cümle, cüm
le incelendikte: açık bir surette hakaret ve tezyifi tazammun etmemekle beraber heyeti umumiyesi 
açık bir şekilde yapılan tahkir ve tezyifin bile husule getireiniyeceği önemli tesir ve akisler doğur
maktadır. 

İma yolu ile suizannı davet edecek mahiyette bulunan yazıların umumi efkârı bulandırmak ve 
cemiyetin düzenini bozmaktaki tesirlerinin dereceleri çok vakit açık bir surette yapılan hakaret 
ve tezyifin husule getireceği tesirlerden daha üstün bulunmaktadır. 

Yine son zamanlarda Büyük Millet Meclisinin meşru olmadığı hakkında ortaya birçok iddialar 
atıldı. Kanun dairesinde teşekkül eden ve Türk Milletinin yegâne ve hakikî mümessili olup onun 
adına egemenlik hakkını da kullanan Büyük Millet Meclisine vâki bu gibi tecavüz ve hareketlerin, 
memleketin birlik ve düzenini bozması ve halkın güvenini sarsması itibariyle, suç sayılarak ceza 
müeyyidesi altına konulması uygun görülmüştür. 

Bu sebeplerle, maddenin birinci ve ikinci fıkraları birleştirilerek tahkir ve tezyifin ima yolu 
ile suizannı davet edecek şekil ve mahiyette islenmesi halide nazarı itibara alınmış ve Büyük 
Millet 'Meclisinin meşruiyeti hakkında tereddüt uyandırabilecek herhangi bir fiil ve harekette bu
lunanlarla ona dil uzatanları da cezalandırmak maksadıyla maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, kanunlara alenen sövmek bir cürümdür. Fakat önem ve tesir
leri kanunlardan hiç aşağı bulunmayan Büyük Millet Meclisi kararlarına sövme fiilinin ceza mü
eyyidesi altına konulmamış olması maddenin mühim bir boşluğunu teşkil etmektedir. 

Büyük Millet Meclisinin kanun şeklinde tecelli eden iradesine sövme fiili suç teşkil ettiği halde; 
karar şeklinde tecelli eden iradesine karşı işlenen bu gibi fiillerin suç sayılmamasının sebebi ilmen 
ve m-antıkan izah edilemez. Binaenaleyh kanunun bu boşluğunu gidermek için Büyük Millet Meclisi 
kararlarına «övenlerin de cezalandırılmalarının uygun olacağı düşünülmüştür. 

Netice olarak: Türk Ceza Kanununun 159 ncu maddesi, yukarda izah edilen maksatlarla yeni
den tanzim edilmiştir. 

(S. Sayısı: 50) 



- s -
Adalet Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 11 .IX . 1946 

Esas No. 1/13 
Kurar No. 3 < ; 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Ceza Kanununun 140 ve 159 ncu mad
delerinin değiştirilmesine dair Adalet Bakanlı
ğınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunun 2 . IX . 
1946 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan tasarının Komisyonumuza hava
le ve tevdi buyurulması üzerine ihtiva eylediği 
hükümler Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen hazır 
olduğu halde incelendi ve görüşüldü. 

140 ncr maddede yapılması teklif olunan de
ğişikliklerden biri maddeye vuzuh verilmesin
den diğeri ise yeni bir suçun unsurları tâyin ve 
tesbit olunarak aynı ceza müeyyidesi altına alın
mış. olmasından ibarettir. Memleket dâhilinde 
ikamet etmekte olan bir yurttaşın Devletin ha
riçteki itibar veya nüfuzunu kıracak surette da
hilî vaziyeti hakkında yabancı bir memlekette 
asılsız, mübalağalı veya maksadı mahsusa müs
tenit havadis ve haberler yayması veya millî 
menfaati ara zarar verecek herhangi bir faali
yette bulunması yürürlükte bulunan 140 ııeı 
maddenin şümulü dışında kaldığı ve bu itibarla 
yurtdaşm yabancı bir memlekette bugibi hare
ket veya faaliyette bulunmuş olması şartmın 
maddenin esas unsurunu teşkil eylediği Hükü
met gerekçesinde beyan ve izah olunduktan son
ra 140 ncı maddede yazılı fiil ve hareketlerin 
yurt içinde veya dışında bulunan yurttaşlar ta
rafından işlenmiş olması bakımından bir fark 
gözetilmesi yerinde görülmiyerek maddenin bu 
farkı kaldıracak şekilde tadili teklif olunmak
tadır. 

Komisyonumuzda bu hususta yapılan 
inceleme ve görüşmede Komisyon üyelerinin bir 
kısmı, 140 ncı maddede yazılı suçu işliyen va
tandaşın, memleket içinde veya dışında bulun
ması bakımından herhangi bir fark ihdas edile-
miyeceği tabiî olmakla beraber bugün yürür
lükte olan metnin esasen böyle bif fark yarat
mamış olduğu mütalâasında bulunmuşlardır. 
Neticede suçu işliyen vatandaşın memleket dı
şında bulunması halinde ceza görmesi esası ka
bul edilmiş iken memleket dâhilinde ikamet 

eden bir vatandaşın aynı suçu işlemiş 
olmasmı ceza müeyyidesine tâbi tutma
mak ve bu bakımdan bir fark yaratmak 
doğru görülmediğinden bu kısma taallûk eden 
değişikliğin kabulüne karar verilmiştir. 

Maddede yapılan ikinci değişikliğe gelince: 
Hükümet gerekçesinde « son zamanlarda yalnız 
memleketimizi alâkadar eden birtakım mesele
ler hakkında yabancıların müdahalesini işliyen 
yazıların intişar ettiği kaydolunduktan sonra bu 
hareketlerin milletin itibarını kırmakla kalma
yıp memleketin birlik ve düzenini bozduğu ve 
esasen bir Devletin dahilî ve harici işlerine ya
bancıların müdahalesini istemenin o Devletin 
egemenlik ve istiklâlini ortadan kaldırmasını 
istemekten başka bir şey olmadığı » gözönünde 
tutulacak olursa bukabîl fiil ve hareketlerin ce
za müeyyidesi altına alınması zaruri bulunduğu 
beyan ve izah olunmuştur. 

Komisyonumuzda bu hususta yapılan görüş
melerde, ceza müeyyidesi altına alınmak iste
nilen Devletin egemenlik ve istiklâlini ortadan 
kaldırmağa matuf fiil ve hareketler, esasen bu
gün yürürlükte olan 125 nci maddede teklif
ten çok daha ağır müeyyideler altma alınmış ol
makla beraber bu kabîl hareketler hattâ Devle-
letin istiklâlini tenkis veya sâdece Millî menfaa-
ta zarar verecek bir mahiyet taşımak gibi daha 
hafif şekillerinde dahi 125 ve 161 nci madde
lerde müeyyide altına almmış olduğundan 140 
ncı maddeye bu hususta herhangi bir ilâveye lü
zum olmadığı oy birliğiyle karar altına alın
mıştır. 159 ncu maddede yapılması teklif olu
nan değişiklikler tatbikatta görülen bazr noksan
ları izale ve aynı zamanda hedef ve mevzuu ta-
mamiyle anlaşılan ve fakat sarih bir şekilde 
ifade olunmamış olan hakaret ve tezyif fiillerini 
de ceza esaslarına uygun bir şekilde müeyyide 
altma almak hususlarından ibaret olup madde 
komisyonumuzca bu maksadı temin edici ve Ce
za Kanununun diğer maddeleriyle ahenkli bir 
şekilde yeni baştan kaleme alınmıştır. Bu mad-

( S . Sayısı: 50) 



denin birinci fıkrasında yazılı bakanlıkları tah
kir ve tezyif fiillerini ayrı bir fıkrada değişik 
ceza hadlerine tâbi tutmak hususunda yapılan 
teklif beş oya karşı çoklukla reddolunmuş ikinci 
ve üçüncü fıkralar iki ayrışık oya karşı çoklukla 
kabul olunmuştur. 

159 ncu maddenin birinci fıkrasında yapıl
mış olan değişiklik 160 ncı maddede buna mu
vazi olarak bir değişiklik yapılmasını zaruri 
kıldığından 160 ncı maddenin de 159 ncu madde
nin birinci fıkrasında yazılı hususları tamamen 
şümulüne alacak şekilde tanzim ve teklifi oy 
birliğiyle karar altına alınmıştır. Tasarı 140, 159 
ve 160 ncı maddelerde Hükümetle mutabık 
olarak komisyonumuzca yapılan değişikliklerle 
birlikte Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Kayseri Zonguldak Malatya 
R. özsoy Ş. Devrin Ş. Tugay 

Afyon K. 
ff. Bozca 

Antalya 
N. Aksoy 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Bursa Denizli Diyarbakır 
A. Akgüç N. Küçüka F. Kalfagil 

Erzincan İsparta 
A. H. Fırat R. Güllü 

İstanbul 
A. JiL Berkman 

îmzaldia bulunamadı 

Kayseri 
S. A, Feyzioğlu 

İmzada bulunamadı 

Konya 
H. Karagülle 

İzmir 
E. Oran 

Kırşehir 
S. Kurutluoğlu 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
R. Karadeniz 

( S. Saylar: 50) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Ceza Kanununun 140 ve 159 ncu madde
lerinin' değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 140 ve 
159 ncu maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 140. — Devletin hariçte itibar veya nü
fuzunu kıracak şekilde asılsız mübalâğalı veya 
maksadi mahsusa müstenit havadis veya haber
ler yayan veya nakleden veya millî menfaat-
lara zarar verecek herhangi bir faaliyette bulu
nan veya Devletin iç ve dış işleri hakkında ya
bancıların müdahalesini istemeğe matuf herhan
gi fiil ve harekette bulunan yurttaş beş seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasiyle ceza-
landırılr. 

Madde 159. — Türklüğü, Büyük Millet Mec
lisini, Cumhuriyeti, Hükümeti, Bakanlıkları, 
Devletin askerî veya Emniyet veya muhafaza 
kuvvetlerini veya Adliyenin mânevi şahsiyetini, 
ima yolu ile olsa dahi, alenen tahkir ve tezyif 
edenler bir seneden altı seneye kadar ağır ha
pis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hakkın
da ima yolu ile suizannı davet edecek şekil ve 
mahiyette olsa dahi herhangi bir fiil ve hare
kette bulunanlara da ayn ceza verilir. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Bü
yük Millet Meclisi kararlarına alenen şovenler 
altı ayı geçmemek üzere hapis ve (30) liradan 
(100) liraya kadar ağır para . cezasıiyle ceza
landırılırlar. 

Türklüğü tahkir ve tazyif, yabancı bir mem
lekette bir Türk tarafından işlenirse verilecek 
ceza üçte birden eksik olmamak üzere artırılır. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türk Ceza Kanununun 140, 159 ve 160 ncı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 140, 
159 ve 160 ncı maddeleri aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 140. — Devletin hariçte itibar veya 
nüfuzunu kıracak şekilde Devletin dâhili vaziyeti 
hakkında yabancı bir memlekete asılsız, mübalâ
ğalı veya maksadı mahsusa müstenit havadis ve
ya haberler neşreden veya tmdilî menf aatlara za
rar verecek herhangi bir faaliyette bulunan va
tandaş beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hap
se konulur. 

Madde 159. — Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük 
Millet Meclisini, Hükümetin manevî şahsiyetini, 
Bakanlıkları, Devletin askerî veya emniyet veya 
muhafaza kuvvetlerini veya adliyenin manevî şah
siyetini alenen tahkir ve tezyif edenler veya Bü
yük Millet Meclisinin meşruiyeti hakkında sui
zannı davet edecek şekildıe alenen mütecavizane 
fiil ve hareketlerde bulunanlar bir seneden altı 
seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Birinci fıkrada beyan olunan cürümlerin irti
kâbında hakaret veya tecavüze uğrayanın adı sa
rahaten zikredilmemiş veya hakaret veya tecavüz 
üstükapalı geçiştirilmiş olsa bile mahiyetinde ve 
birinci fıkrada yazık olanlardan birine matuf 
olduğunda tereddüt edilmiyecek derecede kari
neler varsa hem tecavüze uğrayanın adı zikredil
miş hem de tahkir, tezyif veya tecavüz tasrih kı
lınmış gibi muamele olunur. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya Bü
yük Millet Meclisi kararlarına alenen şovenler 15 
günden altı aya kadar hapis ve 30 liradan 100 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Türklüğü tahkir ve tezyif yabancı memleket
te bir Türk tarafından işlenirse verilecek ceza 
üçte birden eksik olmamak üzere artırılır. 4 

Madde — 160 — 157 nei maddede yazılı sü* 
çu işleyenlerle Türkiye Cumhuriyeti kanunları* 
na ve Büyük Millet Meclisi kararlarına alenen 
şovenler hakkında takibat yapmak selâhiyeti 
doğrudan doğruya Cumhuriyet savcılarına ait* 

* * S * 7 , 

tir. 
(S. Say^uŞO) 
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MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür 

Başbakan 
R. JPeker 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakam 
H. Saka 

Millî Eşitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakam 
T. B. Salta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş* Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

İçişleri Bakanı 
Ş, Sökmensmr 

Maliye Bakanı 
JET. İV. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedetyt 

Sağlık ve Sosyal Y Bakanı 
Br.BVz 

TarımBakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakam 
A. înan 

Ad. K. 

158 nci maddede yazılı hal ile 159 ncu mad
denin birinci fıkrasında beyan olunan hususlar 
hakkmda takibat yapılması Adalet Bakanlığnın 
iznine bağlıdr. 

MADDE 2 
bul edilmiştir. 

MADDE 3 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

Hükûmetin teklifi aynan.ka-

« # * • mm •** 

t (â.s«ı«T«0) 


