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Altmışikinci Birleşim 

3 . 3 . 1962 Cumartesi 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

Sayfa 
14 

14:15 

3. — Yoklama 15,82 
4 . — Başkanlık Divanının Genel Ku

mla sunuşları 15 

1. — Doğu - Karadeniz bölgesinde hi
mayeli ucuz buğday satışlarının yeni
den yapılmasına dair mahallen inceleme 
yapmak üzere kurulması kaibul edilen 
Meclis Araştırma Komisyonu üyesi se
çimi (10/4) 15:16,2253 

2. —• Orta - Anadolu'da hüküm sü
ren kuraklık sebebiyle halkın , beslenme 
zorluğunu mahallinde tetkik etme'k üze
re, kurulması kabul edilen Meclis Araş
tırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 15: 

16,22:23 

Sayfa 
16 5. — Görüşülen işler 

1. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/181, C. 'Senatosu 1/30) (S. Sa
yısı : 42) 16,39,88 «91 

2. — Çanakkale Milletvekili Şefik 
inan ve 9 arkadaşının, Yatırımlar Finans
man Fonu teşkil ve Tasarruf Bonolan 
İhracı hakkındaki Kanunun değiştiril
mesine dair !kanun teklifi ve Maliye, 
Çalışma ve Bütçe komisyonları raporları 
(.2/9) (S. Sayısı : 22) 16,39,92:95 

3. — Başibakan ve Malatya Milletve
kili İsmet İnönü, Adalet Partisi Genel 
Başkanı ve İzmir Milletvekili Ragıp Gü-



müşpala, Yeni Türkiye Partisi Genel 
Başkanı ve Sakarya (Milletvekili Ekrem 
Alican, Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi Genel Başkam ve Ankara Milletve
kili Osman Bölükfoaşı ile Cumhuriyet 
Halk: Partisi Genel Sekreteri ve Ankara 

Sayfa ' Sayfa 
Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'm, Ana
yasa nizamını, millî 'güvenlik ve huzuru 
b'ozan bâzı fiiller hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
üyelerinden mürekkep G-eçici Komisyon 
raporu (2/162) 16:22,23:32,32:39,39:87 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan ve Malatya Milletvekili İsmet 
İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı ve İzmir 
Milletvekili liaıgıp Gümüşpala, Yeni Türkiye 
Partisi Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili 
Ekrem Alican, Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi Genel (Başkanı ve An'kara Milletvekili Os
man Bölük'başı ile Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili İsmail 
Rüştü Aksal'm, Anayasa nizamını, millî gü-

,iyenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
kanun teklifinin Anayasa, ve Adalet komisyon
larından 'kurulacak bir geçici komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi okundu, kabul 
edildi. 

Doğu - Karadeniz 'bölgesinde himayeli ucuz 
'buğday satışlarının yeniden yapılması husu
sunu ve . 

Orta - Anadolu'da, hüküm süren kuraklık 
sehebiyle halkın beslenme korluğunu mahallin
de tetkik etmek üzere, kurulması kabul edilen 

Meclis araştırması komisyonları seçimi tekrar
landı, fakat yine yeter sayı hâsıl olmadığından 
gelecek Birleşimde seçimin tekrar yapılacağı 
Başkanlıkça bildirildi. 

Doğu - Anadolu'daki kuraklığın sebelbol-
duğu kıtlık hakkındaki rapor üzerinde yapı
lacak görüşmelerin Hükümetin ve Meclis ço
ğunluğunun hazır bulunduğu Ibir oturumda 
görüşülmesi hakkındaki önerge kabul oluna
rak bu konunun tatilden sonraki 'bir Birleşim
de ele alınması tasvi'bedildi. 

3 . 3 . 1%2 Cumartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Çankırı 
Mekki Kes'kin Nurettin Ok 

Kâtip 
Van 

Muslih Görentas 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat. Oztürkçine'nin, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 04 ncü maddesine 
bir (e) fıkrası eklenmesi hakkında 'kanun tek
lifi • (2/103) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat oztürkçine'nin, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin 
«h» /fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
telklifi (2/104) (İMaliye ve Bütçe komisyon
larına) 

3. — Oorunı Milletvekili Faruk Küreli ve 
4 arkadaşının, Orman Umum 'Müdürlüğü em
rinde çalışmakta olan maaşlı memurlar hak
kında intibak kanunu teklifi (2/ÎG5) (Tarım, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

Rapor 

4. — Başbakan ve Malatya Milletvekili 
İsmet İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı 
ve İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala, Yeni 
Türkiye Partisi Genel Başkanı ve Sakarya 
Milletvekili Ekrem Alican, Cumhuriyetçi 
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M. Meclisi B:62 3 . 3 . 1962 O : 1 
Köylü Millet Partisi 'Genel Balkanı ve Ankara 
Milletvekili Osman Bölükbaşı ile Cumlıuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Mil
letvekili ismail Rüştü Aksal'm, Anayasa ni-

zamanı, millî 'güvenlik ve huzuru bozan bâzı 
fiiler hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları üyelerinden mürekkep 
Geçici Komisyon raporu (2/162) (Gündeme) 

• > • • • < « 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekai Dorman 

KÂTİPLER : Kadri özek (İzmir), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluk vardır, müzakerelere 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Doğu - Karadeniz Bölgesinde himayeli 
ucuz buğday satışlarının yeniden yapılmasına 
dair mahallen inceleme yapmak üzere kurulması 
kabul edilen Meclis Araştırması Komisyonu üyesi 
seçimi (10/4) 

2. — Orta - Anadolu'da hüküm süren kurak
lık sebebiyle halkın beslenme zorluğunu mahal
linde tetkik etmek üzere, kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
(10/5) 

BAŞKAN — Her ikisi için de üçüncü defa 
seçim yapacağız. Tensip buyurursanız iki seçimi 
birlikte yapalım. (Muvafık, sesleri) Her iki se
çimin beraber yapılmasını kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi her iki heyete katılacak olan adayla
rın isimlerini okutuyorum. 

Karadeniz bölgesine gidecek heyet : 
Ata Bodur, Cevat Yalçın, Ali Rıza Uzuner, 

Cemil Karahan. 

BAŞKAN — Şimdi de Orta - Anadolu'ya gi
decek olan heyeti okutuyorum. 

Usul hakkında söz ASIM EREN (Niğde) 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, tâyin edilen üç ayrı bölgeye ait araş
tırma heyetlerinin Yüksek Meclise tatmin edici 
bir bilgi getirebilmeleri için neleri tahkik ede
ceklerine dair ahenkli, ayarlanmış, tevhit ve 
tesbit edilmiş bir amacın kendilerine verilmiş 
olması lâzımdır. Gidecek heyet, gerçi mahallin
deki açlık ve yokluğu tesbit edecektir, ancak 
malümuâliniz olduğu üzere, Doğu bölgesindeki 
kıtlığın tahkikine giden heyet hakkında basın
da çıkan haberlerde, şehirlerde ve büyük kasa-
balarda fakir köylüyü sömüren ağaların bu he
yetleri şehir ve kasabalarda karşıladıkları za
man başka istikametlere yöneltecek telkinler 
altında tutmaya çalıştıkları, köyün mevcut rea
litelerini heyetlerden gizlemeye çalıştıkları gö
rülmüştür. Bu şekildeki gizli çalışmalarla âdeta 
heyetleri realitenin hilâfında bilgilerle aldatma
ya gayret ettikleri öğrenilmiştir. Bu gibi hal
lerden yeni heyetleri kurtarmak için bu heyet» 
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lerimizin kasaba ve şehirlerimizden ziyade yok- I 
sul köy bölgelerimize gönderilmesi ve bu iş için 
yol program ve haritalarının şimdiden tesbit 
edilmesi, gittikleri yerlerde soracakları husus
ları kendi aralarında burada yapacakları müş
terek bir toplantıda bu hususta bir karara vara
rak yani, arıyacağı şeyi bilerek yola çıkması 
hususunda bir karar verilmesini saygılarımla 
arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Orta - Anadolu'ya gidecek he
yet üyeleri : 

Sebati Hastaoğlu, Oğuzdemir Tüzün, Hay- "I 
dar Özalp, Euhi Soyer arkadaşlarımızdır. I 

Şimdi her iki heyetin oylama neticelerini I 
tesbit etmek üzere tasnif heyetleri seçilecektir. 
Bunun için ad çekiyoruz : 

Seyfi Güneştan (Mardin) (Yok, sesleri) 
Saadet Evren (İstanbul), (Yok, sesleri) 
Sait Sına Yücesoy (Konya), (Yok, sesleri) | 
Necip Mirkelâmoğlu (izmir), (Burada, ses

leri) 
Abdullah Çilli (Hatay), (Yok, sesleri) | 

5. - GÖRÜŞÜ 

1. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Ka- I 
nununa ek kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko- I 
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve I 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere- I 
leri (M. Meclisi: 1/131, C. Senatosu: 1/30) I 

BAŞKAN — Kanun 'tekrar açık oylarınıza 
arz edilmiştir. Kutular ıgezdirilecekt'ir. I 

ikinci teklife geçiyoruz. I 

2. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan ve I 
9 arkadaşının, Yatırımlar Finansman Fonu teş- I 
kil ve Tasarruf Bonoları İhracı hakkındaki I 
Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi ve I 
Maliye, Çalışma ve Bütçe komisyonları rapor- I 
lan (2/9) 

BAŞKAN — Kanun açık 'oylarınıza ara edil- I 
mistir. Ku'tular dolaştırılacaktır. ' I 

(Oylar toplandı.) I 

BAŞKAN — Komisyonlar geçimi için oylar I 
tamamlandı ise kutuları kaldırıyoruz. Oy ver- I 
m'iyen var mı? I 

Her iki komislyon seçimi için oy toplaıma I 
muamelesi bitmiştir. I 
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Hüseyin Özalp (Samsun), (Burada, sesleri) 
Lebit Yurdoğlu (izmir), (Burada, sesleri) 
Birinci tasnif heyeti tamamlandı. 
Şimdi ikinci tasnif heyeti için ad çekiyoruz: 
Ali Köymen (Giresun), (Yok, sesleri) 
Abdurrahman Altuğ (Kırklareli), (Burada, 

sesleri) 
Talât Asal (Edirne), (Yok, sesleri) 
Suphi Baykam (istanbul), (Burada, sesleri) 
Sadık Kutlay (içel), (Yok, sesleri) 
Kerem özcan (Ağrı), (Yok, sesleri) 
Kemal Bağcıoğlu (Maraş), (Burada, sesleri) 
Efendim, ikinci tasnif heyeti de tamamlan

mıştır. 
Hangi seçim çevresinden oyların verilmesine 

başlanması için kura çekiyoruz : Adana. 
(Adana seçim çevresinden oyların toplan

masına başlandı.) 

BAŞKAN — Her iki seçim için oylarını 
kullanmıyan var mı? 

Efendim, §imdi elimizde, ikinci defa oya ko
nulacak fişler vardır. 

JEN İŞLER 

3. — Başbakan ve Malatya Milletvekili İs
met İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı ve İz
mir Milletvekili Ragıp Gümüşpala, Yeni Türki
ye Partisi Genel Başkanı ve Sakarya Milletve
kili Ekrem Alican, Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili 
Osman Bölükbaşı ile Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili İsmail 
Rüştü AksaVın, Anayasa nizamını, millî güven
lik ve huzuru bozan bâzı filler hakkında kanun 
teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları üye
lerinden mürekkep Geçici Komisyon raporu 
(2/162) (S. Sayısı: 51) (1) 

BAŞKAN — (Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen (kâğıtların raporlar kısmın

da bulunan, Anayasa nizamını, millî güvenlik 
ve huzuru tozan bâzı fiiller hakkındaki tekli
fin (bir an evvel kanunlaşmasını temin maksa--

(1) 51 S, Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr, 
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diyle gündeme alınarak sorulardan ve diğer iğ
lerden evvel öncelikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
üyelerinden mürekkep Geçici 

Komisyon Sözcüsü 
Uşak 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Takrir
de ivedilikten bahsedilmemiş, ivedilik kararı
nın alınması lâzım. 

BAŞKAN — ivedilik kararı daha evvelki 
birleşimde komisyon teşkili sırasında alınmış
tır. 

Efendim gündeme alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiıyenler... Kalbul 
edilmiştir... 

Raporun basılıp dağıtılmasından itibaren 48 
saat geçmediği için derhal görüşülebilmesi hu
susunu tasviplerinize arz ediyorum 3 Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

önergede öncelik teklifi de vardır. Sözlü 
sorular ve diğer işlerden evvel görüşülmesi ba
his mevzuudur, önceliği kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul olundu. 

Komisyon üyeleri yerlerini alsınlar, efen
dim. 

Efendim, kanun ıttılaınıza henüz sunulmuş
tur. Tüzük hükmünce tasvibinizi alacağım: 

Kanunun gerekçesi ile rapor ve metninin 
okunmasını kabul edenler lütfen işaret versin
ler... Kabul etmiyenler... Kabul olundu. 

O halde, kanunun gerekçesi, Komisyon ra
poru ve metni okunacaktır. 

(Rapor, madde metinleri ve muhalefet şer
hi okundu.) (1) 

BAŞKAN — Efendim, teklifin tümü üzerin
de konuşmak istiyen arkadaşlar kayıt sırasına 
göre şunlardır : 

Kasım Gülek (Hakkında), 
Reşit Ülker (Lehinde), 
Gökhan Evliyaoğlu (Hakkında), 
Ferda Güley (Lehinde), 
Osman Şahinoğlu (Aleyhinde), 
Kadri özek (Hakkında), 
Ahmet Tahtakılıç (Hakkında). 

(1) Rapor ve madde metinleri bağlı 51 sa-
ytU basma yazımn içindedir. | 
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Listede isimleri olan arkadaşlar bunlardır. 

Yeniden söz almalk istiyenler varsa isimlerini 
yazdırsınlar. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

ABDURRAHMAN GÜLEK (Çorum) — 
Hakkında söz istiyorum. 

ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (Ankara) 
— Lehinde söz istiyorum. 

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

RAlF AYBAR (Ankara) — Lehinde söz 
istiyorum. 

MAHMUT ALlCANOĞLU (Sinop) — Hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sıra ile söz verece
ğim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Usul hakkında 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım; söz istiyen arkadaşlarımız, riya
set tarafından ıbir liste halinde Yüksek Heyeti
nize okundu. Nizamnamenin 85 ve 103 ncü 
maddeleri gereğince lehte, aleyhte ve hakkın
da konuşmak istiyenler söz sırasına göre okun
malıdır, Nitekim okundu. 

Ancak, 103 ncü maddenin 2 nci fıkrası ay
nı zamanda 1 lehte, aleyhte ve hakkında en az 
ikişer kişi konuşmadıkça verilecek bir kifaye
tin oya sunulamıyacağmı âmirdir. Şu halde Ri
yasetin, tüzük gereğince talep sırasına göre söz 
vermesi halinde ibu kifayet çarkını işletebilmek 
için lehte, aleyhte ve hakkında konuşacakları 
münavebeye tâbi tutması iktiza eder. Esasen 85 
inci maddenin 2 nci fıkrası bu hususu teminat 
altına almış bulunmaktadır. Söz istiyenler eğer 
altı kişiden fazla olmasaydı, altı kişi dâhilin
de kalsaydı buna lüzum yoktu. Madem ki, al
tıdan çıöktur, kifayeti müzakere takririnin oya 
konulabilmesi için 85 nci maddenin sarahati 
karşısında Riyasetin, lehte, aleyhte ve hakkın
da konuşmaların münavebe ile yapılıp yapılma
ması hususunu Yüksek He-yetinizin tasvibine 
arzında büyük fayda ve isabet vardır. 

Keyfiyeti arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, teklifi oyunuza arz 
edeceğim. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir dakika 

efendim, teklif hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlar; Perlâmento hayatımızın en mühim 
kanunlarından Ibirini çıkaracağımız ib'ir sırada, 
kifayeti müzakere lâfının dahi ıbu kürsüden ifa
desine taraftar değilim. (Orta sıralardan gürül
tüler) 

Dinleyin beyler, dinleyin! Üç kişi konuştuk
tan sonra 'kifayet plânları getirmek sökmiye-
cektir artık. Kifayeti müzakere ıdamaz (bunda. 
Yapılan sıraya göre herkes konuşur, içtüzüğün, 
Uygun maddesi mer'i hale geldiği anda kifa-
(yeti müzakere üzerinde durulur. Bu itibarla, sı
ranın değişmesini değil, kendi sıram <en ısonda 
olduğu halde, sıranın 'aynen tatbik edilmesini 
ve kifayeti ımüzakere takririnin bu kanunda iş
lememesini Yüksek Heyetinize 'arz ve teklif 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, ilk konuşan arkada
şımız, biliyorsunuz, (Lehte, aleyhte, hakkında) 
görüşmelerin 'sıraya konmasını teklif etmişti. 
Tüzükte bunu âmir hüküm mevcuttur ve za
ten, lehte, aleyhte, hakkında konuşmalar sıra
lanmıştır. O halde biz de Ibu sıraya uyarız. Şim
di hakkında, lehinde ve aleyhinde olacak ko
nuşmaların münavebesini kaibul edenler lütfen 
•işaret versinler... Kaibul etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa nizamını, millî güvenlik ve .huzuru 

bozan fiiller hakkında kanun teklifi hakkında 
söz istiyen milletvekillerinin sayısı çok 'olduğun
dan hepsinin konulabilmesi için konuşma müd
detlerinin ion dakika olmasını arz ve teklif 'ede
rim. 

Manisa 
Nusret Köklü 

BAŞKAN — Onar dakika konuşulmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Efendim, ilk söz sırası (Hakkında) olarak 
Sayın Kasım Oülekindir. 

KASIM G-ÜLEK (Adana) — Sayın arka
daşlarım, başlangıcında, «Direnme hakkını 
kullanarak 27 Mayıs Devrimini yapan Türk 
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Milletinin halkoyu ile kabul ettiği Anayasa 
gereğince insan haklarının, demokratik niza
mın korunması gerekiyor. Korunmasını iste
mek milletin hakkıdır, korunmasını sağla
mak için tedbir almak da Hükümetin vazife
sidir. Bu korama yolunda, gereken yetkileri 
vermek de 'bizim vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, insan haklarının, 
demokratik nizamın, korunmasını, Türk Ana
yasasını meydana getiren milletin direnme 
hakkını kullanarak meydana getirdiği 27 Ma
yıs inkılâbını korumayı elbette hepimiz arzu 
ediyoruz. Bunda zerre kadar şüphemiz yok. 
Demokratik nizam, dünyanın asırlarca tecrübe 
ederek sonunda vardığı çıkar yol! Hür in
sanlar için çıkar yol! Demokrasiyi korumak 
lâzım ve koruyacağız. Demokrasiyi demok
ratik yollardan koruyacağız. 

Demokrasi denen şey, nedir? O kafalarda 
yerleşir, kaplerde yerleşir. Fikire fikirle mu
kabele edilir demokraiside. Demokrasi aleyhin
de bulunanlara fikirle, inançla cevap verilir. 
inandığımız fikirlere, samimiyetle kaani ol
duğumuz mefhumlara elbette mukabele edecek 
durumdayız. 

Muhterem arkadaşlarım, demokrasiyi kıs
ma yolu ile demokrasiyi koruma teşebbüsleri 
çok olmuştur. Bunu millet hayrına en iyi 
niyetle yapanlar, dünyada, tarihte çok görül
müşse de netice vermemiştir. Mücadele zor
dur. Ama, demokrasi zor yoldur, zor işliyen 
bir makinadır ama, emin yoldur. Hürriyetin 
temeli ancak bu şekilde korunur. Kısıntı ko
laydır. Ama, sonucu her vakit istediğiniz gibi 
olmaz. Basını kısarsınız, 'fısıltı başlar. O va
kit daha ağır, daha zararlı bir şekilde çıkar 
ortaya. Der, eğer yazabilseydim, bak neler ya
zacaktım, ama, imkânım yok ki? Ağızdan 
ağıza, ağızdan kulağa gider, ve zehir saçar. 
Bunların ilâcı aleniliktir. Bunu biliriz, çok de
falar dünya ve memleketimizin bu işleri iyi bi
lenleri ifade etmişlerdir, çok söylenmiştir, 
demokrasi alenilik rejimidir. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın ve Tür
kiye'nin dünyadaki mevkiinin ana temelleri 
de demokrasiye, hürriyete bağlılıktır. 

Dünyada yalnız yaşamamıza imkân yok, 
'hiçbir millet yalnız yaşıyamaz. Biz hür dün
ya camiasında yer almış Avrupalı bir Devle-
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tiz, bunu her vakit öğünerek ifade ediyoruz, 
edeceğiz de! 'Hür dünyanın köşe taşlarından 
biridir Türkiye! Dünyanın her yerinde hür 
dünyanın 'korunması bahis mevzuu olduğu 
vakit (Türk) hatıra geliyor. (Bununla fert ola
rak öğünüyoruz, millet olarak öğünüyoruz. 
İtibarımızın temel taşları elbette demokrasi
miz, hürriyetimiz ve 'bunlara 'bağlılığımızdır 
ve dünyada demokrasiye, hürriyete misal ola
cak geleneklerimizdir. Dünya, Türkiye ahvali
ni yakından takilbediyor. 

22 Şubat hâdiseleri dünya basınında bir 
hayli yer aldı. Bunlardan ben size sadece bir 
iki cümle okuyacağım : 

Amerika'nın en (büyük gazetelerinden bi
risi Newyork Timestir. Derler ki, Ameri
ka 'da devlet işlerinde söz sahibi herkes kah
valtı masasında Newyork Times'i bulur. Yazı
larının önemi 'büyüktür. Newyork Timse bun
lardan bahsederken diyor ki : «22 Şubat hâ
diseleri şunu ispat etmiştir, Türkiye'de ihti
lâl bitmemiştir. Eğer 'Türkiye demokratik ve 
sosyal sıhhatini düzeltemezse ihtilâl bitmiye-
ce'ktir de '22 Şubatın ihtarı şu olmuştur, şim
diki idare milletin ataletini sarsmaya muvaf
fak olmazsa yeni bir ihtilâl olaibilir.» Buna 
benzer yazılar çok çıktı, 'bunları ibretle oku
mamız vazifemiz. 

Şimdi şu tahlili yapmak durumundayız, 
27 Mayıs neden oldu? 27 Mayısı meydana ge
tiren sebepler ne idi? Bunlar siyasi idi, bun
lar ekonomik idi, bunlar sosyaldi. Memleke
tin birtakım realitelerini göz önünde tutma
ya mecburuz. Açıkça ve çok defa bu kürsüden 
söylendiği için ifade edelim : Memleketin ik
tisadi durumu zordadır. Milletin bir kısmı aç
tır, işsizlik vardır, sefalet vardır. Taş Devri 
yaşıyan bölgelerimiz vardır. 

Aziz arkadaşlarım; bu öyle bir devirdir ki, 
dünya muazzam bir refah devresi geçiriyor. 
Sadece iktisadi bakımdan mucizeler yarattığı 
söylenen Almanya değil, dünyanın hemen her 
tarafında muazzam bir refah var. Komşularımız 
yambaşımızda Yunanistan, Yugoslavya, Bul
garistan... Daha evvelisi gün gazetelerde oku
duk : Yunanistan bütçesi 34 milyon gelir faz-
lasiyle kapanmış, 340 milyon Türk lirası. 20 nei 
asır sabırsız ve insafsız! Bunlara uymak mecbu-
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riy etin deyiz. Az ilerlemek, gerilemektir; hele 
durmak, düşmektir! Atatürk'ün büyük sözü : 
«Durmayalım, düşeriz» der. 

Bunları meydana getiren sebepler nelerdir^ 
diye incelerken elbette sosyal dengesizlik üze
rinde durmalıyız. Memlekette hakikaten bir 
sosyal dengesizlik var. Bir kısım insanlar haki
katen son derece müşkül durumda-, oha karşılık 
biraz daha refah içinde olanlar var. Dünya ça
pında bakarsınız zenginlik Türkiye'de hemen 
yok. 

Bunun bir ufak misali : İstanbul'da yağmur
lu bir gün Gültepe'den bir heyet geldi, evime. 
«Ağabey, sen bizi tanırsın, gel bizim halimizi 
şimdi bir gör» dediler. Gittik, beraberce 4 ncü 
Levent asfaltından 400 metre ötede çamur der
yasına paçamızı sıvayarak girdik. Yol yok, su 
yok, elektrik yok, kanalizasyon yok. Anlattılar, 
birkaç kadın İstanbul'un 400 metre ötesinde he
kim gelemediği için doğuramamış ve ölmüş. Bir 
tarafta, Levent dünyanın her hangi bir yerinde 
beğenilecek güzel bir mahalle, 400 metre öte
sinde ölüm var, sefalet var. Buna, ne kul razı 
olur, ne Allah. Bunların sebeboiduğu hâdiseleri 
iyice görmek mecburiyetindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım, yine bir realiteyi göz 
önünde tutmak mecburiyetindeyiz : Aydın mem
leketini tanımıyor. Bugün büyük şehirlerde ye
tişen ve büyük şehirlerde . vazife göre aydının 
memleketin halini bilmediği bir hakikat. İnsa
na, yakınma gelmeden halini görmeden uygun 
tedbir almak kabil değil, masa başından düşüne
rek bunları yapmak kabil değil. Halk uyanıyor, 
uyanan halkı karşılamak mecburiyetindeyiz. 
Bütün bunlara çare bulmadan bu dengesizlik
leri önlemeden ihtilâle sebebolan ortam ortadan 
kalkmaz. Bunlar elbette bugünün meseleleri de
ğil, bunlar elbette derin memleket meseleleri 
Elbette bunlara tedbir almak hemen bugün bir 
anda yapılacak işler, değil, ama derhal süratle 
işe başlamak ve başlandığını göstermek mecbu
riyetindeyiz. Cesaretle meselelere el koymak, 
dinamik hareket etmek mecburiyetindeyiz. 

Ben bir hâtıramı huzurunuzda anlatmama 
müsaadenizi istirham ederim : Amerika'da ta
lebe idim; 1933 senesi Roozvelt'in ilk Cumhur
başkanı seçildiği yıl; Amerika muazzam bir ik
tisadi buhran içinde; bankalar iflâs ediyor, her 
gün gazeteler iflâs eden bankaların sayılarım 
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yazıyor. Eoozvelt seçildi, o akşam radyo basma 
geçti. Millete durumun ne kadar ağır ve kötü 
olduğunu anlattı, arkasından millete, «katiyen 
ümitsizliğe düşmeyin, dedi. Biz Amerika'yı yok
tan meydana getirdik. Bütün bunlara çare bu
labiliriz.» Ertesi gün, «Amerika'nın bütün ban
kalarını kapattım» dedi. Daha ertesi gün Ame
rikan parasının kıymetini değiştirdi. Daha er
tesi gün «Bankalar açıldı» dedi, istendiği kadar 
kredi verebilecek hava yarattı. Alınan bu ikti
sadi tedbirlerle o iktisadi durum; ne 5 günde, 
ne de 10 günde halledilemedi, ama o havanın 
büyük bir faydası olduğu da muhakkaktı. 

Aziz arkadaşlanm, içimizi titreten, doğru 
bir yola gitme endişesidir. Tarihî bir gündeyiz, 
tarihî kararlar alacağız. Hepimizin endişesi, he
pimizin arzusu doğru yola gitmek arzusudur. 
Ana sebepleri izale edelim ve ana sebepleri izale 
ederek tedbirleri alalım. 

Muhterem arkadaşlarım, 22 sene evvel, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde ilk defa millet
vekili olarak yemin ettim. O yemine ve geçen 
yılın Ekim ayında ettiğim yemine uyarak bu 
tarihî anda vicdanımın emrettiği uyarma sesini 
huzurunuzda ifade için kürsüye çıktım. Hür
metlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, şu noktayı tekrar ıt
tılaınıza arz edeceğim. Tüzüğün iki yerinde bu 
gibi görüşmelerin lehinde, aleyhinde, hakkında 
olarak söz alma durumu gösterilmiştir. Bu iti
barla şimdi lehinde olan Beşit Ülker'e söz vere
ceğim. 

BEŞlT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 
Meclisin sayın üyeleri; 

Türk âmme efkârında büyük dedikodulara se
bebiyet veren, lehinde ve aleyhinde yazılar çıkan 
ve konuşulan, bir taraftan memleketi karanlığa 
götürdüğü, bir taraftan da memleketi kurtardığı 
ve kurtaracağı ifade edilen bir kanunun müza
keresi üzerindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 27 Mayısı korumak için 
getirilen bu kanunun evvelâ siyasi havası üzerin
de birkaç kelime söylemek isterim. 

27 Mayıs, 150 senedir hürriyete aşık ve onu 
gerçek mânasiyle elde etmek istiyen bir milletin 
hayatının bir safhasıdır. Ve orijinal bir safha
sıdır. Çünkü bu safhada başta ihtilâl olmak üzore 
yapılan birtakım hareketler hukuk düzeni içinde 
neticeye bağlanmak istenmiştir. Ve son yapılan 
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ihtilâl kansız bir ihtilâl olarak vasıflandırılmış
tır. öyle de olmuştur. Hukukçulardan teşekkül 
eden bir mahkeme dâvaları görmüş, doğru veya 
yanlış (Biz doğru olduğuna inanıyoruz hükmü 
tarih verecektir) Bu memlekette keyfî, Anayasa 
dışına çıkanlara, Anayasayı ihlâl edenlere ceza 
verilebileceği, hattâ en ufak bir hareketinden do
layı bir gün - aradan on sene de geçse, onbeş se
ne de geçse - bir gün gelip hesap verileceğini gös
termiştir. Bunu bir his içinde söylemiyorum, ta
rihin mücerret bir hükmü olarak ifade ediyorum. 

Arkadaşlar; bu ihtilâl rejimi, ilk andan itiba
ren serbest seçimleri getireceğini vadetmiş ve ge
tirmiştir. Onun neticesinde de referandumla ka
bul edilen bir Anayasa ile biz bu Mecliste Türk 
milletinin gerçek mümessilleri olarak yer almış 
bulunuyoruz. 

Şimdi hislerimizden uzak olarak gerçeklere 
olduğu gibi bakalım. Çünkü hisse kapılmak in
sani bir tarafımızdır. İnsan olan hataya düşer, 
kendi çerçevesi içinde gerçekleri bambaşka bir 
mânada görebilir. Biz bu şekilde baktığımız za
man ihtilâli yapan kuvvetlere, milletin içinde bu 
ihtilâli istiyen ve yapan insanlara karşı haklı va
zifemizi yapamadık. İşte bugün bu vazifeyi geç 
olarak maalesef bir kanunla yapmak zorunda bu
lunduk. Bunun üzüntüsünü kalbimin en derin 
yerinde yer aldığını ifade etmek isterim. 15 Ekim 
(Meclis kuruldu, bundan sonra herkes istediği gibi 
istediği sözü söyledi. Ama bu o dereceye vardı ki, 
bir gün memleketin ve Meclisin istikbâli tehlikeye 
düştü, demokrasi tehlikeye düştü. Biz müsamaha 
gösterdik ve bu müsamahanın neticesi bu oldu. 
Demek ki, kabahat başta biz olmak üzere, bu işe 
sebebiyet verenlerdedir, arkadaşlar. 

Şimdi bu girizgâhtan sonra, bu kanun Ana
yasaya aykırı mıdır fikrine geçmeden evvel «Bu 
kanun yepyeni hükümler getirmekte midir?» su
alini sormak istiyorum. Hayır arkadaşlar, bu ka
nun yepyeni ve ağır ceza hükümleri getiren bir 
kanun değildir. Çünkü, bundan evvel inkılâp 
mahkemeleri hakkında çıkarılan 62 sayılı bir Ka
nun vardır. Bu kanun, bugün getirilen kanun
dan çok daha geniş anlamda, her ne suretle olur
sa olsun, millî inkılâp aleyhinde söz, yazı ve saire 
gibi neşriyat yapan, söz söyliyen, ef'alde bulu
nanları 5 seneden aşağı olmamak üzere cezaya 
muhatap tutmuş, çok vahîm hallerde de idam ce
zası verilebileceğini ifade etmiştir. Bizim kanaa
timize .göre böyle bir kanun mevcuttur, bu bir. 
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İkincisi; Türk Ceza Kanununda olan, yürür

lükte olan maddelere göre 161 nci maddenin son 
fıkrası, «âmmenin telâş ve heyecanını mucip ola
cak...» diye başlıyan ve eskiden çok tatbikat gör
müş olan bir hükümdür, beş seneden az olmamak 
üzere, bir faslı da onbeş seneden az olmamak üze
re ceza hükmü taşımaktadır. Ayrıca, Cumhuri
yetçiliğe aykırı propaganda, halen mer'i Türk 
Ceza Kanununun 142 nci maddesinin 2 nci fık
rasında açıkça yer almakta, beş yıldan on yıla 
kadar ağır hapis cezasını ihtiva etmektedir. 

Yine Türk Ceza Kanununun 312 nci madde
sinde cemiyet sınıflarını birbirine düşman ede
cek hareketlere karşı da müeyyide mevcuttur. 
Bize bu kanun teklifini getiren 4 partinin genel 
başkanı ve temsilcileri işte bu kanunların hiç
birisini tatbik etmiyen, demokrasiye inandığı 
için tatbik etmiyen, Hükümetimizin durumunu 
da ortaya getirmektedir. Bugün iktidarda bulu
nan koalisyon Hükümeti bu kanunların hiçbi
risini - İnkılâp Kanunu halen yürürlüktedir, 
bâzı arkadaşlar bu kanunların yürürlükte olma
dığı kanısmdadırlar - Türk Ceza Kanunundaki 
bu maddelerden hiçbirisini, bir tolerans havası 
içinde, geniş demokrasi ve müsamaha havası 
içinde Türkiye'nin ilerlemesi için tatbik etme
mişlerdir. Binaenaleyh, bugün huzurunuza ge
tirilen tedbirler yepyeni ve ağır, demokrasiyi 
zedeliyen tedbirler değildir. 

Arkadaşlar, Anayasa açısından işi ele alın
ca, başta giriş kısmında 27 Mayısın mahfuziyeti 
ifade edildiği gibi, son kısmında da bu madde
nin, madde metnine dâhil olduğu açıkça yazılı
dır. Ayrıca, 2 nci maddesinde Anayasanın nite
liği anlatılarak, «Türkiye Cumhuriyeti insan 
haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilke
lere dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal 
bir hukuk devletidir.» Burada, «Başlangıçta be
lirtilen temel ilkelere dayanan» denmek sure
tiyle 27 Mayıs bir defa daha teyidedilmiştir. 

Arkadaşlar; yine Anayasanın 22 nci madde
sinde, 20 nci ve 57 nci maddesinde millî güven
liğin sarsılması ihtimali olan hallerde, partile
rin demokratik prensipler dışına çıktıkları za
manlarda kapatılabileceği, bu kanunla tedbir
ler alınabileceği yazılı bulunmaktadır. Bâzı ar
kadaşlarımız bu kanunla hürriyetlerin Özünün 
yok edildiğini ifade etmektedirler. 

Arkadaşlar; bir defa hangi hürriyetin özü 
yok edilmektedir, diye düşünelim. Akla ilk de-
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,fa, söz ve yazı hürriyetlerinin özünün yok edil
miş olması gelir. Bir de düşünce hürriyetinin 
özünün yok edilmiş olması lâzımgelir. Bu ka
nunda aleniyet unsurunun konması ile, yani bir 
ev içindeki konuşmalar, eş, ahbap konuşmaları 
suç sayılmıyor. Ancak, alenî olarak umumi ma
hallerde bunların söylenmesi suç sayılmak su
retiyle düşünce hürriyeti mahfuz tutulmuştur. 
Ben düşündüklerimi evimde arkadaşlarıma ve 
herkese söyliyebilirim. Biz öyle bir zaman yaşa
dık ki, komşusuna söz söyliyen Zeynep Üstün 
ismindeki bir kadın vatandaş (Kanserli olduğu 
için Meclisçe sonradan affedilmiştir) komşusu 
ile konuşurken suç işledi, diye mahkûm edil
miştir. Bu kanuna bu aleniyet unsurunun ilâ
vesi ile konu komşunun kendi evleri içinde söy
ledikleri, konuştukları şeylerin tecrim edilme
mesi kabul edilmiş bulunmaktadır. Demek ki, 
düşünce hürriyeti köklüce mevcuttur. Ayrıca 
burada yalnız, millî inkılâp hareketlerine ma
tuf, aleyhine olan sözlerin söylenmemesi yasak 
edilmiştir. Yoksa, gerçeklerin ölçü içinde ifade 
edilmesi asla bu kanunda suç sayılmamıştır. 

Şimdi, arkadaşlar bunun ötesinde, Anayasa
daki bu maddelerin ötesinde şu hakikat de var
dır. Hiçbir inkılâp ve ihtilâl kendisini yok ede
cek kadar hürriyetperver olamaz. Bu, dünyanın 
hiçbir yerinde yoktur ve bunun kitaplarda ya
zılmasına da hacet yoktur. Bu tabiî hukukun, 
insan hakkının tabiî bir kaidesidir. Binaen
aleyh 27 Mayısın kendi aleyhinde konuşturma
ması, kendi lehine konuşturması prensibi tabiî 
hukukun, insan haklarının ve Anayasanın hu
dutları içinde olan bir prensiptir, arkadaşlar. 

Sonra, karanlık bir devir açılacaktır, diyen, 
böyle düşünen kimseler, vardır. 

Arkadaşlar; bu kanunun özelliği şudur : Bu, 
kanun, bir iktidarın, bir hükümetin hareketle
rini örtmek istiyen, o hükümete, onun icraatına, 
Başbakana, kabine üyelerine söz söylenmesini, 
tenkid edilmelerini yasak eden bir kanun de
ğildir. Bunlarla bu kanunun hiçbir alâkası yok
tur. Bir iktidarın hiçbir fiilini koruma hedefini 
taşımıyan bir kanundur, bu arkadaşlar. Bu ka
nun yalnız millî tarihimizin bir devri üzerinde 
millî menfaatler mülâhazası ile, Türkiye'nin be
kası mülâhazası ile konuşmayı yasak eden bir 
kanundur, yalnız bu konuda propaganda yap
mayı yasak eden bir kanundur. 
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27 Mayıs üzerine söz söylemeyi yasak eden I 

bir kanundur. Yarın bu kanun çıktıktan sonra 
siz Hükümetin her türlü hareketini en geniş ser
besti içinde, bugün mer'i olan kanunlara göre 
ten'kid etmek hakkına salhipsiriiz. 

Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, bu *a-; 
nun söylentisinden beri, bu kanunun Takriri Sü
kûn Kanununun benzeri olduğu ifade edilmiştir. ' 
Arkadaşlar bu kanunun Takriri Sükûn Kanuniy
le en ufak bir benzerliği mevcut değildir, işte 
Takriri Sükûn Kanunu 4 Mart 1341. 

(Madde 1. — îrtica ve isyana ve memleketin 
nizamı içtimaisini ve huzur ve sükûnu ve emni
yet ve asayişi ihlâle bâis bilûmum teşkilât, tah-; 
rikât, teşvikât, teşebbüsat ve neşriyatı Hükümet, j 
Reisicumhurun tasdikiyle re'sen ve idareten i 
men'e mezundur.) 

Arkadaşlar, görüyorsunuz ki, bu kanunda bir 
iktidara yönetilebilecek bütün hareketlerin Hü
kümet tarafından - adlî mercilerce değil - mene- j 
dilmesi salâhiyeti verilmiştir. Yani Hükümet bü- ! I 
tün bu salâhiyetleri elinde tutacaktır. Yani ha- i 
sında çıkan «ikinci bir Takriri Sükûn Kanunu j 
geliyor» gibi iddiaların tarihî hakikatlerle hiç- | 
bir münasebet ve benzeyişi yoktur. 

Ayrıca bâzı kimseler ve bâzı arkadaşlar bunun j 
Tahkikat Encümeni kurulması hakkındaki Kanu- j 
na benzediğini de ileri sürmüşlerdir. Arkadaşlar, 
hatırlıyacaksmız, o kanunla da bu kanunun en î 
ufak bir benzeyişi mevcut değildir. O kanun, ,bi- I 
zim Meclisimizin şimdi Doğu ve Orta - Anadolu'- j 
ya bir heyet seçerek gönderiyoruz diye bir mad- | 
demiz var ya, o madde ile kurulacak encümen bir ! 
mahkeme salâhiyeti alıyordu. Mecliste kurulan 
Tahkikat Komisyonu basından söze kadar, par-
tileri kapatmaya kadar bütün salâhiyetleri ken
dinde cemediyordu. Şu (huzurunuza gelmiş ka
nun teklifinde Hükümete yetki veren, hususi bir 
teşekküle yetki veren en ufak bir nokta bulmanız 
imkânı var mı? Aksine bu kanun normal adalet ı 
nizamı dışına çıkarak vatandaş hürriyetine bağ
lılığı bir defa daha ifade etmektedir. Bu kanun
da tahkikatın polis tarafından, jandarma tarafın
dan değil, bizzat savcılar tarafından yapılması ka
bul edilm^ir. Yani her hangi bir iftiranın, her 
hangi 'bir haksızlığın ortaya igelmemesi için bun
ları asgari hukuk fakültesinden mezun insanla
rın eline vermiştir. Binaenaleyh Tahkikat Encü- | 
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menine benzediği yolundaki iddia da kanunun 
maddeleriyle, tarihî hakikatlerle, hiçbir münase
beti olmıyan bir iddiadır. 

Arkadaşlar, bu kanun aynı zamanda komü
nistliğe ve sağcılığa mâni olucu hükümleri de ge
tirmektedir. Böylece bu memleketin yıkılmasına 
sebebolacak cereyanları bir ölçü içerisinde önle
meyi dıe derpiş etmiş bulunmaktadır. 

Şimdi bütün bunlardan sonra bir tek şey söy
lemek istiyorum. Bu kanunun millî inkılâbımızı 
korumak için getirilen bir kanun olmak vasfının 
ötesinde millî bir kanun olmak Vasfı vardır. Çün
kü bu kanunu ne Hükümet getirmiştir, ne tek bir 
parti .getirmiştir, ne bir koalisyondan gelmiştir, 
ne de yalnız Mecliste bulunan partilerin ekseri
yeti tarafından getirilmiştir. Bu kanun Türk mil
letinin tümünü içine alan, onun gerçek temsilcisi 
olan Büyük Millet Meclisinin bütün partileri ta
rafından getirilmiştir. Bu kanunun hangi ihtiyaç
tan doğduğunu ifade etmesi bakımından, bu vas
fının üzerinde dikkat ve itina ile durmamız lâzrm-
gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, son bir noktayı söy-
liyeceğim. Her halde muhterem komisyon bir for
mül bulmak imkânına sahibolacaktır. Dördüncü 
maddedeki «Vatandaşlar arasında ıhusumet ve in
tikam hisleri doğuracak veya tahrik edecek mahi
yette söz, yazı...» diye getirilen hüküm vuzuhtan 
âridir. Tatbikatı çok yanlış ve tehlikeli olabilir. 
Bunun için bu maddenin müzakeresi sırasında 
muhterem arkadaşlarımın bunun üzerinde dura
rak bir .şekil vermeleri gerekecektir kanaatinde
yim. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuza getirilmiş 
olan bu millî vasıflı kanunu Türkiye'nin bekası 
için bir zaruret olarak kabul etmenizi diler, he
pinizi en derin saygı ve sevgilerimle selâmlarım 
arkadaşlar. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, açık oya sunulmuş bu
lunan komisyonlara ait tasnif kurulları rapor
ları .gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Doğu - Karadeniz bölgesinde himayeli ucuz 

buğday satışlarının yeniden yapılmasına dair 
mahallen incelemeler yapmak üzere teşkili karar
laştırılan komisyon üyeleri için yapılan seçime 
(195) üye katılmış ve neticede aşağıda adları ya-
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Üye 
Samsun 

Hüseyin Özalp 

zıh olanlar hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 
Üye 

İzmir 
Necip (Mirkelâmoğlu 

Üye 
îzmir 

Lebit Yurdoğlu 

Ata Bodur 160 
Cevat Yalçın 160 
Ali Rıza Uzuner 163 
Cemil Karahan 129 
Çekinser 24 

3 .3 .1962 
Yüksek Başkanlığa 

Orta - Anadolu'da hüküm süren kuraklık se
bebiyle halkın beslenme zorluğunu mahallinde 
tetkik etmek üzere teşkili kararlaştırılan komis
yon üyeleri için yapılan seçime (192) üye katıl
mış ve neticede aşağıda adları yazılı olanlar hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kırklareli istanbul 
Abdurrahman Altuğ Suphi Baykam 

Üye 
Maraş 

Kemal Bağcıoğlu 

Sebati Hastaoğlu 
Oğuz Demirtüzün 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Ata Bodur 
Cevat Yalçın 
Ali Rıza Uzuner 
Cemil Karahan 

138 
140 
140 
132 
12 
12 
12 
12 

Not : (19) ondokuz oy puslası boş çıkmıştır. 
BAŞKAN — Her iki seçimde de yeter sayı 

hâsıl olmamıştır. 
Bu itibarla her ikisi de mütaakıp Birleşimde 

tekrar oya arz edilecektir. 
'Efendim, şimdi söz sırası Sayın G-ökhan Ev-

liyaoğlu'nundur. Aleyhte konuşacaklar. 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir)' — 

Yüksek Meclisin muhterem 'üyeleri. 27 Mayıs 
1960 İnkılâbını ve bu İnkılâpla gerçekleştiril
miş olan siyasi nizamı korumak için teklif 

edilen bu kanun tasarısı üzerine düşündükle
rimizi ifade etmeden önce 27 Mayıs 1960 İn
kılâbı ve onun gerçekleştirildiği siyasi nizam 
hakkında birkaç söz söylemek istiyoruz. 

Bu sözlere bir sual ile başlamak yerinde 
olaca'ktır : Bu kanunla korunmak istenen 27 
Mayıs İnkılâbı nedir? Daha. açık bir ifadey
le, bu kanuna, konu teşkil eden 27 Mayıs İn
kılâbı nasıl tarif ve tavsif edilmektedir? 

Çünkü 07 Mayıs 1960 dan bugüne ve şu âna 
kadar bu İnkılâbın yüzlerce tarifi yapılmıştır. 
İşin entresan tarafı • bizzat '27 Mayıs İnkılâbı 
hareketlerine fiilen katılanlar ve öncülüğünü 
yapanlar da, yazarlar, politikacılar ne düşü
nürler gibi, bazan birbirinden ço'k farklı ta
rifler ve anlayışlar ortaya koymuşlardır. 

İntikal rejimi içinde, İnkılâbın il'k günle
rinde neşredilen resmî tebliğler ve verilen res
mî ve hususi beyanatlar da İnkılâbın son gün
lerinde neşredilen tebliğlerden farklıdır. 

Bu farklar, zaman zaman İnkılâbın önünde 
bulunanlarla politikacılar ve yazarlar arasında 
çikan münakaşalarda çok belirli şekilde mey
dana çıkmış ve hattâ inkılâpçılarla, İnkılâbı 
hayretle desteklemiş bulunan yazarlar bazan 
birbirlerini karşılıklı olarak «27 Mayısın meş
ruiyetine gölge düşürmekle» ittiham etmiş
lerdir. Bunlara ait tipik misaller arzu edildiği 
takdirde ortaya konabilir. 

İnkılâbın en önünde bulunanlardan bir 
kısmı 14 Kasım 1960 da İnkılâp Komitesinden 
tasfiye edilince bizzat Komite içinde farMı 
iki 27 Mayıs anlayışının mevoudolduğu katı 
şekilde belirmiştir. 

Bu katiyet dışında diğer üyelerin de, İn
kılâbın nedenleri ve gayeleri hususunda tıpa
tıp görüşlere sahibolmadikları bir hakikattir. 

İnkılâbın, herkesin ittifak ederek benim
sedikleri esaslı ve belli başlı prensipleri yok 
mu? Elbette var. Ama, bir tarihî, siyasi içti
mai vakıa, bir ideolojik temayül ve 'kendisini 
kabul etmiş bir «değişiklik» olarak '27 Mayısın 
getirdiği bir Anayasa ve buna bağlı olarak 
kurulan veya restore edilen müesseseler orta
da dururken ve işlemeye başlamışken bunları, 
yani bu esaslı prensiplerle bu müesseseleri ken
di kuvvetlerinden ve fonksiyonlarından başka 
kuvvetlerle ve kanunlarla desteklemeye, hima
ye etmeye ne lüzum vardır? 
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Burada iyi anlaşılması gereken bir hususla 

karşı karşıya geliyoruz. Kanunla Ihimaye edil
mek istenen, 27 Mayıs 1960 İnkılâbından kas-
dedilen mâna bu înkılâlbm gaye ve 'hedefleriy
le gerçekleştirmek istediği siyasi nizam değil 
de 27 Mayıs 1960 dan 15 Ekim 1961 e kadar 
geçen zaman içindeki topyekûn inkılâp tasar
rufları mıdır, yoksa bu İnkılâbın muvaffak ol
muş ve korunmasında millî menfaatler bulu
nan sosyal neticeleri midir1? Yahut kanun ta
sarısı Karma Komisyonda görüşülürken bir 
profesörün iddia ettiği gibi, sadece 27 Mayıs 
1960 gününün hadiseleriyle, İnkılâbın kazai 
kararları mıdır? Veya İnkılâbın , inkılâp re
jimi içinde de tenkidlere uğrayan tasarrufla
rının dışında kalan hareketler midir? Hankisi-
dir? 

Meselâ tasarı kanunlaşırsa 147 1er hâdise
sinden bahsetmek ve bu konuda kocaman bir 
beyaz kitap meydana getiren sert yazılar gibi 
§eyleT yazmak ve konuşmak suç addedilecek 
midir? Keza Eminsu Derneğinin «yuvaya dö
nüş» isimli kitabı ve bu kitaba uygun dav
ranışlar bu kanunla takibedilecek midir? Bu 
hususlarda bu 'kürsüye gelip «hayır» demek 
kâfi değildir. Çünkü tasarı bu bakımdan ka
ranlıklar içindedir. Ve çok farklı tefsirlere 
müsait maddeler ve mânalar ihtiva etmektedir. 

Yeri 'gelmişken burada bir mühim no'kta 
üzerinde durmak istiyoruz : Korunmak istiyen 
27 Mayısın aksiyonu değildir. Çünkü İnkılâp, 
aksiyonunu ortaya koyarken kendi kendisini 
koruyacak fevkalâde tedbirlerini almış ve ha
reket safhasını tamamlamıştır. İşin acıklı ta
rafı, İnkılâp, kendi aksiyonunu koruma ted
birleri alırken aslı şimdi teklif edildiği gibi 
müeyyidelere başvurmak lüzumunu hissettir
miş, inkılâp mahkemelerini dahi işletmek zo
runda kalmamıştır. Antrparantez ifade edelim 
ki, hir Ceza Kanununun makabline teşmili hali
sinde olduğu giıbi, bâzı müesseseler, inkılâp re
jimi içinde, inkılâbın önünde bulunanlara nis-
betle maalesef kıraldan ziyade kıralcı olmuş
lardır. Bu hususu, gene inkılâbı alâkadar eden 
bir konu üzerinde 'görüşürken hatırlamakta 
fayda vardır diye zikrediyorum. 

İnkılâbın hareket safhasını kendi tedbirle
riyle tamamlandığını belirttik. Bu safha artık 
tarihe mal -olmuştur. Bu 'safhayı tarihçinin ob
jektif tahlil ve tenkidine terk etmek hir zâru-
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rettir. Buna^ne mâni (olunabilir, ne de bun
dan endişe etmek lâzımgelir. 27 Mayıs İnkılâbı
nın 'bu günkü, yani 15 Ekim 1961 sonrası saf
hası dse esasen Anayasanın ve Anayasaya bağlı 
müesseselerin teminatı altındadır. 

Hal (böyle kalıp (birtakım şiddetli tedbirleri 
ile bir nevi takriri sükûn temi almak hem 27 
Mayıs İnkılâbının ruh ve hedefine hem de bu 
inkılâbın getirdiği Anayasa ile her modern ana
yasa gibi bizimkinin de riayet ettiği insan hak
larına, söz ve fikir hürriyetine aiykırıdır. 

27 Mayıs İnkılâbı daha çok hürriyet, daha 
sağlam bir demokrasi tesis etmek için yapılmış
tır, 'birtakım yasaklar getirmek, söz ve basın 
hürriyetini tahdidetmek için değil.. 

Bu bakımdan 27 Mayısı inkılâbın, Atatürk 
inkılâplarının diğer safhaları ile bir arada mü
talâa etmek yanlış olur. Çünkü Atatürk inkılâpları 
laplarının diğer safhaları ile bir arada mütalâa 
etmek yanlış olur. Çünkü Atatürk inkılâpları 
meselâ hir kıyafet, bir yeni alfaıbe, bir yeni ha
yat tarzı getirmiştir. Bu yeniliklerin ve başlık
ların kanunlarla korunması icabediıyordu. Fa
kat 27 Mayıs 1962 dünyasının ımodern şartla
rına uygun en mütekâmil siyasi nizamı bütün 
icaplarıyla gerçekleştirmek için yapıldı. 

Bu siyasi nizam gerçek demokrasi idi. Bü
tün medeni ve tecrübeli milletler gibi Türk 
Milletinin de bünyesine uygun olarak benimse
diği bu hedef ve temayülü şiddet tedbirleriyle 
korumak garip değil midir? 

Karma Komisyonda bir profesör, demokra
simizi narin bir fidana Ibenzetti, «Destek ister» 
dedi. Ne gariptir ki, her memlekette demokrasi 
rejiminin kapılarını kapamak istiyenler bu tür
lü misallere dayanarak, «Demokrasi için» for
mülü ile «Demokrasiye rağmen» bir yol tut
muşlardır. Şiddet tedbirlerini kabul ettirmek 
istiyenler bir de «Demokrasi» ye hususi mâ
nalar vermek isterler. Nitekim, «Genç demok
rasimiz» «Türk demıokrasisi» «27 Mayıs demok
rasisi» gibi acayiplikler işte bu temayülden doğ
muştur. 

Muhterem arkadaşlar, demokrasi kısaca ve 
tek kelime ile demokrasidir. Onun çeşidi ve hu
susi şekilleri olmaz. Batı memleketleri demok
rasiyi nasıl anlıyor ve tatbik ediyorlarsa bizim 
de öyle anlamamız ve tatbik etmemiz gerekir. 
Demokrasiye hiç kimse, hiçbir şekilde hususi 
bir mâna vermeye yetkili değildir. Batıda an-
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laşıldığı ve tatbik 'edildiği gibi, gerçek demok
rasinin (bugünkü Türkiye'ye uygun olmadığını 
iddia edenlere Batıda demokrasinin tesis edil
diği devirleri hatırlatmak isteriz. 

Nitekim bu husus, tasarıyı ıhazırlıyanlarca 
da tesbit edilmiş olacak ki, tasarı, ikinci de
mokrasinin Türkiye'ye uygun İbir rejim olma
dığı iddialarına karşı da hükümler 'sevk etmiş
tir. Fakat Ibu tasan işte bu hususiyetle de tipik 
bir tenakuz konusu olmuş bulunuyor. 

Bir taraftan demokrasinin temel prensiple
rini ihlâl edici maddeler sıralanırken öbür ta
rafta demokrasi rejimin üzerine şüphe düşüre
cek «hareket ve neşriyat yasak edilmektedir. 
Bu bir garabettir. 

Burada şu noktaiyı 'bilhassa belirtmek iste
riz ki, çok sevdiğimiz, üzerine titrediğimiz ve 
sevgili Türkiye için en uygun siyasi rejim 
telâkki ettiğimiz «Demokrasi» nin korunması 
için ona aleyhtar neşriyatı yasak eden tedbir
leri de beraber getirdiği halde, tasarının tümü 
hakkındaki tenkidler muvacehesinde Ibu hüküm
leri de yersiz ve sebepsiz bulmaktayız. Zira biz 
(bir düşman istilâsı veya bir zulüm ihtilâli ol
madıkça bir memlekette demokrasinin yıkılabi
leceğini, ıo memleket halkının demokrasiden 
vazgeçeceğini zannetmiyoruz. 'Tarih de bu zan-
nımızı teyidetmektedir. Hele İbir memlekette de-
mıokrasinin karikatürle yazı ve sözle mağlub-
edileceğine inanmak ve Ibunun için şiddetli ted
birler igetirmek ve neşriyat yasağı koymak, 
hem o memleket halkına bühtan etmek, hem de 
medeni âlem için bir karikatür mevzuu haline 
gelmek demektir. 

Türkiye'de demokrasiyi ve demokrasi için 
yapılmış olması .gereken hir inkılâbı iki karika
türle, üç fıkra ve makale vejya (bir röportaj 
karşısında sarsılacak durumda telâkki ederek 
kanun teklifi hazırlıyanlar, medeni milletimize 
bühtan etmenin vebali altındadırlar. 

Daha geçenlerde, her irikılâbm ve sosyal ha
reketin ancak «Açık rejim» içinde münakaşa 
edilmeikle değerlendirilebileceğini beyan eden 
Sayın Hükümet Başkanının bu tasarıyı nasıl im
zaladığına hayret etmekten ve onun 36 yıl ön
ceki Takriri Sükûn Kanununu (hatırlamaktan 
kendimizi alamıyoruz. 

Hemen ilâve edelim M, demokratik rejimin 
27 Mayısın üçüncü kuvveti olan basın, ıbu alel
acele alınmak istenen şiddet tedbirlerine hemen 
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hemen ittifaka yakın bir ekseriyetle kargı koy
maktadır. 

Bunların arasında, (kendisine uyan Hükümet 
adamlarını yanlış yollara sürüklemekle mâruf 
ve önce, Hükümetleri şiddet tedbirleri almaya 
zorlıyarak ve sonra 'bu tedbirleri (bahane ede
rek Hükümetleri yıpratmaya çalışan bir yazar 
hariç, bu tedbirleri alkışlıyan bir tek kalem sa-
silbi kalmamış gibidir. (Soldan alkışlar) 

Basma taallûk eden kanun tekliflerini ba
sın mensuplarına danışmadan Meclise getir-
miyeceğini seçim beyannamesiyle millete ilân 
eden Adalet Partisi Genel Başkanının da bu 
tasarıya nasıl imza koyduğunu anlamak müm-
değildir. 

Şimdi, bir de 'bu 'Tedbirler Kanununun tek
lifine sebebolarak gösterilen son hâdiseler üze
rine bir nebze eğilmek lüzumunu hissediyoruz. 

Bu son hâdiselerin en mühimmi, 22 Şubat 
gecesi akim kalan Hükümet darbesi teşebbüsü
dür. Bu hareketin gayesi henüz tamamen an
laşılmış olmamakla beraber, biz 27 Mayısçılık 
asabiyetiyle başvurulmuş bir aksiyon teşeb
büsü olmadığı meydana çıkmıştır. Bilâkis ihti
lâl teşebbüsüne girişenlerin, mevcut Anaya
samızın tatbikatını değil de, çok partili de
mokratik rejime imkân tanıyan Anayasamı
zın kendisini 'beğenmedikleri artık bilinen şey
lerdendir. Bu seheple, tedbirler tasarısının 
mucip sebepleriyle bu hâdisenin bir ilgisi 
bulunmadığı meydandadır. 

Hükümet yeni ihtilâl teşebbüslerine karşı 
elbette tedbirler alabilir,* ama bu tedbirler o 
tedbirler değildir. 

Tasarı Karma Komisyonda müzakere edi
lirken bir milletvekili, tasarının mucip sebep
leri arasında, eski M. B. K. üyelerinden Alp
aslan Türkeş'in ibir gazetede neşredilen beya
natından da bahsetti. Belki burada huzuru
nuzda da tekrar edebilir düşüncesiyle bu ko
nuda da bir iki söz söylememe müsaade etme
nizi rica ederim. 

Türkiye'nin bugünkü ve yarınki siyasi ve 
içtimai problemlerinin halledilmesi için gü
nün politikasına ait hicjbir noktanın karanlık 
kalmaması ieabettiğine göre henüz bu bakım
dan Türk Milletinin siyasi kaderinde söz sa
hibi olmuş herkesin açıkça konuşmaları ge
rektir. 27 Mayıs İnkılâbının önünde yürü-
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yenler bu înkılâJbın nedenleri ve neticeleri 
üzerinde konuşmazlarsa '27 Mayıs bütün te-
ferruatiyle anlaşılabilir mi? 

Bu bakımdan ıbütün beyanat ve röportaj
ların neşrinde zarar* değil, fayda mülâhaza 
etmekteyiz. Ayrıca - Ibu 'husus Anayasamızın 
söz ve yazı hürriyeti 'teminatlarının himayesi 
altında olmak ıgerekir. Hangi esbabı mucibe-
ye dayanırsa dayansın, bu hakları ve teminat
ları ihlâl eden ve hiçe sayan bu tasarı bu ba
kımdan da Anayasaya ve demokratik esaslara 
aykırıdır. 

«Demokrasimiz naziktir, sırçadandır, ted
birlerle himaye edilmelidir» gibi tekerleme
leri bu büyük milletin 100 yılı dolduran (hür
riyet ve demokrasi mücadelelerine Ve bu mü
cadelenin vekarına. uygun bulmuyoruz. 

Demokrasiyi ihlâl eder istikamette -olan 
'her Hükümeti milletin hürriyet hakları ve de
mokrasi namına deviriyoruz da arkasından 
hemen demokrasinin bize 'göre olmadığını ile
ri .sürerek devrilenlerin ardından yine sert ted
birler almaya, kalkıyoruz. 

Hulâsa, ne tarafından bakarsanız bakınız, 
bu tasarı hem tenakuzlarla doludur. Hem 27 
Mayıs İnkılâbının ru'huna, hem Anayasanın in
san 'haklarına aykırıdır. 

Sırası gelmişken, temas olunan bir konu 
münasebetiyle pek mühim bir hususu da be
lirtmek' isteriz. 

'Tasarı bugünkü Türkiye'nin aktüel siyasi 
suçluluk problemi üzerine söz ve yazıyı da, ya
sak etmektedir. (Böylece siyasi suçlular, Tols
toy'un ifadesiyle, «'bir ölüler evinin ölüm ses
sizliğine terk edilmektedir.» 

Fakat arkadaşlarım (hatırlatmak isteriz ki 
bizim Anayasada bu tarz bir hükmü müza
kere ettiğimiz şu sıralarda Londra'da, bulu
nan'bir kulüp, büyük kongresini akdetmekte
dir. Kulübün ismi bir hayli uzun. Dünyanın 
'her tarafında siyasi suçlular' bulunmakta. 
Atom enerjisi istihsal edemiyoruz, fezaya ro
ket atamıyoruz, çünkü maddi takatimiz yok; 
fakat hür dünya kendi memleketlerindeki si
yasi hapsaneleri 'boşaltı]) yabancı memleket
lerdeki mahkûmlar için kampanya açarken bi
zim 'bu modern medeniyet yarışma katılma
mıza imkân sağlıyacak mânevi takatimiz da 
yok mu? 
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Avrupalı olalım derken ayağımıza yeni ye

ni köstekler ta'kmak istiyoruz. 
Bu, Türkiye'nin beynelmilel itibarı mesele

sidir, dikkatli olmalıyız. Bu kanunu 'Türk Ba
sınının tepkisine paralel bir istikamette, basın
dan gelmiş bir naçiz arkadaşınız olarak, red
dediyorum. 

Şunu da hatırlatmak isteriz ki, burada ko
nuşacak her milletvekili yalnız Türkiye değil 
Avrupa Konseyi vasitasiyle Avrupa'nın da me
busudur. Bu selbeplerle hu tasarıya vereceğim 
kırmızı oyun, vicdanımda kanıyan bir yara ol
duğunu ifade etmeme müsaadelerinizi rica 
ederek huzurunuzdan ayrılırını efendim. '(Sol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Lehinde 'Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, demokratik, yani çok partili parlmanter 
rejimlerde nadir görülen bir tarzda, Yüksek 
Meclisin huzuruna bugün bir kanun teklifi gel
miş bulunmaktadır. Nâdir görülen bir tarzda, 

| dedim. Çünkü, bu teklifin altında, bu Mecliste 
temsil edilen dört, partinin liderlerinin ve Hü
kümetin başında bulunan zatın imzası bulun
maktadır. 

Bu neyi ifade eder? Bu, evvelâ açıkça söyli-
yelim; memlekette fevkalâde bir halin mevcud-
ol duğunu ifade eder. Fevkalâde hal, deyince, 
çok şükür askerî, bakımdan, memleketimizin bir 
hücuma mâruz kalması bakımından değil, fakat 
içinde bulunduğumuz sosyal, siyasi ve psikolo
jik sebepler bakımından memleketimizin ger
çekten fevkalâde bir halin içinde bulunduğu 
muhakkaktır, bunu ifade eder. Bir harbde, harb 
kabinesinde, partiler nasıl birleşirlerse, âdeta 
bu teklifte Mecliste bulunan partilerin liderleri 
öylece birleşmişlerdir. Her türlü parti mülâha
zalarını bir tarafa bırakarak, yalnız memleke
tin yüksek menfaatlerinin üstüne titriyerek, 
bir harb kabinesinde olduğu gibi Başbakanla 
beraber, dolayısiyle Hükümetle beraber, bir 
maksat için birleşmişlerdir. (Bravo, sesleri, al
kışlar) Partiler, milletin belli siyasi görüşlerini 
temsil eden parçalarını ifade ederler. Bu parça
ların yekûnu, partilere girmiyen büyük sayı
daki vatandaşlarla beraber, milleti yapar. Siyasi 
temayüller yekûnu bakımından partilerin yekû
nu millet demektir. O halde altında dört parti 
liderinin imzası bulunan bu kanun teklifi, ha-
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kikatte siyasi temayüller yekûnu bakımından 
Türk Milleti tarafından imzalanmış bir mahi
yettedir. (Bravo, sesleri) Bu teklifin Anayasa
ya, insan haklarına, demokratik rejime aykırı 
olmadığının, olamayacağının en kesin ve beliğ 
burhanı işte budur. Bir millet tarafından imza
lanmış mahiyette olduğu için, milletin kendi 
rejimine, kendi Anayasasına, kendi demokratik 
haklarına tecavüz etmesi elbette bahis mevzuu 
olamiyacağı için, böyle bir iddiada bulunmak 
mümkün olamaz. 

Karanlık rejime girdiğimizden bahsediyor
lar, takriri sükûndan bahsediyorlar, Meclis tah
kikatı komisyonunun fiilî tasarruflarına benzi-
yen bir vasıfta olduğunu ima ediyorlar. Hattâ 
bâzı gazeteler bunu açıkça, yazıyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın lieşit Ülker 
arkadaşımız Takriri Sükûn Kanununu metin 
olarak okudular. Bu kanun teklifinin o kanun
la. ne alâkası var? İstiklâl mahkemelerini mi 
getiriyor? Takriri Sükûn Kanunu, İstiklâl 
Mahkemelerine dayanarak, kaza sistemini İstik
lâl Mahkemesinin üstüne bina ederek tatbik 
edilmiş bir kanundur. Bu kanun ise normal 
Türk adliyesine kendini tatbik ettiriyor! 

Tahkikat komisyonundan bahsettiler; tahki
kat komisyonu, öyle bir kanunla öylesine kaba 
yetki almış bir komisyon idi ki, demokrasinin 
temelinde bulunan, temel müesseseler; Meclis, 
Hükümet, mahkeme ve basın, yani bütün bir 
Devlet 15 kişilik bir komisyonun emrine girmiş 
bulunuyordu.' tik temel müessese Meclistir. 
Meclis Hükümeti murakabe eder, eski Anayasa
mızda, üstelik Meclisin icraya üstünlüğü bas 
prensipti. Bu kanunun hangi noktasında Mec
lisin icrayı denetlemesini kısıcı en ufak bir 
şenime mevcuttur. Hangi maddesinde kazaya. 
mahkemeye el uzatılmaktadır? Hangi madde
sinde icra. denetlenmekten. Hükümet murakabe 
edilmekten masun hale getirilmektedir. Ve so-
ruryoııım, hangi maddesinde 'Meclisin aleniliği 
prensibi ihlâl edilmektedir? işte fotoğrafçılar, 
işte 'basın temsilcileri; 'bütün görüştüklerimizi 
Sayın Gökhan Evliyaoğlu arkadaşımızın ki dâ
hil, sonra konuşacaklarınla de dâhil, kelimesi 
kelimesine yarın gazetelerde okuyacaklardır. 

Arkadaşlarımız hu tekliflerinde diyorlar mı 
ki, «27 Mayısı korumak için, Meclis müzakere
leri, yalnız zalbrtlarda neşredilir, gazetelerde 
neşredilmez.» diyorlar mı tbunu? Halbuki tah-
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kikat komisyonu bunu diyordu. Tahkikat Ko
misyonu burada 'Oturan seyircileri, dinleyicileri, 
gazetecileri salondan çıkarıyor, beni kendi kaba 
çoğunluğunun karşısında tek başıma bırakıyor
du. (Bravo 'sesleri, alkışlar) Böyle bir şey tek
lifte var mı? 

Tahkikat Komisyonu sebepsiz vatandaş tev-, 
kif ediyordu, hattâ suç işlemesine mâni olmak 
için tevkif ediyordu. Bu teklifte böyle bir an
tidemokratik, rejim dışı her hangi bir husus, 
husus değil şemme mevcut mu? (Elindeki Ana
yasayı göstererek) Şu Anayasada musarrah ve 
müeyyet hangi ıhürri(yetin özüne dokunuluyor? 
Hangi maddesinde? Basın, Anayasanın 22 nci 
maddesinin teminatı altındadır. Yazacak, Mec
lisi tenkid edecek, Hükümeti tenkid edecek, 
matbuat hürriyeti dediğimiz 'o büyük avize 
hürriyeti, rejimin üstünde tutacak, rejimi ay
dınlatacak... Buna mâni tek madde, tek ima 
bu tasarıda var mı? 

Muhterem arkadaşlarım, zaten bu teklifte 
rejim dışı, demokratik rejime aleyhtar, insan 
haklarını ve bu Anayasadaki (hürriyetleri az-
cık olsun kayıtlayıeı ıhe.r hangi bir ımadde, bir 
hüküm, bir ima 'bulunamaz. Çünkü 'onun altın
da, teklif sahibi olarak imzalarını bulunduran
lar bu aziz hürriyetler için, insan Ihalkları için, 
Anayasa için, Anayasanın üstünlüğü ve muh; 
teremliği için yıllarca mücadele etmiş ıolan, ba-
zan zindanlarda çileler çekmiş olan namuslu 
vatandaşlardır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın Gökhan Evliyaoğlu, ve onun gibi dü
şünen bâzı arkadaşlar, 27 Mayıstan evvelki o 
kaba kuvvet rejiminin, o memleketimize ger
çekten Ortaçağ karanlığını çöktürmüş olan re
jimin içinde konuşmazken ; nat/tâ .o rejimin «sa
vunmasını yaparken o rejime karşı insan hak
ları için, Anayasa için, vatandaşların tek tek 
ve toplum olarak, partiler halinde ıhür yaşıya-
bilmeleri için savaşmış ıolan İnönü, BÖlülkbaşı, 
Ekrem Alican ve arkadaşları, Anayasayı, çiğni-
yen, basın hürriyetini kaldıran bir kanunun 
altına imza atacaklar da, Gökhan Evliyaoğlu 
kalkacak, Anayasayı, İnsan 'haklarını müdafaa. 
edecek! (Bravo sesleri ve sürekli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, ibu meseleye açık 
teşhisi koyalım. Demokrasimiz, çok partili parl-
manter 'sistemimiz neye dayanıyor? Bu çok 
söyleniyor, ama ben de huzurunuzda bir defa 
daha söyliyeceğim. Bir defa daha tekrarında, 
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'binlerce defa daha tekrarında fayda olduğu I 
için... Demokrasimiz: Her demokrasi gibi, her 
demokratik rejim gibi Anayasasına dayanıyor. 
(Anayasayı göstererek) Buna dayanıyoruz, bu
nun üstündeyiz. Bu neye dayanıyor? Bu da, 27 
Mayısın meşruluğuna dayamıyor. (Bravo ses
leri), 27 Mayısın meşruluğu neye dayanıyor? 
Atatürk ilkelerine, inkılâplarına, devrimlerine 
candan inanmış, onlara sıkı sıkıya bağlı 'genç 
ihtiyar, Ikadm erkek, hangi partide olurlarsa 
olsunlar veya partisiz olsunlar, bu memleketin 
9 Temmuz günü 'bu Anayasaya (beyaz oy vermiş 
ıbulunan zinde kuvvetlerine dayanıyor! (Bravo 
sesleri, sürekli alkışlar) Zinde kuvvetler neye 
dayanıyor? Açıkça ifade edelim ki, ve şerefle I 
ifade ediyorum ki, zinde kuvvetler de kendi iç
lerinde bulunan kahraman, fedakâr, namuslu 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine dayanıyor! (Bravo 
sesleri, alkışlar). I 

Bu /bir ehram. En .altta Silâhlı Kuvvetleri
miz, en üstte rejim, Anayasa, zinde kuvvetler, 
millete niyabeten zinde kuvvetler, Türk Mille- I 
tine niyabeten, zinde kuvvetlere niyabeten Si- I 
lâhlı Kuvvetler. I 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuv- I 
vetleri, bir gerçekdir ki; demokratik rejimin I 
üstüne titriyor. Demokratik rejimin üstüne fit- I 
riyor, .çünkü demokratik rejim bu Anayasanın, 
Ibu Anayasa 27 Mayısın üstünde bulunmaktadır. I 
27 Mayıs Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, bu meım- I 
lekete tarihin öveceği, tebcil edeceği, taziz ede- I 
ceği (büyük hediyesidir. İltisaklar ve irtibatlar I 
başka demokratik düzenlerde belki fazla gele- I 
bilir, tehlikeli 'gelebilir. Bizim memleketimizde I 
demokrasiyle, Anayasayla, onu savunan kuvvet- I 
lerle Türk Ordusunun iltisakları ve irtibatları I 
'böylece, açıkça mevcuttur, meydandadır, bu I 
gerçek hiçbir kimse tarafından unutulmamak I 
lâzımgelir. Alttakini çektiniz mi, ehramın al- I 
tmdakini, yani 27 Mayisin meşruluğunu en alt-: I 
tan çektiniz mi, bütün ehram (yıkılır! Rejim yi- • I 
kılır, Anayasa yıkılır! Bundan dolayıdır ki, 27 I 
Mayısın meşruluğu üzerine Türk Ordusu t'ir tir 
titremektedir. Kendi enaniiyeti için, kendi ikti
darı için, Devletin gücünü eline .geçirerek, ona I 
kendi tahakküm ve tasarruf etmek için değil, I 
27 Mayısın meşruluğu en alttan çekildiği, 
orasından (burasından tutularak çekilip kaldı- I 
rıldığı takdirde, üstündeki büyük müesseselerin | 
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- Rejim, Anayasa, demokratik haklar... Her şe
yin - yıkılacağını bildiği için 27 Mayısın meşru
luğu üzerine titremektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu 27 Mayıs nedir? 
Tarif.. Dün Karma Komisyonda bulundum. (27 
Mayıs nedir tarifini yapalım, onun meşruluğu 
aleyhinde bulunup bulunmamak meselesi sonra 
gelir) demek istenildi. Gökhan Evliyaoğlu arka
daşım da, burada demin aynı şeyi söylediler. 27 
Mayıs, isimsiz, tarihsiz bir ihtilâl değildir. 27 
Mayıs kendisini tarif etmiştir. 157 maddelik ta-
rifnamesi Anayasa adını taşımaktadır. 157 mad
delik bu Anayasa, 27 Mayısın tarifidir. Gökhan 
Evliyaoğlu arkadaşım başka ne isterler?.. Birinci 
maddesinden 157 nci maddesine kadar, burada 
dibacesiyle beraber, Türk milletine tanınan hak
lar, haysiyetler, hürriyetler; 27 Mayıstan evvelki 
rejimin bu millete'çok gördüğü haklar, hürriyet
ler ve haysiyetler bu tarifin içinde maddeler ha
linde yatmaktadır. Gökhan Evliyaoğlu arkada
şım, 27 Mayısın tarif namesi işte bu!.. (Bravo ses
leri, sürekli alkışlar). 

Türk Silâhlı Kuvvetleri 27 Mayısın meşrulu
ğu üstüne titremek mecburiyetindedir ve titriyor. 
Peki Meclis, Meclisler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi... Acaba bu büyük millî irade müessesesi 
27 Mayısın üzerinde titremek mecburiyetinde de
ğil midir? 27 Mayısın üstüne Türk Silâhlı Kuv
vetleri kadar bu meclislerin de titremeleri ahlâki 
borcudur, hukuki borcudur, mantıki ıborcudur, 
felsefî borcudur! Çünkü bu meclis, bu meclisler 
27 Mayısın meşruluğu içinde, 27 Mayısın meşru
luğu üstüne basarak, 27 Mayısı tahakkuk ettiren 
üniformalı ordu mensuplarının kurdukları reji
min getirdiği seçim kanunlariyle, millete kabul 
ettirdiği - hür seçimle kabul ettirdiği - Anaya
sayla mevcuttur. Bunları kaldırdınız mı, bu Mec
lis yoktur. 27 Mayıs, 15 Ekim seçimlerini yapmış
tır. 15 Ekim seçimlerinde bu meclisler vücut bul
muştur. Kaldır 27 Mayısın meşruluğunu, sen kal
mazsın, ben kalmam, Gökhan Evliyaoğlu, sen kal
mazsın!.. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Halbuki arkadaşlarım, üç aydan beri gördü
ğümüz acı gerçek nedir? Üç aydan beri gördüğü
müz acı gerçek şudur : Meclisin içinde ve Mecli
sin dışında 27 Mayısın meşruluğu aleyhine açık
ça konuşmaya cesaret edilemediği, yazmıya cesa
ret edilemiyeceği için, imalı yollarca, çeşitli vası
talardan faydalanılarak 27 Mayısın meşruluğuna 
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gölge düşürücü, bu meşruluğu zedeleyici hareket
ler bâzı şahıslardan ve zümrelerden gelmiştir. 

Bu noktaya gelince, samimiyetle ve cesaretle 
düşündüğümü arz edeceğim : Şu son 3 ayda iki 
uç, iki kutup teşekkül etti. Birisi 27 Mayıs meşru 
değildir ama, ne yapayım ki, bunu ifade etmek 
mümkün değil, çünkü, çünküsü var.. (Alkışlar.) 
(Biri böyle diyen vatandaşlardır. Hangi sınıf ve 
zümrenin içerisinde bulunurlarsa bulunsunlar 
böyle diyen, gören haklı vatandaşlardır... 

.Bir de 27 Mayıs meşrudur, ama bu meclisler 
onun meşruluğunun gereklerini ve icaplarını mü
dafaa edemiyecek haldedir diyenler. îki kutup. 
Bu iki kutuptan gelen tahrikler bizi 22 Şubat 
akşamına getirmiştir. Biri inanmıyor! Biri inanı
yor fakat inandığını bu Meclisin koruyabileceğine 
inanmıyar. Demokratik sistemli, çok partili sis
temli, parlmanter rejimin, 27 Mayısı savunabi
leceğine inanmıyor, iki uç, ikisi de üç aydır Mec
lisin içinde ve Meclisin dışında 15 Ekimle tahak
kuk eden millî irade rejimine zarar vermişlerdir. 
Hafif tâbir arıyarak söylüyorum, zarar vermişler
dir! Ve rejimi, milletin kaderini 22 Şubat gece
sine getirmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Meclisin de 27 
Mayısın üzerine titremesi lâzımdır, dedim. îşte 
dört parti lideri ve Hükümet Başkanının imza-
lariyle gelen bu teklif, bu Meclisin ve bu meclis
lerin 27 Mayısın meşruluğu üzerine Türk Silâhlı 
Kuvvetleri gibi ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kaçlar 
titrediğinin ve titriyeceğinin en samimî ifadesi
dir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu teklif, 27 Mayısın ve onun üstündeki de
mokratik rejimin onun tarif namesi olan bu Ana
yasanın nefis müdafaası kanunudur! Evet, ne
fis Müdafaası Kanunudur. 

Her hürriyet azizdir, yıkıcı olmadıktan son
ra... Fakat hürriyetlerin evvelinden, başlangıcın
da nefis müdafaası hürriyeti vardır. Meclis bu 
kanunu kabul ederse, bir şey yapmış olacaktır. 
Nefsini müdafaa! Evet, nefsini müdafaa etmiş 
olacaktır. Ve bundan daha evvel gelen hak yok
tur. 

(Bu teklif rejimi yıkmak, iki uçtan biri olarak. 
rejimin yıkılmasına sebebolmak durumunda ve 
yolunda bulunanlara, «yapma diyor, dur diyor, 
artık göz yummam!» diyor. «Üç aydır sabrettim, 
kendi vicdanınla, kendi izanınla doğru yola gel 
diye bekledim, gelmedin, geleceğin yok, şimdi 
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Meclis olarak, kanun çıkararak sana dur diyo
rum, yapma diyorum, yapmıyacaksın!» diyor. 

Arkadaşlar, bu iki uc, bu iki kutupta bulu
nan vatandaşlar bu kanunun emrine uyacaklar
dır. Ama kerhen değil, severek uymalıdırlar. Bu 
takdirde, eğer bu kanunun (dur!) emrini dinler
ler ve dururlarsa, memlekete huzur gelir. Mem
lekete huzur gelince, yaraları sarma imkânı ge
lir. Yaralan sarma imkânı gelince, acılar ıstırap
lar, Hükümet programında ifadesini bulduğu şe
kilde, son bulur. Ve yeni bütçemizin zemini üze
rinde, Hükümet programının istikametleri üzerin
de plân, program dâhilinde hızla kalkınma hede
fine doğru Meclis olarak, millet olarak yürüme 
talihimiz vücut bulur! Milletçe kurtulmuş olu
ruz. Böyle olursa (ve inşallah böyle olacaktır, 
buna kalbimle inanıyorum) böyle olursa 22 Şu
bat gecesi tarihimize bir ikinci Vaka'i Hayriye 
diye geçecektir. Böyle olmazsa, bu kanuna rağ
men bu iki uc tahriklerine devam etmeye kalkar
larsa 22 Şubat gecesi bu Meclisin, bu meclislerin, 
bu milletin bir ikaz çanını, tâ kulağının dibinde 
çınlamış olan, en kuvvetli tarihî bir ikaz çanını 
dinlemiyen, işitmiyen, onun mânasını anlamıyım, 
bundan dolayı da başına gelebilecek her türlü 
nekbete ve ukubete hak kazanmış olan bir millet 
ve bir parlâmento haline gelmiş oluruz. Allah, 
Yüce Tanrı Türk milletini bu akıbetten korusun! 
Kalbim bu temennilerle, bu dualarla dolu olarak 
yüce huzurunuzdan ayrılıyorum. (Bravo sesleri 
ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte, Sayın Osman Şahin-
oğlu. 

OSMAN ŞAHlNOĞLU (Samsun) — Muh
terem arkadaşlar, 

Meclisimiz tarihî günler yaşamakta ve tarihî 
kararlar arefesindedir. Hal böyle iken bir mil
letin kaderine tesir eden, hürriyetlerinin bir 
kısmını tahdit mahiyetinde olan kanunu, tâbi
rimi af buyurun, değirmende mısır öğütür gibi 
Meclisten çıkarmak istiyoruz. Bugün Yüksek 
Meclisimize getirilen teklif, Anayasanın ruhuna 
ve onun getirdiği ve teminat altına aldığı fikir, 
söz, ve matbuat hürriyetine tecavüz halindedir. 

Dünyanın her tarafında demokrasi esasını 
kabul eden memleketlerde hürriyetlerin korun
ması ve daha da genişletilmesi yoluna gidilir
ken bugün biz Meclis olarak İnkılâp Hüküme
tinin tanıdığı hak ve hürriyetleri tahdit yoluna 
gitmek istiyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Bu kanun teklifinin T. C. Anayasası muva

cehesindeki hukuki durumunu ve cemiyetimizin 
yapısına uygun olup olmadığını uzun uzadıya 
tahlil etmek için söz almadım. Söz alışımın se
bebi, çıkarılması istenen bu kanunun Anayasa
mıza aykırılığı sebebi ile müspet rey vermiye-
ceğimi beyan edip zapta geçirmek ve bu suretle 
tarih önünde ve ayrıca vicdani mesuliyetten kur
tulmaktır. 

Şunu hemen kaydedeyim ki, bu kanun ted
birler kanunu değil, politik bir kanundur ve po
litik maksatlarla getirilmiştir. 

Bir memleketin Anayasası teşriî m erciden 
ve halkoyundan geçip kesin şeklini aldıktan 
sonra artık ona mugayeretin müeyyidesi, böyle 
Anayasamızın ruhuna aykırı bir kanun değil, 
âmme vicdanıdır. Anayasa, kuvvetini âmme 
vicdanından alıyorsa artık 'onu 'himaye ve vika
ye için ayrı bir kanuna hem de antidemokratik 
bir kanuna lüzum ve mahal yoktur. Nasıl âmme 
vicdanında yerini bulmuş camilerimizi müdafaa 
ve muhafaza için bekçiye lüzum görmüyorsak 
âmme vicdanında değerini bulmuş Anayasa
mıza bekçilik yapacak bir kanuna Anayasamı
zın kendi karşısında görmek istemediği böyle 
bir kanuna lüzum hissetmemeliyiz. 

27 Mayıs İhtilâli muvaffak olmuş ve Ana
yasamızın baş sayfasında yerini almış ve Ana
yasa metnine dâhil olan bu kısım dahi Anaya
sasının tümü ile teşriî merciden sonra halk
oyundan geçmek sureti ile bugünkü kesin şek
lini almış ve bu suretle âmme vicdanında yer 
almış, değerlendirilmiştir. Artık tarihe malol-
muş ve âmme vicdanında yer almış bir mües
sesenin yeri yine âmme vicdanı olmak icabeder. 

Yukarda da arz eylediğim veçhile, bu kanun 
Anayasaya aykırı olduğu için müspet rey ver-
miyeceğim. 27 Mayıs ihtilâlinin teminatı biziz, 
bu müessesedir ve bizim tutumumuzdur. Bu ka
nun teklifi D. P. devrinin Tahkikat Komisyonu 
teşkiline dair Kanundan Anayasaya aykırılık 
bakımından hiç de aşağı değildir. Aramızda 
hiezkûr Tahkikat Komisyonunun ademi teşkili 
için mübadele etmiş arkadaşlarımız var, şimdi 
bu kahramanları Meclis kürsüsüne davet ediyo
rum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, şunu biliniz ve 
kabul ediniz ki; demokrasilerde hata vâki olur-
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sa bu hata yine demokratik yollarla tamir ve 
telâfi edilir. Bunun aksini demokrasi kabul et
mez ve aksi halde o memlekette demokrasiden 
bahsedilemez. 

Hürmetlerimle (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kadri özek, hakkında. 
KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka

daşlarım, burada hakkında, aleyhinde ve le
hinde konuşan arkadaşlarımızı dinledik ve 
Muhterem Heyetinizin umûmi temayülüne bir 
atfı nazarda bulundum; anladım ki, bu kanun 
bu Meclisten çıkacaktır. Bu itibarla şu kürsüye 
ıgelen arkadaşlarımın şu ana kadar temas etme
dikleri çok mühim bir meseleye temas etmek za
ruretini hissediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun tatbiki me
selesi kanaatimce, bu kanunun vaz'mı icabettiren 
sebepler kadar üzerinde durulması lâzımgelen za
ruri bir meseledir. 

(Muhterem arkadaşlarım bu kanunun adını 
tetkik edin, bu kanunun adı Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan fiillere mâni olucu hükümleri ih
tiva eden bir kanundur. Türk Ceza Kanununda 
•bu kanunun ıgöreceği vazifeyi ifa eder. 27 Mayıs
tan sonra bilhassa çok işlemiş bulunan 161 nci' 
maddenin ne suretle tatbik edildiğini hepimiz 
çok iyi biliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kanun gayesin
den uzaklaştırılabilir. Nitekim, bu kanunun 
memlekette huzuru temin edici, millî güvenliği 
temin edici bir kanun olacağı hususunda belki 
hemfikir bulunabiliriz ama, acaba bir an düşü
nebiliyor muyuz ki, bu kanunu bu (gayesinden 
uzaklaştırıcı ıbâzı faaliyetlere imkân verici tarafı 
da var mıdır, yok mudur? Bu, mühimdir arka
daşlarım! 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun benim nâ
çiz kanaatimce her şeyden evvel seçimler arife
sinde çok işlemeye müsait bir kanundur. 161 nci 
madde de keza aynı şekilde işlemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 161 nci madde Türk 
Ceza Kanununda halen hâkidir. Bu kanun 161 
nci madde hükümlerini biraz daha genişletici ma
hiyette hüküm taşımaktadır. Bu itibarla bunun 
tatbikatına memur bulunan Adliye Vekili arka
daşımızın bilhassa tatbikatında çok mühim rol
ler oynıyacak olan ^Adliye mekanizmamızın dü
rüst ve iyi bir şekilde çalışmasını temin etmek 
için lâzımgelen tedbiri şimdiden burada alması 
icabeder. Bu tedbir bilhassa müfteriler hakkında 
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her oe kadar Türk Ceza Kanununun 285 nci 
maddesinde yazılı bulunan cezaların iki mislinin 
tatbikini âmir bulunmaktaysa da, hiçbir zaman 
vâki olan ihbarın savcılık tarafından peşinen tes-
bitini âmir olan bir hüküm ihtiva etmemektedir. 
Nitekim, çok saydığım Mulhterem Adliye Vekili 
arkadaşımla dün Anayasa Komisyonunda da bu 
meseleyi müzakere ettik. Kendilerine dedim ki, 
«iBen meslek hayatımda bilhassa buna muvazi 
olarak tatbik sahası bulan 161 nci maddenin 27 
Mayıstan sonra tatbikatını görmüş bir avukat 
olarak şunu ifade edeyim ki, birçok dâvalarda 
haksız ihbarın vukuu sabit olmuştur ama muhbir 
tesbit edilememiştir.» ıŞu halde arkadaşlarım, 
böyle bir kanunun huzur temin edecek tarafı ka
dar, Huzuru giderici, huzuru yok edici tarafı da 
mütalâa edilmek mecburiyeti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, seçim arifesinde bu 
kanun geniş mikyasta tatbik sahası bulacaktır. 
Bunu önliyecek tedbiri eğer o kanunun içine vaz'-
etmezsek, emin olun ki, hiçbir zaman önlemek im
kânına malik olamayız. 

ıŞunu çok samimi olarak ifade edeyim; benim 
başımdan geçti arkadaşlar, dâvasını bendeniz ta-
kibettim: Bir arkadaşım bu memlekete sadece 
raihmet okuduğundan dolayı derhal tevkif edil
miş, sonunda da 161 nci maddenin tatbikiyle altı 
aya mahkûm edilmiştir. Bu acı bir hakikattir ar
kadaşlar. Ealhmet Allaha ait bir şeydir, buna kim
se mâni olamaz. ( «Kime okudu» sesleri) Müsaade 
buyurun. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Yalan. 
KADRİ ÖZEK (Devamla) — (Yalan) diyen 

arkadaşıma cevap vereyim, ödemişli burada bu
lunan milletvekili arkadaşım gayet iyi bilir, bun
ların tatbikatı geçmiştir arkadaşlarım. Bu dâva
nın içinde bendeniz de bulundum. Yalan değil, 
buradan yemin etmiş bir milletvekili olarak kim
se yalan söylemez. Zannımca bunu söyliyen kişi 
kendini herkes gibi bilen kişidir. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun tatbik 
edicisi, mevcut bir maddeyle ifade edildiği 
gibi, bizzat ;Cumhuriyet Savcısıdır. Dalh-a doğ
rusu Cumhuriyet Savcısı 'hazırlık tahkikatı
nı yapacaktır. Cumhuriyet Savcısının hazır
lık tahkikatını yapması; cidden arkadaşlar - me
safe itibariyle yanlış anlaşılmasın - Cumhu
riyet 'Savcısına yakın bulunan vatandaşlar ba
kımından bir teminattır. Fa'kat bir de köyde 
böyle bir fiilî işlemiş olduğu iddia olunan ve-
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ya kendisine böyle bir suç isnadolunan bir 
vatandaşı köyden savcının yanma kadar ka-
tedeceği masafenin müşkülâtını nazara almak 
gerekir arkadaşlarım. Bu kanun aslında şe
hirlerden fazla köylerde çok iyi işliyece'ktir. 
Bu itibarla bu 'hususu bu 'bakımdan mütalâa 
etmek lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Mulhterem arkadaşlarım; bu kanunda de
min de arz ettiğim gibi, üstünde en çok du
rulması iktiza eden cihet, jurnal, iftira ve suç 
isnadına imkân vermiyecek, verdirmiyeeek 
tedbirleri de beraber vaz'etmektir. 

Demin çok muhterem bir arkadaşım dedi 
ki, memleketimizde komünizm faaliyetine mâni 
olacak tedbirler bu kanunda alınmıştır. Ben 
aksini iddia edeceğim : Eğer jurnal ve iftira
ya mâni olacak hükümler de beraber geti
rilmezse bu kanunun memlekette komünizm 
faaliyetine dalha geniş mikyasta imkân ve
recek hükümler taşıdığı 'hususunu nazarı iti-
bare almamız icabedecektir arkadaşlar. 

Şu halde tekrar ediyorum arkadaşlar; ta
rihî bir ıgün yaşıyoruz, co'k mühim bir ka
nunu kabul etmek üzereyiz. Memlekette hu
zur, millî güvenliğin mevcudiyetinin zarure
tine ben de inanıyorum, ama korkarım ki, ar
kadaşlar, eğer aksine işleyişe mâni olacak hü
kümler ihdas edilmezse bu kanun, Ihuzur 
bozucu bir kanun da olabilir arkadaşlar. 

Muhterem parti liderlerinin bu kanunun 
bugün kabulünün zaruretine inanmış olmaları 
muhakkak ki, samimidir, muhakkak ki, vatan
perverliğin bir tezahürüdür. Fakat muhterem 
arkadaşlarım, şu son seçimlerde objektif bir 
hakikattir, seçim çekişmesi daha ziyade Halk 
Partisi ve Adalet Partisi arasında cereyan 
etmiştir. Çok muhterem parti liderim Saym 
Ragıp Gümüşpala'ya şu (hususu hatırlatıyo
rum.: Silerinde kendi partisine mensup, bir
çok arkadaşlarımızın suç isnadiyle mahkemeye 
sevk edildiklerine dair listeleri vardır. Ma
dem-ki bu kanunun zaruretine inanıyorlardı. 
bu kanunda iftira ve jurnalciliği mâni olacak 
hükümleri de tezekkür etmiş olsalardı bun
dan sonra ellerinde hiçbir zaman iftiraya mâ
ruz kalmış vatandaş listesini taşımıyacaklar-
dı. Unutmasınlar ki, Muhterem Genel Başkanı
mız kendileriyle defaatle bu meseleyi burada 
görüşmüşüzdür arkadaşlarım. Görüşmüşündür; 
çünkü arkadaşlar, bu seçimler arifesinde 161 
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nci madde çok işledi. Çok işledi ama müracaat 
edecek merci hemen fhemen bulamadı arka
daşlar. Vatandaşlar aylarca mevkuf olarak 
muhakeme edildi. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtım bun
dan ibarettir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — 62 nci Birleşimin iMnci oturu
munu açıyorum. 

Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, konuşma

lara başlıyoruz. 
Sayın Asım Eren, lehte konuşacak. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, bendenizi biraz sabırla dinlemenizi 
istirham ederek «5ze bağlıyacağım. Çünkü, mâ
ruzâtım, belki sabrınızı suiistimal edecek ka
dar uzun sürecektir. Ancak bendeniz bu kanu
nun kendisini getiren âcil siyasi hava ile bera
ber tetkik edilmesinin esas itibariyle sön de
rece isabetli olduğunu takdir etmekle beraber, 
bu kanunda başkaca ioabeden hususların da 
metinde tezekkür edilmesi gerektiğini arz et
mek mecburiyetindeyim. Bundan dolayı uzun 
sürecektir. Tasarının içine girmemiş olan, asıl 
huzursuzluk sebeplerini de birer birer arz ve 
izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunlar, umumî 
âmme hukuku, idare hukuku, nazariyelerini bi
leri arkadaşlarımızca malûmdur ki, zümrevi de
ğil, millî ihtiyaçlardan doğmalıdır. Ancak böy
le doğan kanunlar müstakar, devamlı, uzun 
ömürlü olabilirler. Bence bu kanun tasarısı da 
muhakkak ki, millî âcil bir ihtiyacın mevlûdu-
dur demekte isabet vardır. Ancak bu kanunu 
hazırlamaya teşvik «eden bütün sebeplerin ve 
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BAŞKAN — Efendim iki lehte, iki aleyhte 

ve iki de hakkında konuşma olmuştur. Görüş
melere saat 15 00 ten itibaren devam edilmefk 
üzere oturuma son veriyorum. 

» 

âmillerin de etraflıca mütalâa edilmemesi ha
linde bunun maksadı tamamiyle temin edemi-
yeceğihi anlamak da mümkündür. Bu itibarla 
şimdiden bu maksadı özetle arz ederek diyece
ğim ki, bu kanun sadece suçu ye sorumluluğu 
karşısında ariyan; kendi nefislerini murakabe 
etmiyen, ihtilâl sebepleri içinde kendi bünye
sindeki arızaları da tetkik ve teşhis etmiyen 
bir zihniyetin mevlûdu olarak gelmiştir. Metin 
tamamen bir taraflı bir görüşe dayatılmıştır. 
Binaenaleyh, bu teşhisini arz ederek, bendeniz 
bu noksanların hangi noktalarda mevcudoldu-
ğunu ve. kanuna girmesi gereken diğer nokta
ları ve bu kanunla birlikte daha ne gibi saha
larda tedbirler alınırsa, ancak o zaman bu ka
nunla ulaşılmak istenen hedefe tamamiıyle eri
şilmiş sayılabileceğini, izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz, tıpkı 
muhterem liderimiz înönü gibi, Sayın Gümüş-
pala gibi ve içinizde bulunan muvazzaf yük
sek rütbeli, orta rütbeli subaylıktan gelmiş ar
kadaşlarla , bilûmum silâh altından geçmiş siz 
arkadaşlarım gibi, disiplin ve nizam ocağında 
yetişmiş bir arkadaşınızım. Hem de çekirdek
ten yetişmiş, sivil elbise hiç giymeden hep as
ker elbisesi içinde yetişmiş bir arkadaşınızım. 
Bugün de disiplin ve nizam müessesesinin Dev
let nizamının resanetinde başlıca esas bilen bir 
arkadaşınızım. Bu itibarladır ki, buna müte-

11 ••>» 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman 
KATİPLER: Muslin Görentaş (Van), Nurettin Akyurt (Malatya) 

Kapanma saati : 13,15 
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veccih olan her türlü tedbiri ve kanunu destek
lemek, tabiatiyle en tabiî vazifemdir. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelemirde size 
mâruzâtımın plânını çizeyim: (Bendeniz hulâsa 
olarak'söyliyeyim ki, bu kanun tasansı (metin 
itibariyle sadece halk kütlesine ve basına tev
cih edilmiş bir metin halindedir. Ancak bu ta
sarının arkasını çevirdiği varlıklar, bu.. Devle
tin bünyesinde rolü olan hayatî varlıklar ol
ması itibariyle (bunları kanunda ihmal etmemek 
gerekir. Bu varlıklar, başta Büyük Meclisiniz 
olarak, Hükümet mekanizması, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri ve siyasi partilerdir. Halbuki, bu 
kanun tasansı bu varlıklara teveccüh etmiş de
ğildir. Bundan dolayı da dedim ki, bu tasan, 
kusuru evvelâ kendilerinde aramaksızın ve 
bunların âmillerini iyice aramaya çalışmaksızın 
hazırlanmış bir tasan halindedir. Bu noksan 
zihniyeti bidayetten itibaren meydandadır, iş
te mâruzâtımın ana plânı tasanmn noksanları
nın noksanlanna parmak basmaktan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlanm, ilkin, bu kanunun 
iyi taraflarını hulâsa edeyim: Bu kanun Sayın 
Osman Şahinoğlu arkadaşımızın dediği gibi, po
litik bir kanun değildir. Bu tasan tamamen pra
tik ve tamamen teknik mahiyettedir. Şu bakım
dan ki, meselâ Anayasanın geçici 4 ncü madde
sinde ifadesini bulan, inkılâp alehtan her tür
lü hareketlerin ımenedilmesi ve ihtilâli yapan 
kıymetli askerlerin bu husustaki sorumsuzluk-
lan ve onların yaptıkları tasarruflara karşı 
her hangi bir malî cezai takibat açılamaması 
gibi hükümlerin Anayasada müeyyidesiz olma
sı sebebiyledir ki, bugün bu tasan ile bunlann 
müeyyidesi getirilmektedir. Bundan başka Türk 
Ceza Kanununun 1 nci ve 2 nci bap ve fasıl-
lannda zikredilen umumi mahiyette hükümle
rin, muayyen noktalar üzerinde ışık tutarak 
aydınlık bir şekilde tavzih edilmesi, belirtilmesi 
şeklinde Türk Ceza Hukukunu tamamlıyan bir 
teknik metindir. Politik değildir, teknik ve pra
tiktir. Pratikliği şu noktadan ileri gelmektedir, 
muhterem arkadaşlarım; Hükümet, elindeki 
Anayasayı müeyyideleştiren, elindeki ceza hü
kümlü kanunları destekliyen bu metinle bugün
kü, kısa sürmesini temenni ettiğimiz, buhran 
devresinin ilk tedavisini yapacaktır. Bu me
tinle, bu tedavi hazırlanmıştır. Muhterem Gök
han arkadaşımızın dediğinin tersine bir Takriri 
Sükûn Kanunu da değildir. Böyle olsaydı Hü-
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kümet, Anayasadaki 124 ncü maddeye giderdi. 
&ra 124 ncü madde de Hükümete daha fiilî, 
daha kuvvetli bir müeyyide vermemiş midir? 
Yani sıkıyönetim yapamaz mı idi? Şu halde 
muhterem arkadaşlarım, bu kanun, bilhassa 
bünyesindeki mutedil ceza miktarlan bakımın
dan da ikinci Cumhuriyetin getirdiği demokra
tik müsamahakâr bir zihniyetin neticesidir. în-
san hak ve hürriyetlerine bu derece hürmet-
kârlık âdeta diğer kanunlanmızda yoktur, diye
biliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz, Türk 
Ceza Kanunu umumi hükmü ile 146 ve 147 nci 
maddelerinin ikisinde de gayet rahatlıkla 
(idam) kelimesini zikretmiştir. 

Cumhuriyetimizde ikinci bir ihtilâle teşeb
büs edildi. Bu teşebbüsün mahiyeti itibariyle 
Türk Ceza Kanununun bu maddeleri ve diğer 
bâzı maddeleri de onu doğrudan doğruya idama 
götürür. 

önümüzdeki bu kanun tasansı ise değil 
idam, 5 seneden fazla bir hapis cezası bile getir
memekle, ikinci Cumhuriyetin demokratik ve 
vatandaşa saygı zihniyetini göstermek bakımın
dan, şayanı şükrandır. 

Bu kanunu, Takriri Sükûn Kanunu ile mu
kayese etmek doğru değildir. Ancak, şu bakım
dan mukayese etmek doğru olur : O zaman da 
Devlet idaresi buhranlı bir devir yaşıyordu, 
şimdi de Devlet idaresi bir iç buhran geçirmek
tedir. Fakat o zaman getirilen kanunun müey
yideleri kendi ihtiyacının tevellüdü idi. Bugün 
getirilen kanun' ise bambaşka bir zihniyetle ve 
ikinci Cumhuriyet Anayasasının ışığı altında 
getirilmekte ve asla Takriri Sükûn Kanununun 
dehşet ve haşyetini bize vermemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun pratik 
vasıflarından biri de, basına ve halka müeyyi
delerini, mülayim bir veçhe ile arz etmesidir, 
denmişti. Gerçi basın, bir kısmiyle, bu kanun 
tasarısına karşı şimdiden bir ön kampanya aç
mıştır, fakat muhterem arkadaşlarım basın, bu 
kampanyayı, çok iyi hatırlarım, 1918 Mondros 
Mütarekesi yıllarında İstanbul basınında, sonra 
birinci B. M. M. nde muhalif bir grup teşekkül 
ettiği zaman ve daha sonra takriri sükûn devret 
sinde ve nihayet bugün kendisini gösteren buh
ranlar karşısında bu buhranlann getirecekleri 
kanun takyitlerini ve tedbirlerini önceden, ga-
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yet uzaktan görerek feryadı basmış olan basın
dır ve bu basının korkusu hakikatte yersizdir. 

Elbette yersizdir, zira bu kanun, aslında 
görevi; kanuna, millî güvenliğe hizmet etmek 
olan basının kendisini bu yoldan alıkoy amıya-
eaktır. Teknik bakımdan vatansever basma bu
nun tatbikatına imkân bulunamıyacaktır. Ba
sın mensupları emin olsunlar ki, milletvekili 
olarak bizler, kendilerine tevcih olunacak hak
sız her cezanın kalkanı olacağız. Bu cezanın 
tatbikine imkân vermiyeceğiz. Bu itibarla an
cak, bu kanunun mevzuubahsettiği suçlara işti
rak eden, bu suçlara alet olan bir basın, yani 
ancak yanlış yollara tevessül eden bir basındır 
ki, elbette bu tasarıda gösterilen millî cezayı 
görecektir. Çünkü, bu metin Türk Milletinin 
haklarını korumak üzere, fakat yine de çok ha
fif müeyyideli olarak, hazırlanmıştır. Ama o 
yanlış yollara gitmiyenler, hiçbir surette bu ka
nunla ve müeyyideleri ile uzaktan yakından 
münasebette bulunmıyacaklar; bundan hisseyap 
olmayacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, buna rağmen bu
gün bu kanun tasarısına karşı, basında bir mu
halefet almış yürümüştür. Halk arasında da bir
takım fısıltılar yayılmakta, münevverler ve köy
lüler arasında menfi telkinler yapılmaktadır. 
Bunlardan korkmamak lâzımdır. Bu menfi, tel
kinler gelip geçicidir. Her yeniliğe ve tedbire 
karşı bu nevi reaksiyonlar her yerde olmuş ve 
birtakım tahrikler yapılmış, fakat pek kısa 
zamanda gelip geçmiş ve tesir icra edememiştir. 
binaenaleyh, bu gibi dedikodulara ehemmiyet 
vererek geriye gitmek, yani bunun mahiyetini 
hafifletmek, bu tasarılara veda edercesine bir 
yol tutmak, doğru değildir. Bu itibarla buna da 
ehemmiyet vermemek lâzımdır. 

Nihayet bir grup daha ortaya çıkar, «arka
daşlar, bu tasarı tatbik sahasına konulduktan 
sonra şayet hâlâ kendisini tatmin edilmemiş 
gösteren ve söylenen insanlar aramızda ve dı-
şarda çıkacak olursa, bunların kasden, bir inat 
veya gizli amaç eseri olarak böyle davrandık
larını ve böyle konuştuklarını kabul etmek zo
runda kalacağız. Ve bu kanunun tek muhatabı 
da işte onlar olacaktır. O zaman onları bu ka
nunla başbaşa bırakmak gerekecektir.» 

Muhterem arkadaşlarım, işte pratik olan 
şekli, ehemmiyeti budur, teknik olan mahiyeti 
budur. 
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Muhterem (arkadaşlarım, nihayet bir mesele 

dalha vardır : Kendilerini tatmin edememiş 
olan arkadaşlarımız endişe etmesinler, kendi
lerine Anayasamızın 147 nci maddesinin ver
diği bir hak vardır. Bu 'hakkı kullanarak, 
15 - 20 gün sonra kuralacak olan (Anayasa 
Mahkemesinde) iptal dâvası «açmaya da her 
zaman kaadirdirler. Yalnız, ıbu dâvayı açabil
mek için 75 millet'vekinin imzasını havi (bir 
müracaatın yapılması lâzımdır. İBunu, içimiz
den temin ve dâvalarını hükukan ispat edebi
lirlerse, bu tasarıyı (hükmen iptal ettirebilir
ler. Binaenaleyh, endişe edecek bir taraf yok
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, unutmıyalım ki 
bu kanun, yakın tarihimizin bir sürü faciala
rının, tâ asırlardan beri sürüp gelen sefalet 
ve felâketlerin bize intikal eden neticeleri ile 
birleşmek suretiyle, 'önümüze çıkardığı dervâ-
sâ güçlüklerin devasını bulma arzusunun bir 
tezahürüdür. 

Muhterem arkadaşlarım, uzaklara gitmiyelim. 
Fakat 27 Mayısı (doğuran sebepleri hatırlama
nızı rica edeceğim. (Ben onlardan belhsetmi-
yeceğim. Muhterem Ferda Oüley arkadaşımız 
•bunu gayet güzel ifade etti. 1957 -1960 ara
sındaki Mecliste, hatırlıyorum, meselâ mufea-
leftteki Muhterem Osman Bölükbaşı arkadaşı
mız da dört üyeli grubuyla ve bize eşit görü
şüyle, hize katılmıştı; C. K. M. P. ile beraber
ce dertleştiğimiz ve mücadele ettiğimiz o gün
lerde bilhassa C. H. P. nin 178 kişilik <grupu, 
başta kahramanlığını yakın tarihte defalar
ca göstermiş bulunan büyük lönü olmak üze
re bu liderimizin (Alkışlar) arkasından son 
derece feragat ve fedakârlıkla millet hakları
nın önüne siper olmak suretiyle yaptığımız 
siyasi savaşla 27 Mayıs havasını hazırlamış 
olan bir Meclis «olarak bu mesut sonuçtan 
C. K. M. P. ile 'birlikte hisseyap omaktadırlar. 

Muhterm arkadaşlarım, 27 Mayıs bir hare
ketin başlangıcı değildir, Ibir mücadelenin ilk 
fiilî sonucunun alındığı gündür. Bu sonucu 
alan eller bizim için her zaman kutludur, her 
zaman makbulümüzdür. 

Ama muhterem liarkadaşlarım, bu mücade
lenin 27 Mayıstan sonraki safhalarında bâzı 
insanlar birbirlerinin hatalariylc uğraşmaya 
başladılar. Yerli yersiz münakaşalara başla
dılar. Bu münakaşaların insanı olğunlaştıra-
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cağını, sadece suçlunun suçunu zikretmekle 
onun olgun bir ihale geleceğini hiçjbir zaman 
kaîbul edemem. İşte arkadaşlar, bu yersiz 
münakaşalar ve Yüksek Meclisteki siyasi par
tilerin bünyesindeki bâzı aksaklıklar netice
sinde Büyük Meclis çalışamaz bir hale gel
miş ve bunun neticesi olarak sabrı tükenen
ler tarafından da ikind ihtilâle teşebbüs edil
miştir. Kıymetli Ordumuzu veya 'onun bir 
kısmını ikinci bir ihtilâle sevk eden; bu teşeb
büsten evvel Junta adı ile bütün orduyu siya
si murakabeye icbar ve ithal eden; Erkânı-
harbiyei Umumiyeyi bir murakabe dairesi, 
siyasi bir murakabe dairesi 'haline sokan ha
talar olmuştur. Ancak bu 'hataları önümüze ko
yarak, bu kanuna zaruret hissettiren nedenle
ri bilmek suretiyledir ki, bu kanunun haklılı
ğını takdir edeceğiz ve eksiklerini tamamla
maya çalışacağız. 

Biliyorsunuz, 7 hinlere ait emeklilik mese
lesinden sonra Kasım ayında 14 1er darbesi; 
Arazi Vergisinin Sayın Ekrem Alican tarafın
dan 15 misline çıkarılması teklifi ve bunun 10 
misli olarak kanunlaşması ve 147 lerin affı ile 
nihayet bunların arkasından 'gelen Kurucu 
Meclis faaliyetleri : 'Bu Kuruuc Meclisin bün
yesinde tek parti ekseriyeti aldığı halde, Ana
yasanın müeyyidesiz çıkması ve süratle çık
tığı için de birtakım noksanları bulunması 
tabiî idi. Bunun arkasından seçim çalışma
ları ve nihayet seçim, geldi geçti. 

Muhterem arkadaşlarım, bu seçimde görü
len taktikler, bu seçimde alman neticeler bu
gün Yüksek Meclisin bünyesini 'hâsıl etmiştir. 
Eski 2£L Devre milletvekili arkadaşlarımızın 
akraba ve eşlerini ve nihayet eski devrin bâzı 
D. P. liderlerini bu seçim buraya getirdiği 
gibi her partiden son derece nezih, son dere
ce ideal sahibi arkadaşlarımızı da 'getirmiştir. 
Fakat bu Meclisin bünyesi bu hüviyetledir ki, 
yeni devrin demokratik ruhunu tamamen tem
sil eder bir şekilde teşekkül etmiş ideal bir 
Meclis olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bu Mecli
sin bünyesinde (Umumî gürültüler) Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz bir devir teşhisi yapmı
yorum. Hepinize hürmetim vardır. Gerek geç
miş devirdekilerin akrabaları olarak gelmiş, 
gerek sayın eşleri olarak gelmiş olan bütün 
milletvekili arkadaşlarıma hürmetlerim var-
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dır. (Lâzım değil sesleri) Elverir ki muhterem 
arkadaşlarım, Anayasanın bugünkü ışığı altın
da kalınsın ve siyasi tahriplere devam edilme
sin. (Adalet Partisinden «nezih konuş» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu devre ânz ol
muş bir durum vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; Büyük Millet Mec
lisinin bünyesinde işaret ettiğim seçim arifesin
den başka diğer birkaç arıza daha vardır. Ben 
şimdi ikinci ihtilâl teşebbüsünü doğuran sebep
lere parmak basıyorum. Bu kanun metnini geti
ren Hükümet, ikinci ihtilâl teşebbüsünde meknuz 
olan sebeplerden ancak birisini ele almıştır. Hal
buki bu Meclis bünyesinde arz ettiğim arızadan 
başka beş altı arıza daha vardır ki, ikinci ihtilâl
de neleri vardır? Evvelemirde Meclise devamsız
lık arızası vardır. Burada memleketin son derece 
nazik bir safhasında kanun yapıcı rolümüzü ifa 
etmek.için bütün milletvekillerinin çalışmalara 
devam etmeleri, salonu doldurmaları ve böylece 
Yüksek Meclisin meselelere hakkiyle eğilebilnıesi 
suretiyle milletin ruhunda tatmin edilmiş tam bir 
millî birlik yaratmak gerekir. 

Bundan başka bir sebep de bu Mecliste bux 
kürsüde yapılan tahriklerdir ki, ikinci ihtilâle 
teşebbüste büyük etkisi olmuştur. îşte önümüze 
gelen bü metinde bu saikin de payı vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bu tahrikle
rin listesini saymıyacağım. Biliyorsunuz, bir as
kerî okul Çankırı'dan istanbul'a nakledildi diye 
bu kürsüden subaylarımızın aleyhinde konuşan 
arkadaşlarımız oldu. Muhterem arkadaşlarım, 
buna benzer türlü tahrikler bu Mecliste yapıldı. 
Nuri Beşer hâdisesini hatırlatmak istemiyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüde yapılan bu 
tahrikler artık bugün son bulmalıdır. Bugünden 
sonra bu Meclis kürsüsünden halk efkârını ve 
orduyu tahrik edecek bu gibi hareketlere, vata
nın ve milletin selâmeti için, son verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu da unutmıya-
lım ki, ihtilâl sebeplerinde Bütçe konuşmalarında 
hepimiz hatiplerden samimiyet beklerken, bâzı 
muhalefet partisi liderleri millî bünyeyi ve inki-
lâpları destekledikleri halde, bütçe oylamasında 
ret veya çekimser oy vermişlerdir. Halbuki bu 
yıl bütçesini daha evvel ilgili bakanlıkların yetkili 
daireleri hazırlamıştır ve inönü Kabinesi bu ta
sarıda pek az bir tadille huzurunuza getirmiştir. 
Yani bizler muhalefetten bu bütçe müzakereleri 
sırasında gösterdikleri hüsnüniyetin tabiî ve man-
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tiki neticelerini beklerken, maalesef, kırmızı, ye
şil, (ret ve çekimser) oyların atıldığı müşahede 
edildi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısını 
getiren sebepler içinde, siyasi partilerimizin de 
büyük payı vardır. Siyasi parti liderlerimiz ar
tık, Meclis gruplarında yeni Anayasanın demok
ratik ruhuna uymalı ve kapalı rejim usulünü terk 
etmelidir. Mecliste gerek sağ kanada, gerek spl 
kanada ve gerekse orta grupa mensup da olsalar, 
Anayasaya göre milletvekillerinin teşriî fonksi
yon hakkına hürmet etmelidirler. Anayasanın 
56 ve 57 nci maddeleri gereğince siyasi partile
rin, demokratik ve lâik esaslara göre kanun ya
pılacağına ait kayıtlarına imkân verir bir şekil
de milletvekili arkadaşlarımızın («Yeter artık» 
sesleri, gürültüler) fonksiyonlarına imkân hazır
lamalı; eski kapalı rejim gruplarını hatırlatır ve 
ona benzer tutumla hareket etmemelidirler. 

Muhterem arkadaşlarım; ihtilâlin sanıkları 
içinde, şu veya bu partinin içindeki hizipleşme
lerle, Meclis açıldıktan sonra yaptıkları memle
ket seyahatlerin, liderlerinin ve arkadaşlarının 
biri diğerini nefyeder tarzda, meselâ biri diğe
rinden evvel gittiği bir ilde diğer hizbin veya 
partinin aleyhinde propaganda yapmaları ve 
yine bir parti lideri arkadaşın bâzı illerde kar
şılanması sırasında gösterilen ve 27 Mayıs ha
reketine aykırı türlü tezahürler ve af dövizleri, 
bâzı hatipler tarafından bu hareketler sırasın^ 
da; «Biz D. P. nin devamıyız» sözlerinin ikide 
bir tekrar edilmesi ve ayrıca mahkûm vatan
daşlarımızın yanlarına ziyarete gidip gelen 
Meclis üyesi arkadaşların o havayı buraya ve 
gazetelere kadar sokmaya çalışmaları da sayıl* 
mak gerekir. Yukardaki sebeplerin hepsi de 
Büyük Meclisin bünyesinde beliren arızalardır. 

Muhterem arkadaşlarım, hariçten gelen di
ğer bir arıza da, halk efkârına ve Silâhlı Kuv
vetlerimize karşı Meclisi zayıf gösteren (koalis
yonda tâviz verdiğimiz) şeklindeki birtakım 
yersiz isnatlardır. Bunlar, belki kötü amaç gü
denlerden gelen telkinlerle oldu. Evet, bunlar 
belki düşman kaynaklardan sızan propaganda 
temalariyle oldu. Fakat bugün burada koalis
yon milletvekillerinin, «Bu kanun tasarısı za
yıftır; çalışamaz» demeleri her halde hiç de 
koalisyon icaplarına uyar bir tutum değildir. 
Biz koalisyonun şu veya bu kanadı hakkında 
yapılmış olan bu tâviz isnatları altında ezilme-
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meliyiz. Haksız ve yersiz olarak Meclisin bün
yesine arız olan bu sebepleri yoketmeliyiz. 

Şimdi arkadaşlar, ihtilâl saikleri içinde Hü
kümetin de payı vardır. Meselâ, Hükümet, par
tizan bâzı eski devir idarecilerini maalesef yine 
iş başında tutmuştur. Bunun kasdî olduğunu 
iddia etmiyorum, elbet de Türkiyenin idare me
kanizmasında, vaktiyle Balkanlarda Makedon
ya Komitesinin iş basma geçtiği zaman bütün 
Devlet personelini memur ve kâtiplerine kadar 
işten atıp yeni birtakım memurlar tâyin etmesi. 
şeklinde bir harekete girişilemezdi. Muhterem 
arkadaşlar, beraeti zimmet asıldır. Her bölge
den, her partiye mensup milletvekiline ve sena
tör arkadaşlarıma gelen şikâyetlerden anladı
ğım budur. Gerçi bize (filân filân yerlerdeki, 
ya kaymakam, ya hâkim, ya vali, ya da jandar
malar bize son derece haksızlık yapıyor; eski 
zulüm zihniyetini idame ettiriyor. Bu filân ba
kan, vaktiyle eski iktidardan filânın getirdiği 
adamları hâlâ bakanlıkta iş başında tutuyor; 
bu adamlar hâlâ orada zulme devam ediyorlar) 
şeklinde yapılan bu müracaatleri burada say
mak cihetine gitmiyeceğim. Birçok misallerden 
ortaya atılmış bulunan ve benim defterimde de 
kayıtları olan birçok misallerden çıkan netice 
budu. Hulâsa bugün idare mekanizmasında 
partizan zihniyetin tamamen son bulduğu iddia 
©dilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, (Yeter, yeter ses
leri)... 

Çok rica ediyorum, müdahale etmeyiniz. 
Bendeniz fou mâruzâtımla kanun tasarısının 
noksan yönlerini belirtip bunların da metine 
ithal ve ikmal edilmesi icabettiğini arz ediyo
rum. («Meclisin usulünü bozuyorsunuz» ses
leri) 

Muhterem arkadaşlarım, Adliyemize de do
kunmak zaruretindeyim. Gerçekten, Hükümeti 
ve Yüksek Meclisi küçülten pek çok hâdiseler 
mahkemeye intikal etmemiştir. Zira bugün 
bâzı C. Savcıları arkadaşlarımız Anayasanın 
bugünkü metinleriyle, Türk Ceza Kanununun 
metinleri arasında bir tereddüt devresi geçir
mektedirler. Meselâ bu hâdiselerden Meclisteki 
arkadaşlardan birinin veya hepimizin millet
vekili şahsiyetini, Meclisin mânevi şahsiyetini 
tahkir edecek şekilde bir para toplama kam
panyası açılır; buna rağmen arkadaşlar, hiç-
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bir savcının bunları mahkemeye sevk ettiğini 
görmeyiz. Burada Meclis üyelerinin ödenek 
Kanunu üzerinde konuşan bir milletvekili arka
daşın' sürçü lisanının veya sözlerinin basma 
yanlış aksettirilmesinin neticesinde bu arka
daşa ve bu arkadaşın şahsında Muhterem Mec
lisin mânevi şahsiyetine tevcih edilmiş olan her 
nevi (bühtan, hakaret ve bu gibi tezyif ve tez-
lil edici hareketler karşısında savcıların, mev
cut Ceza kanunları muvacehesinde harekete 
geçmeleri icabederken, maalesef bunlara se
yirci kalmışlardır. Buna rağmen savcıları ha
rekete geçirmesi icabeden Adalet Bakanlığı da 
ilgilenmemiş ve yüksek huzurunuzda âdeta 
eski durumu koruyan bir vaziyet almıştır. 
(C. H. P. ve A. P. den «hayır» sesleri) 

Jandarmanın halka kötü muameleleri de 
gün geçtikçe artmaktadır. 

Bütün bunlara Hükümetin Yüksek Mec
lisle münasebetinin ve Meclise devamının gev
şek olmasını da eklemek zaruretindeyim. Bi
naenaleyh, yine Hükümet tarafından Meclise 
getirilen bu metnin sebepleri içinde kendi tutu
mu da meknuzdur. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümetin bün
yesindeki arızalar içinde Meclisle temas husu
sundaki bu alâka noksanlığını bilhassa tekrar 
zikretmek mecburiyetindeyim. Zira çok önemli 
'bir devir olan îkinci Cumhuriyetin bu kuru
luş ve yerleşme devresinde Hükümet üyeleri 
buraya sık devam etmiyorlar. Birçok soru mü
nasebetiyle... 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım; devam mev
zuu bugünkü mevzu ile ilgili değildir. 

ASIM EREN (Devamla) — Bu kanun tasa
rısını hangi noktada boş ve noksan bulduğumu 
arz ve sebeplerini izah ettim. Bu noksanların 
da ikmali için yazılı teklifimi Başkanlığa arz 
ettim. Yani 'bendeniz bu kanunun kendimize 
yönelmesi icabettiği kanaatindeyim. Bu tekli
fim, metni ikmal eder bir mahiyetteydi. Bu
nu izah etmek mecburiyetindeyim. Tamamen 
mevzuun ve maksadın içindeyim efendim . 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin Mec
lisle teması bilhassa sözlü sorular için önemli
dir. Sözlü sorular için pekçok Bakanın soru 
gününde Mecliste bulunması lâzımdır. Kaldı 
iki kendisine milletvekili olarak halkın işleri 
için müracaat ettiğimiz bâzı Bakanlar bu mü-
racaatlerimizi ciddî olarak ele alıp takibettir-

müsaadelerinizi is* 
mevzuuma geliyo-
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medikleri gibi, meselâ yazılı sorulara da 1,5 -
2 aydan evvel cevap vermiyorlar. Belki Bakan
lıktaki bâzı daire reislerinin ihmal ve kayıt
sızlıkları bu gecikmelere sebebolmaktadır. Fa
kat bu durumdaki bir Bakan bu suretle ken
disi de teşkilâtının ihmalciliğini tekabbül et
miş oluyor. Anayasa gereğince zaten sorumltt 
olan, Bakandır. Muhterem arkadaşlarım, şüp
hesiz ki Yüksek Meclisin üyeleri bu ihmaller 
karşısında vazifelerini hamiyet ve azimle yap
maktadırlar... («Yeter» sesler^) 

Muhterem arkadaşlarım, 
tirham edeceğim. En mühim 
rum. (C. H. P. den «vazgeçin» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bir millet
vekili olarak, Türk milletinin haklarını koruma* 
ya yemin etmiş, Türkiyî Cumhuriyetinin 
emniyeti, selâmeti, bütünlüğü için yemiıl 
etmiş bir insan olarak; bu kanunun lü
zumuna inanarak konuşmaktayım. Ve arka
daşlarım, bu sözlerimden ötürü bana teveccüh 
edecek her türlü harekete ve sonuçlara şimdiden 
hazırım. 

Muhterem arkadaşlarım. Bin tane Asım 
Eren, bu millete hakikatleri söylemek için feda 
olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi silâhlı kuv
vetlere ait konuya geliyorum. Çok nazik olan bu 
mevzuda şunu arz edeceğim. Konuşmamın ba
şında söylediğim gibi bendeniz bir asker olarak 
sözümün başında arz ettiğim gibi1, bir disiplin 
ve nizam ocağının evlâdıyım. Orada doğdum, 
orada büyüdüm ve oradan buraya gelmiş bir in
sanım. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk Silâhlı Kuv
vetleri tç Hizmet Kanununun 34 ncü maddesi, 
«Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğünü, güven
liğini korumak ve kollamak» tabiriyle, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine bir görev vermiştir, ikinci 
ihtilâl teşebbüsünün, Sayın Hükümet Başkanı 
tarafından getirilmesi düşünülen af tasarısı ile 
birlikte mazur ve müsamahakâr şekilde karşı
lanmanın başlıca mesnedi, arz ettiğim hâdisele
rin Türk Silâhlı Kuvvetlerine verdiği ruh haleli 
olduğu ve dolayısiyle, bunların ceza görmemesi 
icabettiği, anlaşılıyor. Bu sonuç, adalete saygı 
duygusundan doğmuştur. Bu itibarla muhterem 
arkadaşlarıma şunu da arz etmek isterim ki, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri yakın tarihimizde 31 
Mart 1909 tarihinden beri ilk defa yüzünü «ye»-
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lekete karşı çevirmiştir. Halbuki o tarihten be
ri millet olarak biz Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
sadece arkasını görüyorduk. O zamandan beri 
ordumuz cjemir ayaklarını sınırlara basmış, sır
tım milletine dayamış bir vaziyette, memlekete 
gelecek dış tehlikelere yüzünü çevirmiş halde 
göğüs geriyordu; Türkiye Cumhuriyetini ve 
Türk Milletini dış düşmandan koruyordu. Hal
buki bugün askerlerimizi yüzlerini içeriye ve bi
ze karşı çevirmiş olarak görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Hükümet 
Başkam bu Mecliste Türk Silâhlı Kuvvetleri 
için (Anayasanın karşısında değil, yanındadır) 
dediler. İştirak ediyorum. Yalnız şurasını derhal 
hatırlamalıdır ki, asker politikacı mıdır? Hayır! 
Genelkurmay Başkanlığı Dairesi, memleketin si
yasi bir sevkü idare makamı mıdır? Hayır! Si
lâhlı Kuvvetlerimiz politikayı itiyat haline ge
tirmiş olursa ve maalesef askerler arasında biri-
birine muhalif siyasi görüşler uyanırsa ve ma
şallah bu durumda silâhlı bir çarpışmaya! gider
lerse sonu ne olur arkadaşlar?.. 

Salahiyetlilerin bunu 34 ncü madde ruhu 
ile mukayyet kılmaları icabederken, 40 yıldan 
beri ilk defa bu siyasi vazifeyi üzerlerine al
mayı kabul eden Türk Silâhlı Kuvvetlerinin en 
büyüğünden en küçüğüne kadar her ferdinin 
kışlalarına dönüp emniyet ve huzur içinde bize 
Yüksek Meclise güvenle bakmaları ve kendileri 
hesabına kendilerinin düşündüğü gibi vatanse
ver ve görevini müdrik insanlar olarak bakma
larının icabettiğini arz etmeyi vicdani bir vazi
fe addederim. 

Muhterem arkadaşlarım; bunu söylerken hiç
bir zaman yapılmış olan ihtilâle tariz ve taaruz-
da bulunmuyorum. Tekrar arz ettiğim gibi, Sa
yın Hükümet Başkanının da af sözüyle zımnen 
ifade ettiği şekilde, bu ikinci ihtilâl teşebbüsü 
yukarıda saydığım sebeplerle bir haklılığın eseri 
oldu. En nihayet bu kanun tasarısı înşaallah 
kabul edilecektir. Askerî cuntalara artık bir 
nihayet verilmesini, her silâhlı kuvvetimizin ken
di mensuplarını siyasetten alıp askerî vazifele
rine dönmesini, NATO ve CENTO ittifaklarımız 
çerçeveleri içinde icabeden kendi savaş eğitim-
leriyle meşgul olmalarının gerektiğini, Türk Mil
leti namına muhterem asker arkadaşlarıma ha
tırlatmak isterim. 

Neticeye geldim. Muhterem arkadaşlarım 
görülüyor ki, bu kanun metni sadece karşı ta-
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raftakilere kusur isnadeden ve onu cezalarla 
tehdit eden bir eserdir. Yukardan beri saydı
ğım âmillere ise ışık tutmamış ve cezai müeyyi-

ı deler koymamıştır. Hayır, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Silâhlı Kuvvetleri siyasi partilerin 
kendi bünyesindeki arızaları gidererek ve bu arı
zalar neticesi olan, icabında işliyecekleri suçların
dan dolayı bu kanunun hükümleriyle de cezalan
dırılacaklarını bilmek mecburiyetindedirler ve 
bu sebeple de bu kanunun süratle çıkması lâzım
dır. O halde asker, sivil, siyasi partili, siyasi 
partisiz, hâkim, savcı herkes kendisini bu kamı 
nun müeyyideleriyle bağlı ve ona uymak mecbu
riyetinde olduğunu bilmeli ve memleketimizde bu 
anlamiyle bu kanun çıktığı gün huzur doğmalı-
dır. Türkiye'de hiç kimse bu kanunun dışında 
kaldım dememelidir. Onun için arkadaşlarım, 
takdim ettiğim takririn lütfen okunmasını ve ka
bul buyurmanızı, bu istikamette tasarının nok
sanını ikmal etmek suretiyle tasarıyı kanunlaş
tırmanızı yüksek huzurlarınıza arz etmek istedim. 

Muhterem arkadaşlarım; bir noktayı unutmu
şum, arz edeceğim. Bu kanun ile (27 Mayısa 
karşı işlenen yersiz, haksız, gayrimeşru saymak) 
fiil ve hareketleri cezalandırılacaktır. Fakat (27 
Mayısın ve eserlerinin yetersizliği) iddiaları için 
bir ceza konulmamıştır. Bu bakımdan, meselâ 
halen (Koalisyon Hükümeti, Meclis yetersizdir) 
deniyor ve bu gibi isnatlar yapılıyor ve Silâhlı 
Kuvvetler de, halk içinde ve hattâ bizzat Yük
sek Mecliste huzuru bozuyor; Hükümete Mecli
se, Devlet otoritesine güven sarsılıyor. Hattâ 27 
Mayısa karşı en etkili taarruzlar, bu kanaldan 
yönelmektedir. Demek ki, bu nokta tasarıda 
büyük bir boşluktur. Bu sebeple bu hususun (A) 
ve (D) fıkralarına (yetersiz) teriminin eklen
mesiyle ikmal edilmesini arz ve teklif ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Takrirler vardır, okutacağım. 
Söz mü istiyorsunuz efendim? 
ÎSMAlL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Grup 

adına konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Rüştü Aksal, C. 

H. P. Meclis Grupu adlına. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA İSMAİL 
RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Muhterem arka
daşlarım; burada şu anda hepimizi üzüntüye sevk 
eden bir husus hakkında Grup adına bir tavzih 
yapmaya mecburum, bu mecburiyeti hissettim. 
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Asım Bren arkadaşımız, şüphesiz bir Millet

vekili olarak, görüşlerini bu kürsüden açıkça 
ifade etmekte serbesttir. Fakat, Asım Eren ar
kadaşımızın, bu Meclisin teşekkülü ve bünyesiy-
le ilgili olarak buradan ifade ettiği sözler, bugün 
memlekette yaratmaya çalıştığımız, el birliği ile 
yaratabileceğimiz huzuru sarsan sebeplerdendir. 
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) Bu Meclis millî 
iradenin tecelli ettiği bir Meclistir. (Bravo ses
leri, alkışlar) Bizim bu Meclise katılan her arka
daş en azmdan Asım Bey kadar vatansever, mil-
letaever ve memleketseverdlir. (Bravo sesleri, 
alkışlar) Hepsi de bu memleketin selâmeti için ve 
rejimin korunmasında elele ve gönül günüle be
raber yürütmeye kararlıdırlar. (Alkışlar) Gru-
pumuz adına.. 

ASIM EREN (Niğde) — Demagoji yapıyor-
sunuz. (Gürültüler) 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Mü-
saade edin Asım Bey, konuşacağım. Grupumuz 
bünyesine ve Meclisin mânevi şahsiyetine ve Bü
yük Mecliste yer alan her partiye mensup arka
daşa müteveccih ithamları reddiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, memleket nazik devirler 
yaşıyor. Belki de siyasi hayatımızın en buhran
lı günlerini geçiriyoruz. Bugün bir kanun, tasa
rısı münakaşa ediliyor. Şimdiye kadar, Türkiye'
nin siyasi hayatında, bir Mecliste bulunan dört 
siyasi teşekkülün liderlerinin, gruplarından pren
sip kararı almak suretiyle, müşterek, hem de 
siyasi bir sahada müşterek, bir dâvayı destekle
dikleri görülmüş müdür? Elbetteki siyasi bakım
dan yepyeni bir hayata giriyoruz. 

Bugün siyasi hayatımız, rejimin kaderi teh
likede olduğu içindir ki, hep birlikte elele vere
rek, birbirimizi ikna ederek bunu korumaya ça
lışıyoruz. Bu tedbirlerin mahiyeti ve hedefi bu
dur. Burada birbirimize tariz edebiliriz ama 
ben; hakikatler olduğu gibi açıklandığı takdir
de, bu Meclisin her kanadını teşkil eden her 
parti mensubu arkadaşlarımızın rejimi ve Ana
yasayı korumak ve onun temelini teşkil eden 
27 Mayıs 1960 ihtilâlini korumak bakımından 
beraber yürüyeceklerine kaaniim. (Bravo sesle
ri, alkışlar) 27 Mayıs İhtilâline karşı cephe al
mak, 27 Mayıs İhtilâlini tahribetmek, zedelemek, 
hakikatte bu Meclise hüviyet veren, bu Mec
lisi meydana getiren Anayasa nizamını, demok
ratik nizamı yıkmak demektir. Bugün konuşu-
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lan kanunun gaye ve hedefi budur. Maddeler 
üzerinde tartışılacak, memleket bünyesine daha 
uygun teklifler ileri sürülebilir. Ama esasta bu 
kanunu 4 siyasi teşekkül bir araya gelerek ha
zırladı. Bu kanunun hedefi, işte bugün memle
kette Anayasa nizamını 'korumak, huzuru tesis 
etmek, güvenliği tesis etmektir. Biz meseleleri* 
mizi birbirimize tariz etmekle ve hususiyle bu
gün fon Meclisin (bünyesi hakkında yersiz ve 
lüzumsuz birtakım isnatlarla mı halledeceğiz? 

ASIM EREN (Niğde) — İade ederim, iade 
ederim! 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — iade 
edebilirsiniz Asım Bey, iade edebilirsiniz, fakat 
Hükümette hepimizin kaani olduğu bir- gerçek 
vardır. Bu Meclis, millî iradeyle, pürüzsüz teşriî 
bir organ ve bir Meclis olarak teşekkül etnik
tir. (Bravo sesleri, alkışlar) Biz bu Meclisi mü
dafaa ediyoruz. Biz, 27 Mayıs 1960 da yapılan 
meşru İhtilâle dayanan ve oradan kuvvet alan 
Anayasa ve demokratik nizamı müdafaa ediyo
ruz. Er veya geç bu memleket selâmete çıka
caktır arkadaşlar. (Alkışlar) Çıkmaya mecbur
dur, çünkü bizim için gidecek başka yol yok
tur. Bu itibarla arkadaşlarım, Grupum adına, 
bu yoldaki tarizler dolayısiyle Özür dilerim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Şiddetli ve sü
rekli alkışlar) (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Efendim; Ankara Üniversitesi 
1962 yılı Bütçe Kanununa ek Kanunun oylan
masının tasnif sonucunu arz ediyorum : Oy sa
yısı (280), kabul (272), ret (5), çekinser (3); 
kanun tasarısı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasarruf 
bonoları ihracı hakkındaki 223 sayılı Kanunun 
değiştirilmesine dair kanun tasarısına verilen 
oyların sonucunu arz ediyorum : Oy sayısı 
(264), kabul (257), ret (3), çekinser (4); ta
san Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Efendim, iSayın Gökhan Evliyaqğluv az ev
vel konuşma yapmış olan Ferda Güley arkada
şımıza karşılık konuşmak istiyor. («Hayır ha
yır» sesleri) Müsaade buyurunuz^ efendim. Bu 
hususta arkadaşım konuşmak istemekte ısrar 
ederse reylerinize arz edeceğim. Tüzüğün 95 nci 
maddesini biliyorsunuz. «Zatı hakkında taarruz 
vâki olan veyahut ileriye sürdüğü mütalâa hilâ
fında kendisine bir fikir isnadolunan mebus her 
zaman söz istemek hakkını haizdir.» 
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Sayın Gökhan Evliyaoğlu ısrar ediyor mu

sunuz? 
GÖKHAN EVLIYAOĞLU (Balıkesir) U 

Evet. 
BAŞKAN — Sayın Gökhan Evliyaoğlu'nun 

konuşmasını reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Kifayet takrirleri vardır. Fakat ondan ev* 
vel gelmiş iki takrir daha vardır onları oku
tuyorum, («Evvelâ kifayet takrirleri» sesleri) 

Yüksek Başkanlığa 
Meclis üyelerinin ve umumi efkârın tenev

vürü bakımından teklif sahibi sayın liderlerin 
konulmasında fayda mülâhaza etmekteyiz. Yük
sek Heclise arzını rica ederiz. 

Balıkesir (Malatya 
Mehmet Tiritoğlu Alhmet Fırat 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan kanun hakkında 

Yüksek Meclisin tenevvür edebilmesini teminen 
teklif sahibi Başbakan ve Parti Genel Bagfkan-
larınm kürsüden konuşmalarını arz ve teklif 
ediyoruz. 

Kırşehir Bolu 
Ahmet Bilgin Kâmil inal 

Kars Konya 
Hasan Erdoğan Rüştü özal 

BAŞKAN» — Bilginize sunulmuştur, («lider
ler konuşsun, ondan sonra reye» sesleri) 

Müsaade /buyurun efendim, evvelâ 'kifayeti 
okuyalım da ondan sonra. 

AHMET TAHTAKILÎÇ (Uşak) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

i BAŞKAN —Buyurun. 
AHMET TAHTAKILÎÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarım, hugün çok önemli Ibir kanun 
üzerinde, hakikaten etraflı müzakereler yap
maktayız. Liderler de birer milletvekilidirler. 
(«teklif sahibidirler» sesleri) Teklif sahibi ola
rak, isterlerse söz alır, konuşurlar. Grup namı
na da konuşabilirler. 

İkinci mühim mesele, bu teklif üzerinde söz 
almış olanlar henüz konuşmamışlardır. 

Kanun teklifini yapanların başında Sayın 
Başbakan vardır. Olabilir ki konuşacak arka
daşlar, kendilerinden bâzı sualler soracaklar, 
izahat istiyeceklerdir. Arkadaşlarımıza konuş
ma imkânını verelim, 
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Size şu noktayı da söyliyelim: 12 saatte çı

karılmış olması da bu tasarı için hir kusur teş
kil edebilir. Yanlış bir anane tesis ediyoruz. 
Onun için, hepinizden rica ediyorum, herkes 
konuşsun, fi'krini söylesin; ondan sonra liderler 
gelirler, teklif sahibi olarak konuşurlar ve gün
lerdir konuşulan hu meselenin mucip sebeple
rini söylerler. Her birimiz, oyumuzu kullanırken 
vicdan rahatlığı içinde kullanırız. Bu bakım
dan, hepinizin kifayet aleyhinde oy vermenizi 
rica ediyorum. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Kifayet takrirlerini okutuyo
rum. 

Meclis Başkanlığına 
Kanunun tümü üzerindeki müzakerelerin 

kifayeti ile maddele geçilmesini arz ederiz. 
Çorum Tokat 

Abdurrahman Güler Sabahattin Baybura 
Maraş Afyon Karahisar 

Kemal Bağcıoğlu Halûk Nur Baki 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki konuşmaların kâ

fi görülerek maddelere geçilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

İstanbul Çanakkale 
Hilmi Oben Süreyya Endik 

BAŞKAN — Kifayet takrirlerini oyunuza 
sunuyorum. Kifayeti kabul edenler... Etmiyen
ler... Kifayet reddolundu. (Alkışlar) (diğer 
takrirler okunsun, sesleri) Talkrirleri bilginize 
sunduk, isterlerse söz alır, konuşabilirler. Bir 
de Sayın Asım Eren'in hir teklifi var. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Söz istiyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Ben de 
söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başbakan tekaddüm etti, efen
dim. Buyurun Sayın Başhakan. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlarım, 'karşısında bulundu
ğumuz vaziyeti kısaca «arz etmek istiyorum: 

Dört siyasi partinin bulunduğu bir Büyük 
Millet Meclisi ile karşı karşıya (bulunmaktan 
şeref duyuyorum. Büyük Millet Meclisi olarak 
bu karakterde «bir Meclis şimdiye kadar geç
memiştir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu Mecliste 
dört siyasi partinin değil, daha az siyasi parti
lerin ittifak ile büyük bir memleket meselesi 
üzerinde teklif yaptıkları da görülmemiştir. 
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Bugün dört siyasi parti liderinin T. B. M. 

Meelisine sundukları, ittifakı zaruri gördükleri 
bir kanun projesi önümüzde bulunuyor. 

Bu kanunun tahliline girmeden evvel, onu 
geçmişten misal, göstererek, tenkideden arkadaş
larımın, dokundukları bir, iki noktayı kısaca 
gözden geçireceğim. 

«Bu kanun, bir takriri sükûn Kanunudur» 
denilmiştir. Bunu söyliyen arkadaşlarım, belki, 
takriri sükûn zamanında ilkokul talebesi idiler. 
(Gülüşmeler) Takriri Sükûn Kamunu, memle
ketin yansım vatandan ayırmak iddiası ile iŝ  
yan edenlerin yarı vatanı eline geçirdiği bir 
zamanda konulmuştur. Cumhuriyetin ikinci 
senesi, memleketin yan parçası eşkıya elinde. 
Ben o zaman Hükümette değildim, beni çağır
dılar «Bu meseleyi hallet», dediler. Takriri Sü
kûn bu şartlar içinde konuldu. Seferberlik ilân 
olundu, kısa bir zamanda âtisi karanlık görülen 
Cumhuriyet kurtuldu ve tekrar gelişme devrine 
girdi. 

Bu konuda Takriri Sükûn Kanunu ile ilgili 
hiçbir şey yoktur. Bu kanun teklifi kapalı reji
me bir başlangıç denmiştir. Bir Karma Hükü
mette kapalı rejim olmaz, dört siyasi partinin 
ittifak ettiği bir teklifte kapalı rejim olmaz! 
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

Basını bütün tenkidlerinde serbest bıraktığı
mız halde, yalnız bâzı noktalar için dikkati çek
mekle kapalı rejim olmaz! (Bravo sesleri) 

Bu kanun teklifinin Anayasaya aykın oldu
ğundan bahsedilmiştir. Siyasi partiler, Anaya
saya uygunluk meselesini bütün arkadaşların, 
kaygularma cevap verecek şekilde büyük bir 
dikkatle incelemişlerdir, kılı kırk yararcasma 
incelenmiştir. Mütehassıs ilim adamlarının lû-
tufkâr yardımlanna müracaat olunmuştur. Ko
misyonda, Anayasaya uygunluk ve aykırılık me
selesi enine boyuna konuşulmuştur. 

Bir Anayasa Mahkemesinin, bir ay içinde 
kurulacağı bir rejimde Anayasaya aykm kanun 
yaşıyamaz, (Bravo sesleri) Anayasamızın mü
eyyideleri, Anayasaya aykm bir kanuiıun hü
küm sürmesine elverişli değildir. 

Bu teklif nasıl doğdu? 
Bu teklif, uzun zamandan beri, parti lider

lerinin, yani, hem iktidara ortak olan parti li
derlerinin, hem de bizi murakabe eden parti li
derlerinin, «memleket iyiye gitmiyor» şikayet
leriyle vücut bulmuştur. Bu hususu, muhtelif ve-
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şilelerle bütün parti başkanlan kâfi derecede 
söylemişlerdir. 22 Şubat hâdisesinden sonra 
bu ihtiyaç katî bir zaruret halinde görülmüştür. 
Biz 23 Şubat sabahı çıkarken parti liderleri ba
na «hâdise geçti, tedbir alacak mısın?» diye 
sormuşlardır: Bugün geçti, yarın tekerrür ede
bilir ; bu memleketin temelini sağlam bir zemine 
oturtmak lâzımdır» diye konuşmuşlardır. Hü
kümetin muvafakatini aldıktan sonra alınması 
faydalı olacak tedbirleri düşünmek üzere parfci 
liderlerini toplantıya çağırdım. O toplantının 
nihayetinde yayınlanan tebliğde meşru nizama 
karşı girişilen son teşebbüs demokratik rejimin 
koruyucu kuvvetlerin ve müesseselerin müşte
rek anlayış ve gayretleriyle önlenmiştir. Bu ne
tice Türk milletinin demokratik rejime bağlı 
ve lâyık olduğunun iftihar edilecek yeni bir de
lili olmuştur. Bundan sonra, tebliğ devam edi
yor: Şanlı Ordumuzun gerçekleştirdiği 27 Ma
yıs İhtilâlinin meşruiyeti aleyhine girişilen açık 
ve kapalı her türlü tahrik ve tecavüzlerin ve 
Anayasa nizamını bertaraf etmeye matuf hare
ket ve davranışlann kesin olarak önlenmesi la
zımdır. 

Bu maksatla partiler üstü bir prensip anla
yışı içinde gerekli esaslan hazırlamak üzere, 
Hükümet ve parti temsilcilerinden mürekkep 
bir komisyon teşkil edilmiştir. 

Parti liderlerinin toplantısından sonra neş
redilen müşterek tebliğ budur. Bu kanunun hangi 
ihtiyaçtan doğduğunu partiler bilmektedir. 
Umumi efkâr bilmektedir. Mesele basit şekle ir
ca edilmiştir. Memlekette iki türlü tehlike var
dır. Birisi 27 Mayısın meşruiyeti üzerinde gi
rişilen tarizler ile Ordunun her gün türlü şekil
de tahrik ve tecavüze mâruz bırakılması ve 27 
Mayısın kurduğu temele dayanan Anayasa dü
zenlinin muallâkta bırakılması; öteki, demokra
tik rejim, bizim memlekete gelmez, mutlakiyet 
rejim, dikta rejimi bu memleketi selâmete gö
türür, yolundaki tahrikler. Bu ikisini de önle
mek lâzımdır. Bunları önlemek bugün alacağı
nız tedbirlerle mümkün olacaktır. 

Bu görüşte ittifak olunmuştur. Bunun üzeri
ne, Komisyonda birtakım tedbirler kararlaştı
rılmıştır. 

Şimdi, açık olalım; biz, 27 Mayısın meşrui
yeti üzerinde münakaşayı ve bir intikam havası 
devam ettirmek ve buna imkân vermek fikrin
de miyiz? (Asla, sesleri) Biz, bir an evvel Or-
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dunun her türlü tecavüzden masun olarak ve 
masun olduğuna inanarak, kendi vazdfeleriyje 
meşgul olmasını ve Ordunun siyasetten tamfı-
miyle uzak kalması esasını istiyor muyuz? (Can 
ve gönülden istiyoruz, sesleri) Bu iki maksadı 
temin etmek için, bu iki maksada karşı gelenle
rin zararlarını izale etniek lâzımdır. 

'Muhterem arkadaşlarım, her iki mevzuda 
aşırı olanlar, aşırı propagandacılar bir noktada 
birleşiyorlar. Askerî rejimi iade etmek isteyen
lerle, 27 Mayısın meşruiyeti üzerinde umumi ef
kârı mütemadiyen zehirlemek istiyenler bir nok-

, tada birleşiyorlar. «Demokratik rejim, ve Bü
yük Millet Meclisi muvaffak olmasın.» Her iki 
uç da bu noktada mutabıktırlar. 

Büyük Millet Meclisi demokrasiyi korumak 
için, Anayasayı korumak için (bu kanaatte olan 
ve bu kanaatte behemehal ifrata 'gitmek isti-
yen unsurlarla mücadele etmek kararındadır. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Eğer tedbîrleri, bu kanunla korunmak iste
nen müesseseler ve bunlara yöneltilen tecavüz
lerle ölçülü olarak temin edebilirsek bugün en
dişe eden hasm, bize yardımcı olacaktır. Bası
nın büyük kısmı, ne bir uçta, ne de bu taraf
tan, ne öteki uçtadır. Basının büyük kısmı, iki 
ifratın da aleyhindedir; benim görüşüm budur. 

Elverir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
dâvayı ele 'atsın ve cesaretle mahzurları, zarar
ları durduracak ve selâmet yolunu gösterecek 
tedbirleri temin etsin. (Bravo sesleri) 

Kanuna Hükümetin mânevi şahsiyetini koru
sun diye cezalar konmamıştır. Bu kanunda, Hükü
met üyelerini küçük düşürecek veya bunların 
haysiyetine dokunacak fiilleri men etme adı al
tında tenkid (hürriyetini kald*ran hükümlerden 
»hiçbiri^yoktur. Hükümet, Hükümet üyeleri, 
Meclis üyeleri, faaliyetleri, beyanları, mütalâa* 
lan hör türlü davranışlanndan dolayı her tür
lü tenkide mâruzdurlar. Basın hürriyetini mu
hafaza edecek bütün hükümleri mahfuz tutan 
foir rejim, Anayasanın verdiği haklan muhafaza 
eden bir rejimdir." 

Acı şeyler söylemekten kendimi alıkoymak 
istiyorum. Ama bilirsiniz ki, ordunun siyasetle 
uğraşması ile, münakaşalann bugünkü tutumu 
ile Türkiye kuvvetinden çok şey kaybedebilir. 
Büyük i Millet Meclisinin bunu önlemesi lâzım
dır; Türkiye'ye sahip çıkması lâzımdır. (Bravo 
sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 
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Sükûnetle, isalbetli tedbirler üzerinde ittifak 

ederek, hakikaten memleket meselesi olan, par
tiler üstünde bir konu olan Türkiye'nin hayatî 
menfaatleri ve itiban bahsinde mutabakata va-
rabilirsek ve samimî bir inançla birlikte yürüte-
bilirseik, güçlükleri mutlaka yeneceğiz. Muvaf-
rak olacağız, geniş ufuklar içinde, ilerlememize, 
gelişmemize müsait zemini yaratacağız. (Elbet
te sesleri) Yalnız küçük -münakaşalardan ken
dimizi kurtanp, hakiki meseleler ve dertler 
üzerinde dikkatimizi toplamamız lâzımdır, ar
kadaşlar. 

Teşekkür ederim, arkadaşlarım. Hüraıetle-
rimle. (Sürekli ve şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bölükbaşı. 
C. K. M. P. GENEL BAŞKANI OSMAtf 

BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhterem arkadaş
lar, millî irade bize, sadece hudutsuz bir kud
ret vermez, bize aynı zamanda hudutsuz me
suliyetler de yükler. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Huzurunuza getirdiğimiz kanun teklifi, bu 
hudutsuz mesuliyet şuurunun bir tezahürü ola
rak kaleme alınmıştır. Biz bu teklifin altına 
imza koyarken hâdiselerin şevkiyle, içinden 
istemiyerek imza etmiş değiliz, inandık, bu
nu imza etmeyi en hüyük vatan vazifesi ve 
şeref telâkki ettik. (Bravo sesleri, şiddetli al
kışlar) Biz küçük hesapların adamı olsaydık, 
birtakım menfi hislerin vârisi olmaya kalkışır, 
onların akımına uygun bir hareket hattı takib-
ederdik. (Bravo sesleri, şiddeti! alkışlar) Biz 
bu teklife imza koyarken, bu teklifin kaleme 
alınmasına müncer olan toplantıda söylediği
miz ıgibi bize evvelâ vatan lâzım, parti sonra 
gelir, dedik. (Bravo sesleri şiddetli alkışlar) 
Eğer biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
müstakbel seçimleri değil, müstakbel nesilleri 
düşünen insanlar olarak hareket edebilirsek, 
kudretimizin karşısına kimse duramaz. Eğer 
bu şuura sahip insanlar değilsek, bu şuuru ih
mal edenlerin mâruz kaldığı akıbetten kendi
mizi kurtarmaya asla muvaffak olamayız. (Bra
vo sesleri) Size burada ağziyle değil, kalbiyle 
hitabeden foir insan 'olarak hitabedeceğim. Ne 
kalmış şurada, bir ömür, bir gençlik gitmiş, 
saçlarımız ağarmış, bir mücadelenin onyedi 
yılı geçmiş, hangi ikbal, hangi ihtiras bizi 
şercfilerimizin, inanışlarımızın kaatili yapacak
tır huzurunuzda? Ne bekliyoruz! İkindin 
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güneşine döndük, batmamıza dört gün kaldı. 
Şu dört günlük dünyada saltanat sürmek için 
mi, şereflerimize yakışmıyan hareketleri bura
da müdafaa edeceğiz? Burada Anayasayı çiğ-
niyen, milletin selâmetini düşünmiyen küçük 
politikacılar olarak konuşacağız! Böyle düşü
nen arkadaşlarımız varsa, bizi canevimizden 
yaralamış olurlar. Burada bizi yaralıyan ko
nuşmalar oldu arkadaşlar. Bu memlekette on-
yedi seneden 'beri, hürriyet rejiminin kurul
ması için çile çektik, mücadele ettik. Onyedi 
seneden beri, Anayasa hâkimiyetini ve meşru
iyeti sağlam temellere oturtmak için mücadele 
ettik. Bu mücadelenin devam ettiği yıllarda, 
ıstıraplarımızın hudutsuz olduğu yıllarda, ya
nımızda 'bulunmak şöyle dursun, "bizi teselli 
etmek için, 'bir kelime söylemiyenlerin bize 
karşı Anayasayı ve hürriyet fikrini müdafaa 
ettiklerini gördük!.. (Bravo sesleri) Fikirleri, 
kanaatleri yanlış da olsa, Anayasa hâkimiye
tinin, meşruiyetin ve hürriyet fikrinin müdafi-
lerinin çoğalmış olmasından, bizi yaralama
sına rağmen, hususi bir zevk duyuyoruz. (Bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Bize karşı diyorlar ki, sizin getirdiğiniz bu 
teklif demokrasinin icaplarına aykırıdır. Ha
yır arkadaşlar, hürriyetler bir gayeye balı
dır. Hürriyetleri! imha etmek, demokrasiyi 
imha etmek hürriyetini tanıyan bir tek demok
rasi görülmemiştir. Hangi hürriyetlerde kısıntı 
yapıyoruz? Biraz sonra anlattığım zaman, mü
dafaası mümkün olmıyan bir dâvanın mümessil
lerinin karşımızda bulunduğunu anlıyacaksmız. 
Ne diyorfar? Garpta demokrasi nasıl tatbik 
ediliyorsa, Türkiye'de de aynen tatbik edilsin, 
güzel bir söz. Biz bu sözü söyliyenlerden, on
yedi yıl -evvel bu fikre iltihak etmiş insanlarız. 
('Bravo sesleri) Şimdi devam ediyoruz, de
vam ediyoruz, onu talhri'betmek için dolambaçlı 
yollardan gidenlerin karşısında olan insanlar 
sıfatiyle devam ediyoruz. (Bravo sesleri şiddetli 
alkışlar) 

Arkadaşlar, hürriyet hiçbir zaman hudut
suz'bir mefhum olarak düşüünlemez. Hürri
yetin >bir hududu vardır. Burada ne diyorlar, 
27 Mayısın gayrimeşru olduğunu söylemeyi 
men ediyorsunuz, bu fikir hürriyetine aykırı
dır demek istiyorlar. Bunu söyliyenlere soruyo
rum; 'hürriyet hudutsuz olmalıdır, Garp'taki 
mânasında anlaşılmalıdır, demokrasi Garp'ta 
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nasıl anlaşılıyorsa, öyle tatlbik edilmelidir di
yenlere soruyorum? Garp'ta komünist partiler 
vardır, komünistlik propagandası serbesttir. 
Milliyetçiyiz, bu memleketin mukaddesatını 
müdafaa ediyoruz diyenlere, anladıkları hür
riyete göre komünizmi ve komünizm propagan
dasını serbest bırakmamızı mı istiyorlar, soru
yorum? öyle ya, madem ki, (hürriyet hudutsuz-
muş, komünist de çıkacak, komünizmi müdafaa 
edeceîk, kendi fikrine uygun parti . kuracak, 
bunu da ka<bul ediyorlar mı (Hayır sesleri) Ya.. 
Demek ki, bu Anayasa devekuşuna henziyecek, 
yük taşı dendiği zaman ben 'kuşum diyecek, uç 
dendiği zaman deveyim diyecek. Böyle hır Ana
yasa mı istiyorlar? 

Arkadaşlar, fikir hürriyeti, <biz 'burada fi
kir hürriyetini 'bütün sahalara şâmil olacak şe
kilde tahdit etmeyi mi düşünüyoruz? Asla. 
Anayasamız fikir 'hürriyetini kabul etmiş, ıbu 
hürriyetin özünün tahribedilmesine müsaade et-
miyeceğini de bir maddesiyle tesbit etmiştir. 
Aca'ba 'biz önüne* mi tecavüz ediyoruz? Bütün 
sahalara şâmil olarak hürriyeti rai tahdidedi-
yoruz? Asla. Anayasamız ne diyor, lâiklik Dev
letin bir temelidir, Currihuriyet Devletin bir 
temelidir. Bunlara ^aykırı fiiller oldu mu, Mzzat 
Ceza kanunlarımız karşısına çıkıyor. Hürriyeti 
hudutsuz olarak kabul etmefk ve burada mü
dafaa etmek mümkünse, kanunlarımızın abe&le 
iştigal ettiğini de kabul etmek lâzımdır. Bir 
insan çıkıp, bu memleketin bünyesine diktatör
lük uygundur, tsmet Paşa diktatör olursa va
tan îkurtulur dediği zaman, karşısına Devletîn 
kanunları çıkıyor. Hürriyeti 'bu sahaya teşmil 
etmeyi kabul etmiyen bir hukuk nizamı, 27 Ma
yısın meşruiyetini kabul eden bir Anayasanın 
'bu temelini yıkmak ve kütleleri birbirine düş
man etmek, bir intikam cereyanı yaratmak is-
tiyenlerin karşısına çıkmak: istediğimiz zaman, 
(bizi tecrim mi edecektir? Demek ki, hürriyet
ler hudutsuz değil, komünist propagandası yap
mak yasak, 'komünist partiler kurmak yasak. 
Garb'ı bize ömek olarak göstermek istiyen ar
kadaşlara bir kere dafha hatırlatalım lki, Garp'-
ta komünist partileri vardır ve komünist pro
pagandası serbesttir. Garb'a bu kadar âşıklar-
sa, hürriyeti Ibu sahaya teşmil etmemizi kabul 
ediyorlar mı ? 

Bir eemiyet kendi varlığını müdafaa için 
birtakım tedbirler alm'aya mevburdur, Filan 
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yerde böyledir diye, bizde de mutlaka böyle 
olması icabetmez. Belki Cenubi Afrika'da, Ce
nubi Amerika'da bir Devlet olsaydık komünist 
propagandalarını yasak etmeyi aklımızdan ge
çirmezdik belki. Ama nerede bulunduğumuzu 
düşünecek olursak, kominist propagandasını 
yasak etmemek, Türk Devletinin tahribine, bi
lerek razı olmak demektir. ('Bravo sesleri, al
kışlar). 

Hürriyetler özünden talhribedilemez, biz 
özünden t ahrib etmiyoruz. özünden tahribetmi-
yoruz, bilâkis basın hürriyeti de dâhil bilcümle 
ihürriyetleri tahribedebilecek bir cereyanı, bir 
kin ve intikam .cereyanını, bir maceracı cereya
nı durdurmak için tedbir düşünüyoruz. Biz hür
riyeti çığniyeceğiz, bize karşı hürriyeti mü
dafaa edecekler.. Kaderin demek ki bu cilvesi 
de varmış. (Alkışlar, şiddetli alkışlar) 

IBen, biraz evvel ismet Paşanın dediği gibi, 
'geçmiş hâdiseler üzerinde durup kimseyi incit
mek istemiyen bir -adamım. Ama lüzum hâsıl 
olursa, geçmişi her* hücresinde, vicdanında, ha
fızasında yaşıyan bir adam olarak konuşmaya 
da hazırım. Bundan dolayı ben filân rey ver-
miyecekmiş, filân zümre darılacakmış. Ben re
yin ve zümrenin değil vatanın ve namuskârlı-
ğm emrindeyim. (Bravo sesleri, şiddetli alkış
lar), (seçimde böyle konuşmadın sesleri) Her 
yerde böyle konuşduk, inanmadığımız hiçbir 
şeyi söylemedik. ıSeçimlerde böyle konuştuk, 
doğru bulmadığımız bir fileri, bir ihtilâl idare
sinin karşısında müdafaa eden adamlar sıfatiy-
le konuştuk. Seçimlerde ne dedik? Yassıada'da-
kiler suçsuz mu dedik, demokratik rejimi tah-
ribetmediler mi dedik, evliya mıdır dedik? Ha
yır.. Ne söyledik, beyler.. (Yuvarlak Masada 
ne Söylediniz sesleri). Yuvarlak Masayı söyliye-
ceğim. Yuvarlak Masa, şimdi göreceksiniz.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
OSMANBÖLÜKBAŞI (Devamla) —Yuvar

lak Masa, hikâyesine sığınmak is'tiyenler'in ba
ğına yıkılacaktır. Ne söyledik, ne söyledik ar
kadaşlar? Madem ki lâf atıyorlar, söyliyelim. 
Söyliyelim, bir devrin vârisi olduk diyenlere 
söyliyelim. (Gürültüler). Söyliyelim, söyliye
lim... Ne söyledik Yuvarlak Masada, Demokrat 
Partinin on yıllık devresinde terikidettiğimiz 
sözleri geri alarak size bir şey mi söyledik? 
Vaktiyle «söylediğimiz sözlerin bir kelimesini 

n 3 .3 .1962 0 : 2 
geri almayı şerefsizlik sayarız, diyen insanlar 
sıfatiyle söyledik. Ne söyledik Yuvarlak Masa 
mevzuunda? Davet ettiler, şunu imza ediniz 
dediler, kanaatimizi yazılı olarak bildirdik. 'Sa
yın Abdülhak Kemal Yörük Profesör, bu par
tinin liderinin ne düşündüğünü Yuvarlak Ma
sada ifade etti, zabıtlara geçti, Neşredildi. Ora
da mazinin takbihi, mazinin müdafaası diye bir 
şey yok. Ne var, beş gün sonra, on gün sonra 
mahkeme hüküm verecek. Mahkemenin hükmü
ne tesir edebilecek bu derecede tafsilâtlı bir it
hamnameyi imza etmeyi hukuk anlayışımıza uy
gun bulmuyoruz dedik. Bunun maziyi inkârla, 
vaktiyle söylediğimiz sözleri inkârla ne alâkası 
vardır? (Şiddetli alkışlar) Ama biz gözümüze 
sarımsak sürüp, ağlamak suretiyle Türk Mille
tini iğfal etmek yoluna gidenlerin kervanına as
la katılmadık. (Bravo sesleri, şiddetli alkış
lar) 

Ne söyledik, ihtilâl idaresi iş başında,, bir 
devrin, temsilcisi olan Başvekili asan bir ihtilâl 
idaresi, onun zamanında ne söyledik? Tahrik
lerle bu memlekette kimseye hizmet edilemez, 
bunu anlamak lâzım dedik. Edilebildi mi kim
seye hizmet? Edilemedi... Dün nasıl kimseye 
hizmet edilemediyse, bundan sonra da tahrik
lerle vatandaşın masum hislerini bir husumet 
hissi haline getirmek için yapılacak tahriklerle 
de kimseye hizmet edilemiyecektir. (Bravo ses
leri) Hayatımda bir defa elini sıkmadığım, hiç
bir münasebetim olmıyan Tevfik Ileri'nin cena
zesine gitmem teklif edildiği zaman, ailesine gi
dip taziyede bulunmam istendiği zaman, verdi
ğim cevap şu olmuştur: Babam öldüğü zaman Tev
fik îleri gelmedi, yakın arkadaşlarım Öldüğü 
zaman Tevfik îleri gelmedi, hiçbir münasebeti
miz yok, Müslüman sadece Allah rahmet eyle
sin, taksiratını affetsin der. Akrabası, yakîni, 
dostu cenazesine gider, bu bir insani harekettir. 
Ama bir politika adamı hiçbir münasebeti ol
madığı halde, ihtilâl aleyhtarı bir nümayiş hali
ni alan bir cenazeye giderse bunun adına siyasi 
istismar derler, ben nefsimi ve sıfatımı bu nevi 
küçüklüklerden korurum dedim. (Şiddetli al-. 
kışlar, bravo sesleri) Ortada hiçbir şey yok. Os* 
man Bölükbaşı ihtilâlin, zaruri ve meşru bir ha

reket olduğuna dün inanıyordu, bugün de ina
nıyor, yarın da inanmaya devam edecektir. 
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) Ama şurada 
millet iradesiyle kabul edilen Anayasa üzerine 
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şeref ve namus yemini edip ihtilâlin meşruiye
tini kabul ettiğini, zımnen ifade ettikten sonra, 
dışarda bu, ihtilâl kaba bir kuvvet hareketidir, 
bir zulümdür propagandasını yapanlar varsa 
Allah beni onların derecesine düşürmesin. 

Hürriyetler tahribediliyor, Anayasa tahrib-
ediliyor havası içerisinde ortalığı velveleye ver
mek istiyenler var. Nasıl bir hürriyet tahribedi-
liyormuş, 27 Mayıs gayrimeşrûdur, haksızdır, 
yersizdir demek suretiyle siyasi parsa toplamak 
istiyenlerin hürriyeti tahdidediliyor.. Yani cüm
lenizin üzerinde namus yemini ettiğiniz bir mü
essesenin, bir hâdisenin korunması için hürriyet 
tahdidediliyor. Ne istiyorsunuz? Sabahtan ak
şama kadar ihtilâl gayrimeşrûdur, ihtilâl hak
sızdır, yersizdir densin, kütlelerin vicdanına bu 
ihtilâli yapan orduya, onunla beraber olanlara 
karşı kin ve intikam duyguları aşılansın, bu 
hürriyet mi isteniyor? (Asla sesleri, tatbikat 
sesleri) Yoksa, yoksa bu yasaktan kimsenin 
alınmaması lâzımdır. 

Arkadaşlar, tatbikatı, tatfbikatı diyor bir 
arkadaşımız. Yani suiistimale müsait, iftiraya 
müsait... Arkadaşlar, bir memlekette iftira et
mek gibi bir zilleti kabul edecek kadar ahlâkı 
düşük insanlar varsa, iftira edecek Ceza Kanu
nunda madde mi yok? 27 Mayısa sövdü demez 
de Türk Ordusuna sövdü der. Ceza Kanununda 
eskiden hüküm var. öyle demez de Cumhurbaş
kanına sövdü der, Meclise sövdü der, Hükümete 
sövdü der. Ve Cumhurbaşkanına sövdü dediği 
zamanda aleniyet şartı yok. Biz bu kanun ta
sarısının altına inanarak imza koyan insanlar, 
üç gün sabaha kadar çalıştık, bir kelime üzerin
de saatleri sarf ettik, memleketin tarafsız ilim 
adamlarını, namusuyla tanınmış insanlarını da 
dinlemek lüzum ve zaruretini hissettik. İftirayı 
önlemek için de evvelki kanunlarda mevcut ol-
mıyan hükümleri de, imkân dâhilinde bu kanu
na koymaya çalıştık. Bir karakoldan gelecek 
evrak ile, vatandaş tevkif edilmesin, hukuk 
bilgisine sahip bir savcı bu meseleyi tahkik et
sin, ancak ondan sonra vatandaşın hürriyeti 
tahdit edilsin dedik. Mümkün olanı yaptık ar
kadaşlar. Toplantıda ilk sözüm şu olmuştur: 
Samimiyet varsa bu tedbirlerin bir kıymeti var, 
samimiyet yoksa bu tedbirlerin bir kıymeti yok. 
Bu tedbirler bir iftira rejimine, bir terör reji
mine de mesnet olmamalıdır, onun için de müm
kün olan tedbirleri almalıyız, dedim. O halde 
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sizin duyduğunuz endişeleri kabul edin ki, 
en az sizin kadar duyduk. O halde nedir telâşı
nız? Fikir hürriyeti elden gidiyormuş, basın 
hürriyeti elden gidiyormuş! 22 - 23 Şubat hâ
disesini yaşıyan insanlar, bu Devletin nasıl el
den gittiğini gözleriyle gördüler. (Alkışlar, bra
vo sesleri) Anayasayı çiğniyeceğiz, rejimi çiğni-
yeceğiz, Meclisi çiğniyeceğiz... Sabaha karşı is
met Paşaya hiçbir ümit kalmadığı zaman doğru 
Büyük Millet Meclisine gideceğiz, bizi oradan 
alsınlar, bizi orada öldürsünler, biz ölürüz ama, 
şereflerimiz yaşar, diyen insan bunun altına im
za atmıştır. (Alkışlar, bravo sesleri) Ne temin 
edeceğiz arkadaşlar? Hangi ikbali, hangi men
faati temin edeceğiz? Dün encümende bulunan 
arkadaşlarımız hatırlarlar; dedim, bir Koalis
yona gidildi, iki, parti Koalisyon yaptı, aklınıza 
bir şey gelmesin, ömürleri boyunca koşa yaşa
sınlar, beraber yaşasınlar, aralarına girmek ni
yetinde değiliz dedim. Şahsan, partim girse 
Osman Bölükbaşı olarak girmemek kararında 
olduğumu da söyledim. O halde, niçin mazimi
zi inkâr edeceğiz, mücadelemizi inkâr edeceğiz, 
inanmadığımız bir kanunun altına imza koyaca
ğız, bunu arkadaşlarımız nasıl tasavvur ediyor
lar? 

Getirdiğimiz teklifin şu noktası, şu maddesi 
yanlıştır diyebilirler, bunda mesele yok. Ama ni
yetlerimizi tecrim etmeye kalkışmasınlar. Ni
yetlerimiz bu milletin vicdanında bir kaziyei 
muhkemeden daha sağlam olarak tescil edilmiş, 
onyedi yıllık şerefli bir mücadelenin sonunda 
tescil edilmiştir. (Alkışlar) İsmet Paşanın Millî 
Şef olduğu devirde ona râm olmıyanlar, bunca 
yıllar râm olmıyanlar ne sebep vardır ki, İsmet 
Paşayla beraber imza atıyorlar? Niçin imza atı
yorlar bilir misiniz? Bu vatan elden giderse, 
kanlı bir ihtilâl olursa, bunun vebali büyüktür, 
günahı büyüktür diye imza atıyorlar. Arkadaş
lar, ordu bir ihtilâl yapmıştır, dün de söyledim 
bu ihtilâl bir avuç subayın, bir ordunun da ese
ri değildir. Bu memlekette uzun yıllar boyunca 
böyle bir İhtilâlin, mânevi zemini hâdiselerle ha-
'zırlamtmış, tekevvün etmiştir. Münevverler benim
semiş, başka çıkar yol yoktur demişler, b-u İhtilâl 
olmuş. Ne yapmış ibu ordu, şu sözü vermiş. Demok
ratik esaslara dayanan bir Anayasa hazırlatacağım, 
namuslu bir seçimle iktidarı milletin seçtikleri
ne teslim edeceğim. Ben bu sözlere temas etmek
le, zannetmeyiniz ki, İhtilâl İdaresinin bütün 
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icraatını müdafaa ediyorum, bütün icraatını be
nimsiyorum. Katiyen. Nerelerini benimsemâdi-
ğimi o İhtilâl idaresini temsil edenler çok iyi 
bilirler. 147 1er meselesini mi benimsiyorum, sor
gusuz sualsiz vatandaşı sürgün eden kanunu mu 
benimsiyorum, falan icraatı mı benimsiyorum, 
hayır... Onlarda sizler ne kadar hassassanız, ben 
de o kadar hassasım. Ben diyorum ki, bu ordu, 
onu temsil edenlerin yaptıkları icraat ne olursa 
olsun, esas gayeye sadık kalmıştır, şereflerimin 
katili olmamışlardır. (Bravo sesleri) Ne yapmış
lardır, yüzelli seneden beri devam eden bir hür
riyet mücadelesi, bir türlü hedefine varmamış, 
bir türlü sağlam hukuk nizamı kurulamamıştı. 
Bunu hedefine ulaştıracak \>iv Anayasanın ya
pılması sağlanmış, namuslu da bir seçim yakıl
mış ve kendilerinin hatalı hareketlerinin karşı
sına çıktığım zaman, beni de kolumdan tutup 
radyodan atamamışlardır. (Alkışlar) İşte esasa, 
ruha sadık kalmış, ne oldu seçimlerden sonra, 
arkadaşlar açık konuşalım. 27 Mayısa sövmek, 
27 Mayısı bir kaba kuvvet hareketi olarak gös
termek faaliyetleri almış yürümüş... Gerçi açık
tan açığa 27 Mayıs gayrimeşrudur denmiyor, 
ama dolambaçlı yollardan da olsa bu 27 Mayısın 
meşruiyeti sabahtan akşama kadar tahrip edil
meye çalışılıyor. Soruyorum size arkadaşlar, şu
rada bir söz size dokununca yerinizde duramı
yorsunuz, fırlıyorsunuz. Bir İhtilâl yapmış, şe
refiyle emaneti millete teslim etmiş bir Ordu, mü
temadiyen kendisine hücum edilirse, açık kapalı 
yollardan, bunun, karşısında seyirci mi 'kalır zan
nediyorsunuz ? (Alkışlar, bravo sesleri) Denebi-
bilir ki, ordunun hislerine uygun söz söylüyor, 
ben açıklamak istemiyordum ama, mecburiyet 
hissediyorum şu anda. Ben ordunun siyaset dı
şında kalmasını istiyen adamım, ordunun uzak
tan idare ettiği kukla bir Meclisin, haysiyetsiz 
âzası olmaktansa, ipe gitmeye razı olan bir ada
mım. (Şiddetli alkışlar, bravo sesleri). 

Fakat arkadaşlar, haysiyetli olmak, şerefli 
olmak insanlara mesuliyetlerini, realiteleri unut
turmaz. Biz orduyu hareketlerimizle siyasete 
çekmezsek, üç beş muhteris, üç beş maceracı 
Türk Ordusunu siyasetin çamuruna sokamaz. 
(Bravo sesleri) Bir İhtilal hareketi oldu. 22 -
23 Şubat gecesi, yaşadık bunu. Nasıl, elimf$ 
attığımız yerlerden elimizin boş geldiğini gözle
rimizle gördük. Bu ihtilâl hareketine kimler ka
rıştı arkadaşlar? 19 yaşındaki Harbiye talebesi, 
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İsmet Paşanın yerine Başvekil mi olacaktı, Gür-
sel'in yerine Reisicumhur mu olacaktı? Benim 
yerime mebus mu olacaktı? Demek ki, maceracı 
ve muhterislerin, büyük ordu kütlesini harekete 
geçirmek için kullandığı birtakım vasıtalar var. 
İşte biz bu kanun teklifiyle, bu vasıtaları orta
dan kaldı raıak, müfsit insanlarla büyük vq sa
mimî kütleyi ayırmak istiyoruz. (Bravo sesleri, 
alkışlar) Ne olacak arkadaşlar, bu münakaşa de
vam ederse? Sabahtan akşama kadar ihtilâl gay
rimeşrudur, bir gasp hareketidir, yersizdir de
dik, buna kütleleri ikna ettik mi? Kütleler bu
nu yapanlara ve benimsiyenlere düşman ola
caktır. İhtilâl İdaresi devrinde mahkûm olan
ları mağdur telâkki edecek, asılanları da aziz 
mertebesine çıkaracak, bunun neticesi vatanın 
varlığını dahi tehdideden bir khı ve intikam 
cereyanı doğacak. 27 Mayısın meşruiyetini ka
bul edenlerle, o meşruiyete diş biliyenlerin mü
cadelesi bu vatanı yok olmaya dahi götürebile
cektir. Ne olacaktı o akşam? Ordunun bir kıs
mı Ankara üzerine tanklarla yürüyecek, bir 
kısmı meşru kuvvetlere, meşru Hükümete sa
dık kalacak. Ne olacak? Kardeş kardeşi kıra
cak. Bunun neticesi ne olacak? Belki de Tür
kiye talihsiz Kore'ye benziyecek. Bir Devlet, 
hudutlarımın emniyeti deyip müdahale edecek. 
Bir başka Devlet, siyasi menfaatlerim var, de
yip müdahale edecek. Türkiye bir silindirin al
tında gide gele ezilen bir Devlet haline gelecek! 
• (Allah korusun sesleri) 

O halde «Allah korusun» demek kâfi değil
dir. Bu ihtimali önl'iyecek, orduyu tam mâna-
siyle siyasetin dışında, güven içinde tutacak 
tedbirleri almak lâzımdır. (Bravo sesleri, alkış
lar) Biz bunu yapalım. Buna rağmen, vatanı 
müdafaa için eline silâh verdiklerimiz, bizim 
karşımıza çıkarsa, onların karşısına çıkıp ölme
yi şeref telâkki edelim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, bu memleket bugün Amerika'
dan ekmek gelmezse ne hale gelecek bir memle
kettir, hepiniz biliyorsunuz. Acıdır bu lâfı söy
lemek, fakat realite budur arkadaşlar. Ameri
ka'dan yardım istiyoruz, Avrupa'dan yardım 
istiyoruz. Kime yardım edecekler? Her gün 
bir ihtilâle namzet olan bir memlekete yardım 
edecekler! Bu mümkün müdür? Ben Ameri
kan Reisicumhura veya İngiltere Başvekili ol
sam üc gün sonra yok olacağını düşündüğüm 
İnönü'yü karşıma alır da ciddî ciddî konuşur 
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muyum? Konuşmam... Hiçbir ihtilâl olmasa da
hi, bu tahrikler devam ederse arkadaşlar, ikti-
saden bu memleket mahvolacaktır, tster ihtilâl 
olsun, ister bu ihtilâl; bir yabancı istilâyı da
vet edecek şekilde olsun, isterse ihtilâl olmasın, 
iktisaden mahvolalım, bunlara razı mıyız arka
daşlar? (Hayır, hayır sesleri) O halde, o halde 
tedbirini alalım, Hükümeti tenMd etmesinler, 
Meclisi tenkid "etmesinler, partileri tenkîd etme
sinler, gazetelerin ağzına kilit vuralım diye bir 
kanun mu çıkarıyoruz? Bize istediklerini söyle
sinler, mevcut mevzuat çerçevesinde. Bu kanun 
teklifi hiçbir yeni tedbir getirmiyor. 

Basının müdafaasından 'balh'sediyorlar, biz 
basını uzun yılar boyunca âleme karşı müdafaa 
ettik. Basma ne diyoruz? Bu vatanı yeni foirilh-
tilâle, yeni bir kardeş kavgasına götürecek şu 
tahriklere sütunlarında yer verme diyoruz, o 
kadar. İstediğini yazsın, istediğini söylesin ama, 
bu Vatanın varlığını tehlikeye düşürecek bir 
mevzuun üzerinde durmasın arkadaşlar. Dün 
encümende söyledim, 27- Mayıs İhtilâlini Türk 
milleti meşru olarak "kabul etmiştir, ekseriyetle. 
Herlcesin bu karar mucibince, vicdanmdaki ka
naati değiştirmesi mecburiyeti mi var? Asla.. 
Hiç. kimse, 'bir arkadaşımın encümende söyle
diği igibi, 'hiç kimse 'bir konserve kutusu değil
dir, kafasının içine istenilen şeyleri sokmaya ne 
bu Meclis, ne de bu Devlet muktedirdir. Kanaat 
ne olursa olsun, memleketin halini ve âtisini 
tehlikeye düşürecek şekilde bu kanaatlerinin 
münakaşası yapılmasın diyoruz. 50 sene sonra 
bütün şu allerjiler, ordunun hassasiyeti, kapan
mış Jbir partinin mensuplarının hassasiyeti ber
taraf olduktan sonra, 50 yıl sonra, istedikleri 
münakaşayı yapsınlar. 

Şimdi arkadaşlar, bu umumi izahlardan 
sonra, kanunun metni üzerinde duralım. Acaba 
bn, kanun neyi . yasak ediyor, 'bunu bir tesbit 
edelim. 27 Mayıs fh'tilâlinin gayrimeşrıı yersiz 
ve haksız bir hareket olduğunun söylenmesini 
yasak ediyor, Sorarjm şimdi arkadaşlarıma 27 
Mayıs, gayrimeşrudur, haksızdır, yersizdir den
mesinde bu yatan için ne fayda mülâlhaza edi
yorlarsa gelsinler rbu kürsüden ifade * etsinler. 
Payda mülâlıaza etmiyorlaı-sa, şu verimsiz şeyi, 
geçmiş mücadelesini bir tarafa 'bırakalım. On
dan sonra ne yapıyor ' kanun arkadaşlar? 27 
Mayıs 1960 devrimini zedeliyebilecek şekilde 
bâzı meseleler üzerinde durulmasını yasak edi-
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yor. Biraz evvel konuşan bir arkadaşımız 147 
ler meselesini tenküd e'tmiyelim mi dedi. Ağala
rın sürüngün edilmesini tenkîd etmiyelim mi, 
dedi. Bunların (hiçbirisinin tenkidini yasak eden 
bir hüküm yok. Millî Birlik idaresinin çıkar
dığı kanunlar da teııkM edilebilir. Çünkü o ka
nunlar, millet iradesini temsil eden bu Merdi
sin yeni "bir karariyle değiştirilebilir. Binaen
aleyh, onları mukaddes kılmak, onların şahıs
larını tenkidin 'hududu dışına çikarmak gibi 
bir gaye asla bahis mevzuu değildir. Belki on
ları sizden çok bu kanuna imza koyanlar ten-
kid ediyor. 27 Mayısın neticesi olan birtakım ka-
zai kararlar var. Onların tenkidini de. mutlak # 

olarak yasak etmiyoruz. Bir gayeye matuf 
olarak yasak ediyoruz. 27 Mayıs zedelenmesin, 
yani İhtilâl gayrimeşrudur, kaba (bir kuvvet ha
reketidir zihniyeti kafalarda, 'hâsıl olmasın diye 
yasak ediyoruz. Onun dışında, filân kararda 
isabetsizlik var, esbabı mucibesi başka, hüküm 
fıkrası başka, bunların hiçbirisinin tenkidi 
yasak edilmemiştir. Sadece 27 Mayıs Uhtilâli 
gayrimeşrudur, yersizdir, 'haksızdır intibaını 
uyandırabilecek, îhtilâli zedeliyebilecek yani 
bugünkü Anayasanın meşru temelini zedeliye
bilecek hareketler yasak ediliyor. Acaba Ibıı 
temeli zedelemek Ihürriyetini istiyenler mi var 
bu memlekette? (Tok. yok sesleri) Yoksa me
sele yok.. 

Ondan sonra ne yasak ediliyor arkadaşlar? 
Yüksek Adalet Divanınca, veya diğer yargı or
ganlarınca mahkûm edilen kimselerin beyanat
larının neşri yasak ediliyor. Hanççi beyanat
larının neşri yasak ediliyor? Siyasi mahiyette 
olanların. 27 Mayısın gayrimeşru olduğu hissi
ni verebilecek, bu itibarla onu zedeliyebilecek 
beyanatları yasak ediyor. 

Arkadaşlar, dünyanın neresinde bir ihtilâl 
olur da, ihtilâlin malhkûm ettiği insanlar bir 
yerde toplanır ve memleketi idare eden ikinci 
bir siyasi merkezmiş gibi gazetelerde onların 
siyasi beyanatları neşredilir. Bunu istemiyor
sanız, oradaki insanları dertleriyle başbaşa bı
rakmakta samimî iseniz, 'bundan katiyen atan
mamak lâzımdır. Bir ordu düşününüz, ihtilâl 
yapmış, üç ay olmuş. MaÛıkûnı ettiği insanlar 
tutuyor beyanat veriyor. Haricî siyasetimiz 
böyle olmalı, dalhilî siyasetimiz böyle olmalı, ko
münizm tehlikesi var. vatanım hayatımdan 
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üstün.. Soruyorum size, bunlar tahrik değil de, [ 
nedir arkadaşlar ? Bunlar yasak olursa bu va- I 
tan batar mı? Hürriyet nizamı yıkılır mı? Yı-: I 
kılmaz ama, belki hususi menfaatler yıkılır. I 
(Alkışlar). Başkasının sırtından kurban kes
mek, bir'memleketin yarıniyle oynama'k hakkı-' I 
hı başkalarına vermek, bizim müdafaa edeceği- I 
miz bir hürriyet anlayışı değildir. İyilik mi I 
oluyor onlara, 'hayır arkadaşlar. Bu allerji bir I 
taraftan intikamcı cereyanların yarattığı aller- I 
ji. Bir taraftan ihtilâlci cereyanların yarattığı I 
allerji devam ettikçe. Kayseri'de (bulunanlara I 
hizmet edilmiyor, benim anlayışıma göre kö- I 
tülük yapılıyor. (Bravo sesleri, alkışlar) Bıra
kınız, bırakınız ni'syana, bu memleket bir an I 
huzura kavuşsun, hisler bir yatışsın, bu mem
lekette vicdan sahipleri vardır. Geçmiş mücade- I 
lelerin yaralarını sarmayı samimiyetle istiyen I 
insanlar vardır. Onların iş görmelerine imkân I 
veriniz. (Alkışlar) Bunda da beraber değiliz, 
anlaşılıyor alkışlardan, arkadaşların sukutun-, I 
dan.. (Alkışlar) Demek ki, böyle olmasını isti
yen yok. 

Ondan sonra ne kalıyor arkadaşlar, parti bir I 
fikir manzumesidir ve ona iman eden insanların I 
topluluğudur. Bir fikirle milletin karşısına çık-
tıysak, o fikri temsil edecek bir hüviyete de sa- I 
hipsek, kimsenin verasetinden, mirasından his- I 
se almaya kalkışmıyalım. Falan partinin 'deva- I 
mıyız, falan partinin oğluyuz, falan partinin I 
torunuyuz gibi abes ve söyliyenleri küçülten I 
propagandalardan vazgeçelim. Şu fikrin adamı-
mıyız, biz de buyuz diyecek kadar cesaret gös
terelim. (Bravo sesleri, alkışlar) Biz siyasi hayai 
ta başladığımız zaman, filân sadrazamın oğlu- I 
yuz, filân paşanın torunuyuz diye başlamadık, 
îmanım padişah ben de onun veziriyim diyen bir 
halk çocuğu olarak başladık. (Alkışlar, bravo 
sesleri) Bu yola gidelim, ama bu yola gidersek 
bu yol çetin olurmuş, vatan batacağına, bizler 
gelecek seçimde sçilmiylim arkadaşlar. (Bravo 
sslri, alkışlar) 

Bir taraftan bütün bu fikirleri kabul ediyo
ruz deyip dıe, öbür taraftan siyasi sermaye biti
yor dersek, bu iki yüzlü hareket ne bize bir şey 
temin eder, ne bu vatana, Felâket bir gün gelir 
başımıza çatar. 22 Şubat hâdiselerini geçti mi-
zannedersiniz? Sebepler devam ettikçe neticeler 
devam eder, bu bir akıl kaidesidir, mantık kai-
desidir, O halde 19 yaşındaki Harbiye talebesini, 
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vicdanından vuran tahriklere nihayet verelim 
arkadaşlar. O ne Reisicumhur olacak, ne milyon 
sahibi olacak, ona diyorlar ki, vatan millet el
den gidiyor. Sen kanını' akıtmayı göze alarak 
bir ihtilâl yaptın, o ihtüâlin kurduğu Mecliste 
bak şu yapılıyor diyorlar, falan politikacı bunu 
yapıyor diyorlar, memleket şu vaziyette diyor
lar, sen bunun için mi hayatını tehlikeye attıy-
dın diyorlar ve onun en samimî hislerini hareke
te geçiriyorlar. Ama bu şekilde hareket edenler 
vicdanlarında samimî mi, değil mi bilmem onu, 
ama onların elinden bu silâhı aldınız mı, müfsit 
başla masum gövde ayrılmış olur. (Bravo sesle
ri) Bu kanun teklifi böyle bir ihtiyacın, böyle 
bir vatani endişenin mahsulüdür. Tenkidleri sus
turmak, partileri kapatmak, siyasi hayatı mef
luç bırakmak istiyen bir niyetin eseri değildir. 
Birisi çıkıyor encümende, vaktiyle Takriri Sü
kûn Kanunu çıkarken ona muhalefet eden bir par
ti lideri çıkmıştı, ne yazık ki, bu defa çıkmadı 
diyor. Ama o arkadaşa on yıl boyunca nelerin 
çıktığını hatırlatmak isterim. O zaman biz ölü
mü gözo alıp, kanaatimizin kölesi olduğumuz za
man, arkamızda o muhterem arkadaş da yoktu. 

Arkadaşlar, tahmin ediyorum ki, kanunun ru
hu ve maddeleri hakkında verdiğim şu izahat, 
vatani endişelerle dolu vicdanları tatmin etmeye 
kâfidir. 

Bir diğer noktaya temas edeceğim : Bu tek
life cepheden hücum etmiyen, fakat yandan bir 
taarruzda bulunmayı düşünen arkadaşlar da di
yorlar ki, iktisadi, içtimai, siyasi tedbirler alın
madıkça, bu tedbirler kâfi değildir. Bu kanu
nun altına imza koyanlar, bununla her şey hal-
lebilir, bu bir sihirli değnektir dememişlerdir 
Elbette içtimai tedbirlere ihtiyaç var, iktisadi 
tedbirlere ihtiyaç var, idari tedbirlere ihtiyaç 
var. Eğer niyetleri buysa kendileriyle tamamiy-
le mutabıkız. Bir memlekette biri yer, biri ba
karsa kıyamet ondan kopar der atalarımız. İçti
mai adalet istiyoruz, vicdanları tahriş eden, ren
cide eden büyük farkların izale edilmesini isti
yoruz. Şu Anayasanın çerçevesinde her türlü 
tedbirin alınmasını istiyoruz. Ama bu tedbirler, 
dört parti liderinin oturup da 48 saatte kaleme 
alıp huzurunuza getireceği tedbirler değildir. 
Uzun zamana ihtiyaç hissettirir, bu tedbirlerin 
de alınması fikrindeyiz. Hükümetin de bu ted
birleri almasını, ensamimül kalb bu kürsüden is-
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tiyoruz. O başka, bu başka, 40 mahzurdan onu
nu bertaraf edersem o da vatana hizmetir. Onu
nu bertaraf edeyim, büyük memleket meseleleri 
üzerinde eğilmeye, huzur içinde, emniyet için
de çalışmaya müsait şartları hazırlıyalım ondan 
sonra elbette diğerlerine teveccüh edeceğiz. Her 
şey bu dört maddelik, sekiz maddelik kanunla 
halledilir diyen basit bir görüşe sahip değiliz. 

Muhterem arkadaşlar, aklıselimin bu Meclise 
hâkim olacağına bu Mecliste vazife görenlerin, 
bu Meclisin itibar ve şerefini yükseltecek, vata
nı selâmete kavuşturacak tedbirleri bulacağına, 
her şeye rağmen inandığımızı beyan eder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN 
kışlar.) 

Buyurun Sayın Alican. (Al-

Y. T. P. GENEL BAŞKANI EKREM ALl-
CAN (Sakarya) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Osman Bölükbaşı bu kanun teklifi hak
kında söylenebilecek her şeyi söylemiş vaziyette
ler. Bu itibarla ben konuşmamı uzatack deği
lim. 

Yalnız, bu kanun teklifini imza etmiş insan
lar olarak, bu imzayı atarken bize hâkim olan 
düşünceleri kısaca Yüksek Heyetinize arz et
mek isterim. 

Yıllardan beri bu memlekette çok partili ha
yat verimsiz birtakım mücadelelerle geçmiştir 
sevgili arkadaşlarım. Demokrasiden lâyıkiyle 
istifade edebilmek için her şeyden önce siyasi 
hayatın, . siyasi mücadelelerin ahlâka dayanması 
lâzımdır. Maalesef son 15 - 17 yıllık siyasi mü
cadelelerde bir türlü bu vasatı tesis edememişiz, 
bir türlü siyasi mücadelelerimizi ahlâka ve sa
mimiyet ölçülerine dayandıramamış bulunmak
tayız. 4 

Bu teklifi yaparken, bu teklifin altına şe
refle imzamızı atarken bizim kafamızda hâkim 
olan düşüncelerin başlıcalarından biri işte Türk 
siyasi hayatına ahlâkı getirmek, Türk siyasi 
hayatının, Türk siyasi mücadelelerinin siyasi 
ahlâka dayanması esaslarını sağlamaktır, sevgili 
arkadaşlarım. (Alkışlar) ~ r* 

Nasıl sağlıyacak bu teklif? Ne ile mücadele 
ediyor bu kanun? Bu kanun her şeyden evvel 
samimiyetsizlikle mücadele ediyor. Türk siyasi 
hayatına girmiş siyasi teşekküller her şeyden 
önce kendilerine, kendi fikirlerine güvenmek 

mecburiyetindedirler. Her şeyden önce kendi 
prensiplerine güvenmek mecburiyetindedirler. 
Birtakım siyasi istismarlarla, birtakım siyaset 
bezirgânlıklariyle rey avlamaya çalışmak hem 
siyasi hayatın huzurunu kaçırmakta, hem si
yasi ahlâka aykırı bir hareket yapılmış olmak
tadır, sevgili arkadaşlarım. (Alkışlar, bravo 
sesleri) ' Siyasette muvaffak olabilmek için1 

mutlaka 27 Mayısın meşruiyeti üzerinde müna
kaşa açmak mı lâzımdır? Siyasette muvaffak 
olmak için mutlaka geçmiş devrin birtakım si
yasi hareketlerini ele alıp onlar üzerinde va-

: tandaşlarm hissiyatını istismar etmek mi lâzım
dır? Siyasette muvaffak olmak için her şeyden 
evvel muvaffak olmaya azmedip, dürüst yollar
da muvaffak olmaya azmedip daha açığına da 
fikrini, daha açığına da prensibini koymak lâ
zımdır sevgili arkadaşlar. Ancak bu yoldan çok 
partili hayat dediğimiz fikirlerin çatışması de
diğimiz, demokrasi dediğimiz bu rejim ancak bu 
yplda yürüyecek olursa memleket hayrına bir 
rejim olur. Aksi halde o, tezvir rejimi olur, o, • 
iftira rejimi olur, o, vatandaşlar arasında kin 
ve husumet yaratma rejimi olur, onun demok
rasiyle 'birgûna alâkası olamaz, sevgili arkadaş
lar. (Alkışlar) ve (Bravo sesleri) İşte bu tek
lifin altına imzamızı koyarken her şeyden ön
ce Türk siyasi hayatına ahlâk hâkim olsun de
dik, Türk siyasi hayatına samimiyet hâkim ol
sun dedik. Siyasi partiler arasındaki mücadele
lerde fikir hâkim olsun, hissiyat kısmı bir yana 
bırakılsın dedik sevgili arkadaşlarım. Bu, benim 
bu kanun teklifinin altına imzamı atmamın se
beplerinden bir tanesidir. 

«Basın hürriyetini tahdidedici bir kanun tek
lifi» denildi. Asla!,. Basın hürriyeti 27 Mayıs 
hareketi üzerinde birtakım istismarlar yapmak 
mı demektir? Basın hürriyeti demek, vatan
daşların hislerini vasıta yapmak suretiyle 27, 
Mayıs hareketini ve vatandaşların hissiyatını,. 
bir ticaret metaı haline mi getirmek demektir?. 
Basın hürriyetinin şüphesiz bu çeşit hareketlerle, 
birgûna alâkası olmamak lâzımgelir. Basmıp. 
hangi hürriyeti tahdidedilmektedir burada?.. $7 - • 
Mayıs hareketini bir tiraj vasıtası olarak kulla
namazsın, diyoruz. 27 Mayıs hareketini senin , 
gazetenin satış vasıtası olarak Türk Milletinin, 
huzuru pahasına, Türk Milletinin güvenliği pa
hasına bir ticaret metaı olarak kullanamazsın, 

ediyoruz. (Alkışlar), (Bravo sesleri) 
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Bu vatanın ve bu milletin huzurunu, gü- ı 

veliliğini tehyicetmek suretiyle tirajını yüksel- I 
tocek, o suretle de basın hürriyetinden de istifa- I 
rio ediyorum, diyecek. Olmaz böyle şey arka- I 
d aşlar! I 

Sayın Başbakanın da ifa'de ettiği gibi, bası- I 
mmızın "büyük bir kısmı sureti katiyede bu fi- I 
kirlere iltifat etmemektedir esasen. Bir iki ma- I 
ecracının vatan menfaatleri aleyhine bu çeşit 
hareketlere girişmesi « maceracıların himaye I 
edilmesi, basım himaye etmek değildir sevgili I 
arkadaşlar. (Alkışlar) Bunun için de elbet bu I 
kanun, hu çeşit maceracı basın mensupları var
sa onlara müteveccihtir, onlarin basın hürriye- I 
tini suiistimal etmelerini önlemeye müteveccih- I 
tir sevgili arkadaşlar. Bunun için de bu kanu- I 
nun altına imzamı atmış bulunmaktayım. Çün- I 
kü, vatanın menfaatleri bu istikamettedir! I 

Anayasaya aykırılıktan bahsettiler, dün ko
misyonda dinledim. Dün komisyonda da ifade I 
etmiştim : Neresi Anayasaya aykırı? Hangi mad
desi, hangi fikra'sı, hangi sebepten dolayı Ana- I 
yasaya aykırı? Bunu izah eden ydk. Sadece yu- I 
varlak lâflarla Anayasaya aykırılık edebiyatı 
yapılmaktadır. Nereden Anayasaya aykırı, de- I 
diğimiz zaman buna cevap çıkmamaktadır. Hal- I 
buki bu kanun teklifini hazırlamış olan insan- I 
lar, bu mevzuda Anayasaya aykırılığı başlıca I 
prensibolarak ele almışlar, kendi takatleri, ken
di bilgileri dâhilinde ne mümkünse tasarının met- I 
nini ona göre hazırlamışlar, ondan sonra da 
belki biz bu iğin mütehassısları değiliz, belki 
bir noktada yanılabiliriz, gelsin Anayasa pro
fesörleri bir de onlar bu işi tetkik etsinler de
mişler ve (bu tetkik süzgecinden de geçirdik
ten, katî surette Anaya'saya aykırılık bahis I 
mevzuu olmıyacağı sabit olduktan sonra bu 
kanun teklifini huzurunuza getirmişlerdir. Sa- I 
yın Bölükhaşı 'nın dediği gibi Anayasaya aykı- I 
nlık mevzuunda siyasi hayatları boyunca müca
dele yapmış insanlar; yıllarca bu işlere gözle- I 
rini kapatmak suretiyle tahammül etmiş olan I 
insanlara nazaran •elbet Anayasayı çok daha 
ileri derecede müdafaa edeceklerdir arkadaşlar. 
(Bravo sesleri) (Alkışlar) Bir ay sonra Ana
yasa Mahkemesi kurulacak, bir ay evvel 4 par
ti - istirham e»diyoruım - 4 parti başkanları bir- I 
leşecek, Hükümet Başkanı ile müştereken Türk I 
siyasi rejimini Anayasa dışı bir istikamete sevk | 
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etmek üzerinde mutabakata varacaklar., 4 t * 
ne parti,, iki tanesi muhalefet partisi - ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisine Anayasa dışı bir 
kanun teklifi getirecekler. îstirham ediyorum, 
akıllarımızı kaçırmış olmamız lâzım sevgili ar
kadaşlar. 

Bu derece aklıselime aykın iddiada buluna-
'bilmek, cidden tabiatı eşyaya aykırıdır ve cid
den hayretle karşılanmak icabeder. Ne olacak? 
Bir ay sonra Anayasa Mahkemesi kurulduğu 
zaman, kolayca bu kanun teklifi ortadan kaldı
rılabilecek ve 5 tane bu memleketin siyasi ha
yatına lider vaziyetinde olan insan Anayasaya 
aykın bîr kanunu Meclise getirmiş, Meclisten 
çıkartılması için müdafaada bulunmuş vaziyete 
girecekler. Buna imkân var mı sevgili arkadaş
larım? Bu kadar akla, hakikate, aklıselime ay
kın iddiada bulunabilmek, bilmiyorum ama, 
üzerinde hiraz samimiyeti hakımmdan ciddiyet
le durulması ieabeden bir husustur. 

Aleyhte konuşan arkadaşlarımın bir nokta
daki fikirlerine, (dün komisyonda da ifa'de et
tim, bugün de burada Yüksek Heyetinizde ifa
de etmek isterim) 'ben de iştirak ederim. Yani 
bu kanun bir huzur kanunudur. Bu kanun va
tandaşlar arasında kin ve husumetleri katî su
rette ortadan kaldırmaya müteveccih bir ka
nundur. Ama bu kanun bâzı taraflariyle iftira 
ve tezvire sebebiyet verebilir. Bu bakımdan 
şimdiden Hükümeti dikkate davet ederim. 

Gerekli tedbirleri almaya çalıştık, kanunda. 
Ama Hükümetin çok: hassas bulunması lâzım
dır. Birtakım partizan endişelerle yapılması 
muhtemel ihbarlar hakkında fevkalâde müte
yakkız olmaları, büyük hir ciddiyetle bu mese
leleri takibetmeleri icabeder ve bugünden de 
Adliye Bakanı gerekli tedbirleri almak mecbu
riyetindedir. Bunlar alındığı takdirde bu ka
nunun ne Anayasaya aykırılığı bahis mevzuu
dur, ne de şu veya bu maksatlar bahis mevzuu
dur. Bu kanun bu memlekette millî huzuru, 
ı^illî güvenliği sağlamak bakımından büyük 
Çjpta faydalı 'bir hareket olacaktır. Arkadaşla
rın, «efendim her şeyden evvel memlekette eko* 
nomik ve sosyal huzur sağlanmalıdır» diyen 
arkadaşlar var. Elbet bu kanun bunlan inkâr 
eden bir kanun değildir. Bu, tanzim edici bir 
kanundur. Bu memlekette huzuru sağlama ba
kımından alınması gerekli tedbirleri tesbit eden 
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kanundur. Asıl Devlet idaresine verilmesi icab-
eden istikametler mevzuunda bizler o arkadaş
larımızdan çok daha önce bütçe müzakereleri 
vesilesiyle uzun uzun bu tedbirleri de ortaya 
atmış bulunmaktaydık. Onun için bu iki meseleyi 
(birbirine karıştırmakta ne fayda mülâhaza edil
mektedir, bendeniz onu anlıyamadım, Bu ka
nunun mânası başka, o meseleler başkadır. 
Esasen o çeşit çalışmalara fırsat bulabilmek 
maksadiyle bu kanun getirilmekte, millî huzur, 
millî güvenlik tam mânasiyle tesis edildikten 
sonra da bu çeşit çalışmalara en büyük huzur 
içerisinde, en büyük rahatlık içerisinde giri
şilmek maksadı istihdaf olunmaktadır. 

Bu itibarla, Yüksek Heyetinizden kanun 
teklifinin kabul edilmesi suretiyle memlekete 
büyük mikyasta hizmet edileceği kanaatinde ol
duğumu ifade ederek, kabulünüzü istirham ede
rim, sevgili arkadaşlarım. (Şiddetli alkışlar) 
(Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Gümüşpala. (Alkışlar) 

A. P. GENEL BAŞKANI RAGIP GÜMÜŞ
PALA (İzmir) — Aziz arkadaşlarım; hazırla
nan bir. kanun teklifinin müdafaası veya şahsı
mı veya partimi müdafaa için gelmiş değilim, 
maksadım «huzurunuzda bu kanunun ne mak
satlarla 'hazırlandığını ifade etmek ve sizin yük
sek kararlarınıza arz etmektir. 

Arkadaşlarım, evveliyata gitmiyeceğim. Bu
rada parti konuşmaları veya şahsım hakkında, 
Yuvarlak Masa hakkında görüşmeler yap'mıya-
cağım. (Bravo sesleri) (Alkışlar) Burada mem
leketim için, milletim için, ne için bu 4 lü im
zaya katıştım bunu arz edeceğim, 

Arkadaşlarım 27 Mayıs vâki olmuştur. Bu 
Türk milletinin ve onun mukaddes hirlikler'i-
nin, onun özü olan ordusunun eseridir. Bu ese
rin üzerinde artık şu veya bu istikamette kim
se ve bir Türk, söz söyleme imkânına sahip de
ğildir. Bu Anayasa ile her Türk'ün kalbiyle 
kuvvetlenmiş ve yüksek yerini almış vaziyet
tedir. Yalnız arkadaşlarım, 21 Mayıs, bu 27 Ma
yıstan sonra memlekette cereyan eden vaziyet
leri kısaca bir gözden geçirmemiz lâzım. 

Arkadaşlar, memlekette bir menfi kuvvet 
vardır. Bu menfi kuvvet, ilk günden itibaren 
çalışmaya başlamıştır. Bu komünist kuvvetidir. 

Şuna arkadaşlarımın inanmaları ve iman et
meleri lâzımdır ki • arkadaşlar, seçimlere gelin-
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ceye kadar taktik ayrı idi, seçimlerden sonra 
Koalisyon teşekkül ettikten sonra, taktik ayrıl
mıştır. İlk devrede yeraltı faaliyetçisi, intikam
cı, §u veya Ibucu olarak vatandaşlar iki kısma 
ayrılma yolunda yürünmüştür. Maalesef bu ya
pılan menfi propagandalar resmî makamlarımı
za kadar inanmalar meydana getirmiştir. Aynı 
zamanda yine bu devre zarfında memlekette 
müstakil ve tarafsız bir seçime gidilemiyeceği-
ne dair propagandalar yapılmıştır. Fakat bü
tün bu propagandalara rağmen Millî Birlik Ko
mitesinin ve onun Hükümetinin, Kurucu Mec
lisin hazırlamış olduğu Anayasa kabul edilmiş, 
ve onun hazırlığı ile seçimlere gidilmiştir. Se
çim yapılamaz denmesine rağmen, seçimler ya
pılmış, Türk milleti kendi karakteri, kendi ol
gunluğu ve sağ duyusu dâhilinde bu seçimleri 
yapmıştır. 

Arkadaşlarım; ikinci devreye geçiyorum. 
Bu devrede neler söylediler? Bir Koalisyon 
Hükümeti meydana gelmiştir; bunun ya'şıyamı-
yacağını, bunun demokrasiyi yaşatamıyacağmı, 
kısa zamanda yıkılacağını ifade ettiler. Bu, ga
zetelere kadar geçti, yazarlarımız bunu ifade 
etti. Arkadaşlar, diktaya gidilmesinin lâzımgel-
diğini ve kurtuluş istikametinin bu olduğunu 
yayan yazarlarımız çıktı. Bir parti mensubu 
gözü kanlıların bir tarafa toplandığını büyük 
topluluklarda ifade eden insanlar çıktı. Arka
daşlarım, işte bu, ikinci cephesidir. İşte bu 
şiddetli tahrikler, iki sene devamlı olarak de
vam eden bu tahrikler, o körpe dimağları o 19 
yaşındaki insanları memleket kaygusuna dü
şürmüş, vatan kaygusuna düşürmüş ve onun 
başındakilerini tereddüde sevk etmiş ve niha
yet 22 - 23 Şubat gecesi ıolayı meydana gel
miştir. 

Arkadaşlar millî irade ile teessüs eden ve 
huzurunuzda şu <çatı altında toplanan bu insan
lar, elbetteki memleketi seven, memleketin bir
liği için ve memlekette huzuru tesis için topla
nan insanlardır. Onların bu iyi maksatlarını 
memlekete karşı hizmet arzularını baltalamak 
ve muhtelif- istikametlere sevk etmek için müm
kün olan her şey yapılmış ve her şey yazılmış
tır. İşte arkadaşlarım, diğer parti lideri arka
daşlarımız da bu kanunu imza ederken,» mem
leketime 46 sene orduda hizmetten sonra en 
büyük hizmeti yaptığım kanaati ile ve vicdan 
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huzuru ile imza ettim arkadaşlar. (Bravo ses* 
leri) (Alkışlar) 

Arkadaşlarım; kanunun hukuki maddeleri 
üzerinde duracak değilim. Esasen takdir eder» 
siniz bu benim branşımın haricindedir. Hukuk
çu arkadaşlarım maddeler geldiği zaman ifade 
ve izah edeceklerdir ama bugün açık olarak 
ifade edeyim ki arkadaşlar, bugün bir partiler, 
bir şalhıs işi karşısında değiliz, partilerin üs
tünde bir vaziyetle karşı karşıyayız. Bir mem
leket vaziyeti ile karşı karşıyayız. Bizi huzura 
götürecek iktisadi vaziyetimizi kaldıracak ve 
gerekli tedbirleri alabilmek için Hükümete ce
saret verecek bir kanunu huzurunuza getirmiş 
bulunuyoruz. Anayasayı bu surette koruyoruz. 
Millet iradesini bu yolla, bu kanunla koruyo
ruz. Komünistlere karşı, bâzı menfaatci insan
lara karşı, bilhassa büyük puntolarla vatanda
şı ikiye ayırıcı insanlara karşı, bir kanunla 
karşınıza gelmiş bulunuyoruz. 

işte bütün arzumuz budur. Şahsımdan bah-
setmiyeceğim; tekrar arz ediyorum, partimden 
bahsetmiyeceğim; en üstte memleket vaziyeti 
vardır, bunu sizin takdirlerinize arz ediyorum. 

Hürmetler ederim, arkadaşlarım. (Şiddetli 
alkışlar) (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Yeniden yeterlik önergeleri gel
miştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Parti liderlerinin konuşmalariyle kanun tümü 

üzerindeki fikirler tavazzuh etmiştir. 
Müzakerelerin kifayetinin oya konulmasını 

teklif ederiz. 
Sivas Konya. 

Ahmet Kangal Fakih özlen 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Durum tavazzuh etmiştir. Müzakerelerin kifa

yetini teklif ederiz. 
İstanbul istanbul 

Vahyi özarar Sabri Vardarlı 

BAŞKAN — Efendim; kifayet önergelerini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun tümü üzerindeki görüşme
ler sona ermiştir. Sayın Asım Eren'in de bir 
takriri vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

özeti : Tedbirlere ait kanun 
eksikliklerinin ikmali için Kar
ma Encümene iadesi Hk. 

Şifahen Genel Kurulda arz ettiğim sebeplere 
binaen, tasarının ikmal edilmek üzere Karma 
Encümene iadesini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz edeceğim. 
GEÇlCl KOMİSYON ADINA COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — iade sebeplerinin birer bi
rer zikredilmediği böyle bir takririn oya konula-
mıyacağı kanaatindeyim. 

ASIM EREN (Niğde) — izah etmiştim, 
duymadınız efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kanun tasarısının ge
çici komisyona iadesini talebeden takriri oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Reddedilmiştir. 

Efendim, kanunun maddelerine geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edildi. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Anayasa Nizamlını, millî güvenlik ve huzuru 
bozan bâzı fiiller hakkında Kanun 

Madde 1. — A) Anayasa ve hukuk dışı tu
tum ve davranışlariyle meşruluğunu kaybettiği 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasiyle de tcsbit edi
len Demokrat Parti iktidarına karşı direnme hak
kını kullanarak normal demokratik rejimi bü
tün teminatiyle kurmak amaciyle, Türk Milleti
nin gerçekleştirdiği 27 Mayıs 1960 Devrimini, 
söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya 
sair vasıta ve suretlerle, yersiz, haksız veya.gay-
rimeşru gösterenler veya üstü kapalı da olsa ma
tuf iyeti belli olacak şekilde böyle göstermeye ça
lışanlar; 

B) 27 Mayıs 1960 devrimini zedeliyebilecek 
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 kötü
lemeye çalışanlar veya mahkûm edilenlerin mah-
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kûmiyetlerine esas teşkil eden fiillerini yahut şa
hıslarını övenler veya neticelenmiş hazırlık, ilk, 
son tahkikat veya infaz safhalariyle ilgili resim, 
hâtırat, röportaj yayanlar veya beyanat verenler; 

C) Mahkûmiyetlerinin infazı süresince «B» 
bendinde sözü geçen mahkûmlara atfen, siyasi 
veya 27 Mayıs 1960 Devrimini zedeleyici mahi
yette veya uydurma beyanatı basma verenler 
veya basın yoliyle yayanlar veya alenen nakle
denler; 

D) 27 Mayıs 1960 Devrimini yersiz, haksız 
veya gayrimeşru gösterecek surette, feshedilmiş 
Demokrat Partinin iktidarını övenler veya mü
dafaa edenler; 

E) Mensuboldukları partinin, feshedilmiş 
Demokrat Partinin devamı olduğunu ileri süren
ler veya her hangi bir parti lehine bu tarzda fa
aliyet gösteren veya propaganda yapanlar; 

Bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasiyle 
cezalandırılır. 

-*Mar*&r** —•« '^.»"tt-TiNfrTUffııpıppımııunff^ 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aytaş. (Yok 
sesleri) 

Sayın Giyasettin Karaca. (Yok sesleri) 
Sayın Orhan Apaydın. Birinci madde aley

hinde. 

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlar, birinci madde hakkında söz almış 
bulunuyorum. Maruzatımı kısaca'arz edeceğim. 

Birinci maddeyi, siyasi hukuk bakımından, 
Anayasa hukuku bakımından ve Ceza Hukuku 
bakımından, Ceza Hukuku tekniği bakımından 
ve bu hudutlar içinde kalmak üzere tetkik edip 
arz etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, teklif edilen kanunun birinci 
maddesi siyasi hukuk bakımından antidemok
ratiktir. Demokrasi hak ve hürriyetler rejimi 
olduğuna göre ve bu cephesiyle, bu ferdî hak ve 
hürriyetleri tehdit eder mahiyetteki tedbirler 
antidemokratik olarak telâkki edilmek lâzım ge
lir. 

Birinci maddede Anayasanın Türklere tanı
dığı bâzı hakları, fikir hürriyetini, matbuat hür
riyetini ve şunu da ilâve edeyim arkadaşlar, aka
demik hürriyetin tahdit edildiği müşahade edil
mektedir. Bir teklif antidemokratik olabilir, 
fakat Anayasaya da uygun olabilir. Anayasaya 
uygunluğu ayrı bir mevzudur. Bu antidemokra
tik olduğu kadar birinci maddede ihdas edilen, 
ihdas edilmek istenen suçlar, Anayasanın bâzı 

3.3.1962 Ö :â 
hükümleri de ihlâl edilmektedir. Ezcümle İ l , 
21, 22 nci maddelerini sayabiliriz. 

Arkadaşlar; Türkiye'de 10 sene devam eden 
bir devrin tenkidi, lehinde veya aleyhinde bu
lunulması, elbette birçok bakımlardan zaruri ola
bilir. Ben yeni bir mesele olarak, akademik hür
riyet bakımından e'le alacağım. 

Anayasanın 21 nci maddesi, bilim hürriyeti
ni, akademik hürriyeti korumaktadır. Kanun 1 
nci maddesi itibariyle Türkiye'nin 10 senelik 
devresinin iktisadi bakımdan, içtimai bakımdan 
tahlilini dahi tehlikeye düşürmektedir. Bu ba
kımdan da Anayasaya aykırı olduğu kanaatin
deyim. 

Sonra arkadaşlar, Ceza Hukuku bakımından 
da kanun .tekniğine uygun değildir. Kanunsuz 
suç olmaz prensibine muhalif bulunmaktadır. 
Çünkü, ferdî teminatlar bakımından ihdas edi
len suçların maddi unsurlarının sarih olarak 
gösterilmesi icabeder. Kanunun 1 nci maddesi
nin (A) bendinde yer alan ibareler, suçun mad
di unsurunu sarih olarak tesbit eder mahiyette 
değildir. Tatbikatta çok geniş olarak tatbik 
edilmek, ve ferdî hakları ağır surette takyidet-
mek tehlikesini doğurabilir. Bu bakımdan da 
Ceza Hukuku tekniğine, kanunsuz suç Solmaz 
prensibine muhalif bulunmaktadır. 

Sonra arkadaşlarım; kanunların bir vasfı da 
devamlılıktır. Bu kanun, birçok kanunlarla 
mukayese edildi, Takriri Sükûn Kanunu ile mu
kayese edildi, Demokrat Parti devrinde çıkarı
lan Meclis Tahkikat encümenlerine salâhiyet ve
rilmesi hakkındaki Kanunla mukayese edildi. 
Fakat, ben bâzı arkadaşlarımdan daha ileri gi
deceğim. Nihayet bu kanunların bir vasfı var
dı, muvakkat bir mahiyette idi. Bu kanun de
vamlılık vasfını haizdir, çünkü, bir kanun ola
rak teklif edilmektedir. Bu sebeple, ferdî hak 
ve hürriyetler bakımından devamlı olarak bir 
tahdit zikretmektedir. 

Arkadaşlar, 1 nci madde hukuk tekniği ba
kımından da yanlış olarak yazılmıştır. Şunu da 
arz etmek istiyorum müsaade ederseniz; Türki
ye'de 27 Mayısta bir iktidar devrilmiştir. Buna 
darbei hükümet de diyebiliriz, İhtilâl de diyebi
liriz. (Gürültüler) Rica ederim, şu veya bu mâ
nada almayın. Rica ederim, nihayet hukuki bir 
izahatta bulunuyorum. Her türlü politikanın 
dışındayım. (Gürültüler) 
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FAHÎR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Her şey 

nenden çıkıyor, nereden geldin sen ? Yeter ar
tık! 

BAŞKAN — Lütfen sükûnetle dinliyelim, 
efendim. Müdahale etmeyiniz. 

ORHAN APAYDIN (DevamJİa) — Hukuk 
litcratüründeki tâbirleri kullanıyorum. Rica ede
rim, rica ederim Beyef endi! 

Bir ihtilâl; muvaffak olmakla, netice hâsıl 
etmekle bir iktidarın devrilmesi, şu veya bu cep
hesiyle o^sun neticeyi hâsıl ettiği takdirde mu
vaffak olmuştur, meşrudur, («öyle şey olmaz» 
sesleri) Hiçbir ihtilâle gayrimeşruiyet isnade-
dilemez. (Gürültüler) Meşrudur! (Şiddetli gü
rültüler) 

BAŞKAN — Arkadaş, arkadaşımız, lütfen! 
ORHAN APAYDIN (Devamla) — Ne olu

yorsunuz beyefendi, ne oluyor? Rica ederim. 
BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efendim. 

Müdahaje etmeyin. 
ORHAN APAYDIN (Devamla) — Meşrudur 

diyorum. Gayrimeşrudur diye bir tâbir kullanı
lamaz. Gayrimeşruiyeti iddia edilemez, gayri
meşrudur denemez. Bunun hukuk tekniğinde 
kullanılması yanlıştır, diyorum. Istılah bakımın
dan söyliyorum. Etimoloji bakımından söylüyo
rum. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Dolambaç
lı yol yok, açık olalım. 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Rica ede
rim Beyefendi. Açık konuşuyoruz; kapalı konuş
maya vaktimiz yoktur. («22 Şubat akşamı ne
rede idin?» sesleri) Beyefendi, beyefendi ben si
ze hukuktan bahsediyorum. Ben siyasi hayata 
yeni atılmış bir insanım. Geçmiş devirlerle hiç
bir alâkam yoktur. Siyasi bir mazim yoktur. 
Hiçbir menfaatle irtibatım yoktur. Politikayı 
profesyonel olarak kabul etmiş bir insan deği
lim: Meslek adamıyım, arka düşüncelerim yok. 
Fikirlerimi izah edeceğim sırası geldikçe. Rica 
ederim Beyefendi. (Soldan, «hiç mi konuşturmı-
yaeaksımz?» sesleri; «dinleyin, dinleyin» ses
leri) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin 
lütfen. 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Evet efen
dim, vazifem olduğu vakit bahsederim. Rica ede
rim beyefendi, rica ederim. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar; 1 nci maddenin (E) 
bendi hukuk tekniği bakımından da yanlıştır. 
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(Mensubolduklan partinin, feshedilmiş Demok-

; rat Partinin devamı olduğunu ileri sürenler ve
ya her hangi bir parti lehine bu tarzda faaliyet 
gösteren veya propaganda yapanlar)... diye bir 
suç ihdas ediyor. 

Arkadaşlar; 27 Mayıs hareketinden sonra 
Demokrat Parti siyasi bir tasarrufla değil, hu
kuki bir tasarrufla feshedilmiştir. Aylardan 
sonra Demokrat Parti hükmi şahsiyetini muha
faza edememiş, Cemiyetler Kanununa muhalif 
hareketten dolayı fesholunmuştur. Bu parti hu
kuki mevcudiyetini devam ettirebilirdi. Bir ih
tilâl tasarrufu ile ortadan kalkmış değildir. Ni
hayet hareket birtakım insanları iktidardan dü
şürmüş, birtakım insanları suçla itham etmiş
tir; ama bir parti hükmi şahsiyeti olarak de
ğil. Bu bakımdan da bu maddenin hukuk tek
niğine uymadığı kanaatindeyim. Cemiyetler 
Kanununa göre bir Demokrat Parti kuru'lafeî-
lir, bu kelimeleri ihtiva eden partiler teşkil edi
lebilir. Bu nasıl telif edilecektir? Telif edilsin. 
Ben bu, kanun maddesinin hukuk tekniği ba
kımından aleyhinde 'bulunuyorum. 

Arkadaşlar; bu kanun madesi icaplara da 
uygun değildir. Bu kanunun müdafaası teklif 
edenler tarafından yapıldı, «Anayasaya uygun
dur» dendi. Anayasaya uygun olabilir, demok
ratik olabilir. İcaplara uygun mudur? Huzur 
getireceğinden (bahsedilen bir kanunun madde
sinden 'bahsediyorum. Fikirler, bâzı düşünce» 
ler kanunlarla menedildiği takdirde, menedil-
mek istendiği takdirde (bunlar yeraltına gide
cektir. Huzur mu getirecek? Huzursuzluğu ge
tirecektir, arkadaşlar! Benîm samimî kanaatim 
bu, (huzursuzluğu getirecektir. Buna karşı alı
nacak tedbirler kanunlarla olmamalı. Nihayet 
huzurun teessüsü 'bu memlekette Hükümetin 
kuvvetli olmasına bağlıdır, Meclisin çalışması
na bağlıdır, Parlâmentonun bu memlekette her 

'"türlü endişeden, her 'türlü tazyikten azade ola
rak çalışmasına bağlıdır. Bu temin edilmedik
çe, bu 'kanunlarla huzur getirilemez. 

Sayın Ragıp Gümüşpala başka *bir cepheden 
ele aldı, komünist tehlikesinden bahsetti. Ko
münist tehlikesini de önlüyoruz diyor, bu ka
munla. Arkadaşlar; komünist tehlikesi hu sekil
ideki kanunlarla önlenmez. Nihayet iktisadi ted-
jbirlerle, Hükümetin iktisadi faaliyetiyle mem
leketteki sosyal tezatların 'önlenmesiyle önlene-
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bilir. Komünizmle mücadele metotları bugün 
bütün medeni âlemde bu şekildedir. 

Arkadaşlar, nihayet bir söze de cevap ver
mek isterim. Sayın Osman Bölükbaşı diyor ki, 
«Elbette Garp demokrasilerinde olduğu glb'i al
mayacağız, bazı tahditler koyacağız.» komünist 
propagandasını nasıl kanun dışı bırakıyoruz. 
Arkadaşlar, icaplar zaruri kıldığı takdirde bâzı 
fikirlerin neşrini, (bâzı fikirlerin propaganda 
yapılmasını önliyecekftir. («heyeti ulmumiyesi 
kabul edildi» sesleri) («madde böyle değil» 
sesleri) 'Madde hakkında konuşuyorum. («Mad
de haricinde konuşuyorsunuz» sesi) Siz değil, 
müzakereleri Reis idare eder, içtüzüğü öğre
niniz. 

BAŞKAN — Efendim, madde (batkında ko
nuşunuz. 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Efendim, 
madde ba'kikmda ıkonuşuyorum. 

Fakat tahditler .muayyen hususlara şâmil ol
malıdır. Bu fikri talhdit ettik, diğer fikirleri 
tahdit ettik. Hangi fikirler? Ünîform fikirler 
mi bu memlekette müdafaa edilecek? 

Arkadaşlar; biz öyle bir nesliz ki, bu hür
riyet mücadelesini kendimizi bildiğimizden be
ri girdik, bu mücadeleler içerisindeyiz. Bu mem
lekette biz en geniş hürriyet havasının teessü
sünü can ve gönülden temenni eden insanlarız. 
Bu kanun maddesi hürriyet ve huzuru getir-
miyecek; hürriyeti tahdit etmektedir. Bâzı hak
ları talhdit etmektedir. Tatbikatı suiistimale 
müsaittir. Huzursuzluk sebebi olacaktır. Bu 
bakımdan maddenin tasarıdan çıkarılmasını 
teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ-

LU (O. S. Üyesi) — Çok mu'hterem arkadaşlar; 
1 nci maddenin hukuk anlayışı zaviyesinden 
hangi hudut içerisinde olduğunun tavzihine za
ruret hâsıl olduğu kanaatindeyim. 

Ancak bu teknik teferruata inmeden ev
vel Yüksek Meclise bir hususta da Adliye Ve
kiliniz olarak izahatta bulunmanın zaruretine 
inanmış bulunuyorum. 

Bu kürsüden 27 Mayıs İhtilâlinin muvaffak 
olduğu için meşruiyetini söyliyecek kadar cesa
retle konuşan bir arkadaşınıza, 27 Mayısın fel
sefesini, ruhunu ve muvaffakiyet sebebini an
latmanın samanı geldiği kanaatindeyim. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 
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Muhterem arkadaşlarım; bir eşkiya çetesi 

de muvaffak olur ama hiçbir zaman jmeşru 'ol
maz.. (Bravo sesleri) 27 Mayıs meşru olduğu 
için muvaffak olmuştur, Türk milletinin inan
cını harekete getirip dile getirdiği için "muvaf
fak «olmuştur. Anayasa Ihalkoyunda tasvibecKl-
diği için muvaffak olmuştur. Bütüniyle, zühni* 
yetiyle Türk milletinin fikrini temsil ettiği için 
muvaffak »olmuştur. Bu anlayış içinde olmaz
sak kendi meşruiyetimizi, kendi varlığımızı -in
kâra kadar gidebiliriz. Reddediyorum, kabili 
etmiyorum bu fikri. Yüksek Meclisin de tas-
vibetmiyeceğine gönülden inanıyorum! (Bravo 
sseleri, alkışlar) 

«Bu kanun, birinci maddesinden itibaren an
tidemokratiktir» diye ifade "buyurdular. Anti
demokratik tâbirini bir tarafa koyarak Anaya
sa içinde midir, Anayasa dışında mıdır bu nok
tayı göz önünden uzak tutmamak lâzımdır. Ne
leri tahdidediyor? Neyi tahdidediyor? Anaya
sayı taıhribetme hürriyetini talhdddediyor. Eğer 
Anayasayı tahribetme diye Ibir hürriyete sahip 
isek, eğer Anayasa kendi bünyesini yok ede
cek 'hürriyetleri hîmayeten hükümler ihtiva 
•diyorsa, o vakit bu kanunun Anayasa drşı ol
duğunu kabul etmekte hiçbir tereddüt -olamaz. 

Ama 1 nci maddesinden 157 nci maddesine 
kadar getirdiği prensipleri, demokratik nizamı, 
27 Mayısın meşruiyetinin bu Anayasanın ilke
leri olduğunu Türk Milletinin kaderinin 27 Ma
yısın meşruiyetini yarattığını, Büyük Millet 
Meclisinin meşruiyetinin 27 Mayıs İhtilâline 
dayandığını bu Anayasa ifade etmekte, bundan 
başka kendisini tahribedecek, kendisini yok 
edecek bir hürriyet tanımamaktadır. 

Böyle olunca; Anayasa kendisine mütevec
cih hareketi, camianın kabul etmiyeceği ve ken
disinin kabul etmiyeceği bir harekettir diye, ka
bul edecektir. Bu itibarla Anayasa dışı bir ta
sarruf değildir. 

Tahkikat Komisyonunun müddetle mukay
yet olması sebebiyle, Tahkikat Komisyonu Ka
nununun bu kanundan daha üstün olduğunu 
iddia buyurdular. Yani, Meclis, kaza organı ve 
millet anlayışı üstünde, her tasarrufa hak kaza
nan bir Tahkikat Komisyonunun kurulmasını 
ve hukuki hüviyet almasını meydana getiren 
bir kanunun, Anayasa rejimine müteveccih ha-
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reketleri önleyici bir kanunun üstünde telâkki- I 
si, Anayasa anlayışı ile bağdaşacak bir anlayış 
değil. Milletvekilliği ile bağdaşıp bağdaşmadı-

, ğ ı . hususunu Yüksek Meclis takdir eder. Ben 
Adliye Vekili olarak ancak bu kadarını söyli-
yebilirim. 

EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Sözleri millet
vekilliği ile bağdaşamaz. 

BÎR MİLLETVEKİLİ — Dışarda söylesin 
(bakalım. 

ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOÖ-
LU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 27 
Mayısa darbei hükümet de denilebilirmiş, ihti
lâl de denilebilirmiş... Lütfetsinler, Anayasanın 
başlangıç kısmına bir göz atsınlar. Çekinm esin
ler, ürkmesinler bu satırlardan. Bu satırlarda 
Türk Milletinin asaleti yatmaktadır. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Tarihi boyunca bağımsız yaşa
mış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan 
Anayasa, hukuk dışı tutum ve davranışlariyle 
meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı di
renme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Dev
rimini yapan Türk TVIilleti... Darbei Hükümeti 
Türk Milleti mi yaptı? Darbei Hükümet mi idi 
bu hareket? Türk Milleti lâyık olduğu meşru 
istikamette kendisini idare edeceklere zemin ha
zırladı; Türk Silâhlı Kuvvetleri bu zemin üze
rinde Anayasanın meşruiyetinin temelini teşkil 
eyliyen 27 Mayıs ihtilâlini, Devrimini, inkılâ
bını yaptı. Darbei Hükümetle, Hükümet bir ta
rafa itilmedi, Türk Milleti onun geyrimeşrulu-
ğu sebebiyle direnme hakkına sahibolduğunu 
ortaya koydu. Anayasa da bunu tescil etti. Bu 
bir darbei Hükümet değil, mukaddes bir inkı
lâp, mukaddes bir ihtilâldir arkadaşlarım! 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Madde, unsurları zaviyesinden 'de tatbik 
kabiliyeti olmıyan bir madde imiş. Niçin? Sa
rahati ve vuzuhu yokmuş. Şayet böyle bir hü
küm çıkarsa bütün meseleler yeraltına girecek
miş. Girecekmiş ve faaliyetlerini oradan göste-
recekmiş. Açıkça bugün dahi Anayasanın ve 27 
Mayisin gayrimeşruiyetini söylemek cesaretini 
gösteremiyenler, yeraltı faaliyetlerine esasen de
vam etmektedirler. Bu açıkça görünen sebeple 
her 4 partinin her türlü indî, şahsi ve toplum 
mülâhazalarının üstünde olan davranışlariyle 
bu kanun getirilmiş bulunuyor. 4 partiyi temsil 
eden 4 lider, böyle bir meselenin, meseleleri 
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yeraltına getireceğini düşünememişler, fakat 
bir arkadaşımız nasılsa bunu keşfetmiş... Yok
tur böyle şey arkadaşlar... Bu memlekette nispi 
temsilin ifade ettiği mânadan başlamak lâzım 
meselelere. Biz nispî temsili getirirken memle
kette her zümrenin sesinin Mecliste temsil edil
mesi esasından hareket ederek, büyük ekseriyet
lerle istediğini yaptıran birtakım grupların te
şekkül etmemesi espirisi ile hareket ederek, nis
pî temsille seçimlere gitmiş ve çok şükür ki bu
gün bu Mecliste her siyasi teşekkülün sesini du
yuracak gruplar teşekkül etmiş bulunmakta. 
Bu grupların liderleri, böyle bir vaziyeti, yer
altına girme endişesini düşünmemişler, fakat 
bu kanun çıktığı zaman meseleler yeraltına gi
recekmiş. Hayır! Zaten yeraltında. Zaten gizli 
devam ediyor. Ona dahi müsamaha etmenin, 
Türk: Milletinin temelinden varlığını ve Anaya
sanın meşruiyetini sarsacağını vicdanlarında 
ve nefislerinde duydukları için bu teklifi getir
mişlerdir. Bu teklif onun için sarihtir; onun 
için şayanı takdirdir. 

Başka bir maddede ifade edeceğim bir fikrî 
şimdi burada açıklamakta fayda mülâhaza edi
yorum : 

Muhterem Ekrem Alican Beyefendi bir if
tira rejiminin, bir tezvir rejiminin işlememesine 
işaret buyurdular ve Adliye Vekiline bir vazi
fe düştüğünü bendenize hatırlattılar. Kendileri
ne arzı cevap etmek imkânını bana bahşettikle
ri için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Hukuk anlayışım ve fikir yapımın, kendimi 
idrak ettiğim günden bugüne kadar olduğu gi
bi bundan sonra da uğrunda mücadele ettiğim 
hak ve hürriyet mefhumları noktasından adalet 
tevziinde, parti mülâhazalarını da çiğniyerek, 
adaleti tevzi etmekten başka bir istikamette te
celli etmiyeceğini bilmenizi ve buna inanmanızı 
istirham etmenin zamanı geldiğini anlıyorum. 
Her mülâhaza, her küçük menfaat, her hasis 
düşünce adalet anlayışımın çok gerisindedir. 
Partili dahi olsa adaleti tevzi ederim, adalete 
ihanet etmesi halinde... (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim toplantıya ara veril
mesi hakkında takrirler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ekseriyet kalmamıştır. Bir saat ara verilme

sini arz ve teklif ederim. 
Balıkesir 

Cihat Bilgehan 
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Yüksek Başkanlığa 

Maddelerin müzakeresinin yapıldığı şu anda, 
iftar zamanı olması dolayısiylc mevcut azalmış
tır. 

Oturuma (30) dakika ara verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Kastamonu Kastamonu 
Sabri Keskin îsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Efendim, biri bir saat, ikincisi 
de yarım saat ara verilmesine dair iki teklif var. 
önce bir saat ara verilmesine dair teklifi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Reddolundu. Yarım saat ara veril
mesine dair teklifi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Reddolundu. 

Devam ediyoruz. Buyurun, Orhan Apaydın. 

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlar; Adliye Vekili kıymetli bir hukuk
çudur, meslekdaşımdır, kendisine çok hürmetim 
vardır. Ve bir de mazimiz vardır, tanışıklığımız 
vardır. Benim konuştuğum kelimelerin mânası
nı anlaması icabederdi. Tekrar edeceğim arka
daşlar. Ben fikirlerini cesaretle söyliyen bir ar
kadaşınızım. Muhataraları da olsa yine söylerim. 

Arkadaşlar, ben şunu demek istedim: Bir 
iktidarın devrilmesine müncer olabilecek hare
ket netice hâsıl ettiği takdirde ister darbei hü
kümet olsun, ister ihtilâl olsun; bu hareket mu
vaffak olmakla, neticelenmekle meşruiyet ik-
tisabeder. Bunu umumi mânada kullandım. Me
selâ bir Fransız ihtilâli netice hâsıl etmekle mu
vaffak olmuştur, bir kırallık devrilmiştir, meş
ru bir rejimi devirmiştir, neticeyi hâsıl etmiş
tir, meşrudur. Ama onun gayrimeşruluğunu id
dia etmeye imkân yoktur, diyorum. Meşrudur 
diyorum. Bizatihi mahiyetinde, mânasında mün
demiçtir diyorum. Bunu tekrar etmeye lüzum 
yoktur. Bu hukuk lisanında böyledir. Kanunu 
yapıyoruz, tarihî hâdiselere intikal edecek, böy
le bir lâfza lüzum yoktur, diyorum. Haklıydı, 
haksızdı bunun münakaşasını menetmek hukuk 
tekniğine uyabilir, fakat gayrimeşrudur den
mez, bu yanlıştır diyorum arkadaşlar. Ben bu 
mânada konuştum. Aksi mânada söylesoydim, 
fikirlerimi yine tekrar ederdim. 

Ben, 27 Mayıs hareketi bir darbei hükümet
tir, bir ihtilâldir mânasında bir tasvipte de bu
lunmadım. Bu nevi hareketler hakkındaki hü-
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kümler bugün verilmez, tarihte verilir. İnkılâp 
mı, ihtilâl mi, darbei hükümet mi? 27 Mayıs 
inkılâbı diyoruz, ihtilâl diyoruz. (Gürültüler) 
Ben umumi mânada kullandım. Lütfen demago
ji yapmayınız. Sözlerimi bu şekilde tekrar edi
yorum. Sarih olarak tekrar ediyorum. 

Anayasa, 27 Mayıs hareketinin neticesidir, 
onun züpdesidir, onun en mükemmel eseridir. 
Onu takdir ediyorum, bir hukukçu olarak ona 
hayranlığımı beyan ederim. Bu, Meclis zabıt
larına da geçsin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Eroğan. 
KADRİ EROÖAN (Urfa) — Çok muhterem 

Başkanım, çok sayın arkadaşlarım; 
İki üç günden beri devam edeğelen bir ka

nunun tedvini üzerinde muhtelif noktai nazar
lar çarpışmaktadır. Benim inanışım, gerek ko
misyonda, gerek burada dinlediğim hatiplerden 
edindiğim intiba şudur ki, burada birbiriyle 
•çarmşan her fikir yine de vatanın ve milletin 
nef'ine acaba en hayırlısını en isabetlisini nasıl 
bulabiliriz diye bir mücadelenin dışına çıkma
mıştır, demokratik rejimlerde çok partili re
jimlerde bu çeşit tartışmaları şahsan çok tabiî 
kabul etmekteyim. Ve bunu kabul etmekte de 
faydamız vardır. («Madde üzerinde konuş» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim; 1 nci madde ne ise 
onun üzerinde konuşalım. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Evet efen
dim, onu arz edeceğim. Lütfen telâş buyurma
yın, biz de bekledik, 4 gündür. 

Muhterem arkadaşlarım; bir kanun tedvin 
ediliyor. Bu kanunun 1 nci maddesi bütün icap-
lariyle kanunun tümünü ihtiva etmektedir. Tü
mü hakkında almış olduğumuz söz, kifayeti mü
zakere takrirleriyle yerine getirilemedi. Fakat, 
1 nci maddenin bütün fıkralarını birer'birer tet
kik ve tahlil edersek, bugün Devletin ve Hükü
metin içinde bulunduğu huzursuzluk şartlarını 
izale etmek için 1 nci maddede nelerin getiril
mek istendiği tesbit edilmiştir. Onun için bu
nun dışına çıkmıyacağım. Lütfen telâş buyur
mayın. 

Evvelâ 1 nci maddede, 1 nci maddenin 1 nci 
fıkrasında, 27 Mayıs İhtilâli ve bunun hakkın
da zedeleyici mahiyette her hangi bir hareket
te, yazıda, neşriyatta bulunulmamasını temine 
çalışmaktadır. 
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Çok mufcterem arkadaşlarım; bütçe konuş

masında da Yüksek Heyetinize değil 27 Mayıs 
İhtilâlini, %1 Mayıs, 15 Ekim arasını dahi dile 
getirmekte bir fayda olmadığını arz etmiştim. 

27 Mayıs Büyük Milletimizin büyük ekseri-
yetiyle meşruluğunu Teksas'taki Coni'ye dahi 
kabul ettirmiştir. Bunun dışında hiçbir kimse 
27 31 ayısı, 27 Mayısı yapanları, 27 Mayısın isti-
natgâhı olan bu Türk milletinin istiklâlinin, is-
tibaklinin, namusunun teminatı olan Türk Ordu
sunu higbir şekilde değil zedelemek, onu okşa-
mıyan, takdir etmiyen, bağrına basmıyan hiçbir 
hareketi, düşünceyi taşıyamaz, taşımış olursa 
millî varlığına kendisi ihanet etmiş olur. 

Konuşmaların bâzıları tahrik edici mahiyet
te oldu- Karşılıklı olarak üzüntülü hâdiseler ol
du. Bütün bunları bu çatının dışında görmek da
hi istemezdim. Biz, bugün millet olarak vatanı
mızın ve milletimizin içinde bulunduğu dert ve 
dâvaların kökünden halledilmesini istiyorsak, 
partilerimizi ve bundan sonra gelecek siyasi ha
yatımızdaki' menfaatlerimizi bile bile ayak altı
na alarak, vatanın âli menfaati için samimiyet
le kucaklaşmak mecburiyetinde Olduğumuzu bir 
iman halinde bilmemiz zaruridir, muhterem ar
kadaşlarım. Bunun aksi düşünüldüğü zaman, pek 
çok arkadaşlarım haklı olarak temas ettiler, bü
yük milletimizin şu mukaddes çatıdan ve sizler
den hukuk Devleti, kanun rejimi adma bekle
diği faydalan biraz da çiğnemek olur. Ama aziz 
arkadaşlarım, biz, vatanın ve milletin büyük 
dert ve dâvalarını dile getirip, tedbirlerimizi 
vaz'ederken tedbirlerimizde adaletten ve husu
siyle Anayasaya ruh veren dibace kısmındaki 
anlayıştan asla vazgeçemeyiz. Ben 1 nci madde
yi biraz noksan görüyorum. Şimdi takdirlerimi
ze arz edeceğim. 

Dibacenin birinci kısmında Anayasa der ki: 
«Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hür
riyetleri için savaşmış olan Anayasa ve hukuk 
dışı tutum ve davranışlariyle meşruluğunu kay
betmiş bir iktidara karşı» - Demokrat Parti ik
tidarına karşı demiyor, dikkat buyurun lütfen • 
«bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 
27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti». 

Aziz ve muhterem arkadaşlanm; çok ciddî 
bir konu üzerindeyiz. Hükümet titriyor, muha
lefet partileri de iktidar partileri kadar vatanın 
selâmeti için titriyor. 22 Şubat vakasını unut
mak mümkün değil. Hele Devlet idaresinde sa-
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çını ağartmış insanlar olarak bunu gormemezlik-
ten gelmek, hiçe saymak, akılsızlığın karşılığı 
olur. Titriyoruz üzerine, tedbir almak istiyoruz. 
Huzursuzluğu kaldıralım, huzuru temin edelim. 
Bir defa şu İhtilâli yapmış olan vat/an çocukla
rını, ben Adalet Partililerle kardeş Olarak ilân 
ediyorum. Lütfen beni kendilerine kardeş kabul 
etsinler. Türk Milletine o kahraman çocuklar 
emanettir. 27 Mayısı büyük bir vedia olarak mil
let olarak korumaya mecburuz. Bu da bir va
kıa. Ama aziz kardeşlerim çok ciddî bir mesele
ye geliyorum. Anayasanın dibace kısmında de
nemez miydi ki, «Demokrat Partiye karşı diren
me hakkı»? Hayır, onlar ilân etti.. Bu hareket 
hiçbir zümreye ve partiye karşı değildir. Had
dizatında o, iktidara karşıdır ve o iktidar yıkıl
mıştır. 

Çok istirham ediyorum sizlerden, Muhterem 
Başvekil huzurunuzda. Bugün kendisinin öyle 
büyük âşıklan vardır ki, bıçağın altına yatır
sanız kesseniz yine «İsmet Paşayı takdir ede
rim.» der. 

Bugün biz kalkar da bu milletten milyonlar
ca insanı Demokrat Partili olarak hatası olan
ları, 10 yıl mesuliyet taşıyanları... Zimamdarlan 
kasdetmiyorum, onlaıı ihtilâlciler ve inkılâpçı
lar kanuna teslim etmişler, cezalarını çekmiş
lerdir. Hattâ Türk ulusu adına verilen o karar
lan konuşmak dahi doğru değildir, çünkü Türk 
Milleti namına verilmiştir. Ama, geride kalan 
milyonlarca vatandaş vardır. Bilhassa muhte
rem Başvekilime duyurmak isterim: «Sen ölün
ceye kadar Demokrat Parti kelimesini anmıya-
caksm, Demokrat Partiliyim, demiyeceksin» di
yen bir kanun olmaz ama, her kim olursa olsun, 
hiçbir zaman, Türk milletinin iradesine iktiran 
etmiş olan 27 Mayıs İhtilâlini, Türk Anayasa
sını ve ihtilâli yapanlan ve o ihtilâle sebebiyet 
verenlerin Türk milleti namına mâruz kaldıkla
rı, cezaî takibat ve kararları, dile getiremez. Fa
kat milyonlarca insana, «Sen bir inanış halinde 
yüreğinde taşıdığın on yıllık akideni ölünceye 
kadar ağzına almıyacaksm.» dersek, aziz kardeş
lerim, çok muhterem heyet, çok korkuyorum ki, 
kanundan beklediğimiz hayırlı huzur neticesini 
elde edemeyiz. 

Bir tatbikatçı olarak en az üç, beş milyon 
vatandaşın emrinde çalışmış bir insan olarak, 

J eğer hakikaten vatan sathında, gönlümüzün 
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çarptığı gibi birbiri ile kardeşçe öpüşmesini, ku
caklaşmasını arzu ediyorsak, ben istirham edi
yorum, madde lâzımdır. İçinde bulunduğumuz 
sıkıntılar malûmdur. Demokratik rejim değil, 
Devletin ,milletin bekası tehlikededir, kabul edi
yorum. Bu bakımdan çok istirham ediyorum, 
maddenin içine sokulmuş olan (Demokrat Par
ti) kelimesinin çıkarılmaması (âcizane kanaa
tim, çok samimî duygularım, odur ki,) fayda ye
rine ihtilâtlar yapabilir ve pek çok huzursuzluk
lar doğurabilir, beklediğimiz neticeyi alamayız. 
Yüksek takdirlerinize hürmetlerimle arz ederim. 

'BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Ben fıkra
lar üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Hepsini beraber okuduk, zaten. 
Hangi fı'kra üzerinde konuşacaksanız söyleyin. 
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ilgili resim, 'hatırat, röportaj yayanlar ^çya be
yanat verenler» 

Mahkûm olan şalhıslar, mahkûmiyetlerine 
müncer dlan suçun cezasını çekiyorlar. Madde
nin umumi müzakeresinde arkadaşlarım açıkla
malar yaptılar, bu maddenin şevkine muOıata'b-
olan zevat esasen cezalandırılmıştır. Onların ce
zalandırılmasına müncer olan fiiller birer birer 
tespit edilmiştir, ondan sonra cezaya müstahak 
olmıyanlarm da fiilleri tespit edilmiştir. Suç 
teşkil eden fiiller tesbit edilmiş, Tahkikat Ko
misyonu ve Yüksek Adalet Divanından geç
miştir. Bundan sonrası «her hangi bir şaîısı öv
me» nin suç teşkil etmesi kanaatime göre bîr 
fazlalık. Bu kanunun müdafileri tarafından ile
ri sürülen, her hangi bir kimsenin şaihsını hedef 
tutmadan, bu insanın şu veya bu şekilde iyi in
san olduğu yolundaki 'kanaatlerine mânı 'ola
cak 'hükümler kanaatimce (bir aykırılık olacak
tır. Suç teşkil eden fiil zaten cezalandırılacak
tır. Bunun dışında kalan temiz kısmının, mese
lâ «Bu fiili iyi bir hareketti, memlekete şöyle 
bir eser kazandırdı.» demenin artık suç teşkîî 
edemiyeceğine kaani (bulunuyorum. Bu bakım
dan Yükseik Meclise takririmi veriyorum. Bu 
maddedeki «mabıkûm edilenlerin mahkûmiyetle
rine esas teşkil eden fiillerini» diyen kısımdan 
gerisinin maddeden çıkarılmasını teklif ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; "madde tetkik edi
lirse bunun fazlalığını takdir edeceğinizden 
emin 'bulunuyorum. «Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına, Coşkun Kırca. 
GEÇÎCl KOMİSYON ADINA COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
önümüzde bulunan bent hiçbir suretle 27 Ma
yıs 1960 Devrimi ile gayrimeşru olduğu için 
devrilen iktidar zamanında yapılmış olan işle
rin bizatihi bir iş olarak ele alınıp bir realite
nin belirtilmesini tecrim eden bir madde değil
dir. Bu gibi, önünüzde bulunan madde, sakıt 
iktidarın mensubu olduğu için mahkûm olan 
şahıslann mücerret şu veya bu vasfını övme
yi tecrim eden bir madde de değildir. Falanca 
şahıs iyi bir aile babası idi, filânca şahıs bir 
edip kişi idi, falanca iyi bir iktisatçı idi, ba
şında bulunduğu Bakanlıkta faydalı işler 'gör
müştü gibi, bunları meneden, tecrim eden bir 
madde karşısında değiliz. Maddenin iyice okun-

MUSTAFA KAPTAN ('(Devamla) — 'Çok 
mulhterem arkadaşlarım, devanı eden müzake
reler neticesinde, çetin müzakereler birçok ar
kadaşımızı yormuş olacak ki, salon bir hayli 
boşaldı. Ben maddenin tümü üzerinde beyan
da bulunmak istemiyorum. Onun için doğrudan 
doğruya öze geçmek niyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, maddenin tümü üze
rinde akademik bir beyanda bülunmaktansa, bu 
maddeden bir «kısmın değiştirilmesi gerektiği 
'hususunun esbabı mucibesini dilim döndüğü 
kadar arkadaşlarıma na'kle çalışacağım. 

Birinci .maddenin (B) bendinin sonuna ya
kın şu kısmı var: «ya'hut şahıslarını övenler ve
ya neticelenmiş hazırlık, ilk son tahkikat veya 
infaz safhalariyle ilgili resim, hatırat, röportaj 
yayanlar veya beyanat verenler.» 

Şimdi bu kısmın tümü üzerindeki durumu
nu gözden geçirelim. 

«(B) 27 Mayıs 1960 devrimini zedeleyecek 
şekilde : 

Bu Devrimin neticesi olarak Yüksek Adalet 
Divanınca veya sair kaza mercilerince verilmiş 
ve kesinleşmiş- olan 'karar ve 'hükümleri, söz, 
yazi, 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 
malhkıımiyetlerine esats teşkil eden fiillerini ya
hut şahıslarını, Övenler veya neticelenmiş Ihazır-
bk, ilk, son tahkikat veya infaz safhalariyle 
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ması takdirinde teorim edilen şeyin şu olduğu
nu anlarız : Sakıt iktidar mensubu olması dola-
yısiyle mahkûm olmuş bir şahsı tebcil etmek, 
idealize etmek, mistifie etmek bir suç olarak 
telâkki edilmiştir. Misal şudur; dün komisyon
da söylediğim aynı misali arz edeceğim. Fa
raza, Sarıyar Barajının yerinde yapılmış bir ya
tırım hareketi olduğunu söylemek; filânca 
zat malikimi olmuş zevattan da olsa, o zat 
Sarıyar Barajının yapılmasına çalışmakla iyi 
bir hizmet ifa etti demek, bu madde muvace
hesinde suç değildir. Ama Sarıyar Barajı ya
pıldığı için onu yaptıran filânca zat tebcil edil
melidir denirse, işte o bir suç olacaktır. Çün
kü, bir insanın tebcil edilmesi, o insanın biza
tihi mücerret bir hareketini ele almak sure
tiyle olmaz. Bin insanın tebcil edilmesi, an
cak ve ancak, muhtelif sahalardaki hareketle
rinin muhasebesi neticesinde ortaya çıkacak bir 
sonuçtur. Sarıyar Barajını yapan bir kimse 
büyük bir hizmet ifa etmiş olabilir. Ama, sırf 
Sarıyar Barajını yaptı diye bir şahsı tebcil 
edecek olursak böyle bir hareket o şahsın 27 
Mayıs Devrimiyle ıskatı ve o Devrimin kurdu
ğu kaza mercilerinde ma'hkûm olması ve bir
çok hareketlerinin suç sayılması karşısında, sırf 
Sarıyar Barajını yaptı diye bu suçlarını gör
memek veya hattâ makbul görmek mânasına 
gelebilir. 

îşte muhterem arkadaşlarını, bu itibarla 
benden evvel konuşan arkadaşımın «mahkûmi
yet sebebi teşkil etmiş olan fiiller dolayısiyle» 
ibaresinin ilâvesi (hakkındaki fikirlerine Geçici 
Komisyon olarak katılmamıza imkân yoktur. 
Çünkü, mahkûmiyet sebebi teşkil etmiş olan, . 
bilfarz Tahkikat Komisyonunun kurulması : 
Elbette ki bu hareketi övme bahis konusu 
değil. Bu hususr zaten aynı maddenin (B) 
bendi ile menedilm'iş. Ama mahkûmiyeti sebep 
teşkil etmemiş olan Sarıyar Barajını yaptı, 
onun için tebcil ediyorum 'dendiği anda, bu o 
zatı tebcil için -kâfi sebebolsa, o zaman onun 
kötülükleri'kötülük değildi, suç değildi mânası 
aşikâr surette tezaüıür eder. Bundan dolayı ko
misyonunuz bu ilâvenin aleytarıdır. 

MUSTAFA 'KAPTAN ('Sinop) — Müsaade 
buyurursanız bu mâruzâta iki kelime ile cevap 
vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok aziz 

arkadaşlarım, bir insan melek dahi olsa bütün 
hayatı boyunca mutlaka 'her fiilinde isabetli 
hareket etmiş, doğru iş yapmış olamaz. Ben 
yer yüzünde bütün hareketlerinde isabet ettiği
ni, hiçbir hata yapmadığını iddia edecek bir 
fert tanımıyorum. Şu 'halde her hangi bir hare
ketle bir suç işlenmiş de sonra bütün hayatı bo
yunca iyi hare'ketler yapmışsa bu şahsı teerim 
etmiyecek miyiz? Şöyle bir ışey düşünün. En 
muhterem bir insan seçi'm donunda seçilir, in
sanlık bakımından ha'kükaten iyi bir mevkii 
vardır. Bu insan gelir, birisine tokat vurur. O 
insanı iyi insandır diye şu (hâdisede teerim et
miyor muyuz? Faikat böyle bir suçtan teerim 
edilen insanın mutlaka bütün hareketlerinin de 
kötü olacağı 'düşünülemez. Benim maksadım bu. 
Kendi fiillerinden dolayı cezalandırılmış ta sa
bık idare zamanında iyi hareketleri olmuş bir 
insan, -ki her insanın iyi ve kötü hareketleri 
olabilir- Demokrat Partfei idaresine katılmış ol-
masiyle o İdarenin A dan Z ye kadar kötü ol
ması lâzımgelmez. Bu kervan içine (katılmış ne 
insanlar var, bu insanlara sırf bu kervana ka
tıldılar dîye kötü demek doğru değildir. Bi
naenaleyh bir hareketiyle bir kötülük işlemiş 
olan bîr insanın bütün diğer iyi hareketlerini 
ortadan kaldırmak hangi in'sanlık ile kabili te
liftir? Kötülük yapıldığı yerde cezalanmıştır. 
iyilik yapıldığı 'zaman da bunun mükâfatı gö
rülmelidir. Benim demek istediğim şey budur. 

Arkadaşım kalkmış bir misalden bahsedi
yor. Bir insan, bir Sarıyar Barajı ile değil, ha
yatı boyunca işlediği bütün hata ve sevapları 
ortaya çıkarılarak hangisi fazla ise ona göre iyî 
veya kötü damgası ile damgalanır. («Mahkeme 
kararını vermiş» sesleri) Bir te'k fiilden mah
kûm etmiş. 'Tasavvur ediniz ki, bir adam yüz 
tane eser yapmış, yüz tane kanun çıkartmış, şu 
veya bu şekilde memlekette muazzam ıslahat 
hareketleri başarmış, ama bir gün gelmiş bîr 
hata işlemiş ve kanun onu mahkûm etmiştir. Şu 
halde bir suç işledi diye onun bütün iyiliklerini 
ortadan kaldırmak bu kanun muvacehesinde 
mümkündür. Benim istirhamım o dur ki Arka
daşlar istical göstermeden okusunlar, eğer bu 
mâna çıkmıyorsa mesele yok. Yoksa ceffel ka
lem bunun reddi lâzımdır diye bir beyanda bu
lunmak bu Parlâmentonun ağırbaşlılığı ile ka
bili telif değildir. Tetkik edip böyle değil der-
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lerse biz de kendileriyle beraberiz. Maruzatım , 
bundan ibarettir; 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Çok muhterem arkadaşla
rım, benden önce konuşan Sayın arkadaşımdan 
farklı bir fikir ifade ettiğimi sanmıyorum. Tek
rar edeyim, maddeyi dikkatle okuyalım. (B) 
bendi şöyle başlıyor : «27 Mayıs 1960 devrimini 
zedeliyebilecek şekilde : » ve devam ediyor : 

«Bu devrimin neticesi olarak Yüksek Adalet 
Divanınca veya sair kaza mercilerince verilmiş 
ve kesinleşmiş olan karar ve hükümleri, söz, yazı, 
haber, havadis, resim, karikatür ve sair vasıta ve 
suretle kötüliyenler veya üstü kapalı da olsa mâ-
tufiyeti belli olacak şekilde kötülemeye çalışanlar 
veya mahkûm edilenlerin mahkûmiyetlerine esas 
teşkil eden fiillerini yahut şahıslarını öven
ler...» Mücerret şahıslarını övenler değil, 
aziz kardeşim. İyi bir babadır, şu hizmeti 
yapmıştır, şu yatırımı yapmıştır. Bütün bu hiz
metleri yapmıştır demek suç değildir. Bu bakım
dan, komisyon beşerî zaruretlerin ve insani duy
guların aksine bir madde getiriyor fikrinde İs
rar etmemenizi rica ederim. Burada sadece mü
cerret bir fiili ele almak suretiyle, bu fiil vesile
siyle, o zatın bu mücerret fiilinden gayrı diğer 
bilcümle fiilleri, kendisinin kötü olduğunu orta
ya koyan ve bu sebeple mahkûmiyet kararma 
konu olmuş fiillerini mazur göstermek veya bun
ları makbul fiiller olarak ele almak tecrim edil
miştir. 

Tekrar ediyorum: Sarıyar Barajını yapmak 
bir hizmettir, falanca kişi bu hizmeti yapmıştır, 
demek mümkündür. Fakat Sarıyar Barajını va-
pan kimse tebcil edilmelidir demek mümkün de
ğildir. Çünkü - kendi söyledikleri gibi - insanlar 
hakkındaki nihai hüküm, hayatlarındaki bütün 
fiillerin muhasebesi yapılarak ortaya çıkacağma 
göre, bu zatların mahkûmiyet sebebi teşkil etmi-
yen mücerret bir hizmetlerini ele alarak diğer 
kötü fiillerini unutturmak mahiyetindeki hare
ketler - raddenin (B) bendinde ifade edildiği 
gibi - 27 Mayıs 1960 Devrimini zedeliyecek ha
reketlerdendir. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Türkay. 
TAHSİN TÜRKAY (Sivas) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, memlekette huzuru sağlamak 
maksadiyle getirilen bu kanunun müzakeresi sı- I 
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rasmda birtakım ihtilâflara meydan vermemek 
için gerekli hassasiyeti göstermek mecburiyetin
deyiz. Bu fikrimi izah etmek için İnkılâptan son
ra, 27 Mayıs İnkılâbından sonra halen mer'i olan 
Ceza Kanununun 161 nci maddesinin tatbikini 
kısaca hatırlatmak isterim. Hepiniz biliyorsunuz 
ki, esefle söyliyeyim ki, memleketimizde ihtilâl
den sonra münfesih Demokrat Partililer hakkın
da bir kampanya açılmış, birtakım iftira ve tez
virlerle birçok vatandaşlar aylarca hürriyetlerin
den mahrum edilmiş, işlerinden çıkarılmışlardır. 
Bunu teyit için Millî Birlik Komitesinin 32 sa
yılı Kararından bahsetmek isterim. İhtilâlin aka
binde çıkarılan 32 sayılı Karardan sonra açıkça 
görülmüştür ki, bir intikam hissiyle, partizan 
hislerle tahrikler yapılmış ve o zaman Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Başkanlığı teşkilâta gön
derdiği bir tamimle bu kabîl hareketlerin, tah
rik, iftira ve ihbarların yapılmamasını istemişti. 
Ama arkadaşlar, maalesef ve maalesef bu ihbar
lar yapılmış, birtakım küçük hesaplarla birçok 
masum insanlar hürriyetlerinden edilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, 161 nci maddenin tatbiki 
birçok haksızlıklara meydan vermiştir. Bir avu
kat olarak şunu söyliyebilirim : Sivas'ta bir gü
müş on liralığı almıyan bir insan günlerce hür
riyetinden mahrum kalmıştır. O halde aziz arka
daşlar, bu husus bu kanundan çıkarılmazsa, bin
lerce vatandaşı şu veya bu itham altında hürri
yetlerinden mahrum etmek imkânı vardır. 

önümüzde mahallî seçimler var. Bu seçim
lerde kanunun ters taraftan işlemesi imkânı var
dır. Bunun için bu gibi ihtilâtlara meydan ver
memek bakımından bâzı düzeltmelerin yapılma
sını istemekteyiz. Bu hususta Başkanlığa bir tak
rir takdim ediyorum. 

Misal olarak arz edeyim ; Kanunun A ben
dinde «Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davra-
nışlariyle meşruluğunu kaybettiği Türkiye Cum
huriyeti Anayasasiyle de tesbit edilen Demok
rat Parti iktidarına karşı direnme hakkını kul
lanarak, normal demokratik rejimi bütün temi-
natiyle lûırmak amaciyle, Türk milletinin ger
çekleştirdiği 27 Mayıs 1960 Devrimini, söz, yazı, 
haber, havadis, resim, karikatür veya sair vasi-, 
ta ve suretlerle, yersiz, haksız veya gayrimeş-
ru gösterenler veya üstü kapalı da olsa mâtu-
fiyeti belli olacak şekilde böyle göstermeye çalı
şanlar ;» bu maddede suç unsuru olarak devrimi 
haksız surette L'.edeleyici hareketlerden bahse-
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diyor. Kanunun birinci maddesinin A fıkrasın
da böyle dendiği halde buyurun bir de E fıkra
sını dinleyin, bu fıkrada deniyor ki, «Mensubol-
duklan partinin, feshedilmiş Demokrat Partinin 
devamı olduğunu ileri sürenler veya her hangi 
bir parti lehine bu tarzda faaliyet gösteren ve
ya propaganda yapanlar...» 

Arkadaşlarım, E fıkrası Anayasanın dibace
si ile aykırılık teşkil eder, bu kanunun birinci 
maddesinin A fıkrası ile de tezat teşkil etmekte
dir. Çünkü kanunun gayesi 27 Mayıs İhtilâlini 
zedeleyici hareketlere, söz, yazı, karikatür ve sai
re suretiyle zedelemelere mâni olmaktır. Yoksa 
müstakillen 27 Mayıs hareketini zedelemiyecek 
surette her hangi bir hareketin, bir sözün suç sa
yılması bu kanunun maksadiyle kabili telif de
ğildir. Onun için bu fıkrada hiçbir suretle 27 
Mayıs İnkılâbı zedelenmediği halde, kanunun 
gayesinden tamamen uzaklaşılmış ve yeni bir 
suç ihdas edilmiştir. Onun için E fıkrasının tadi-
liyle A fıkrasındaki unsurun, yani 27 Mayıs ha
reketinin söz, yazı ve saire ile zedelenmesi unsu
runun bu E fıkrasına eklenmesi şartını Yüksek 
Heyetinize teklif ediyorum ve bu hususta 
Yüksek Başkanlığa bir takrir veriyorum. 

Bir husus daha var, aziz arkadaşlarım. Bi
rinci maddenin A bendinde açıktan açığa İnkı
lâbı zedeleyici hareketlerden bahsediliyor ve 
bunlar suç sayılıyor. Aynı hal dikkat ederseniz 
birinci maddenin D fıkrasında da var. «27 Mayıs 
1960 Devrimini yersiz, haksız veya gayrimeşru 
gösterecek surette, feshedilmiş Demokrat Parti
nin iktidarını övenler veya müdafaa edenler...» 
deniyor. Halbuki aynı şey A bendinde de var : 
«Türk milletinin gerçekleştirdiği 27 Mayıs 1960 
Devrimini, söz, yazı, haber....» suç sayılmakta
dır. A fıkrasında açıktan açığa aynı suçları say
dıktan sonra bunları ikinci defa tekrar edip D 
fıkrasına konması maksadını biz anlıyamadık, 
bu bakımdan fıkradan çıkarılmasını teklif edi
yorum ve bu maksatla hazırladığım takriri Baş
kanlığa takdim ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; yine kanunun A 
fıkrasına döneceğim. A fıkrasının sonunda şöyle 
bir ibare var : «27 Mayıs 1960 Devrimini söz, 
yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya sair-
vasıta ve suretlerle, yersiz, haksız veya gayri
meşru gösterenler veya üstü kapalı da olsa mâ-
tufiyeti belli olacak şekilde böyle göstermeye ça-

3 . 3 . 1962 0 : 2 
lisanlar;» deniliyor. Kabul buyurursunuz ki, 
«üstü kapalı da olsa, mâtufiyeti belli olacak şe
kilde» ibaresi birçok ihtilâta meydan verecek
tir ve belki de hiçbir suretle 27 Mayıs İnkılâ
bını zedelemiyen bir söz ve bu sözün masum sa
hibi mahkûm ettirilecektir. 

Arkadaşlarım, bu hususun da değişmesi için 
birkaç arkadaşımla beraber bir takrir verdik. 
Bunun da kabulünü Yüksek Heyetinizden is
tirham ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir, 
hepinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren 
ASIM EREN (Niğde) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Efendim, birinci madde üzerin

de bâzı değiştirgeler var, bunları sıra ile okuta
cağım. 

Muhterem Başkanlığa 
Teklif edilen kanunun birinci maddesi; 
1. Meşru bir zaruret olmadığı halde; fer

dî hak ve hürriyetleri ağır surette takyideder 
mahiyeti itibariyle antidemokratik olduğundan; 

2. Anayasanın 11 nci maddesinde yazılı te
mel hakların özünü, 21 nci maddesinde yazılı 
akademik hürriyeti, 22 nci maddede yazılı mat
buat hürriyetini ihlâl etmesi dolayısiyle Anaya
saya mugayir bulunduğundan, 

3. İhdas edilmek istenen suçun maddi un
surunun vazıh olmaması sebebiyle, Ceza Huku
kunun (Kanunsuz suç olmaz) prensibine muha
lif olduğundan, 

Mezkûr maddenin tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Orhan Apaydın 

Meclis Başkanlığı Yüksek Makamına 
Huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanu

nun 1 nci maddesinin (A) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Balıkesir 
Cihat Bilgehan M. Şükrü Çavdaroğlu 

Balıkesir Aydın 
Kaya Bulut Reşat özarda 

Madde 1. — (A) : Anayasa ve hukuk dışı 
tutum ve davranışlariyle meşruluğunu kaybetti
ği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile tesbit edi
len bir iktidara karşı direnme hakkını kullana
rak normal demokratik rejimi bütün teminatı 
ile kurmak amacı ile Türk milletinin gerçekleş-
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tirdiği 27 Mayıs 1960 Devrimini söz, yazı, ha
ber, havadis, resim, karikatür veya sair vasıta 
ve suretlerle yersiz, haksız veya gayrimeşru gös
terenler veya mâtufiyeti açıkça belli olacak şe
kilde böyle göstermeye çalışanlar. 

Yüksek Başkanlığa 
51 sayılı kanun tasarısının birinci maddesi

nin (A) bendinin aşağıdaki şekilde tashih ve 
tadilini arz ve teklif ederiz. 

Maddenin son cümlesindeki; «üstü kapalı da 
olsa mâtufiyeti belli olacak şekilde böyle gös
termeye çalışanlar» kısmının «üstü kapalı da 
olsa mâtufiyeti açıkça belli olacak şekilde böyle 
göstermeye çalışanlar;» 

Sivas 
Tahsin Türkay 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

Bolu 
Fuat Ümit 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

Ordu 
Ata Bodur 

Sivas 
Reşat Turhan 

Tokat 
Mehmet Kazova 

Diyarbakır 
Adnan Aral 

Sivas 
Güner Sarısözen 

Hatay 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

Kars 
Kemal Kaya 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanu

nun birinci maddesinin (B) bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Balıkesir 
Cihat Bilgehan Mathat Çavdaroğlu 

Balıkesir Aydın 
Kaya Bulut Reşat özarda 

«MADDE 1. — (B) : 27 Mayıs 1960 Devri
mini zedeliyebilecek 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 va
sıta ve suretlerle kötüleyenler veya mâtufiyeti 
açıkça belli olacak şekilde kötülemeye çalışan
lar veya mahkûm edilenlerin mahkûmiyetlerine 
esas teşkil eden fiillerini veya bu fiilleri sebe
biyle şahıslarını övenler veya neticelenmiş, ha
zırlık, ilk, son tahkikat veya infaz safhalariyle 
ilgili resim, hâtırat, röportaj yayanlar veya be
yanat verenler.» 
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Meclis Başkanlığına 

51 sayılı kanun tasarısının 1 nci madde (B) 
bendinin aşağıdaki şekilde tashih ve tadilini arz 
ve teklif ederiz. 

B) 27 Mayıs 1960 Devrimini zedeliyecek 
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 kötüleyenler veya üstü ka
palı da olsa mâtufiyeti belli olacak şekilde kö
tülemeye çalışanlar veya mahkûm edilenlerin 
mahkûmiyetlerine esas teşkil eden fiillerini ve 
bu fiillerle ilgili olarak şahıslarını övenler veya 
neticelenmiş hazırlık, ilk, son tahkikat veya in
faz safhalariyle ilgili resim, hâtırat, röportaj 
yayanlar veya beyanat verenler. 

Sivas 
Tahsin Türkay 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

Tokat 
Mehmet Kazova 

Bolu 
Fuat Ümit 

Kars 
Kemal Kaya 

Sivas 
Reşat Turhan 

Diyarbakır 
Recai îskenderoğlu 

Diyarbakır 
Adnan Aral 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

Ordu 
Ata Bodur 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan Anayasa nizamını, 

millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hak
kında kanun lâyihasının birinci maddesinin 
(B) bendinin; «yahut şahıslarını övenler veya 
neticelenmiş hazırlık, ilk, son tahkikat veya in
faz safhalariyle ilgili resim, hâtıra, röportaj ya
panlar veya beyanat verenler» şeklindeki son 
kısmının metinden çıkarılmasını teklif ediyo
rum. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan tasarının «D» bendi «A» 

bendinin tekrarından ibarettir, hükümler aynı
dır. Bu fıkranın çıkarılmasını arz ve teklif ey
leriz.' 

Sivas Sivas 
Reşat Turhan Tahsin Türkay 
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Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanu
nun 1 nei maddesinin (D) bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Balıkesir 
Cihat Bilgehan Mithat Çavdaroğlu 

Balıkesir 
Kaya Bulut 

MADDE 1. — (D) : 27 Mayıs 1960 Devri
mini yersiz, haksız veya gayrimeşru göstermek 
maksadiyle feshedilmiş bulunan Demokrat Parti 
iktidarının devrime sebebiyet veren ve suçlulu
ğu sabit olan son tutumunu övenler veya müda
faa edenler. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nei maddenin diğer fıkralarında (27 Ma

yıs Devrimini gayrimeşru göstermek ve bu dev
rimi rencide etmek) unsurları mevcudolduğu 
halde aynı maddenin (E) fıkrası mutlak olarak 
yazılmıştır. (E) fıkrasında da bu unsura yer 
verilerek maddenin vuzuha kavuşturulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Sivas Erzincan 
Tahsin Türkay Sadık Perinçek 

Başkanlığa 
Anayasamızın başlangıç; kısmının ikinci fık

rasında : «Anayasa ve hukuk dışı 'tutum ve 
davranişleriyle meşruluğunu kaybetmiş bir 
iktidara 'karşı direnme 'hakkını kullanarak 
27 Mayıs Devrimini yapan Türk Milleti» diye 
«ari'h bir Hınktım mevcut iken ve bu İhtilâlin 
hiçbir şahsa, zümreye ve 'hususiyle partiye kar
şı olmadığı açıklanmış ve hüküm de Iböylece 
tesbit edilmiş iken maddedeki Demokrat Par
ti tâbirinin çıkarılmaması hem Anayasanın 
ruftı ve mânasını zedel'iyecek, 'hem de hüsnüni
yetli 'birçok vatandaşları pek 'büyük mağdu
riyete sevk edecektir. 

Bu balkımdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Urfa 
Kadri Eröğan 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun müta
lâasını almak ve oyunuza sunmak üzere birin
ci değiştirgeyi teikrar okutuyorum. 

(Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'm 
önergesi tekrar okundu) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÎ RI
ZA AKBIYIKOÖLU (Uşak) — İştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmemekte
dir. Bu takriri reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul Etmiyenler... Reddolunıdu. 

İkinci değiştirge, 
(Cihat Bilgehan ve arkadaşlarının ('Huzuru 

bozan) diye başlıyan önergesi teikrar okundu.) 
OEÇİCt KOMİSYON (SÖZCÜSÜ ALİ RI

ZA AHBIYIKOÖLU (Uşak) — İştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN -— Komisyon iştirak etmemekte
dir. Bu önergeyi reyler'in'ize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 75 e karşı 140 
oyla reddedildi. 

BAŞKAN -— Üçüncü değiştirgeyi tekrar 
okuyoruz. 

(Talhsin Türkay ve arkadaşlarının önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN - - Komisyon iştirak etmiyor. De
ğiştirgeyi ^oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul adilim e mistir. 

(Cihat Bilge'han ve arkadaşlarının ikinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon İştirak etmiyor. 
Değiştirgeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Sivas Tahsin Türkay ve arkadaşlarının 
(B) bendiyle ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN •— Komisyon iştirak etmiyor. De
ğiştirgeyi oyunuza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 'Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÎ RI
ZA AKBTYIKOĞLU (Uşa<k) — Etmiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Ka/bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir; 

(Sivas Milletvekili Reşat Turhan ve Tah
sin Türkay'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALI RI
ZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — Etmiyoruz. 
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BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilme
miştir. 

(Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 
arkadaşlarının üçüncü önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA AK-
BIYIKOĞLU (Uşak) — Etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Ka'bul etmiyenler... 
Kaıbııl edilmemiştir. 

(Tahsin 'Türkay ve Sadi'k Perinçek'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... 
KOMİSYON ADINA AL!İ RIZA AKBI-

YTKOĞLU (Uşak) — iştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

Teklifi İkabul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

(Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu husus, daha evvelki tak
rirle reddedilmiş olduğundan ayrıca oyunuza 
sun mıyac ağım. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Takrir sahihi 
olara'k arz edeyim, eski teklif ile bunun hiç
bir ilgisi yoktur. 

BAŞKAN • - Cihat Bilgehan'ın teklifinde 
bulunduğu ve o da reddedildiği için yeni has
tan oylamaya ihtiyaç, görmüyorum. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde aynen te'krar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Ka'bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde. 2. — Türkiye Cumhuriyetinin, Ana
yasa ile tesbit edilmiş temel vasfı olan insan 
hak ve hürriyetlerine dayanan çiok partili de-
moikratik nizamı, söz, yazı, haber, havadis, re
sim, karikatür veya sair vasıta ve suretlerle, 
zedelemeye veya tehlikeye düşürmeye matuf 
olaraik kö'tüliyenler veya hu nizamın Türki
ye'de yürütülemiyeeeği yolunda propaganda 
yapanlar hakkında, fiilleri daha ağır İbir ce
zayı gerektirmediği takdirde, 'birinci madde
de yazılı cezalar uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyenler : Sayın öiyase'tt'in Karaca. (Yok ses
leri.) Sayın Osman Sabri Adal. 

OSMAN SABRI ADAL (İzmir) - - Muh
terem arkadaşlar, 

Huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğiın. İçin
de bulunduğumuz olağanüstü ve tarihî du
rum karşısında demokratik rejimin korunması 
ve temel müesseselerinin bir an evvel 'kurul
ması için 4 parti liderinin müşterek teklifi 
karşısında bu tasarı ile şahsan heraher oldu
ğumu arz etmekle İktifa edeceğim. 

Yalnız umumi konuşmalar sırasında ta
sarının İkinci maddesindeki -'demokratik ni
zam ile alâkalı çok önemli bulduğum bir iki 
nokta üzerinde izin verirseniz görüşümü acık
lıya cağı m. 

Gökhan Evliya oğlu arkadaşımız uzun ko
nuşması sırasında sahiplerinden bulunduğu 
bir gazetede son günlerde neşredilen bir yazı 
serisi üzerinde ısrarla durdu. Bu fikirlerin 
memleket efkârınca bilinmesinde büyük fay
dalar olduğunu ileri sürdü. Bu noktada ken
disi ile beraberim. Gerçekten tarihî hakikatle
rin millet önünde ve biflhassa hu kürsüden 
açıklanmamasını Iben de 'faydalı bulmaktayım. 

Neşriyatın kesilmesi bir talihsizlik olmuş
tur. Keşke bu yazı serisi devam etse İdi de 
gerçekler adı altında hangi karanlık maksat
ların, memleketin en buhranlı günlerinde ış
tıra]) İçinde çırpman Türk Milletinin ve in
kılâp Rejiminin arkadan nasıl vurulmak is
tendiği, bütün çıplaklığı ile ontaya çıkmış 
olurdu. . 

Muhterem ar'kadaşlar, 
Ben burada sizi önemli bir kanunun .mü- . 

zakeresi sırasında mazinin tarihî günlerine gö
türerek fazla işgal etmiyeceğim. Badece bu 
hatırat serisinin sayın muharririnin o tarihler
deki maceralı hayatı ve düşünceleri hakkın -
da 'bir iki küçük açıklama yapmama Gökhan 
Evliyağolu arkadaşımız âdeta beni teşvik et
miş oldular. 

Arkadaşlarım, 
O devri yaşıyanlar bu maceraları ve ma

ceracıları çok iyi hatırlarlar, Gökhan Evliya-
oğlu arkadaşımız, o zaman pek küçüktüler, 
vakıaları hâdiseleri iher halde kulaktan duy
dular veya maksatlı yayınların baskın tesiri 
altında kaldılar. 
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Bugün Türk umumi efkârı önünde bir kah

raman gibi İkinci Dünya Harbi yıllarında 
inkılâp Rejimini, Cumhuriyet Hükümetini de
virmek için ideal arkadaşları ile beraber or
du içinde gizli 'komitelerin kurulduğunu ya
zan hâtırat sahibi hangi siyasi ve fikrî temel
ler üzerinde bu müşterek hülyasını gerçekleş
tirmek istediğini şimdi size birkaç cümle ile 
açıklıyayım. 

Bilirsiniz bu hareketin fikriyatını yapan 
bir lideri vardı. Hâtırat muharriri de tam mâ
nası ile bu zat ile mukadderat birliğine gir
mişti. îşte size bu eski gizli komitenin müspet 
vesikalarından birkaç cümle : 

«Biz bu savaşta yenilirsek bunun en büyük 
iki mesulü birinci ve ikinci Cumhurreisleridir. 
Birincisi memlekete saçtığı ahlâksızlıkla, ikin
cisi korkaklığı ile buna sebebolacaklardır. Bi
rincisi on beş yıl Cumhurreisliği ettiği halde 
orduyu imhal etti. İnkılâp hastalığına uğra
mış bir çılgındı. Etrafına ahlâksız insanları 
toplamış ve onların memleketi soymalarına 
göz yummuştur. İkincisi on beş yıldan birinci
nin mesuliyetlerine tamamen iştirak ettiği için 
suçludur. Ve İtalya'dan korkacak kadar 
Korkan bir adamdır. Birincisi şuursuzdur. 
İkincisi ahmaktır. İkincisinin de müşterek 
vasfı hilekârlıklarıdır. Millet 'Meclisi diye 
topladıkları satılmışlar meclisi ile kendi ri
yasetlerine meşru bir şekil vermek istemiş
lerdir. Fakat bunu dünyaya yutturuyoruz sa
nacak kadar gaflet göstermişlerdir. Ben pek 
iyi bilirsin ki, Cumhuriyet Rejimi için en ufak 
rahatımı bile feda etmem... 

Okullarda oğlumuza yapılacak Cumhuriyet 
propagandasını bütün varlığınla önlemelisin. 
Oğlumuz nerede ve ne şekilde olursa olsun 
Cum'huriyetin pespayelik olduğunu öğrenme
lidir.» 

Sayın arkadaşlarım, 

İşte yalnız 'kendilerini, Türk milliyetçisi 
ve Türk vatanperveri addeden Atatürk 'ü ve 
Cumhuriyet Rejimini, bir Türkün ağzına ya-
kışmıyacak hattâ aklından bile geçirmıyecek 
çirkin sözlerle tezyif eden sözde Gizli Komite 
liderinin hâtırat sahibi ile paylaştığı ve bu
güne kadar da beraberce devam ettirdiği fi
kirler... 

Gökhan Evliyaoğlu arkadaşımız bunları 
her halde duymamış ve okumamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Size diğer bir vesikadan birkaç cümle daha 

okuyacağım : 
«İç düşmanlarımız şunlardır... Ermeniler, 

kürtler, zazalar, çerkesler, abazalar, boşnaklar, 
arnavutlar, pomaklar, lâzlar, lezgiler, gürcü
ler, çeçenler, çingeneler içerdeki düşmanları
mızdır. Bukadar çok düşmanlarla çarpışmak 
için iyi hazırlanmalı.» 

Şimdilik bu ikadar kâfi. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türk Gençliğine kendilerini vatanperver 

ve gerçek milliyetçiler olarak tanıtan insanla
rın fikirleri emelleri tasavvurları... 

İşte İkinci Dünya Harbinde ölüm kalım 
savaşı veren bir milletin en buhranlı anla
rında Devlet varlığını ve millet birliğini arka
dan vurmak istiyenlerin haMki düşünceleri... 

Bu emeller ve bu adamlar yine bugün 
memleketin ve Demokratik Cumhuriyet Reji
minin ve Atatürk ilkelerinin korunulması ve 
isavunulması karşısında yine beraberce sadme
dedirler. Hem de şimdi masum Türk gençliği
ne ve kahraman genç ordu mensuplarının da 
içine de sızmaya çalışarak zehirlerini insafsız
ca akıtmak için çırpınmaktadırlar. 

Bütün gücümüzle müdafaasını yapmaya ye
min ettiğimiz Türk Milletinin millî bütünlü
ğüne ve Demokratik Cumhuriyet Rejiminin te
mel ilkelerine, Atatürk inkılâplarına açıkça 
ve pervasızca cephe alan bu tehlikeli cereyan
lara 'karşı Parlâmentonun uyanık olmasını 
bilhassa rica ve istirham ederim. 

Mu'hterem arkadaşlar, 
Korkunç komünistlik tehlikesini nasıl, bu 

memleketin üzerinde bir 'kâbus gibi görüyor 
ve bütün varlığımızla ve imkânlarımızla ona 
karşı koymak için birleşmiş bulunuyorsak, ma
sum mefhumları ve kutsal duyguları kalkan 
yaparak hasta kafaların ve sönmez ihtirasla
rın 'zebunu olan bu maceracılara ve aynı de
recede tehlikeli cereyanlara karşı da uyanrk 
ve birlik olmalıyız. 

Benim samimî düşüncelerim bundan ibaret
tir. 

Hürmetlerimi sunarım. (Orta sıralardan 
bravo ve alkışlar) 
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BAŞKAN — Efendim, arkadaşlardan, mad

de ile ilgili olarak konuşmalarını rica ederim. 
Sayın Gökhan Evliyaoğlu. 

GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlar; daha önce de Yüksek 
Meclisiniz huzurunda şahsıma açık veya kapalı 
bâzı sataşmalar oldu. Bâzı heyecanlı hatipler 
ortaya bir fikir koyacak yerde doğrudan doğ
ruya his ve heyecanla artistik hücumlara geç
tiler. 

Arkadaşlarım, heyecan elbette ki insana lâ
zımdır, fakat kâfi değildir. Heyecan kaynağı 
meselâ stadyum arenalarıdır. Burasının öyle ol
madığı meıydandadır. Yüksek Meclisin huzuru
na, bir fikir ve düşünce ile girmek gerekir. 
Halbuki, en geç üyelerden birisi dahi böyle 
yapmamış iken, yaşlı üyeler birtakım yersiz ko
nuşmalar yaptılar. Bir bakıyorsunuz, Yüksel 
Menderes'le seçim propagandasına çıkan bir 
lider, «D. P. yi övmeyi ve D. P. nin devam et
mesini» reddedici bir kanun teklifi ile geliyor. 
Yine bir bakıyorsunuz, seçim esnasında yaptığı 
birçok konuşmalarla eski devri benimsediğini 
ifade eden bir başka parti lideri de şimdi ağız 
değiştirmektedir. Şimdi, benden evvel konuşan 
arkadaşımız da, imzasını açıklamaktan çekin
dikleri bir acayip mektupla, mensubu olduğum 
gazetenin neşriyatından dolayı şahsıma hücum 
etmek istediler. 

Ben böyle bir makaleyi ne görmüş ve ne de 
okumuş durumdayım. Mukavele sahibi Alpars
lan Türkeş'in hâtıralarına ait tefrikalarının ga
zetede çıkması da benim mesul olmamı icabet-
tirmez. Kendileri kadar yaşlı olmadığım yaşlı 
hatibin bunları idrak etmesi icabetmez mi? 

Saygılarımı sizlere arz ederken, şayet heyeca
na kapılarak sizlere karşı hata işlemiş isem 
özür dileyerek huzurunuzdan ayrılırım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sataş
ma vardır, derhal cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Osman Sabri Ad'al. 
OSMAN SABRI ADAL (izmir) — Muhte

rem arkadaşlarım; sizlerin müsaadesi ile izin 
verirseniz isimleri vereyim. (Ver sesleri) Nihal 
Adsız. Son Havadis ve Yeni İstanbul gazetele
rinde tefrika yazıları yazan bir zattır. Bunun 
mektupları Devlet arşivlerinde mevcuttur. Di
ğer zat, hâtırat muharriri ise Yeni istanbul 
Gazetesinde Alparslan Türkeş'tir. Onunla mü-
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nasebetleri devam etmektedir. Sizleri tenvir et
mek ve belki Türk gençliğinin ulviyetini istis
mar edenler olur diye Türk gençliğini, genç or
du mensuplarını tenvir edeyim düşüncesiyle bu 
açıklamayı yaptım. 

BAŞKAN — Sapın Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar, seçim zamanı söylediğim bâzı 
sözlerle tezada düştüğümü bir genç arkadaş bu
rada iddia etti. Söylenen sözlerin mahiyeti üze
rinde durduğumuz zaman, bu iddianın bir sa
bun köpüğü gibi söndüğünü göreceksiniz. 

Osman Bölükbaşı, Demokrat Parti iktidarı 
hakkında on sene bu memlekette konuşmuş bir 
adamdır. Radyoda konuşmuş, meydanda konuş
muş bir adamdır. Tükürdüğünü yahyacak ka
dar, üç beş reye uşaklık edecek kadar zilleti 
kabul edecek adam değildir. (Bravo sesleri, al
kışlar) Demokrat Parti iktidarı hakkında ne 
söylemişsem, bugün de aynı fikirlerin altına şe
refle imzamı atacak adamım. (Al'kışlar, bravo 
sesleri) 

Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisini ben 
senelerce tenkid etmiş bir adamım, Demokrat 
Parti iktidarını tenkid etmiş bir adamım. Aca
ba benim bu tenkidi erim, icra mevkiinde bulu
nan kudret sahiplerine mi müteveccihtir, yok
sa safiyet ve samimiyetle o partiye rey vermiş 
olanlara mı müteveccihtir? Elbette ki, safiyet
le, samimiyetle, memleket için hayırlı zannede
rek rqy vermiş olanlara müteveccih değildir. 
Osman Bölükbaşı imam ve iman tâbirini ilk 
defa seçimde de kullanmış adam değildir. On
ların en kudretli zamanında, Meclis 'kürsüsün
de, biz sizinle vaktiyle beraber yola çıktık, fa
kat biz imâna sadık kaldık, siz de imama sadık 
kaldınız, imamınızın hayrını görün demiştim. 
(Bravo sesleri alkışlar) O halde, ne demişler 
Osman Bölükbaşı... Ey demokratlar, vaktiyle si
zinle beraber yola çıktık, niçin yola çıktık, is
met Paşa gitsin de onun yerine başka bir isim 
gelsin diye mi? Hayır, bir zihniyet, bir nizam 
gitsin, başka bir zihniyet, kurtarıcı bir nizam 
gelsin diye yola çıktık. Hürriyet için mücade
le ettik, fazilet için mücadele ettik, hak için 
mücadele ettik. Biz sizden ayrıldık ama, bu 
imandan ayrılmadık. Bugün partimiz kapanmış, 
bu ideallere, bu fikirlere samimiyetle bağlı 
olan herkese bağrımızda yer var diye hitabet-
miştir. Suçlulara, her türlü vurgunculara yatak-
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lık edeceğiz diye davet etmiştir. (Alkışlar, bra
vo sesleri) 

O halde tezat neresinde bunun Benim ah
lâkım müsaade etse, bâzı prensiplerim müsaade 
etse çok şey söylerim. Ama isterim ki, Ibeni bu
na mecbur etmesinler.. Biz hiçbir partinin de
vamı değiliz. Biz bir fikri temsil ediyoruz, o 
fikri de sonuna kadar temsil edeceğiz. O fikir, 
demokrasiye bağlılık, fazilete bağlılıktır! (Bra-
va sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Raif Aybar. 
Y. T. P. GRÎJPU ADINA RAÎF AYBAR 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; Gökhan 
Evliyaoğlu arkadaşımızın, mensubolduğum par
tinin kendisinin bulunmadığı yerde temsiline tü
zük icabı mezun bulunduğum, Başkanı Sayın Ek
rem Alican'm konuşmalarına istinaden yaptığı, 
partinin şahsiyeti mâneviyesine, prensiplerine ve 
onun grupundan çıkmış olan, bir kanun teklifine 
vâki sözlerine karşı teklifi müdafaa edecek deği
lim. Ancak, seçim öncesi bir durumu istismar ede
rek bize, hücumla; siyasi hayatta fikrî tesanütsüz-
lük ve tezatlar içinde bulunmak gibi, bâzı vasıflar 
izafe etmiş olan, Gökhan Evliyaoğlu arkadaşımız, 
bence politikada sabidir. Zira bir insanın, bir bü
yük partinin ihtilâlle devrilmesinden sonra, onun 
mevcut ve yüreği acılı taraftarlarını başına top
laması, ve bir gazetenin de başyazarı oluvermesi, 
büyük politikacı, tecrübeli politikacı, yetişmiş 
politika adamı olması mânasına gelmez. 

Bu itibarladır ki, ben günü gününe, saati saa
tine gazetelerinde çıkanları aynen takibederim. O 
•gazetenin baş sütununda ocak başkanlarının fî 
tarihinde çevirdikleri ayak üstü kulis oyunları
nın sıkıştırılmış ifadelerini çok görüyor ve bun
dan eza duyuyorum; üzüntü duyuyorum. Halen 
hepimizin birbirinizi tanıyarak çalışmak duru
munda olduğumuz parlâmentoda üye olan arka
daşımıza, neşir hayatında ve bu kürsüde bu tür
lü çalımlarla bu türlü tutumlarla bir şeyler top
lamaya çalışmasından dolayı ağabeyce, onun ya
şında çok heyecanlar geçirerek gene bu çatı altın
da bulunmuş bir insan olarak her şeye rağmen 
diyorum ki; bu kelâmları bu oyunları ne sütun
larınızda ne de bu kürsüde kullanmayın. 

Ekrem Alican ve onunla beraber bu partiye, 
Yeni Türkiye Partisine vücut vermiş olan insan
lar, bu milletin siyasi hayatında hâkim kılmaya 
çalıştığımız ve uğrunda 17 senelik bir emeği de-
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j vamlı surette harcadığımız samimiyet ve inançlar 
i istikametinde, inhirafsız yürütmek fikrinin mü-
| messili olarak bir parti kurmaya çıkmışlarsa, 
J emin olsunlar ki, siyasi ihtiraslarından değildir, 

sadece ve sadece birtakım siyasi parsacılar, ihti
lâlden sonra dahi bu milletin siyasi hayatında ve 

! siyasi taazzuvunda his istismarları ile, emellerini 
i gerçekleştirerek, bu milletin kaderiyle oynamak

tan vazgeçsinler diyedir. Türkiye Cumhuriyeti
nin hudutları içinde bunun aksini kimse ispat 
edemez. Y. T. P, yi kurmuş olan eller, mevcudi
yetini ne şuna, ne buna bağlıyacak karakterde 
insanların elleri değildir. Y. T. P. ne Yüksel 
Menderes'in, ne de başka birinin fikirlerimizle te
zatlı tutumunu bu partinin içinde yaşatmak için 
kurulmamıştır. Bizim bu sahada verdiğimiz im
tihanların daha tek kelimesini vermemiş olanla
rın, burada kalkıpta milyonları organize etmiş 
siyasi partiler ve onların liderleri hakkında böyle 
ufak ayak oyunları kabilinden lâflarla kürsüye 
gelmeleri doğru değildir. 

Bilsinler ki, biz, mavzer kurşunu yediğimiz 
zaman domdomla mukabele etmeye yıllar yılı alış
mış insanlarız. 

Tavsiye etmem; denemenizi; tavsiye etmem 
kardeşim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Halûk Nur Baki. 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyan Karahisar) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 

istiyen yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci maddenin (A). (B) ve 
(D) bentleriyle ikinci maddede yazılı suçların 
tekevvünü için Türk Ceza Kanununun 153 ncü 
maddesindeki aleniyet şarttır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde konuş
mak istiyenler, Sayın Giyasettin Karaca? Yok. 
Sayın Kemal Bağcıoğlu. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Sayın 
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, kanunun 
tümü Yüce Heyetinizce kabul edilerek, madde
lere geçilmiş olduğundan, artık maddelerin mü
zakereleri sırasındaki havayı, elektriklendirecek 
sözler sarf edilmesinin doğru olmadığı kanaa
tindeyim. Maddelere geçtikten sonra işimiz, 
maddeler üzerinde revizyon yapmak, (vatan
daşlara ziyanlı olan kısımlar) varsa bunları bir 
hukukçu gözüyle inceliyerek yalnız bu zaviye
den incelemek olmalıdır. 
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Bendeniz, kanunun tümüne rey verildikten 

sonra bu revizyona ihtiyaç olduğu kanaatinde
yim. Şöyle ki, 3 ncü maddede; birinci madde
nin (a), (b), (d) bentleriyle 2 nei maddede ya
zılı suçların tekevvünü için Türk Ceza Kanu
nunun 153 ucu maddesindeki aleniyet şarttır, 
denmektedir. Dikkat edilirse kanunun 1 nci 
maddesinin (E) bendi ve yine kanunun 4 ncü 
maddesi bu maddenin şümulü dışında bırakıl
mıştır. Halbuki bu madde kanunda 4 ncü mad
deden sonra gelmeli ve 4 ncü madde olmalı idi. 
Böylece kanunda mevcut bu iki maddenin yeri 
değiştirildikten sonra oylama sırasında madde
de mevcut, (1 nci maddenin (a), (b), (d) bent
leri) ibaresinden sonra (e) bendi ve (4 ncü mad
de) ibaresi ilâve edilmelidir. Çünkü, kanunun 
birinci maddesinin muayyen bâzı fıkralarında 
aleniyetin aranması, bir başka fıkrasının aleni
yetin dışında mütalâa edilmesi ve kanunun 4 
ncü maddesinin Türk Ceza Kanununun 153 ncü 
maddesindeki aleniyet prensibi dışında bırakıl
ması doğru değildir. Bu sebeple Yüksek Baş
kanlığa bir önerge verdim. Bu iki maddenin 
yerlerinin değiştirilmesini ve 3 ncü maddeye 
1 nci maddenin (E) bendi ile 4 ncü maddenin 
ithal edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, madde hakkında de

ğiştirgeler var, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan tasarının 3 ncü maddesi 

sarahatine göre, tasarının (E) bendi aleniyet 
unsurundan istisna edilmiştir. Aleniyet unsu
runun (E) bendine de teşmil edilmesini arz ve 
teklif' ederiz. 

Sivas Sivas 
Reşat Turhan Tahsin Türkay 

Erzincan 
Sadık Perinçek 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanu
nun 3 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

3 . 3 . 1962 
Balıkesir Balıkesir 

Cihat Bilgehan Mithat Çavdaroğlu 
Balıkesir Aydın 

Kaya Bulut Reşat özarda 

3 . 3 . 1962 O :2 
«Madde 3. — Birinci maddenin (A), (B), 

(D) ve (E) bentleri ile ikinci maddede yazılı 
suçların tekevvünü için Türk Ceza Kanununun 
153 ncü maddesindeki aleniyet şarttır.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunun üçüncü maddesinde tadadedilen 

suçlar arasında bulunmıyan 1 nci maddenin (E) 
bendi ile 4 ncü maddedeki fiil ve hareketlerin 
tekevvünü için Türk Ceza Kanununun 153 ncü 
maddesindeki aleniyet şartının aranmaması bâzı 
maksatlı ihbarlar ve kasıtlı iftiraları teşvik ede
bileceğinden ve bu iki kategoride mevcut suç
ların hudut ve şümulünü vatandaşlar aleyhinde 
alabildiğine genişletmek istidadında olduğun
dan mezkûr 3 ncü maddenin 4 ncü maddeden 
sonra ele alınmasını ve 4 ncü maddenin 3 ncü 
madde olarak ve 3 ncü maddenin de 4 ncü mad
de olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için 
işbu tadil teklifimin Umumi Heyete arziyle oy
lanmasını arz ve teklif ederim. 

Madde 4. — 1 nei maddenin (A), (B), (D) 
ve (E) bentleriyle 2 nci ve 3 ncü maddelerde 
yazılı suçların tekevvünü için Türk Ceza Kanu
nunun 153 ncü maddesindeki aleniyet şarttır. 

Maraş 
Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon önergelere iştirak 
ediyor mu? 

GEÇÎCÎ KARMA KOMİSYON ADINA 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Efendim, bun
lar Geçici Komisyonda da uzun uzun münakaşa 
edildi. Sonra da reddedildi. Biz komisyon ola
rak iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, şim
di önergeleri tekrar okuyarak oylarınıza sunu
yorum. 

(Reşat Turhan ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Cihat Bilgehan ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Kemal Bağcıoğlu'nun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Üçüncü madde tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum, 

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

Madde 4. — Vatandaşlar arasında husumet 
ve intikam hisleri doğuracak veya tahrik edecek 
mahiyette söz, yazı, haber, havadis, resim, kari
katür veya sair vasıta ve suretlerle faaliyette bu^ 
lunanlar veya propaganda yapanlar üç aydan 
iki seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Nihat 
Kürşat. (Yok, sesleri) 

Sayın Giyasettin Karaca (Yok, sesleri) 
Sayın Turhan Bilgin. 
TURHAN BİLGÎN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, halen müzakeresi yapılmakta olan 
kanun tasarısının 4 ncü maddesi maksadın çok 
dışında ve ötesinde birtakım tatbikata yol açacak 
derecede vuzuhtan uzaktır. Haddizatında kanu
nun gerekçesi ile komisyon raporu arasında fiilin 
muhtevasını tâyin bakımından bâzı farklar göze 
çarpmaktadır. Şöyle ki, kanun tasarısının gerek
çesinde «Bu madde ile vatandaşlar arasında, hu
sumet ve intikam hislerini doğuracak mahiyette 
her türlü faliyet ve propagandanın önlenmesi 
amacı güdülmüştür.» denildikten sonra ikinci bir 
fıkra olarak; «Güdülen maksatlardan biri de, ka
nunların himayesinde evvelce faaliyet göstermiş 
veya halen faaliyet göstermekte bulunan her han
gi bir siyasi partiye mensubolanları veya oy ver
miş bulunanları, topyekûn birtakım tezyif kâr sı
fatlarla kötülemek gibi millî huzuru bozucu ve 
vatandaşlar arasında husumet yaratıcı bâzı fiil; 
ve hareketlere son vermektir.» denilmektedir. Bu
na mukabil komisyon raporunda kanun tasarısı
nın 4 ncü maddesi : «Millî bütünlüğümüzü millî 
ıgüvenliği ve kamu düzenini tehlikeye düşürecek 
şekilde vatandaşlar arasında husumet ve intikam 
hisleri doğuracak veya tahrik edecek faaliyetleri 
tecrim etmektedir.» Bundan sonra devam ediyor: 
«Bu suretle, bâzı vatandaşların bir kütle olarak 
(dinsiz), bâzılarının yine bir kütle olarak (mür
teci), ve bâzılarının da yine bir kütle olarak 
(kuyruk) olarak damgalanması önlenmektedir.» 

• deniyor. 
Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim üzere ge- \ 

rekçenin 4 ncü maddesinde maksatların çok oldu- ı 
ğu belirtildikten sonra 2 nci bir fıkrada «güdü- j 
len maksatlardan biri de» denilmek suretiyle i 

i maksatların pek fazla olduğu sarahatan belli ol- j 
maktadır. Buna mukabil komisyon bu maksadı ! 
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hudutlandırmıştır. Şu hale göre dört liderin sevk 
ettikleri kanun tasarısının, 4 ncü maddesiyle is
tihdaf ettiği maksat bu maddenin gerekçesinde 
zikredildiğine ve aynı husus Geçici Komisyon ra
poru ile de sabit bulunduğuna göre bu maddeyi 
gayesinin dışında bir tatbikat ihtimalinden kur
tarmak için liderlerin ve Geçici Komisyonun mak
sadına uygun bir sarahata kavuşturmak lâzımdır. 
Bu husus nazarı dikkate alınarak, maddenin ga
yesine uygun olmasını sağlamak ve vuzuhu temin 
etmek zımnında dördüncü maddenin başına; li
derler gerekçesinde bulunan ve komisyonun mak
sadını da kapsıyan kısmın alınmasını, gerek ka
nun tekniği ve gerekse Türk Ceza Kanunuyla vâ
ki tedahülü önlemek bakımından lüzumlu görmek
teyiz. Yine bahse konu dördüncü maddenin suç 
isnadettiği fiiller, Ceza Kanunumuzun 312 nci 
maddesinde tam ve kâmil ifadesiyle mevcuttur. 
Hal böyle iken bir boşluğu doldurmak gayesiyle, 
Türk Ceza Kanununda bulunmayan bir boşluğu 
doldurmak gayesiyle tedvini istenilen 4 ncü mad
de, bizim yapacağımız teklif gereğince değiştiril
mediği takdirde Ceza Kanunu ile tedahül edecek 
ve tatbikatçıları tereddüde düşürecektir. 

Bendeniz, kanunun bu maddesini şu şekilde 
bir değişiklik yaparak oya sunulmasını teklif edi
yorum : 

(Madde 4. — Kanunların himayesinde evvel
ce faaliyet göstermiş veya halen göstermekte bu
lunan her hangi bir siyasi partiye mensubolanları 
veya oy vermiş bulunanları topyekûn birtakım 
tezyifkâr sıfatlarla kötüliyerek vatandaşlar ara
sında husumet ve intikam hisleri doğuracak ve
ya tahrik edecek mahiyette söz, yazı, haber, ha
vadis, resim, karikatür, veya sair vasıta Ve suret
lerle faaliyette bulunanlar veya propaganda ya
panlar 3 aydan 2 seneye kadar hapis cezasiyle ce
zalandırılır.) 

Muhterem arkadaşlar, ben mütereddidim. Ko
misyon beni tenvir etsin, ben teklifimi geri ala
yım veya değiştirme teklifimi kabul etsin. Emi
nim ki, 4 ncü madde muğlâktır, vuzuhtan uzak
tır. Biz bu teklifi hazırlarken, 4 liderin gerekçe
sinden istifade ettik, aynı ruhu getirmek istedik. 
Teklifimin kabulünü istirham ediyorum. Hürmet
lerimle. (Alkışlar), 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Göğüs. 
ALÎ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Muhte

rem arkadaşlar, bu madde basında en çok tepki 
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uyandıran madde olmuştur. Bu maksatla bu I 
maddenin maksadının ne olduğunun komisyon ta
rafından açıklanmasında fayda mülâhaza ediyo
rum. Zabıtlara geçmesi ilerde tatbikatta birtakım 
yanlış anlamları önliyecektir. Bu sebeple bu mad
denin maksadının, komisyon tarafından açıklan
masını istirham ediyorum. I 

(BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güler 
(Yok, sesleri). Sayın Reşit Ülker, 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, sabahleyin de ifade etmiş olduğum 
gibi bu madde basın tarafından müphem görül
mekte ve tenkidleri önliyecek bir mâna taşımadı
ğı hususu da baş makalelerde yer almış bulun
maktadır. Bu sebeple bir tadil teklifi sunuyorum, 
bu maddenin içinden (Veya tahrik edecek mahi
yette) ibaresini çıkarılmasını, rica ediyorum. 
Çünkü, müphem bir ifadedir. Zaten başta, «Va
tandaşlar arasında husumet ve intikam hisleri do
ğuracak» tâbiri vardır. Buraya, bir de «Buna ma
tuf» kelimesini ilâve ediyoruz. Maddeye vuzuh 
vermek için böyle bir teklif yapıyorum. 

Bir de komisyona iki soru soracağım, zapta 
geçerse faydalı olur. 

Anayasanın teminatı altında olan 27 Mayısı 
anlatmak için izah etmek için yapılacak olan fiil
ler bu maddenin içerisine dâhil midir? I 

İkincisi de, her türlü tenkid buraya girecek 
midir? Yoksa Ceza Kanununun ayırdettiği ten- I 
kid gayesi ile suç işleme kastı ayrı mıdır? I 

BAŞKAN — Komisyon adına Coşkun Kırca. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu madde üzerinde endişeler izhar etmiş olan 
arkadaşlarımıza Komisyon olarak candan mü
teşekkiriz. Gerek Geçici Komisyonunuz, gerek 
Komisyon huzurunda izahatta bulunan Sayın 
teklif sahipleri aynı tereddütleri izhar etmiş
lerdir. Teklif sahiplerine yardımcı olan Sayın 
profesörler de aynı endişeleri izhar etmişlerdir. 
Size kısaca bu maddenin maksadını açıklıyaca-
ğım ve ayrıca arkadaşlarımızın dokundukları 
bâzı noktalara temas edeceğim. Evvelâ, Sayın 
Turhan Bilgin arkadaşımızın bu maddenin mak
sadının, Türk Ceza Kanununun 312 nci mad
desiyle esasen yerine getirildiği yolundaki fik
rini komisyonumuz beriimsememektedir. Sebebi 
şudur: Türk Ceza Kanununun 312 nci madde
si: «Kanunun cürüm addettiği bir fiili alenen 
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meth ve istihsan eden ve halkı kanuna ademi-
itaate tahrik yahut cemiyetin muhtelif sınıf
larını umumun emniyeti için tehlikeli bir tarz
da kin ve adavete tahrik eyliyen kimse (bir se
neye kadar hapise ve yüz liraya kadar ağır 
cezayı nakdiye mahkûm olur.» der. 

Buradaki «sınıflar» dan maksat daha ziyade 
içtimai sınıflardır. Halbuki, Turhan Bilgin ar
kadaşım da takdir ederler ki, gerek teklifin ge
rekçesinde, gerek Komisyon raporunda istihdaf 
edilen ve misalleri verilen husumet, içtimai 
sınıflar arasındaki (husumetten ziyade, siyasi 
zümreler arasındaki husumettir. Bu hususta ise 
Ceza Kanunumuzda yeterli hüküm yoktur. 

Maksadımız nedir arkadaşlar? Yine raporu
muzda bu husus şöylece açıkça ifade ediliyor: 
«Kanun teklifinin 4 ncü maddesi, millî bütün
lüğümüzü, millî güvenliği ve kamu düzenini teh
likeye düşürecek şekilde vatandaşlar arasında 
husumet ve intikam hisleri doğuracak veya 
tahrik edecek faaliyetleri tecrim etmektedir. 
Bu suretle bâzı vatandaşların bir kütle olarak 
«dinsiz», bâzılarının yine bir kütle olarak, «mür
teci» ve bâzılarının da yine bir kütle olarak 
«kuyruk» olarak damgalanması önlenmektedir. 
diyor ve ilâve ediyoruz: «Kanun teklifinin bu 
maddesinin Anayasanın 56 neı maddesi muva
cehesinde, siyasi partiler arasındaki demokratik 
mücadeleyi önleyici hiçbir hükmü mevcudol-
madıktan başka, Anayasamızın sosyal ve ikti
sadi haklar ve ödevler hakkındaki bölümünde 
yer alan hak ve ödevler çerçevesi dairesinde 
yapılan her nevi faaliyetler de menedilmiş de
ğildir.» Yani normal siyasi parti mücadeleleri 
esasen Anayasa nizamının temelini teşkil eder. 
Siyasi partilerden, siyasi hayatın vazgeçilmez 
unsuru olarak bahseden bir Anayasa nizamın
da siyasi partiler arasındaki mücadeleleri bu 
maddenin içine 'sokmaya imkân yoktur. Grev 
Kanunu çıktıktan sonra işçilere, «Falanca pat
ronun aleyhinde grev yapın.» demek de tecrim 
edilmiş değildir. 

Reşit Ülker Bey arkadaşımızı da tatmin ede
yim. 27 Mayısın meşruiyeti Anayasada dahi 
yer almıştır. Bunu millet Anayasasının dibace
sinde açık olarak okumuş ve kabul etmiştir. El
bette ki meşru olan Ibu devrim müspet neşri
yata mevzu olabilecektir. Diğer taraftan alel
ıtlak tenkidin tecrim edilmesi, ne teklifi yapan
lar tarafından, ne de komisyonumuz tarafın-
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dan gaye edinilmiştir. Ancak Turhan (Bilgin ar
kadaşımızın vermiş olduğu tadil teklifi komis
yonumuzun son derece ilgisini çekmiştir. Bu 
itibarla maddenin önergelerle (birlikte Komis
yona iadesini rica ediyorum. 'Gerekli tadilat ve , 
redaksiyonu yapıp huzurunuza sevk edelim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Kürşat. 
NİHAT KÜRŞAT (İzmir) — Bu izahattan 

sonra konuşmaktan vaz geçiyorum. 
BAŞKAN — iki değiştirge var. (Komisyo

na, sesleri) Bir defa (Okutalım, ıttılaınıza su
nalım, ondan sonra önergelerle 'birlikte Komis
yona iade edelim. 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebepler muvacehesin

de 4 neü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

Madde 4. — Kanunların himayesinde evvel
ce faaliyet göstermiş veya halen faaliyet gös
termekte bulunan her hangi bir siyasi partiye 
mensubolanları veya oy vermiş bulunanları top-
yekûn birtakım tezyif kâr sıfatlarla kötülüye-
rek vatandaşlar arasında husumet ve intikam 
hisleri doğuraca'k veya tahrik edecek mahiyet
te söz, yazı, haber, ıhavadis, resim, karikatür 
veya sair vasıta ve suretlerle faaliyette bulu
nanlar veya propaganda yapanlar üç. aydan iki 
seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini açıklık vermek bakımından 
arz ve teklif ederim. 

Madde 4. — Vatandaşlar arasında husumet 
ve intikam hisleri doğuracak ve buna matuf söz, 
yazı, haber, havadis, resim veya sair vasıtalarla 
ve suretlerle faaliyette bulunanlar veya propa
ganda yapanlar üç aydan iki seneye kadar hapis 
cezasiyle cezalandırılır. 

Bu metinden : «veya tahrik edecek mahiyet
te» ibaresi çıkarılmış, «ve buna matuf» ibaresi 
eklenmiştir. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyonun talebi veçhile mad
de önergelerle birlikte komisyona verildi. 
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FERDA GÜLEY (Ordu) — 4 ncü maddeyi 

Meclis verebilir • Komisyona. Onun için bizim 
oyumuza arz edin. 

BAŞKAN —• Efendim; 4 ncü maddenin öner-
gelerle birlikte komisyona verilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunda yazılı fiiller basın 
yoluyla işlendiği takdirde, suç konusunu ihtiva 
eden mevkuteler ve sair basılmış eserler sulh 
bakimi karariyle toplattırılabilir. 

BASIĞIN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri) Bir teklif var onu okutuyo
rum. 

Yüksek Riyasete 
Halen müzakere edilmekte olan «Anayasa 

nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı 
fiiller hakkında Kanun» teklifinin 5 nci madde
si (bu kanunda yazılı fiiller basın yoluyla, işlen
diği takdirde suç konusunu ihtiva eden mevku
teler ve sair basılmış eserler sulh hâkimi karariy
le toplattırılabilir.) hükmünü ihtiva etmekte
dir. 

Bu hükmün «bu kanunda yazılı fiiller basın 
yoluyla işlendiği takdirde, suç konusunu ihtiva 
eden mevkuteler ve sair basılmış eserler ancak 
haklarındaki hüküm kesinleştiği takdirde topla
nabilir» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Aydın 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÎ RtZA 

AKBIYIKOĞLU — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Teklifi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir.' 

5 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(5 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunda yazılı fiillerle ilgi
li olarak iftira suçunu işliyenler hakkında, 
Türk Ceza Kanununun 285 nci maddesinde ya
zılı cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Buyurun Mahmut Alieanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, bâzı arkadaşların yaptıkla-
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ı-ı hususi görüşmeler sırasında, bilhassa bu ka
nun kabul edildikten ve, tatbikata başlandıktan 
sonra bu kamında su e kabul edilen fiiller halk 
arasında iftira mevzuu yapılarak iftira sucunun 
hayli işleneceğini söylediklerini gördüm. Bir ba
kımdan dediklerinde haklıdırlar. Bunun için bi-
lâhara arz edeceğim sebepleri bu kanuna ilâve 
etmekte fa,yda görüyorum. Bundan evvel bu ka
nunun (i ucı maddesinde, bu kanunda yazılı fiil
lerle ilgili olarak, iftira suçunu işliyenler hak
kında Türk Ceza Kanununun 285 nci maddesin
de yazılı cezalar bir misli artırılarak Milanolu
nu r, denmektedir. Türk Ceza Kanununun 285 
nci maddesini okuyup tetkik edecek, olursak, 
bu maddenin, iftira fiillerini muhtelif vasıflar
da ve işleyiş tarzlarına göre mütaaddit fıkralar
da kabul ederek, her birine ayrı ayrı ceza tâyin 
etmiş olduğunu görürüz. Şöyleki, bu fıkralarda 
iftira suçunun işleniş tarzı ve şekline göre kabul 
edilen ceza miktarları ayrılmaktadır. 'Bir fıkra
da üç aydan üç seneye kadar der, diğer bir fık
rada bir seneden beş seneye kadar, diğer bir fık
ra ise beş seneden onbeş seneye kadar ceza hük-
molunacak der. Şimdi 0 nci madde metnini tet
kik edecek olursak der ki ; Ceza Kanununun 285 
nci maddesinde yazılı cezalar bir misli artırıla
rak hükmolunur. 

Tatbikatta bir hâkini Ceza Kanununa göre 
ceza. tâyin ederken kanun vâzımın kabul eylediği 
maddedeki (Ceza miktarının bir asgari, bir de 
âzami haddi vardır.) ya asgari haddi kalbul 
eder, yahut da âzami haddi. Veyahut da âzami 
had ile asgari had arasında, tahkikat mündere
catına göre bir takdire varır ve takdirin 'bir 
miktar kabul ve hükmeder ve hattâ takdire 
göre asgari hadden uzaklaşıp, âzami kadde ka
dar yükselir ve âzami had olan cezayı nükmo-
der. 

Şimdi; 6 nci maddede (cezalar) dendiği za
man, ikiye katlanacak olan âzami miktar mı
dır, asgari miktar mı? İkiye katlanacak yahut 
ta iki had arasındaki takdiren, kalbul edilecek 
miktar mı iki misli katlanacaktır? Bu husus
ta tatbikatta henüz yetişmemiş olan hâkim ar
kadaşların müşkülâta mâruz kalacakları mu
hakkaktır. 

Şimdi bendenizin teklif ettiğim önergede de 
arz ettiğim gibi, hâkim arkadaşları bu müşkü
lâttan kurtarmak için, maddenin arz edeceğim 

şu şekilde değiştirilerek kabulünü istifham edi
yorum. «'Bu kanunda yazılı fiillerle ilgili ola
rak iftira suçunu işliyenler 'hakkında Türk Ce
za Kanununun 285 nci maddesine göre tâyin 
edilen ceza bir misli artırılarak hükmolunur.» 

Böyle sarih şekilde maddeyi tavzih eder
sek o takdirde kâkim ister asgari had üzerin
den, isterse âzami had üzerinden hükmetsin ve
yahut da iki ıhad arasında takdiren kabul ede
ceği miktar 'olsun, bu miktarı iki misli katla
yıp katî cezasını vermiş ve Ibu suretle de ceza 
tatbikatındaki vukuu muhtemel yanlışlık veya 
tereddüt önlenmiş olacaktır. 

6 nci maddedeki mâruzâtım bundan ibaret 
•olup teklifimi de takdim eyledim. Ayrıca 7 nci 
madde hakkında da mâruzâtım olacaktır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Bağcroğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Sayın 

Başkan, mulhterem arkadaşlar, kanunun asıl 
maksadı, 27 Mayıs 1960 devrimini zedeleyici ha
reketlere mâni olmak, kir ihtilâlin meşruluğuna 
tecavüzleri önlemektir. Bunda ittifak ediyor ve 
samimiyetle bu kanunun çıkmasını arzu ediyo
ruz. Ancak, 'bu arada .bâzı masum vatandaşları 
korumak cehdi ve .gayreti içinde olmakta vazi
femizdir. Bu sebeple bendeniz, altıncı maddeyi 
kifayetsiz .görmekteyim. Çünkü, tatbikatta da 
görülmektedir ki, Türk Ceza Kanununun 285 
nci maddesi işlemez kaidedir. Adeta iftira su
çunun sübutu ile mahkûm olmuş bir şahsa ras-
Iamak mümkün değildir. Kastlıyan arkadaşı
mız varsa söylesin.. Belki vardır, fakat çok en
derdir. («Doğru» sesleri) T. C. K. nunun 285 
nci maddesi adeta işlemez bir kanun maddesi 
halinde, durmaktadır, Ibir hukuki realitedir, 
kimse bunu inkâra gitmemelidir. 

Vaziyet böyle iken; masum ve suç işleme
miş vatandaşları ihbar etmiş olan kasıtlı insan
lar karşısında, masum vatandaşları korumak 
amaciyle 6 nci maddeyi biraz daha teçihiz et
menin lüzumunu lütfen kabul 'buyurunuz. Kal
dı ki, 285 nci maddenin 1 nci fıkrasını takib-
edeu fıkraların da iftira sucu 10 sene, 20 sene 
hattâ ölüm cezasını icabettirecek şekilde ceza
landırılmıştır. Bu hal kanunun strüktürüne de 
aykırıdır. Çünkü, 285 nci maddeye atıf yaparak 
(Bir misli artırılarak hükmedilir.) denmekte
dir. Halbuki âzami haddi itibariyle 5 seneyi 
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aşan ceza yoktur. Bu takdirde tatbikatta hâ
kim tereddüde düşecektir. Saniyen, 6 ncı mad
dede kanun tekniği bakımından bir yanlışlık 
vardır, kanaatindeyim. 

Temyiz içtihatlarına göre kanunlarda ((bir 
misli)» tabiri aynı cezayı ifade eder. Beş senelik 
cezanın bir misli yine "beş sene demektir. Yük
sek Temyiz Mahkemesi içtihatları muvacehe
sinde maddeyi böyle anlamak icabeder. Halbu
ki kanun vâzımın maksadı. Bu değildir. Türk 
Ceza Kanununun 285 nci maddesindeki ceza
ların iki katının verilmesini istemektedir. O 
halde Temyiz içtihadı muvacehesinde (iki katı) 
denmelidir. O zaman yanlış anlamalar önlene
bilir. 

Bu sebeple 6 ncı maddenin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesinde fayda mülâhaza etmekte
yim. Madde şöyle 'Olmalıdır: «Her kim bu ka
nunda yazılı suçlardan dolayı kanuni mercile
re ihbar ve şikâyette 'bulunarak suçlu 'olduğunu 
kesin olarak Ibilmediği bir kimse hakkında suç 
isnadeder, yahut o kimsenin aleyhine böyle bir 
suçun maddi delillerini uydurursa, isnadettiği 
suçun nevi ve mahiyeti ve uydurduğu delille
rin kuvvetine göre 6 aydan 5 seneye kadar 
hapsedilir.» 

Kanunun bu maddesini bu şekilde bir esa
sa bağlarsak, kasıtlı ihbarlar yapmak istiyen 
kötü kişilerin hareketlerine hem sed çekilmiş 
olur ve hem de masum vatandaşları korumuş 
•bulunuruz. 

Hürmetlerimi arz ederken; bu hususa ait 
değiştirme önergesini Yüksek Riyasete takdim 
ediyorum. Karar Yüksek Heyetindir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Cihat Bilgehan. 
CİHAT BlLGEHAN (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlarım, benden evvel konuşan arka
daşlarım 285 nci madde hakkında kâfi derecede 
izahat verdiler. 

Burada bulunan muhterem arkadaşlarımın 
hepsi iftira suçunun bu memlekete neler getir
miş olduğunu bizzat kendi şahıslarında veya 
müvekkillerinin şahıslarında görmüşlerdir. Bi
naenaleyh, bendeniz uzun boylu izahat verecek 
değilim. Bu hususta bir takririm vardır. Bunu 
Yüksek Riyasete takdim ediyorum. Bu takriri
me Karma Komisyonda gerek Adalet Bakanı 
Sahir Kurutluoğlu ve gerekse encümen iştirak 
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etmişlerdi. Şimdi de bu takririmin kabulünü is
tirham ediyorum. 

Bir de şu cihetin zapta geçmesinde fayda 
vardır. Buna göre yapılacak iftira takiplerinde 
Türk Ceza Kanununun 285 nci maddesinde ya
zılı suç unsurları almmıyac aktır. Burada 285 
nci madde, mücerret kanun bakımından, tatbi
kata imkân kılacaktır. Bunun kabulünü istir
ham edeceğim, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Aybar. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar, huzurunuza getirilmiş bulu
nan bu kanunun tümüne, küçük hesaplardan ka
çarak, memleketin yüksek menfaatlerine kavu
şacağı kanaatiyle, Karma Komisyonda müspet 
oy vermiş bir arkadaşınızım. (Bravo, sesleri) 
Dağıtılmış olan tasarıda görüleceği üzere, bâzı 
maddelerin tedvininde hata bulunduğu ve ka
nunun istenen gayeyi tahakkuk ettiremiyeceği-
ne kanaat getirdiğim için de bâzı maddelerine 
muhalefette bulundum. Bu cümleden olarak ka 
nunun 6 ncı maddesi üzerinde bir tadil tekli
fim vardır. Kısaca bunun esbabı mucibesini arz 
edeceğim. 

Memlekette huzurun teessüsü arzu olunmak
tadır. Evvelâ huzuru bozan fiillerin nelerden 
ibaret olduğu teklif sahipleri tarafından mahi-
rane bir şekilde tesbit edilmiştir. 

Pek tabiîdir ki, 27 Mayısı kötülemek sure
tiyle bu memlekette intikam havasını estirmek 
istiyenlerin bu kötü faaliyetlerine mâni oluna
caktır. Ve yine demokratik nizamı bir tarafa 
iterek dikta rejimine gitmek istiyenlerin bu ga
yeleri tahakkuk etmiyecektir. Bu arada vatan
daşlar arasında tahrik edici propagandaları 
yaymak tehlikeli bir haldir. Biz bunu kabul edi
yoruz. Yalnız bunu suç olarak sayarken masum 
vatandaşların iftiraya uğramalarına da imkân 
vermemek üzere hassasiyet göstermemiz icab-
etmektedir. Bu memlekette bir buçuk milyon 
yalan ihbarın yapıldığı daha dün cereyan eden 
bir vakıadır. 

Burada particilik yoktur. Burada vatandaş
ların korunulmasma çalışılmaktadır. Bu kanu
nun altıncı maddesi, sırf vatandaşları haksız 
yere ihbar ve şikâyetlere mâruz kalmaktan ko
rumak içindir. Yalnız maddenin tesbitinde kul
lanılan ibare, bu kanunu tedvin etmekten çok 
uzaktır. Kanunda yalnız 285 nci maddede yazılı 
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suç işliyenlerden bahsedilmektedir. 285 nci mad
dede yazılı suç, iftira suçudur. 

Şunu unutmamak lâzımdır ki, iftira suçu
nun kardeşleri de vardır. Bu, suç tasnii ve ya
lan şahadettir. Bir kimse yalan şahit tedarik 
etmeden iftira edemez, arkadaşlar. Burada ya
lan şahadet müessesesi üzerinde durulmamıştır. 
Bunun sebebinin de zühul olduğu kanaatinde
yim. 

Şimdi; müddeiumumilerin, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununa göre, bu kabîl, hele takip 
ve şikâyete bağlı olmıyan, suçlarda resen hare
ket etme yetkisi vardır. Tasavvur buyurunuz, 
bir vatandaş namı müstearla müddeiumumiliğe 
hitaben bir dilekçe yolluyor, dilekçe içine üç 
şahidin ismini yazıyor. Müddeiumumi suçun 
sahibini bulmamasına rağmen dilekçede yazılı 
şahitlerin ifadesine başvurmak mecburiyetin
dedir. Bu şahitlerin ifadesine göre mevzuubahis 
evrak ağır cezaya havale edilirse bu vatandaş 
bundan dolayı aylar ve seneler mevkuf kalırsa 
neticede beraet ettiği takdirde kendisine iftira 
edenin kim olduğunu bilemez ki, hakkını ara
sın. Yalan şahitlik suçunu işlemiş olanlar hak
kındaki hükümler de umumi hükümler olduğu
na göre bu kanunun fevkalâdeliği karşısında 
vatandaşın masuniyetini himaye kaygusu nere
de kalıyor? Binaenaleyh, iftira suçuna alet ola
nı, yalan şaahdet müessesesi ile aynı statüye 
tâbi tutmak durumundayız. Bunun siyasi bir 
hava ile sureti katiyede alâkası yoktur. Dâva, 
doğrudan doğruya, masum vatandaşı haksız ve 
yersiz şikâyetlere mâruz kalmaktan korumak
tır. Bendeniz bunu ihtiva eden bir tadil tekli
fini Başkanlığa sunmuş bulunuyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok muh
terem arkadaşlarım; müzakere edilmekte olan bu 
kanunun 6 ncı maddesi hakkında çok kıymetli ar
kadaşlarım benden önce düşündüğüm fikirlerin 
ikisini ileri sürdüler. 

Bunlardan birisi Alicanoğlu Bey tarafından 
ifade edildi. Âzami ve asgari had kanunlarda 
mevcudolduğuna ve bu, ceza sistemimizde kabul 
edildiğine göre, bu kanunda da bunun sarahat 
kesbetmesi yolunda beyanda bulundular. 

İkincisi; Esat Kemal Aybar Bey, netice iti-
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bariyle Şikâyetlerin, daha doğrusu şikâyetçilerin 
bilinmesi noktai nazarı üzerinde durdular. 

Şimdi bunlar üzerindeki görüşler zannederim 
vuzuha kavuştu ve arkadaşlarım güzel izah etti
ler. 

Yalnız bir takrir teklifim vardı. Fakat bu 
usul ceza prensipleri bakımından kabul edilme
miştir. Zaten tetkikini yaptığımız kanun husûsi 
bir kanundur. Bunun hususi bir kanun olduğu 
gerek gerekçesinden ve gerekse şahısların izah et
tiği yollardan anlaşılmış bulunmaktadır. Bu ka
nun metnini bir istisna olarak kabul etmenin zan
nederim bir zararı olmasa gerektir. O da şu ar
kadaşlarım; bu kanunda T. C. K. nun 285 nci 
maddesine atıf var. 

Halbuki, Türk Ceza Kanununun 285 nci mad
desinde kabul ettiği kasıt, umumi mânada kasıt 
değildir. Burada hususi bir kasıt aranmıştır. Ya
ni muhbirin, şikâyet ettiği şahsın (Suçsuz oldu
ğunu bildiği halde ihbar etmesi) lâzımdır. Muh
bir bir şahsı şikâyet ettiği zaman evvelâ onun suç
lu olduğunu bilerek ihbar etmiş olacaktır. îhbar 
edilen vatandaş da kendisine isnadolunan suçun 
çürüklüğünü isbat edecektir. 

Şimdi arkadaşlarım, bunu kim tesbit edecek? 
Şu vaziyette yani muhbirde aranan husus, kastın 
tekemmülü ne kanaatimce yüzde bir ihtimal var
dır. Binaenaleyh, böyle bir madde ile efkârı umu-
miyenin karşısına çıkarsak, her insan elini kolu
nu sallıyarak ihbar yapacak, ihbara muhatabolan 
samimî ve hiçbir şeyden haberi olmıyan vatandaş 
tevkif edilecek, fakat muhakeme neticesinde ha
kikat anlaşılacak dışarı çıkacak ama hakkını ada
maya kalktığı zaman da senin suçsuz olduğun 
meydana çıktı denecek. Binaenaleyh, şu kanunun 
esası göz önüne alınarak şu madde; benim verdi
ğim takrir mucibince, « (Muhbirin iddiası isbat 
edilemediği ve ihbara muhatabolamıyanm beraet 
ettiği takdirde muhbir iftira etmiş sayılır» ) 
Onun için bu takriri lütfen kabul etmenizi istir
ham ediyorum. Aksi takdirde hiçbir vatandaş 
yersiz şikâyet ve bu gibi iftiralardan kurtulamaz 
arkadaşlar. Buna imkân ve ihtimal yoktur. Bu
nun pek çok neticelerini gördük. Bundan böyle 
bu kanunla düzenlenmek istenilen bu noktaları 
şimdiden önlemezsek yarın önüne gelen masum 
vatandaşları şikâyet ederek onları aylar ve sene
ler suçsuz yere hapsettirecektir. Neticede şahıs 
beraet edecek, fakat hakkını aramaya kalktığı za
man suçsuz olduğu söylenecektir. 
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Binaenaleyh, kanunun hususiliği göz önüne 

alınarak, bu hususta muhbir, iddiasını isbat ede
mediği takdirde âzami miktar talebedilmelidir. 
Aksi halde memlekette sükûnu avdet ettirecek ka
nunu bu Meclis çıkaramayacaktır ve sükûnun av
det ettiği de görülemeyecektir. Her hangi kötü 
yaradılışlı bir vatandaş, birtakım masum vatan
daşları şikâyet etmekten geri kalmıyacaktır. An
cak ağır müeyyidelerle bu kötü fiilin önüne geçi-
lebilinir. 

Âlim ve büyük cezaeı Anriko Perri bakınız 
ne diyor : «Bir tane masumu mahkûm etmekten
se, bin tane mücrimi affetmek evlâdır» 

Arkadaşlar, böyle bir duruma imkân verilme
mesi mutlak surette şarttır ve bunu hassaten is
tirham ediyorum, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Küreli. 
FARUK KÜRELÎ (Çorum) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, bendenizden önce konuşan arka
daşlarım 6 ncı maddenin iftira müessesesi üzerin
de ehemmiyetle durdular. Yeknazarda haklıdır
lar. Bütün endişeler şuradan gelmektedir. Denili
yor ki, Ceza Kanunundaki iftira maddeleri ölü 
kalmış maddelerdir, yüz iftira suçlusundan an
cak 15 - 20 tanesi mahkûm olur. Bu kanundan 
sonra iftira mekanizması yaygın halde işliyeeek 
memlekete huzur getirelim derken bir huzursuz
luk getirilecektir, deniyor. 

Şimdi şu suali sorarsak, endişeye mahal olma
dığı neticesine varırız. Acaba Ceza Kanunundaki 
diğer maddeler çalışır da neden iftira maddesi 
ölü bir madde gibi görünür. 

Arkadaşlar iftira suçu, Anayasalara geçmiş 
ihbar ve şikâyet hakkı ile yakinen alâkalıdır. Şi
kâyet hakkının suiistimali yeni bir kimsenin suç
suz olduğu bilinerek, iftira maksadiyle suçlu imiş 
gibi şikâyet tertibolunursa bu suç Ceza Kanunun
da iftira suçunu teşkil eder. Demek ki, şikâyet 
edenin, normal şikâyet hakkını mı kullandığı, 
yoksa suçsuz bir kimseyi suçlu gibi göstererek şi
kâyet mi tertibettiği meselesi ehemmiyet arz eder 
ve hâkim şikâyetçinin kastını tesbit etmek duru
munda kalır. Kasıt ise derimi bir olaydır, tes'biti 
de oldukça zordur. Onun için iftira suçundan 
mahkemeye sevk edilenlerin çoğu beraet eder. 

Şimdi bu maddeyi bâzı arkadaşlarımızın ta
lebi veçhile (Muhbirin şikâyeti mahkeme kara
rı ile sabit olmazsa muhbir iftira suçundan mah
kûm olur) mealinde tadile kalkışırsak müzakere 
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mevzuu kanunun şümulüne giren suçlara şahid-
OİMll V a t a nda.ş « ya ihbarını tahakkuk etmezse 
mah.kemedeıiı mahkûmiyet kararı çıkmazsa halim 
nice olur, bu defa ben mahkûm olurum» diye 
düşünür V(> hu kanun şümulüne giren suçlar bol 
bol işlenir, fakat herkes ihbardan korkacağı 
için hâdiseler merciine intikal etmez, takipsiz 
kalır. Bu suretle kanunun topu birden işlemez 
olur. 

Demek ki, bu maddenin, şikâyet noktasından 
ağır ve sıkı takyidata tâbi tutulması, kanunu 
doğuştan feleeder ve anayasalarda tanınmış ih
bar ve şikâyet hakkını bertaraf eyler. .Bu sebep
lerle bu maddenin okluğu gibi kabulünü teklif 
ediyorum. 

' Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlar, benden evvel konu
şan birçok- arkadaşlarınım irade ettiği gibi, T. 
Ceza Kanununun 285 ııei maddesinin tatbikatın
da, cezalandırılan şahıslara Türkiye'de raslamak 
mümkün değildir. Bir avukat olarak ben de di
ğer arkadaşlar gibi tatbikatta çeşitli şekillerini 
görmüşümdür ve bu maddeden müşteki olan bir 
arkadaşınızım. Fakat bugün üzerinde konuştu
ğumuz 6 ncı maddeye şu veya bu tadili yapmak 
suretiyle iftiranın tarifini yapmak, dolayısiyle 
Ceza. Kanunundaki iftiranın tarifine yeni bir 
unsur eklemek, kanunlarımızda bir ahenklilik 
meydana getirmez. 

O zaman iftira sucu iki yerde tarif edilmiş 
olacaktır. Birisi Ceza. Kanununun 285 nci mad
desinde, diğeri de üzerinde konuştuğumuz tasa
rının (i ncı maddesinde. Bu şekilde, çifte bir suç 
tarifi tedvin etmek mümkün değildir. 

Bu bakımdan, birkaç arkadaşımızla birlikte 
bugün Başkanlık Divanına, bir önerge veriyo
ruz. Bu önergemizde Türk Ceza Kanununun 285 
nci maddesi için bir komisyon kurularak mad
denin yeniden ele alınmasını, bütün dünyadaki 
iftirnya ait kanun maddeleri tetkik edilip, müm
künse buna yeni bir veçhe, yeni bir şekil veril
mesi için böyle bir komisyonun kurulmasını tek
lif ediyoruz. Bu suretle eksiklik giderilmiş ola
caktır. 

BAŞKAN 
var, okuyoruz. 

Efendim, değiştirge teklifleri 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzu
ru bozan bâzı fiiller hakkında Kanun» başlığı 
altında müzakere edilmekte olan kanun tasa
rısının (6) neı maddesine; asılsız itham ve ifti
ra kampanyasının önüne geçmek için; 

«Muhbirin iddiası ispat edilemediği ve iddia
nın muhatabı maznun beraet ettiği takdirde 
muhbir iftira etmiş sayılır» şeklinde bir fıkra 
eklenmesini teklif ediyorum. 

3 . 3 . 1962 
Trabzon Sinop 

Ekrem Dikmen Mustafa Kaptan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Ceza Kanununun 285 nci maddesinde 

yazılı iftira suçunun tekevvünü çok zor ve bu 
sebeple iftira ve kasti ihbarlara mâni olan bir 
hüküm olmaktan çok uzak olduğu bugün inkâr 
edilmez bir gerçek olduğundan Kanunun 6 ncı 
maddesi masum vatandaşları, kötü maksatlı 
muhbir ve müfteriye karşı korumaktan uzak ol
duğu aşikârdır. Bu sebeple 6 ncı maddenin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini temin için iş bu 
tadil teklifimin Umumi Heyete arziyle oylan
masını arz ve teklif ederim. 

Madde 6. — Her kim bu kanunda yazılı suç
lardan dolayı kanuni mercilere ihbar ve şikâ
yette bulunarak suçlu olduğunu kesin olarak 
bilmediği bir kimse hakkında suç isnadeder ya
hut o kimse aleyhine böyle bir suçun maddi de
lillerini uydurursa; isnadettiği suçun nev'i ve 
mahiyetine ve uydurduğu delillerinin kuvvetine 
göre 6 aydan 5 seneye kadar hapsolunur. 

Maraş 
Kemal Bağcıoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
51 sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesinin 

aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 
Madde 6. — Bu kanunda yazılı fiillerden do

layı haklarında kanuni takibat yapılanlar, müs-
net suçtan beraet ettikleri takdirde müfteri ve 
muhbire aynı fiile ait ceza iki misli olarak veri
lir. 

Sivas Sivas 
Tahsin Türkay Reşat Turhan 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6 ncı maddenin aşağıda yazılı olduğu şekil

de tadil edilmesini teklif ederiz. 
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«Bu kanunda yazılı fiillerle ilgili olarak ifti

ra suçunu işliyenler hakkında mağdurun muva
fakati alınarak, şikâyet dilekçesi aranmaksızın 
Cumhuriyet savcıları tarafından re'sen âmme 
dâvası açılır. Türk Ceza Kanununun 285 nci 
maddesinde yazılı cezalar bir misli artırılarak 
hükmolunur.» 

Kırşehir Giresun 
Halil özmen Ali Cüceoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunun 6 ncı maddesinin aşağıda yazılı ol

duğu üzere tadilini arz ve teklif ederim. 

Madde 6. — Bu kanunda yazılı fiillerle ilgili 
iftira ve yalan şahadet suçlarını işliyenler ile 
suç tasni edenler hakkında Türk Ceza Kanunu
nun ilgili hükümlerinde yazılı cezalar bir misli 
artırılarak verilir. 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanu

nun 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

3 . 3 . 1962 
Balıkesir Balıkesir 

Cihat Bilgehan M. Şükrü Çavdaroğlu 
İzmir Aydın 

Kadri özek Reşat özarda 

Madde 6. — Bu kanunda yazılı fiillerle ilgili 
olarak yapılan isnat ve ihbarların hakikata ay
kırı olarak yapıldığı sabit olanlar hakkında 
Türk Ceza Kanununun 285 nci maddesinde ya
zılı unsurlar aranmaksızın mezkûr maddede ya
zılı cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanu

nun 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

3 . 3 . 1962 
Balıkesir Balıkesir 

Cihat Bilgehan M. Şükrü Çavdaroğlu 
Balıkesir Aydın 

Kaya Bulut Reşat özarda 

Madde 6. — Bu kanunda yazılı fiillerle ilgili 
olarak yapılan isnat ve ihbarların hakikata ay
kırı olarak yapıldığı sabit olduğu takdirde fail
leri hakkında Türk Ceza Kanununun 285 nci 
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maddesinde yazılı cezalar bir misli artırılarak 
hükmolunur. 

Yüksek Başkanlığa 
3 . 3 . 1962 

Müzakeresi yapılan Anayasa nizamını, millî 
güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkın
daki kanun tasarısının 6 ncı maddesindeki; 
(Türk Ceza Kanununun 285 nei maddesinde ya
zılı cezalar bir misli artırılır, cümlesinin) «Türk 
Ceza Kanununun 285 nci maddesine göre tâyin 
edilecek cezanın bir misli artırılarak hükmolu
nur.» şeklinde tebdil ve kabulünü arz ve teklif 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlu 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeleri oya 
sunmak üzere bir kere daha okuyoruz. 

(Ekrem Dikmen ve Mustafa Kaptan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon değiştirgeye katıl
mıyor. 

önergeyi oya sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge reddedilmiştir, efendim. 

(Kemal Bağcıoğlu'nun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oya sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir, efendim. 

(Tahsin Türkay ve Reşat Turhan'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi . 
oya sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

(Halil özmen ve Ali Cüceoğlu'nun önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oya sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir, efendim. 

(Esat Kemal Aybar'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oya sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir, efendim. 

(Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve ar
kadaşlarının birinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —< Değiştirgeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddo-
lundu. 

3 . 3 . 1 9 6 2 Ö : 2 
(Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve ar

kadaşlarının ikinci önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Deminki değiştirgenin aynıdır, 

oya sunmuyorum, efendim. 
(Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De

ğiştirgeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Reddolundu. 

(6 ncı madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum.. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi komisyondan gelen 4 ncü madde hak
kındaki raporu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyona iade edilmiş olan 4 ncü madde

nin yeni şekli aşağıdadır : 
«Madde 4. — Kanunların himayesinde ev

velce faaliyet göstermiş veya faaliyet göster
mekte bulunan her hangi bir siyasi partiye men-
subolanları veya oy vermiş bulunanları tazyif-
kâr sıfatlarla topyekûn kötüleyerek, vatandaş
lar arasında husumet ve intikam hisleri doğura
cak veya tahrik edecek mahiyette söz, yazı, ha
ber, havadis, resim, karikatür veya sair vasıta 
ve suretlerle faaliyette bulunanlar veya propa
ganda yapanlar üç aydan iki seneye kadar ha
pis cezasiyle cezalandırılır.» 

Arz olunur. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Konya 
Fakih özfakih 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanuna giren suçlarda ha
zırlık tahkikatı bizzat Cumhuriyet savcıları ve 
askerî kazaya tâbi şahıslar hakkında askerî hâ
kimler tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlar, 7 nci madde çok mühimdir. 
Dikkatle dinlemenizi bilhassa istirham ediyo
rum. 

7 nci madde diyor ki : «Bu kanuna giren 
suçlarda hazırlık tahkikatı bizzat Cumhuriyet 
savcıları ve askerî kazaya tâbi şahıslar hakkın
da askerî hâkimler tarafından yapılır.» 
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Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanlık er

kânı buradadır, hepinizin de malûmunuzdur. 
Bugün öyle kazalarımız vardır ki, savcıları yok
tur, tek hakimli sulh mahkemeleri vardır. Bun
lar vazifelerine ilâveten, bir de hazırlık tahki
katı yaparlar. 

Şimdi, bu kazada savcılık esasında olmadığı, 
yani asliye teşkilâtı bulunmadığından ve bir tok, 
münferit sulh hâkimi vazife görebildiği için şu 

• hüküm karşısında, bu fiillerin işlenmesi karşısın
da bu münferit sulh hâkimi tahkikat yapamıya
cak, hiç kimse de tahkikat yapamıyacak. Ya ne 
olacak? Bu takdirde, savcısı bulunan kaza veya 
ile kadar vatandaş sürüklenecektir, öyle kaza
lar vardır ki, 18-20 saat çeken arızalı mıntaka-
ları vardır. 

Suçu işliyeni, ihbarı yapanı bırakın, fakat şa
hitlerin günahı, kusuru ne? 

Adam öldürme, yangın, ırza geçme gibi en 
ağır suçlar ve suçluları hakkında tahkikat yap
maya salahiyetli olan sulh hâkimine bu sıfat ve 
salâhiyet verilmediğinden ve, bu maddede sulh 
hâkimi de yapar diye bir kayıt ve hüküm konul
madığından dolayı bu kanuna dâhil işlenen suç
lar hakkında takibat yapamıyacak, vatandaşlar 
da suç bu kazanın hudutları dâhilinde olduğu 
halde en uzak mesafedeki savcısı bulunan kazaya 
veya vilâyet merkezine gitmeye mecbur olacak
lardır. Binaenaleyh hem vatandaşa kolaylık, hem 
suç delillerinin yok olmaması ve hem de sıcağı 
sıcağına takibat ve tahkikat yapılabilmesi bakı
mından bu maddenin «bu kanuna giren suçlar 
hakkında hazırlık tahkikatı C. Savcılığınca veya 
sulh hâkimliğinçe ve ifade de yeminli alınmak 
suretiyle yetki verilmiştir» şeklinde tavzihini ve 
tedvinini, binnetice bu şekilde değiştirilmesini 
teklif ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Birçok arkadaşlarımız, bilhassa iftira mevzuu 

üzerinde durdular, iftiranın önlenmesini istedi
ler. Bunun için birtakım teklifler ileri sürdüler. 

Şimdi arkadaşlar, burada (Bizzat Cumhuri
yet savcıları tahkikatı yapar) dendiğine göre, 

' müddeiumuminin bulunmadığı, yani münhal ol
duğu ahvalde, yerine^ vekâleten vazife görecek 
başkâtiplerin bu hususta tahkikat yapamıyacağı-
nı hüküm altına alıyor, demektir. Bu bakımdan 
tereddüde mahal yok. 
" Ancak,'o kazada savcı bulunmasa bile; bir sulh 
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hâkimi, bulunabilir. Savcıya verilen bir yetkinin, 
hâkime verilmemesi doğru olmaz, bu işleri güç
leştirir. Bu bakımdan, ben teklifimi tekrar ediyo
rum. «Hazırlık tahkikatı C. Savcılığınca veya sulh 
hâkimliğinçe yapılır» diyelim. Bu suretle her 
türlü tereddüdü ortadan kaldırmış oluruz. Sav
cının bulunmadığı yerde, sulh hâkimi de işe el 
koyabilir, tahkikat yapabilir. 

Yeminli ifade alma bahsine gelince; iftira ba
kımından, vatandaşın her hangi bir ihbar ve şi
kâyetinin, yerinde ve haklı olup olmadığını tak
dir edebilmek için, ifadelerin yeminli, olarak alın
masını tahkikatın selâmeti bakımından faydalı 
görmekteyim. 

Bir de, bu maddeye (Bu kanundaki işleuen 
suçlar ve failleri hakkında takibat icrası, Adalet 
Bakanlığının iznine bağlıdır) diye bir fıkra ek
lemeyi muvafık görürüm. Zira yapılan tahkikat 
sırasında bazan bilhassa küçük kazalarda ileri de
recede tecrübe görmemiş savcı arkadaşlar şüphe
de, daha doğrusu tereddütte kalabilirler, müza
kere edecek kimseyi de bulamıyabilirler. Bu tak
dirde diyeceklerdir ki, mahkemeye dâva açayım, 
hâkim takdir etsin. Bu şekildeki tatbikatı gör
müşüzdür. Bâzı suçlar hakkında takibat icrasının 
Adalet Bakanlığının iznine bağlı bulunduğuna 
dair Ceza Kanunumuzun 173 ncü maddesinde 
hüküm mevcuttur. Eğer bu kanundaki suçlar 
hakkında takibat icrasını Adliye Vekilinin izni
ne tâbi kılarsak bu neviden işlenen suçlardan do
layı tahkikat yapıldıktan sonra evrak vekâlete 
arz edilir. Orada yetişmiş hâkimlerin tetkikinden 
geçer, delilleri takdir edilir, ya dâva açılmasına 
izin verilir veyahutta izin verilmiyerek evrak ma
halline iade olunur ve neticede savcılıkça fail 
hakkında ademi takip kararı verilir. Bu suretle 
tezvircilik neticesi olarak yapılmış olan ihbar ve 
şikâyetlerden dolayı vatandaşların uzun müddet 
beraetlerine kadar, mahkemelere gidip gelmssi 
önlenmiş olur. Bu itibarla arz edeyim ki, 7 nci 
maddenin, (Bu kanuna giren suçlar hakkında ha
zırlık tahkikatı Cumhuriyet savcıları veya sulh 
hakimlerince yapılır) şeklinde değiştirilmesini ve 
aynı zamanda bu maddeye bu kanundaki suçları 
işliyen failler hakkında takibat icrası Adliye Ve
kilinin iznine bağlıdır fıkrasının da eklenmesini 
arz ve teklif ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ-

hV (C. S. Üyesi) Muhterem arkadaşlar, kıy-
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metli arkadaşım Mahmut Alicanoğlu Beyefendi- I 
nin (Adliye Vekilinin iznine bağlıdır) hususun-
daki düşüncelerine karşı fikirlerimi arz etmek I 
isterim. I 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Adliye Ve- I 
kilinin iznine tâbi olma meselesi bir dâvanın açıl- I 
masında izin verme müessesesi değildir. Daha zi- I 
yade politik bir zemin üzerine oturmuş birtakım I 
dâvalarda müddeiumumiler kâfi delil bulduğu an- I 
da, dâva ikame etmekle mükellef olduğu için I 
hiçbir sebep ve hiçbir kuvvet Cumhuriyet Savcı- I 
smı dâva açmama istikametine süremez ve dâva 
açmasını menedemez. Ama öyle dâvalar vardır 
ki, bunun Cumhuriyet Savcısının ikame edeceği I 
dâvalarda memleketin siyasi zaviyesi bakımından I 
bâzı mülâhazalar varsa dâva açılmasından vazge
çilebilir. tzin müessesesi bu sebepten konmuştur. 

Bu,itibarla 27 Mayısa müteveccih hareketler
de ve bu hareketlerin suç addedilmesi mevzuunda 
şunu söylemek icabeder. Şimdi Hükümete takdim 
edilen ve dâva açılması hakkındaki bu maddeyi 
(getirdiğimiz zaman Hükümet de dâvanın içeri
sine girmiş olacaktır. Bunu bir misalle arz et
mekte fayda vardır. 

Farz buyurunuz ki, bu fiili işliyen bir Cum
huriyet Halk Partisi taraftarı veya Cumhuri
yet Halk Partilidir. Adliye Vekili fiili işliyen 
kimsenin Halk Partisine m ensub olduğunu ev
rak üzerinden bilemez. Dâvanın açılmaması için 
takdirini kullandığı zaman denilecek olan şu: 
Gayet tabiî, Sahir Kurutluoğlu Halk Partilidir, 

\ elbette açtırmaz. 
Aksi istikamette, meselâ Cumhuriyetçi Köy

lü Millet Partisine mensup bir vatandaş hak
kında izin alınmak için dosya Vekâlete gelmiş
tir, ben bu arkadaşın hangi partiye mensubol-
duğunu bilmem, ama dâvanın arz ettiği hususi
yet zaviyesinden izin verildiği takdirde, haklı 
olarak, Sahir Kurutluoğlu Halk Partilidir, el
bette dâva açtırır denmek suretiyle Adliye Ve
kili nereye kadar hırpalanır, bunun takdirini 
tahmin etmek güç değildir. 

Başka bir zaviyeden daha meseleyi mütalâa 
etmek icabeder: Bugünkü kanunla suç içine alı- j 
nan efal, Ceza Kanunumuzda daha ağır cezala- i 
rı ihtiva eden efalin önündeki hareketlerdir. 
Faraza 146 ncı maddeye göre, Devlet nizamını, 
Anayasa nizamını bertaraf etmeye matuf hare
ketler için idam cezası verilmektedir, bu husus j 
Adliye Vekilinin iznine .tâbi değildir. Onun ge- ! 
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risinde olan ve Anayasanın meşruiyetini ze
delemeye matuf, devrimleri haksız göstermeye 
matuf fiillerden dolayı bir seneden beş seneye 
kadar cezalandırılması hususu derpiş edilmiş 
bulunmaktadır. Bu fiiller dolayısiyle siyasi tak
dir kullanılması, Ceza Kanunu prensipleri zavi
yesinden bir mutabakat aramaya imkân yok
tur. 

Gerek siyasi takdirin kullanılmasında, ge
rekse ihdas edilmiş suçlar ve diğer fiillerle mü
nasebeti zaviyesinden Adliye Vekilinin iznine 
tâbi olma keyfiyetinin bu dâvaya lâhik telâk
ki edilmemesini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kadri özek 
KADRÎ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlarım, sabahleyin yapılan konuşmalarda bu 
kanunun bilhassa tatbikatı üzerinde durulmuş
tu. Bu husustaki maruzatımı arz edeceğim. Bu 
kanun iftira müessesesinin yeniden çalışmasına 
imkân verecek bâzı hükümler ihtiva edebilir. 
Müfterilere karşı daha şiddetli tetbirlerin alın
masının gerekli olduğu hususunda fikirlerimi 
arz etmiştim. Bu iftira müessesesinin daha ziya
de seçimlerin başlaması sırasında veya seçim 
propagandalarının başladığı zamanlarda işliye-
bilmesini arz etmiştim. Filhakika bu defa 15 
Ekim 1961 seçimlerinde şahidolduğumuz bir
takım1 hâdiseler bana bu kanunun 7 nci mad
desine şöyle bir fıkranın ilâvesi mecburiyetini 
hissettirdi ve bu vaziyet beni Muhterem Heye
tinize bu hususları arz etmeye zorlamıştır. 
Malûm olduğu veçhile teşkilâtta fiilen çalışan 
vatandaşlar pek mahduttur. Bu itibarla teşki
lâtın, partilerin çok kıymetli olan elemanları
nın seçim faaliyetinden alakonulması gaye ve 
maksadına matuf olarak haklarında birtakım if
tiralar yapıldığı bir hakikattir. Bu itibarla, se
çimlerin selâmetle cereyanı aynı zamanda par
tilerin seçim faaliyetlerini bihakkın yürütebil
mesi için bu kanunda yazılı suç telâkki edilen 
fiillerin, seçim propagandasının başladığı tarih
ten seçim bitimi tarihine kadar geçen müddet 
arasında işlendiği takdirde, ikame edilen dâva
larda tevkif kararı verilmemesi hususunda 
maddeye bir fıkra eklenmesini teklif ediyor ve 
Muhterem Heyetinizden kabulünü rica ediyo
rum. Hürmetlerimle («Alakası yok» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Tekinel. 
, İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım, benim mâruzâtım 7 nci 
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maddenin Karma Komisyondaki tadil şekline I 
matuf olacaktır. I 

Bu kanunu teklif eden milletvekilleri bu ka- I 
nuna giren suçlarda hazırlık tahkikatının Cum- I 
huriyet müddeiumumilerine tebean ve onlar na- I 
mına polis ve jandarma gibi şahıslar tarafından 
değil bizzat ihtisas sahibi Cumhuriyet müddei
umumileri tarafından yapılmasını şart koşarak 
bir ilerilik ve tatbikatta endişeleri bertaraf ede
cek bir teminat vaz'eylemek istemişlerdir. Teklif 
bu bakımdan gayet yerindedir. 

Ancak komisyonda bu maddeye (askerî ka
zaya tâbi şahıslar hakkında hazırlık tahkikatı 
askerî hâkimler tarafından yapılır) şeklinde bir 
ilâve yapılarak madde tadilen huzurunuza sevk 
edilmiş bulunmaktadır. Karma Komisyonda bu 
yazış tarzı ile yapılan tadilâta muhalif kaldığın
dan izahat vermek için huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Yalnız bu arada Mahmut Alicanoğlu 
arkadaşımızın bâzı endişelerine de cevap vererek 
takdim ettiğim tadil teklifinin müdafaasını ya
pacağım. 

Efendim, 7 nci maddedeki hazırlık tahkika
tı bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapı
lır tâbiri savcılık makamını istihdaf etmektedir. 
Bu yetkiye haiz şahıslar tahkikatı yapacaktır. 
Bu bizzat savcıdır, savcı yardımcısıdır. Her han
gi bir sebeple savcı ve savcı yardımcılarının 
gaybubeti halinde mahsus kanununa göre sav
cıların kanuni vekilleri mahkeme başkâtipleri
dir. Evleviyetle mahsus kanuniyle salahiyetli 
kılman münferit sulh hâkimleri de bu hazırlık 
tahkikatını yapacaktır. Mahmut Alicanoğlu ar
kadaşımızın bu yoldaki endişelerine mahal yok
tur. Esas mevzua gelince bu kanunla unsurları 
tesbit edilen suçlar, asker olsun, sivil olsun, her
kes tarafından işlenebilecek suçlardır, hususi I 
bir askerî suç değildir ve bu fiilleri ika edenlerin 
tâbi olduğu yargı sivil yargıdır. Hâkimi, mah- I 
kemesi sivil mahkemeler olunca tabiî tahkik I 
mercii de sivil Cumhuriyet savcılarıdır. I 

Tadilde kullanılan (askerî kazaya tâbi şahıs- I 
lar) tâbiri yerinde değildir ve tatbikatta aksak- I 
lıklar ve icabî ve selbî ihtilâfların doğmasına I 
sebebiyet verecek mahiyettedir. Alelıtlak asker- I 
ler askerî kazaya tâbi ise de bâzı ahvalde sivil- I 
ler de bu kazaya tabidirler. Askerî şahısların I 
askerî olmıyan suçlarının yargı mercii de diğer I 
vatandaşlar gibi sivil mahkemelerdir. Anayasa- | 
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nın 138 nci maddesi sarih olduğu gibi usul ka-
nunlariyle hususi kanunlarında da bu mevzuda 
sarahat ve tatbikatta istikrar vardır. 

7 nci maddenin esas maksadı tahkikatın ihti
sas sahibi salâhiyetler tarafından yapılmasının 
temini bulunmasına göre askerî mahallerde bu 
şekilde bir suç işlenmesi halinde tahkikata mes
lekten olan askerî hâkimlerin el koyması ve bi-
lâhara sivil savcıya göndermesi ve meslekten 
olmıyan diğer askerî şahısların tahkikat yapma
ması ve bu şekilde bu şahıslar hakkında da te
minatın bu mânada sağlanması düşünülebilir. 
Halbuki teklifinin kaleme almış tarzında bu 
mâna yoktur ve vuzuhtan uzaktır. (Askerî ka
zaya tâbi şahıs) tâbiri karşısında suç nerede ika 
edilirse edilsin salahiyetli ve vazifeli sivil savcı
nın hâdiseye el koyamaması ve muaddal kalma
sı mümkün gözükmektedir. Sivil ve askerî tah
kik mercileri arasında icabî ve selbî ihtilâflar 
ve lüzumsuz ihtilâflara sebebiyet verebilir. Va
tandaşların tabiî hâkim ve tahkik merciinden 
tefrik yapılarak ayrılması doğru olmaz. 

Tatbikatta doğabilmesi kuvvetle melhuz te
reddütleri izale için mucip sebeplerini arz etti
ğim tadil teklifimin lehinde oylarınızı vermeni
zi istirham ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhterem 

Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım; bu madde 
hakkında düşüncelerimi arz ediyorum. 

Arkadaşlar, maddede; (Bu kanuna giren suç
larda hazırlık tahkikatı bizzat Cumhuriyet sav
cıları ve askerî kazaya tâbi şahıslar hakkında 
askerî hâkimler tarafından yapılır) denmekte
dir. 

Madde teklif sahiplerince Muvakkat Komis
yona geldiği zaman (Bu kanuna giren suçla-
ların hazırlık tahkikatı bizzat Cumhuriyet Sav
cıları tarafından yapılır.) şeklinde idi. Komis
yonda, çok kıymetli arkadaşım Cevad Odyak-
maz tarafından bir tâdil önergesi verilerek 
madde (bu şekilde düzeltildi. Bendeniz de kanu
nun tümüne müspet oy kullandığım halde, bâ
zı maddelere muhalif kaldığımdan söz hakkımı 
mahfuz tutmuştum. Bu sebeple huzurunuzu iş
gal ediyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, bu madde dolayısiyle 
konuşan Mahmut Alicanoğlu arkadaşımın işa
ret ettiği hususlar çok yerindedir. Bizzat Cum-
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huriyet savcılıklarınca tahkikatın yapılması I 
(bâzı ahvalde müşkülâtı muciptir. Arandığı za
man bizzat Cumhuriyet müddeiumumisinin ken
disi bulunmıyabilir, bu takdirde takibat yapıl-
mıyacak mıdır? Suç sulh hâkiminin bulunduğu 
bir kazada işlenirse, sulh hâkimi bu hâdiseye el 
koyamıyacak mıdır # Bunun için maddedeki 
(»bizzat) tâbirinin çıkarılması ve salâhiyetin 
(Cumhuriyet isavcılığına) verilmesi daha doğ
ru olur. Sonra imzasız olarak veyahut namı I 
müstear ile ihbar yapan vatandaşların durum
ları vardır. Aslı ve esası bulunmadığı tesbit 
edilse bile iftira yapan şahıs hakkında 6 ncı 
madde gereğince takibat yapılamıyacaktır. 
Çünkü bu şahıs meydanda yoktur. Bu bakım
dan namı müstaar ile veya imzasız ihbar ya
pan kimselerin ihbarlarının Cumhuriyet savcı
larınca nazara alınmaması ve muameleye tâbi 
tutulmaması yerinde olacaktır. Komisyonda bu 
fikrimizi ifade ettik. Orada Hükümet adına 
Sayın Adliye Bakanı Sahir Kurutluıoğlu verdi
ği cevapta imzasız ve namı müstearla yapılmış 
olan ihbarlar karşısında savcılığın re'sen takibi 
yetkisini alıyor muyuz ? Böyle bir şey yerinde 
değildir demişlerdi. 

Mulhterem arkadaşlar, Sahir Kurutluoğlu I 
Beyefendinin Ibu endişesi yerinde değildir. Çün- I 
kü böyle bir fıkranın ilâvesiyle Cumhuriyet I 
saveıl arının elinden refcen takip yetkisini al
mıyoruz. Bu, nihayet bir öncelik meselesidir. 
İmzasız ihbar yapmak suretiyle ve namı müs- I 
tearla ihbarlarda bulunmak suretiyle vatanda- I 
şm ızrar edilmemesini temin etmek için bu fık
ranın ilâvesini istiyoruz, yoksa savcılık mut
tali olduğu suçu takibedecektir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz önce Mahmut I 
Alicanoğlu arkadaşımızın da yerinde ifade et- I 
miş olduğu gibi, (Bu kanunda yazılı suçların I 
basından başka bir suretle işlenmesi halinde I 
takibatın icrası Adliye Vekilinin iznine bağlı
dır.) fıkrasının ilâvesinde zaruret vardır. I 

Kıymetli Adliye Vekili Beyefendi bu fikre I 
itiraz ile bâzı mütalâalar serd etmek suretiyle I 
bu fikrin yerinde .olmadığını savundular. Hal- I 
buki bendeniz kendisiyle yarım saat evvel şu- I 
rada, Hükümet tarafında konuştuğum zaman 
bu fikre itiraz etmediler. Hangi maksatla kana- I 
atlerini değiştirdiklerini anlıyamadım. Bu fikri I 
Turhan Feyzioğlu arkadaşıma da söyledim, ma- I 
tul buldular. | 
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Arkadaşlar, bu bir süzgeçtir. Bu bakımdan, 

«Bu kanunda yazılı suçların basından başka 
bir suretle "işlenmesi halinde takibatın icrası 
Adliye Vekilinin iznine bağlıdır.» fıkrasının ek
lenmesinde zaruret vardır 

Arkadaşlar, öyle suçlar vardır ki, bu suçla
rın işlenmesinden çok daha fazla şuyuları za
rarlıdır. Onun için kanunlarda Cunıhurreisini 
tahkir edenler hakkındaki âmme dâvası açıl
ması izne tâbi kılınmıştır. Bunun maksadını 
Adliye Vekilimiz çok yerinde olarak işaret et
tiler. Bu maksatla bâzı suçlar için kanunda ya
zılı hükümler vardır. Bunların mahkemeye sevk 
edilmesi belki de bugünkü atmosfer içinde ye
rinde bir hareket olmıyacaktır. Efkârı umumi
ye ve memleketin alî menfaatleri bakımından 
bu hususu Adliye Vekilinin nazara alması icab-
eder. Bu fikri kapsıyacak kanun maddesini ih
tiva eden önergemi Yüksek Riyasetinize takdim 
ediyorum, efendim. 

Şu nıoktayı da arz etmekte fayda mülâhaza 
ediyorum: Bendeniz ayrıca bir önerge daha ver
miştim. Yukarda komisyonda kanun tümü hak
kında ve bununla ilgili maddeler hakkında muh
terem ilim adamları değerli profesörler çok kıy
metli fikirler vserd ettiler, üyeler kanunun tü
mü hakkında ve maddeler üzerinde çok mükem
mel mütalâalar ileri sürdüler. Fikirler ve ileri 
sürülen mütalâalar Meclis stenografları tarafın
dan aynen zaptedilmiş bulunmaktadır. Bu za
bıtların neşredilmesinin, kanunun tatbikatçıla
rına ışık tutacağı kanaatindeyim. İçtüzük hü
kümleri ıgereğince Komisyon zabıtlarının neşri
ne dair olan teklifimin kabul buyurulması ye
rinde bir hareket olacaktır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 

AKliIYIKOĞLU (Uşak) — Muhterem arka
daşlarım, 7 nci maddede ıhazırlık tahkikatının 
bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapıla
cağı zikredilmektedir. Fakat bâzı kazalarımız
da, yine mevcut kanuna göre, 'hazırlık tahki
katını yapan münferit sulh hâkimleri vardır. 
Bu ciheti zapta geçmesi için arz ediyorum: 
Müddeiumumilik vazifesini gören, hazırlık tah
kikatı yapan hâkimler bu takibatı yapabilecek 
durumdadır. 

Mu'hterem arkadaşlarım, sayın arkadaşım, 
i Hm a il Hakkı Tekine!'in bir takrirleri vardır. 
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Bu takrirlerinde savcı yardımcılan da zikre
dilmektedir. Hakikaten doğrudur; bu takrire i 
de iştirak ettiğimizi arz ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Cevad Odyakmaz. 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, 7 nci madde teklif sahipleri 
tarafından yalnız umumi kaza nazarı itibara 
alınarak sevk edilmişti. Maddenin komisyon
daki müzakeresi sırasında bendeniz, Anayasa
mızın 138 nci maddesiyle müstakil ve ayrı bir 
kaza ^organı olarak ka'bul edilmiş bulunan 
askerî kaza organının da nazarı itibara alın
ması gayesiyle bir tadil önergesi vermiştim. 
Tadil Önergem kabul edildiği 'halde, şimdi 
görüyoruz kî, ilâvesi kabul edilen kısmın tek
rar çıkarılması suretiyle madde ilk şekline 
irca edilmek isteniyor. Arkadaşlar Ibu çok 
mahzurludur. Anayasanın 138 nci maddesin
de derpiş edilen husus askerî mahallerde, as
kerî kişiler tarafından işlenecek suçlar d'Oİa-
yıs'iyle askerî kazanın vazifeli olduğudur. Her 
hangi bir askerî şahıs bu suçundan ötürü as
kerî mahkemede yargılanır. Yani siviller hak-
'kmda Cumhuriyet Savcılığınca askerler hak
kında da askerî kaza mercilerince takibat ya
pılacaktır. 

Denebilir ki, Anayasanın 138 nci maddesin
de sarahat vardır. Vazife meselesi burada hal
ledilmiş olduğuna göre artık bu hususta bir 
fikir serd etmenin lüzumu yoktur. Arkadaş
lar Cumhuriyet savcılarının bizzaJt tahkikat 
yapmalarını icabettiren sebeplerin yanında 
aynı şekilde askerî makamlar da askerî htj,-
"kimler vasıtası ile tahkikat yaptırmalarını ica
bettiren sebepler vardır. Halen umumi 'kaza
da jandarma tarafından, polis tarafından ya
pılan ^hazırlık tahkikatı müddeiumumilik
çe kabul ediliyor. 'Teklif sahipleri bunu bir 
teminat olarak görmedikleri için bizzat Cum
huriyet Savcısı tarafından takibatın yapıl
masını istiyorlar. Askerî kazanın vazife saha
sına giren şahıslar hakkında da (bölük ku
mandanı, meselâ nöbetçi subaylığı vazifesini 
yapan ta'kım kumandanı üsteğmen, aynı şe
kilde idari tahkikat yapabilmektedir. 

Umumi kazada fert için teminatsız »olarak 
kabul edilen polis tahkikatı gibi, askerî ka
zada da, adlî hâkimlerden gayrı şattııslar tara-
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fından yapılagelmekte olan disiplin tahki
katı teminatsız olacağından, tahkikatın bizzat 
askerî adlî hâkimler tarafından yapılması ica-
betmektedir. 

Maddeye ilâve edilen hüküm, sırf bu teminatı' 
sağlamak maksadiyle konulmuştur. Bir taraftan 
asker olmıyan vatandaşların, her hangi bir 
şekilde basit bir tahkikat ile mahkemelere 
sevk edilmemeleri haklı olarak düşünülürken, 
diğer taraftan ordu mensuplarının da basit 
tahkikatla mahkemeye sevk edilmelerine ce
vaz verilmesi doğru değildir. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, 
bu madde dolayısiyle huzurunuzu tekrar işgal 
ettiğim için özür dilerim. Ancak komisyon 
olarak bir hususu tavzih etmek mecburiye
tindeyiz. Teklif ettiğimiz şekliyle madde ka
bul edildiği takdirde bir iltibasa meydan 
verebilir. Askerî şahıslar askerî mahaller dı
şında bu kanuna giren suçları işleseler dahi, 
askerî hâkimler tarafından hazırlık tahki
katı yapılabilirmiş gibi bir mâna çıkabilir; 
bu olmamalıdır. 

İkinci nokta : Anayasanın 138 nci madde
si aynen şöyle seyleniyor : «Askerî ımahkeme-
ler, asker olmıyan kişileri, ancak özel kanun
da belirtilen askerî suçlardan dolayı yargı
larlar.» Şimdi 7 nci maddeye göre bu nokta
larda da bir iltibasa meydan verilebilir; şöy
le ki : Asker olmıyan 'kişiler, askerî mahal
lerde işledikleri bu konuda bahis konusu suç
lardan dolayı hazırlık tahkikatında sanki 
askerî yargıya tâbi olacaklarmış gibi bir so
nuç çıkması mümkündür. Bunlardan tevakki 
etmek lâzımdır. 

[BAŞKAN — Sayın Cevad Odyakmaz. 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlarım, bugün askerî kaza mercileri ile 
umumi kaza mercilerinin vazifeleri ve vazife sa
haları kanun ile kesin olarak ayrılmıştır. Bu iti
barla vazife meselesinde iki merci arasında bir 
iltibas ihtimali yoktur. Sadece ve sadece teminat 
meselesi vardır. Bir sivil vatandaşı nasıl ki, an
cak Cumhuriyet savcısına emanet ediyorsak, as
kerî bir şahsı da işlediği suçtan dolayı askerî .hâ
kimlere emanet edeceğiz. Bir assubaya, bir nö
betçi subayı değil!.. Vazife ile teminatı yanlış 
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bir kanaata zahip olarak birbiriyle karıştırmıya-
lım. 

ûBu hususu kısaca tekrarlamak istersek : Ceza 
Muhakemeleri Usulü, Askerî Muhakeme Usulü 
kanunları ile Anayasa hükümleri, ve otuz iki yıl
lık tatbikat iki kazanın vazife sahasını kesin ola
rak birbirlerinden ayırmışlardır. İltibasa mahal 
verir diye bir şey yoktur. Bu hususta endişe et
mesinler. Hiçbir zaman sivil bir şahıs hakkında 
askerî bir makam takibat yapamıyacaktır. Aynı 
şekilde suç askerî mahallerde işlenmişse müddei
umumiler de askerî bir şahıs hakkında takibat ya
pamıyacaktır. Merak buyunnasmlar, tatbikat da 
aynen böyledir. 

[BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır. Okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa

yetini teklif ederiz. 
İstanbul Milletvekili İzmir Milletvekili 

Vahyi özarar Şeref Bakşık 
Denizli Milletvekili 

İsmail Ertan 

[BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul olun
du. ' 

Değiştirgeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresini yaptığımız kanun tasarısı 7 nci 

maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmesini ve bu maddeye bir fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ediyorum. 

Madde 7. — Bu kanuna giren suçlar ve fail
leri hakkında hazırlık tahkikatı Cumhuriyet sav
cılığınca veya sulh hâkimliğince ifadeler yeminli 
olarak alınarak yapılır. 

ıSinop 
Mahmut Alicanoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
ıGörüşülmekte olan 51 sayılı Kanunun 7 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Antalya Samsun 
Rafet Eker Uyas Kılıç 

Bu kanuna giren suçlarda hazırlık tahkikatı 
C. Savcıları bulunmıyan mahallerde sorgu hâki
mi ve askerî kazaya tâbi şahıslar hakkında askorî 
hâkimler tarafından yapılır. | 
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I Millet Meclisi 'Başkanlığına 
I Kanunun 7 nci maddesine, şifahen arz edece

ğim sebeplere mebni, aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Kadri özek 

Bu kanunda yazılı suçların failleri hakkında, 
seçim propagandasının başladığı tarihten, seçi
min yapılması tarihine kadar suçun işlenmesi ha* 

I linde, tevkif kararı verilmez. 

I Millet Meclisi {Başkanlığına 
I 7 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme-
I sini arz ve teklif ederim. 
I Madde 7. — Bu kanuna giren suçlarda ha.?ır-
I lık tahkikatı Cumhuriyet savcılığınca yapılır. 
I Bu kanunda yazılı suçların basından başka 
I vasıta ve suretlerle işlenmesi halinde takibat ic-
I rası Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. 
I İmzasız veya müstear nam ile yapılan ihbar-
I 1ar, Cumhuriyet savcıları tarafından nazara alın-
I maz ve muameleye tâbi tutulmaz. 
I Maraş 
I Kemal Bağcıoğlu 

I Yüksek Başkanlığa 
I Karma Komisyonda tadilen kabul edilen 7 nci 
I maddenin aşağıdaki şekilde tadil ve kabulünü arz 
I ve teklif ederim.. 
I Tadil şekli : 
I Madde 7. — Bu kanuna giren suçlarda, hazır-
I lık tahkikatı bizzat Cumhuriyet savcıları veya 
I yardımcıları tarafından yapılır. 
I İstanbul 
I İsmail Hakkı Tekmel 

I iBAŞKAN — Takrirleri tekrar okutuyorum. 
I (Mahmut Alicanoğlu'nun takriri tekrar okun

du.) 
I BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu? 

ÖEÇİCİ KOMİSYON ADINA COŞKUN 
I KIRCA (İstanbul) — Maddenin önergelerle be-
I raber iadesini rica ediyoruz; bir ortalama hal ça-
I resi bulduk; derhal takdim etmek üzereyiz. 
I iBAŞKAN — Komisyon İçtüzük gereğince is-
I tiyebilir; bu sebeple maddeyi komisyona iade edi-
I yorum. 
I Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
I rürlüğe ıgirşr. 
I BAŞKAN —Sayın Reşat özarda söz istiyor-
I 1ar, buyurun, özarda. 

2 
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REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Kıymetli arka

daşlarım, bu madde üzerinde de konuşulur mu 
diye belki tuhafınıza gitmiştir. Ama günlerden 
beri gazetelerde tenkid mevzuu olan ve sabahtan 
beri de müzakeresi hepimizi yakînen ilgilendi
ren bu kanunun, normal zamanda ve normal 
şartlar altında getirilmiş bir kanun olmadığını 
elbette takdir etmekteyiz. Nitekim, kanunun 
esbabı mucibesi ve umumi Ceza Kanunu içinde 
yer almıyarak hususi bir kanun mahiyetinde 
hazırlanmış olması, bu kanunun normal zaman
lar için hazırlanmış bir kanun olmadığının delili
dir. Bu itibarla Yüksek Riyasete verdiğim bir 
önergeyle 3 nei maddeye bir fıkra eklenmesini 
arz ve teklif ettim. Bu anormal durumun pek kı
sa bir zamanda düzeleceğini ve memlekette hu
zur ve sükûnun teessüs edip, bu kanunun bir 
an evvel meriyetten kaldırılacağını hepimiz 
ümidetmekteyiz, beklemekteyiz. 

Bizler milletvekilleri olarak vazifelerimizi 
tam yaparsak kısa bir zamanda bu kanunun 
uzun müddet meriyette kalmasına lüzum kalnıı-
yacağına şahsan kaani bulunmaktayım. Bir ka
nun çıktıktan sonra kolay kolay meriyetten 
kalkmaz; bu kabil fevkalâde ahvalde vaz'edilen 
kanunlar ekseriya muvakkat müddetli olur. Da
ha ağır şartlar içerisinde kabul edilmiş olan Tak
riri Sükûn Kanunu iki sene müddetle meriyete 
konmuştu. («Alâkası yok» sesleri) Alâkası ve 
benzerliği de bulunmamakla beraber şunu da 
kabul ediyoruz ki, bu kanun nihayet mevcut dü
zensizliği bertaraf etmek, memlekette samimî 
kardeşlik havasını estirmek gayesine matuf bir 
kanundur. 

Millî Birlik Komitesinin 1,5 senelik icraatı 
içinde, çok ağır şartlar altında dahi basına her 
hangi bir tahdit koymamak suretiyle göstermiş 
oldukları hassasiyet memnuniyet ve şükranla 
karşılarız. Bizler Türkiye Büyük Millet Mecli
si olarak basını her ne şekilde olursa olsun ren
cide edecek bu kabîl kanunların uzun ömürlü ol
masını arzu ve temenni etmemekteyiz. Bu bakım
dan 8 nci maddeye eklenmesini istediğim ikinci 
fıkra ile, bu kanunun neşrinden itibaren 5 sene 
sonra meriyetten kalkmasını arz ve teklif ede
rim. Beş sene olarak kabul edersek onun için 
fazlasiyle kâfidir. Bu itibarla keyfiyeti hürmet
le arz ederim. (Gülüşmeler) 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Muhterem 

3.3.1962 0 : 2 
arkadaşlarım, müzakere edilmekte olan kanu
nun zamana taallûk eden maddesi önümüzde bu
lunduğu için söz almış bulunuyorum. Bu kanun 
bir fevkalâde hal kanunudur. Böyle kanunlar 
bâzı prensiplere dayanırlar; bu prensiplerden 
bir tanesi, Anayasaya mutlak uygun olması, di
ğeri de zamanla takyit edilmesidir. Bu kanunun 
zamanla takyidedilmesi icap ve iktiza eder. Tak
riri Sükûn Kanununun dâ  zamanla takyidedil-
diğini benden evvel konuşan Sayın Reşat özar-
da arkadaşım ifade etmişlerdi; sizce de malûm
dur ki Takriri Sükûn Kanunu 1925 yılında me
riyete girmiş, iki sene müddetle meriyette kal
mış, sonra bir yıl daha uzatılmak suretiyle 1928 
yılında meriyetten kaldırılmıştır. Bu bakımdan 
bu kanunun da zamanla takyidedilmesi lâzım
dır. Çünkü bu kanun hürriyetleri boğan bir ka
nundur. Devamlı surette demokrasimizin başın
da Demokles'in kılıcı olarak kalamaz, arkadaşlar. 
Bendeniz kanuna esastan muhalifim. Fikirlerimi 
komisyonda söyledim. 

Reşat özarda arkadaşımızın beyan ettiği (za
man) fazladır. Hiçolmazsa 6 ay müddetle meri 
kalsın. (Gülüşmeler, yer yer alkışlar) Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Takrir var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanu

nun 8 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. , 

3 . 3 . 1962 
Aydm Balıkesir 

Reşat özarda Cihat Bilgehan, 

Balıkesir Balıkesir 
M. Şükrü Çavdaroğlu Kaya Bulut 

8 nci maddeye eklenecek ikinci fıkra : «Bu 
kanun yayımından itibaren beş sene sonra me-
riyeten kalkar.» 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? («Etmiyor» sesleri) 

O halde önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Sekizinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
(Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer) 
şekliyle kabul edenler^, Etmiyenler.... Kabul 
edilmiştir. 
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M. Meclisi 
Başkanlığa 

Yeni 7 nci madde aşağıdadır. 
«Madde 7. — Bu kanuna giren suçlarla ha

zırlık tahkikat, bizzat Cumhuriyet savcıları ve
ya yardımcıları tarafından yapılır. 

Askerî yargının görevli olduğu hallerde ha
zırlık tahkikatı bir askerî makam tarafından ya
pılır.» Geçici Komisyon 

Başkanı 
Konya 

Fakih özfakih 

BAŞKAN — Komisyondan gelen 7 nci mad
deyi bu şekilde oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde 9 u oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin birinci satırındaki virgülün 

çıkarılmasını İçtüzüğün 109 ncu maddesi uyarın
ca arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon adına 
Başkan 
Konya 

Fakih özfakih 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

önergeler var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
T. Ceza Kanununun 285 nci maddesinde 

yazılı iftira suçunun tekevvünü için konulmuş 
unsurların yeniden tetkiki lâzımgeldiği kana
atindeyiz. Bugünkü müzakerelerin ışığı altın
da, diğer memleketlerin ceza mevzuatı ile mem
leketimizin şartları da nazara alınarak, 285 nci 
maddenin tetkiki ve gerekirse tadili için bir 
komisyon kurulmasını arz ve teklif ederim. 

3.3.1962 
Yozgat Sivas 

İsmail Hakkı Akdağ Cevad Odyakmaz 
Nevşehir 

Ali Baran Numanoğlu 

B : 62 3 . 3 . İ962 0 : 2 
BAŞKAN — Efendim, Türk Ceza Kanunu

nun 285 nci maddesinin değiştirilmesi hususu
nun bu kanunla alâkası olmadığından önerge
yi oya koymuyorum. («Adalet Komisyonuna ha
vale edin», sesleri) («Teklif yapsın» sesleri) 

Bir ka'nun teklifi geldiği zaman Komisyona 
havale edilir. 

Takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere konusu olan kanun metninin, tat

bikatında kolaylık sağlamak üzere, teklif ka
nunlaştığı takdirde, teklifin gerekçesinin, ge
çici Komisyon raporunun, Geçici Komisyon ve 
Genel Kurul tutanaklarının kanun metniyle bir
likte, Resmî Gazetede yayınlanmasını, İçtüzü
ğün 147 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 1 nci 
bendi uyarınca arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Erzurum 
Cevat önder Turhan Bilgin 
Kastamonu Çanakkale 

Sabri Keskin Refet Sezgin 
Ordu Adıyaman 

Ata Bodur Ali Turanlı 
1 Hatay 

Ali Muhsin Bereketoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifini, Anayasa ve Adalet komis

yonları üyelerinden mürekkep Geçici Komisyon
da görüşülmesi sırasında ilim adamları fikirleri
ni ifade etmişler ve muhtelif hatipler konuş-
malariyle kanunun tümü ve maddeleri hakkın
da aydınlatıcı beyanlarda bulunmuşlar ve «ste
no» 1ar marifetiyle bunlar zabıtlara geçmiştir. 
İleride tatbikatçılara ışık tutmasını temin için 
bu zabıtların neşrine karar verilmesi hususu
nun oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Maraş 
Kemal Bağcıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici Komisyon tutanaklarının bastırılarak 

milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri
ne dağıtılmasını arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Erzurum 
Cevat önder Turhan Bilgin 

Ordu 
Ata Bodur 

Çanakkale 
Refet Sezgir 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

1 



M. Meclisi B : ( 
Millet Meclisi Başkanlığına 

«Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzu
ru bozan bâzı fiiller hakkında kanun teklifi» 
nin Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerin
den mürekkep Geçici Komisyonda yapılan gö
rüşmelerine ait tutanakların : 

1. Meclis Başkanlığınca teksir ettirilerek 
Sayın Meclis üyelerine dağıtılmasını, 

2. Teklif kanunlaştığı takdirde kanunun 
vaz'ı sebepleri hakkında bir fikir vermek ve 
kanunun tatbikinde yardımcı olmak üzere hâ
kim ve savcılara tamiminin Adalet Bakanlığm-

3 . 3 . 1 9 6 2 O : & 
dan temenni olunmasını, 

Arz ve teklif ederim. 
3.3.1962 
Sivas 

Cevad Odyakmaz 
BAŞKAN — Son okunan takrirlerdeki 

teklif Divan Başkanlığının hizmetleri cümle-
sindendir. Gereği düşünülür. Son takrir icraya 
taallûk eder. 

Arkadaşlar, 5 Mart 1962 Pazartesi günü saat 
10,00 da Senatoyla beraber birleşik toplantı, yi
ne aynı gün saat 15,00 te de Meclis toplantısı ya
pılmak üzere bu Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 21,35 
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Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kannununa ek kanuna verilen oyların sonuncu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Eıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 280 

Kabul edenler : 272 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 3 
Oya katümıyanlar : 169 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
E tem Ağva 
ihsan Ataöv 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
tsımeit Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Keııni Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Zeki Baltacı oğlu 
Kemal D amir 1 

Kâmil inal 
BURDUR 

Fethi Çelikbag 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Ökteın 
Mustafa Tayyar 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk" 
Ilüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Vefik Pıi'rinçcioğlu 
Alp Doğan Şen | 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
iHürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Uevat Dursunoğlu 
kiyasettin Karaca 
^e raf ettin Konuray 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
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Mustafa Kemal Çilesiz 
Nİzamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Ardan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Fuat Arna 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökaj 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ismail Halkkı Tekdnıel 
Reşit Ülker 
Sabri Vafrdarh 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Ğürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Neeip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 

M. Meclisi 6 : 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktom 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdeımir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kafh 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü Özalp 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

62 3 . 3 . 1962 O : 2 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlv 
Yakup Kadri Karaos-
•manoğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şâhinoğlu 

SltRT 
Süreyya öner -

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu' 
Haşini Tan 

SİVAS 
Adil Altay . 
Rahmi Çel tekli 
ibrahim Göker 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakma/. 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
llayri Mnmcuoğln 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi , 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu, 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoglu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
îsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaımoğlu' 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 
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ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 

M. Meclisi B 
/I Kenan Esengin 

Fevzi Fırat 

62 3 . 3 . 1962 Ö : 2 
Ra-nıiz Karakaşoğlıı 
Suphi Konak 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Gökhan Evliyaoğlu 
BOLU 

Ahmet Çakmak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilcd 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

SAKARYA 
Hami Tezkan 

[Çekinserler] 
I KASTAMONU 

Sabri Kesıkin 
NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsıoy 

[Oya katılmtyanîar] 
ADANA 

Mehmet Geçioğhı 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğhı (B.) 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Regat Arpacı oğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın (î) 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
ran 
Muhlis Ete 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt (B.) 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminafraoğlu 

AYDIN 
Hilımi Aydınçer 

Reşat özarda 
BALIKESİR 

Oihat Bilgehan 
Ahmet Aydın BolaJk 
Kaya Bulut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halt Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan (B.) 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nuru Ahıskalıoğlu 

Hilmi İncesulu (B.) 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
tsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güidoğan 
Recai îsıkenderoğlu 

EDİRNE 
Talat Asal fi) 
Süleyman Bilgen 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihaıt Diler 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
NTaim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nuredddn özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip İnal 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
İhsan önal 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(Başkan V.) 
Saadet EVren 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
İlhamı Sanear (B.) 
Selim Sarper (B.) 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

Şeref BaJkşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ziya Hanhan 
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Şinasii Osuna 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilerin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofn oğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
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Cahit Yılmaz | 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA J 
Sadrettin Tosbi ] 

MALATYA 
İsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Fevzi Lûtfi Karaosman 
oğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan (1) 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

[Açık 
Muş 

3 . 3 . 1962 O : 2 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
RefetAksoy (Baş.V.) 
(t.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE j 
Erol Yılmaz Akçal i 
Fuad Sirmen {Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SAMSUN | 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu (B.) 
Hâmit Kiper 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Kara han 

SİVAS 
Rahmi Oünay 

üyelikler] 
1 

Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (1) 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramh 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Ali Rıza Uluaoy 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kam 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağnnnrdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğta 

URFA 
Kemal Badılh 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğaa 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Yusuf Ziya Yücebilgin 



r 
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Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli 

ve 223 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanuna verilen oyların sonucu: 
(Kanun feabui edilmiştir) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinsfirler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

: 450 
: 264 
: 257 
: 3 

4 
: 185 

1 

(Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Kasım Gülck 
Ahmet Karamüftüoğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet Özbay ' 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Kasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail-Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 

Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

• Abdüİhak Kemal Yörük 
ANTALYA I 

Etem Ağva 
İhsan Ataöv j 
Nazmi Kerimoğlu 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata , 

AYDIN I 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

öimer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Giyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osanan Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞ ANE 
Neomeddin Küçüker 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 
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ÎÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Oüleügil 

İSTANBUL 

İbrahim Abak 
I<\ıat Arna 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muihiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
i l ilmi O ben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Zeki Zeren 

İZMİR 

Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 

Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 
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KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Gölcer 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Masan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
İri'an Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskim 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Pakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

3 . 3 . 1962 O : 2 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Diz ' -r-oğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltökli 
ibrahim Göker 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocaınerni 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
îsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar , 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
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ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

[Reddedenler] 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
MALATYA 

II. Avni Akşit 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral (B.) 
Kemal Sarıibrahimoğlu' 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğhı 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt (B.) 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 

[Çekinserler] 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

KASTAMONU 
Sabri Kesicin 

[Oya katılmıyanlar] 
Cahit Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çullia 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik înan (B.) 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu (B.) 
Faruk Küreli 
Neomi Ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Kecai Iskendcroğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Gür ay 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ibrahih E tem Kılıçpğlu 
Ali Köymen 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
İnayet Murealoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

TRABZON 
Elkrem Dikmen 

Burhan Bozdoğan 
İhsan önal 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Kıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dormaıt 
(Baş. V.) 
Saadet Evren 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orlıon 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (B.) 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Şinasi Osıma 
Kadri özek 

KAR.S 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
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KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turban Feyzioğhı (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlara 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHÎR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Bedrettin Tosbi 

MALATYA 
İsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 

M. Meclisi B 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
llalit Fikret Aka 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy (Baş. V 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu , 

: 62 3 . 3 . 1962 O : 2 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçai 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
(B.) 
Hâmit Kiper 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
"Rahmi Günay 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmı ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
V'ahap Kışoğlu 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
Ahmet Talht'akılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisıoğlu 

YOZGAT 
ismail .Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Açık üyelikler] 
Muş 



Dönem : 1 E l 
Topiantx:i M I L L E T M E C L İ S İ S. Say ı s ı : 0 1 

Başbakan ve Malatya Milletvekili ismet İnönü, Adalet Partisi Genel 
Başkanı ve İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala, Yeni Türkiye Par
tisi Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ekrem Alican, Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili 
Osman Bölükbaşı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve 
Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'm, Anayasa nizamını, Millî 
Güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında kanun teklifi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonları üyelerinden mürekkep Geçici Komisyon 

raporu (2 /162) 

2 Mart 1962 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında kanun» teklifimiz, ge
rekçesi ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Mevzuun arz ettiği ehemmiyet ve müstaceliyet se'be'biyle bu kanun teklifimizin, Anayasa ve 
Adalet komisyonları üyelerinden mürekkep Geçici Komisyona havalesine, öncelik ve ivedilikle 
müzakeresinin sağlanması hususunda gerekli muamelenin yapılmasına müsaadelerinizi saygıla
rımızla arz ederiz. 

; Adalet Partisi C. H. Partisi C. K. M. Partisi 
Başbakan Genel Başkanı Gene,l Sekreteri Genel Başkanı 

Malatya Milletvekili izmir Milletvekili , Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili 
İsmet İnönü Ragıp Gümüşpala 1. R. Aksal O. Bölükbaşt 

T. T. Partisi Genel Başkam 
Sakarya Milletvekili ''' ' ' '" ' 

E. Alican 

ANAYASA NİZAMINI, MÎLLÎ GÜVENLÎK VE HUZURU BOZAN BÂZI FÎÎLLER HAKKINDA 
KANUN TEKLÎFÎ GEREKÇESÎ 

Kanun Teklifinin Genel Gerekçesi 

9 Temmuz 1961 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, bugünkü hukuk nizamımızın teme
lini teşkil etmektedir. Bu Anayasanın 156 ncı maddesine göre , başlangıç kısmı metne dâhil olup 
Anayasanın dayandığı «Temel görüş ve ilkeleri» belirtmektedir. Bu başlangıçta açıkça ifade 
edilmiştir ki, 27 Mayıs 1960 Devrimi, «Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşru-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 51) 
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luğunu kaybetmiş bir iktidara karşı Türk Milletinin direnme hakkını kullanarak gerçekleştirdiği 
bir devrimedir. 

Yine aynı başlangıç ve Anayasamızın mütaaddit maddeleri (özellikle 2 nci madde, 22 nci ve 
56 nci maddelerin son fıkraları ve 57 nci madde) Türkiye Cumhuriyetinin, insan hak ve hürriyet
lerine ve çok partili demokratik rejime dayandığım ve hürriyetlerin bu düzeni tahribetmek için 
kullanılmasının caiz olmadığını açıkça göstermektedir. 

.. Bu Anayasa ile kurulmuş olan demokratik nizamın meşru temeli, 27 Mayıs 1960 Devrimidir. 
Türkiye'de normal demokratik rejimi bütün teminatı ile kurmak amacıyla gerçekleştirildiği Ana
yasanın geçici 4 ncü maddesinde açıkça ifade edilmiş olan 27 Mayıs 1960 Devriminin meşruiyetini 
gölgeleme gayretlerinin, netice itibariyle bizzat Anayasayı ve onun kurduğu demokratik nizamı 
tehlikeye düşüreceği şüphesizdir. Memleketimizde insan haklarına dayanan demokratik nizamın, 
çeşitli istikametlerden gelen tahriklere karşı korunmanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi için âcil 
ve kaçınılmaz bir vazife haline geldiği aşikârdır. Hâdiselerle sabit olmuş bir gerçektir ki, bir ta
raftan - doğrudan doğruya veya dolayısiyle - 27 Mayıs 1960 ihtilâlinin meşruiyeti aleyhine yö
neltilmiş tahrikler, diğer taraftan insan haklarına ve hürriyetlerine dayanan demokratik nizamı 
tahribe müteveccih fiil ve hareketler, yalnız uğrunda 150 yıldan beri mücadele edilen hürriyet 
nizamını değil, aynı zamanda vatanın bekasını ve milletin bütünlüğünü dahi tehdidedecek bir 
istikamet almıştır. 

Bu durum karşısında her türlü parti mülâhazalarının üstünde Anayasa nizamını ve onun kur
duğu demokratik rejimi ve Millî Güvenlik ve huzuru çeşitli tehlikelere karşı korumak azmiyl© 
hareket eden Hükümet ve siyasi partiler, müşterek bir gayretle gerekli tedbirlerin alınması hu
susunda mutabakata varmışlardır. 

Başbakanın Bakanlar Kurulundan ve parti liderlerinin kendi parti gruplarından aldıkları 
prensip mutabakatının ışığı altında hazırlanan bu kanun teklifi, Anayasaya ve hukuk prensiple
rine uygunluğu yönünden etraflı incelemelere tâbi tutulmuştur. 

Bu arada, Kurucu Meclisin Anayasa Komisyonunda vazife görmüş veya ceza hukuku alanında 
ihtisası ile tanınmış Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri de, bu çalışmalara katılmışlar ve hazırla
nan teklifin gerek Anayasaya, gerek hukukun genel prensiplerine uygunluğunu müttefikan belirt
mişlerdir. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1 : Bu maddenin (a) bendinde, mahiyeti Anayasanın başlangıç kısmında ve geçici 
4 ncü maddesinde açıkça ifade edilmiş olan 27 Mayıs 1960 Devriminin, yersiz, haksız ve gayrimeşru 
gösterilmesine matuf fiil ve hareketler cezai müeyyideye bağlanmıştır. 

Maddenin (b) bendinde, 27 Mayıs 1960 Devrimini zedeleyebilecek şekilde Yüksek Adalet 
Divanınca veya diğer yargı mercilerince verilmiş ve kesinleşmiş kararları kötüleme fiili ve 
benzeri fiiller cezalandırılmıştır. 

Bu bentte zikredilen bütün fiilerde, 27 Mayıs 1960 Devrimini zedeleyebilme vasfı esaslı bir 
unsur olarak kabul edilmiştir. , 

C bendinde mahkûmlara atfen siyasi mahiyette veya 27 Mayıs 1960 Devrimini zedeleyebilecek 
şekilçle veya uydurma beyanatın basına verilmesi veya alenen nakli veya basın yoluyla yayılması 
suç sayılmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 51) 



- 3 — 
D bendinde, feshedilmiş Demokrat Parti iktidarını övmek veya müdafaa etmek, bu fiilin 27 Ma

yıs 1960 Devrimini gayrimeşru gösterecek surette işlenmesi suç sayılmıştır. 

E bendinde, feshedilmiş Demokrat Partinin devamı olmayı iddia etmek fiili de, millî huzurun 
sağlanması ve normal demokratik rejimin Anayasa nizamı içinde tabiî ve emniyetli şekilde ce
reyanını sağlama amacıyla, müeyyideye bağlanmıştır. Çünkü feshedilmiş olan D. P. nin devamı ol
mak iddiasının ileri sürülmesi veya bu yolda faaliyet gösterilmesi yahut propaganda yapılması, 27 
Mayıs 1960 Devriminin meşruluğunu, dolayısiyle zedeleyici bir mahiyet taşır. 

Madde 2 : Bu madde ile de demokratik nizamı tehdideden ve başka bir istikametten gelen 
tahrikler önlenmek istenmiştir. 

Madde 3 :* Birinci maddenin (c) ve (e) bentleri haricolmak üzere, birinci ve ikinci maddede 
yazılı suçların tekevvünü, Türk Ceza Kanununun 153 ncü maddesindeki aleniyet şartına bağlan
mıştır. 

Madde 4 : Bu madde ile, vatandaşlar arasında husumet ve intikam hislerini doğuracak mahi
yette her türlü faaliyet ve propagandanın önlenmesi amacı güdülmüştür. 

Güdülen maksatlardan biri de, kanunların himayesinde evvelce faaliyet göstermiş veya halen 
faaliyet gös.termekte bulunan her hangi bir siyasi partiye mensubolanları veya oy vermiş bulu
nanları, topyekûn birtakım tezyifkâr sıfatlarla kötülemek gibi millî huzuru bozucu ve vatandaş
lar arasında husumet yaratıcı bâzı fiil ve hareketlere son vermektir. 

Madde 5 : Bu madde Anayasanın 22 nci maddesinin 5 nci fıkrasına uygun olarak, bu kanun
da yazılı suçların basın yoluyla işlenmesi halinde suç konusunu ihtiva eden gazete ve dergilerin ve 
sair basılmış eserlerin hâkim karariyle toplatılabileceğini belirtmektedir. 

Madde 6 ve 7 : Bu maddeler, kanunda yazılı fiillerin iftira konusu olmasını ve yetersiz tahki
katla masum vatandaşlar hakkında takibata girişilmesini önlemek gayesiyle hazırlanmış olup, bir 
taraftan iftira suçunun cezasını bir misli artırırken diğer taraftan da hazırlık tahkikatının bizzat 
Cumhuriyet savcıları tarafından yapılması mecburiyetini koymaktadır, 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden mürekkep Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonlar* 2.3.1962 

Üyelerinden Mürekkep 
Geçici Komisyon 
Esas No. 2/162 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakan ve Malatya Milletvekili İsmet inönü, Adalet Partisi Genel Başkanı ve İzmir Mil
letvekili Kagıp Gümüspala, Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ekrem 
Alicaîı, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Osman Bölük-
'başı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili İsmail Büstü Aksal ta
rafından 2 Mart 1962 tarihinde verilen, «Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı 
fiiller hakkında kanun teklifi», Millet Meclisi Genel Kurulunun 2 Mart 1962 tarihli 61 nci Birle
şiminin birinci oturumunda kurulmuş olan Komisyonumuza, öncelik ve ivedilikle müzakeresi ka
rarı da alınmış olarak sevk edilmekle, Komisyonumuzun aynı günkü birleşiminde, teklif sahip
lerinin ve Hükümet adına Adalet Bakanının huzuruyla ve İçtüzüğün 40 ncı maddesi gereğince 
mütahassıs olarak davet edilen Prof. Dr. Faruk Erem, Prof. Dr. Bahri Savcı ile Doç. Dr. Muam
mer Aksoy'un da dinlenmesi suretiyle incelenmiş ve aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır: 

I - Anayasanın 156 ncı maddesinin 1 nci fıkrası gereğince, Anayasa metnine dâhil bulunan 
.ve Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmında, «Anayasa ve hukuk 
dışı tutum ve davranışları ile meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kulla
narak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti» denmek suretiyle, 27 Mayıs 1960 Devrimi, 
9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ve bu Anayasanın getir
diği müesseselerin meşruiyet temeli olarak kabııl edilmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın 4 ncü geçici maddesinin 3 ncü fıkrasında da, «Normal demokratik rejimi bütün 
teminatı ile kurmak amaciyla gerçekleştirilen ve yürütülen 27 Mayıs 1960 Devrimi» denmek su 
retiyle, bu meşru Devrinim meşruiyet sebebini teşkil eden gayesi belirtilmiştir. 

Âmme hukukunun geııe^ ilkelerinin, bir Anayasa düzeninin meşruiyet temelini teşkil eden ku 
ralları cezai müeyyidelerle koruma imkânını verdiği, !bütün demokratik devletlerin tatbikatiyle 
sabittir. 

Anayasamızın 2 nci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri sayılırken, bu nitelikler 
arasında başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelerin de yer aldığı hassaten tebarüz ettirilmiştir. 

Anayasamızın 57 nci maddesinde de, «siyasi partilerin tüzükleri, programları ve faaliyet
leri, insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel Ihükmüne uygun olmak zorundadır. Bunlara uymıyan 
partiler temelli kapatılır.» denmek suretiyle, Türkiye'de demokratik hayatın «vazgeçilmez un
suru» olarak Anayasa ile gösterilen siyasi partilerin mahiyetleri ve faaliyetlerinin şümulü sı
nırlandırılmış bulunmaktadır. 27 Mayıs 1960 Devrimi insan hak ve hürriyetlerini ve demokratik 
esasları çiğnediği için devrilen gayrimeşru bir iktidara karşı, insan hak ve hürriyetlerini ve 
demokratik rejimi gerçekleştirmek amacıyla yapılmış bir Devrim olduğuna göre, 27 Mayıs 1960 
Devrimini yersiz, haksız veya gayrimeşru göstermek yolunda ika olunan fiiller, haddizatında, 
insan hak ve hürriyetlerinin ve demokratik esasların çiğnenmesinin müsait görülmesi mânasını 
tazammun eder. 
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Anayasanm 10 ncu maddesi gereğince, Devlet, temel hak ve hürriyetleri ve hukuk devleti il

kelerini korumakla görevli olduğuna göre, insan hâk ve hürriyetlerine dayanan demokratik 
nizam fikrine karşı 27 Mayıs 1960 Devriminin meşruiyetini inkâr yoliyle yapılan tecavüzleri 
de önlemekle vazifelidir. 

II - Yukarda izah olunan amaçla sevk edilen bu kanun teklifinin Anayasanın 11 nci madde
si hükümlerine tamamen uygun olduğu aşikârdır. 

Filhakika, ibu kanun teklifi, Anayasanın 20 nci maddesinde yer alan ve mutlak bir mahiyeti 
haiz olan düşünce ve kanaat hürriyetinin ihlâli olarak görülebilecek tek bir hükmü ihtiva 
etmemektedir. 

öte yandan, Anayasanın aynı maddesinde yer alan ve Anayasanın 11 nci maddesinde 'göste
rilen tarzda kanunla kayıtlanabilecek olan propaganda hürriyetinin de özü tamamen mahfuz 
tutulmuş bulunmaktadır. Bunun gibi, Anayasanın 22 nci maddesinde yer alan basın hürriyeti 
de, bu kanun teklifiyle, tamamen Anayasanın 11 ve 22 nci maddelerinde gösterilen esaslar dai
resinde kayıtlanmıştır. 

Filhakika, Anayasanın 22 nci maddesinin 3 ncü fıkrası, basın ve 'haber alma hürriyetinin millî 
güvenliği 'korumak ve suç işlemeye kışkırtmayı önlemek için kanunla sınırlanabileceğini be
lirtmektedir.. 27 Mayıs 1960 Devrimine karşı yapılan tecavüzlerin tesir ve neticelerinin, son za
manlarda millî güvenliğimizi ciddî surette ihiâletmeye başladığı bir bedahettir. Bundan başka, 
Anayasanın 22 nci maddesinin son fıkrası, Anayasanın yukarda zikredilen 57 nci maddesinde be
lirtilen ve siyasi partiler için kapatılma sebebi olan fiillerden mahkûm olma halinde gazete ve 
dergilerin mahkeme karariyle kapatılabileceğine dair kanun çıkarılmasına cevaz vermektedir. Yu
karda belirtildiği üzere, insan hak ve hürriyetlerini ve demokratik rejimi iade etmek maksadiyle 
yapılmış olan 27 Mayıs 1960 Devrimine vâki tecavüzler, bizatihi insan hak ve hürriyetlerine daya
nan demokratik düzene yapılmış tecavüzler sayılmak gerekeceğinden, bu fiillerin tecrimine Ana
yasanın 22 nci maddesinin son fıkrası hükmü ile cevaz verilmiş demektir. 

Kaldı ki, 27 Mayıs 1960 Devriminin meşruiyetini korumak maksadiyle sevk edilen bu kanun 
teklifi ile, propaganda ve basın hürriyetlerinin Anayasa düzeni içinde işlemesine aykırı en ufak 
bir hüküm yoktur. Gerçekten, tecrim edilen fiiller bakımından yargı mercileri dışında hiçbir 
mercie vatandaş hürriyetlerini kayıtlayıcı kararlar alma yetkisi tanınmamaktadır; yasama, yü
rütme ve idare organlarının ve iktidarda bulunsunlar veya bulunmasınlar, siyasi partilerin ve 
siyasi şahsiyetlerin faaliyetlerinin tenkid edilemiyeceği hususunda her hangi bir hüküm sevk 
edilmemektedir. Kanun teklifinin 1 nci maddesinde sadece, mevcut Anayasa düzenimizin meşruiyet 
temelini teşkil eden 27 Mayıs 1960 Devrimi korunmaktadır. 

III - Son olaylar, mevcut Anayasa düzenimizin, sadece meşruiyet temeli bakımından değil; 
fakat, aynı zamanda, doğrudan doğruya muhtevasına karşı yönelen tecavüzler muvacehesinde da
hi korunmasını gerektirmektedir. 

Filhakika, Anayasamızın 22 ve 57 nci maddelerinde basın ve siyasi partiler için riayeti zaruri 
görülen hususlar arasında, insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik rejim esasının bulun
duğunu yukarda izah etmiştik. Anayasamızın 56 nci maddesinin son fıkrasında da, «siyasi par
tiler, ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurla
rıdır» denmekle çok partili demokratik rejimin temel Anayasa düzenimizin esaslarından biri ol
duğu kabul edilmiştir. 

İnsan hak ve hüriyetlerine dayanan çok partili demokratik nizamın zedelenmesine, tehlikeye 
düşürülmesine matuf kötülemeler veya bu nizamın Türkiye'de yürütülemiyeceğine dair propagan
dalar, bu kötüleme ve propagandaların ideolojik menşei ne olursa olsun, doğrudan doğruya Ana
yasa düzenimize karşı teveccüh eder bir hal almışlardır. 
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1776 Virginia Anayasasının 15 nci maddesinde ve Federal Almanya Anayasasının 18 ve 21 

nci maddelerinde ve Evrensel insan Hakları Beyannamesinde belirtildiği üzere, insan hak ve 
hürriyetleri ve demokratik müesseseler o hak ve hürriyetleri ve müesseseleri yok etmek için kul
lanılamaz. 

Halen, Türk Ceza Kanununda insan hak ve hürriyetlerine dayanan çok partili demokratik dü
zen aleyhindeki totaliter mahiyetli faaliyetlerden sadece komünist faaliyetler tecrim edilmiştir. 
Kanun teklifinin 2 nci maddesiyle, insan hak ve hürriyetlerine dayanan çok partili demokratik 
düzeni tahdideden diğer totaliter mahiyetli faaliyetler de tecrim edilmektedir. 

Şu hususu belirtelim ki, bu madde, hiçbir suretle, insan hak ve hürriyetlerine dayanan çok 
partili demokratik düzenin Türkiye'de yaşamasını mümkün kılmak için yapılması şart görülen 
İşlerin yasama ve yürütme organlarınca ele alınması gerektiği yolundaki ikaz, tenkid ve ihtarları 
onlememektedir. 

IV Kanun teklifinin 4 ncü maddesi, millî bütünlüğümüzü millî güvenliği ve kamu düzenini 
tehlikeye düşürecek şekilde vatandaşlar arasında husumet ve intikam hisleri doğuracak veya tah
rik edecek faaliyetleri tecrim etmektedir. Bu suretle, bâzı vatandaşların bir kütle olarak «din
siz», 'bâzılarının yine bir kütle olarak «mürteci» ve bâzılarının ,da yine bir kütle olarak «kuy
ruk» olarak damgalanması önlenmektedir. 

Kamıi) teklifinin bu maddesinin, Anayasanın 56 nci maddesi muvacehesinde siyasi partiler ara 
smdaki demokratik mücadeleyi Önleyici hiçbir hükmü mecvudolmadıktan başka, Anayasamızın 
Sosyal ve İktisadi Haklar ve ödevler hakkındaki Bölümünde yer alan hak re ödevler çerçevesi 
dairesinde yapılan her nevi faaliyetler, de menedilmiş değildir. 

V Yukarda izah edilen sebepler dolayısiyle, mezkûr kanun teklifi, Anayasaya uygun olduğu 
kadar, memleketimizin içinde bulunduğu şartlar 'bakımından da maslahatın icaplarına tamamen 
uygun düşmektedir. 

VI - Komisyonumuz, kanun teklifinin birinci maddesini, sadece (D) bendindeki «Demokrat 
Parti» kelimesini, Türkçe bakımından daha uygun düşeceği cihetle, «Demokrat Partinin» olarak 
değiştirmek suretiyle kabul etmiştir. 

Kanun teklifinin 2, 'A, i, ve 5 nci maddeleriyle H nci maddesi aynen kabul olunmuştur. 

Kanun teklifinin 7 nci maddesinde, askerî kazaya tâbi şahıslar hakkında hazırlık tahkikatının 
hangi merciler tarafından yapılacağı hususu açık bırakıldığı cihetle, bu hususun tasrihi uygun 
görülmüş ve madde. *hu yolda tâdil edilerek kabul edilmiştir. 

Kanun 'teklifinin 8 ve 9 rıcıı maddeleri aynen kabul edilmiştir. ' , 

Gene) Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Konya 

Fakih özfakih 

Maraş 
(Söz hakkım mahfuzdu r) 

Kemal Bağcıoğlu 

Kars 
Kemal Güven 

Sözcü 
Uşak 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Ankara 
Fuat Börekçi 

Malatya 
Avni Aksii 

Kâtip 
İzmir istanbul 

Mustafa Uyar Coşkun Kırca 

Elâzığ Erzincan 
Nurettin Ardtçoğlu (Muhalefet şerhim eklidir) 

Hüsamettin Atabeyli 

Manisa 
Şevket Raşit ffatipoğlu 

Sivas 
Cevad Odyakma» 
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İstanbul 
7 nci madde hakkında 
söz hakkım mahfuzdur 

t. Hakkt Tekine! 

istanbul 
Sabri Vardarh 

Mardin 
Bâzı maddelere şekil 
bakımından muhalifim 

tümünü kabul 
ediyorum 

Rxat Kemal Aybar 

Kayseri 
Mehmet Göker 

Kars 
Lâtif Akiijsûm 

Balıkesir 
Mehmet Tiritoğlv 

Erzincan 
Kanunun tümünü ka 
bul ediyorum. Ancak 
birinci maddenin D 
bendi A bendinin tek 
rarından ibarettir ve 
aleniyet unsurunun E 
bendine de teşmili fik 

rindeyittu 
Sadık Perinçek 

Elâzığ 
Bâzı maddelere muha
lifim. Söz hakkım 

mahfuzdur 
Naci Güray 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur 

Halim Araş 

Afyon Karahisar 
Hasan Dinçer 

îçel 
Tümünü kabul ediyo
rum. 1 nci maddenin 
B ve» T> bendine kısmen 

muhalifim 
Mazhar Ankan 

Maraş 
II. Fehmi Evliya 

Amasyö 
Nevzat Şener 

(İmzada hazır bulun 
madı) 

ürfa 
At alay Akan 
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MUHALEFET ŞERHİ 

«Anayasa nizamını Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında kanun» tek-
lifinin esası, huzuru temin gayesini istihdaf etmekte ve şahsan bu huzurun tesisinin 
lâzımolduğuna kaani bulunmakta isem de : 

A) Vatandaşlar arasında geniş bir iftira kampanyası açması ve bu suretle huzuru da
ha ziyade bozma istidadını göstermektedir. 

B) 27 Mayıs înkılâbı Anayasanın dibacesine geçmiş bulunduğuna göre 27 Mayısa 
tecavüz Anayasa ve onun koruduğu haklara tecavüz sayılır. Türk Ceza Kanununda 
bu gibi suçlar muhtelif cezai müeyyidelerle karşılanmıştır. 

C) Kanunun şümulünün daha vazıh olarak tâyini gayeye uygun düşecektir. 

Netice : Mâruz esbabı muvacehesinde kanuna muhalifim arz ederim. 

2 . 3 . 1962 
Erzincan 

Hüsamettin Atabeyli 
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BAŞBAKAN VE MALATYA MİLLETVEKİLİ 
tSMET ÎNÖNÜ, ADALET PARTlSl GENEL 
BAŞKANI VE İZMİR MİLLETVEKİLİ RA-
GIP GÜMÜŞPALA, YENİ TÜRKİYE PAR
TİSİ GENEL BAŞKANI VE SAKARYA MİL
LETVEKİLİ EKREM ALİCAN, CUMHURÎ-
YETÇf KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ GENEL 
BAŞKANI VE ANKARA MİLLETVEKİLİ 
OSMAN BÖLÜKBAŞI ÎLE CUMHURİYET 
HALK PARTİSİ GENEL SEKRETERİ İS

MAİL RÜŞTÜ AKSALIN TEKLİFİ 

Anayasa nizamım, millî güvenlik ve huzuru 
bozan bâzı fiiller hakkında kanun teklifi 

MADDE 1.— A) Anayasa ve hukuk dışı 
tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybet
tiği Türkiye Cumhuriyeti Anayasasiyle de tesbit 
edilen Demokrat Parti İktidarına karşı direnme 
hakkını kullanarak, normal demokratik rejimi 
bütün teminatiyle kurmak amacıyla, Türk Mil
letinin gerçekleştirdiği 27 Mayıs 1960 Devrimi
ni, söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür 
veya sair vasıta ve suretlerle, yersiz, haksız ve
ya gayrimeşru gösterenler veya üstü kapalı da 
olsa mâtufiyeti belli olacak şekilde böyle gös
termeye çalışanlar; 

B) 27 Mayıs 1960 Devrimini zedeliyebile-
ı*k 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 *air 
vasıta ve suretlerle kötüliyenler veya üstü ka
palı 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 geçen mahkûmlara atfen, sij'asi 
Veya 27 Mayıs 1960 Devrimini zedeleyici ma
hiyette veya uydurma beyanatı basma verenler 
veya basın yoluyla yayanlar veya alenen nakle
denler ; 

M, Meclisi 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN MÜREKKEP GEÇlCl 

KOMİSYONUN DEĞİŞTİRiŞl 

Anayasa Nizamını, milli güvenlik ve huzuru 
bozan bâzı fiiller hakkında Kanun 

MADDE 1. — A) Anayasa ve hukuk dışı 
tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybet
tiği Türkiye Cumhuriyeti Anayasasiyle de tes
bit edilen Demokrat Parti iktidarına karşı di
renme hakkım kullanarak, normal demokratik 
rejimi bütün teminatiyle kurmak amaciyle, 
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 ols'a mâtufiyeti belli olacak şekilde 
böyle göstermeye çalışanlar; 

B) 27 Mayıs 1960 devrimini zedeliyebile-
cek şekilde : 

Bu devrimin neticesi olarak Yüksek Adalet 
Divanınca veya sair kaza mercilerince verilmiş 
ve kesinleşmiş olart 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 
mahkûmiyetlerine esas teşkil eden fiillerini ya
hut şahıslarını övenler veya neticelenmiş hazır
lık, ilk, son tahkikat veya infaz safhalarıyla 
ilgili resim, hatırat, 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 uydurma beyanatı basma ve
renler veya basın yoluyla yayanlar veya alenen 
nakledenler; 
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Teklif 

D) 27 Mayıs 1960 Devrimini yersiz, haksız 
veya gayrimcşru gösterecek surette, feshedil
miş Demokrat Parti iktidarını övenler veya mü
dafaa edenler; 

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

Bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

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 mûtuf 
olarak kötüliy enler veya bu nizamın Türkiye'
de yürütülemiyeceği yolunda propaganda ya
panlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde, birinci maddede yaaılı 
cezalar uygulanır. 

MADDE 3. — Birinci maddenin A, B ve D 
bentleriyle ikinci madded,e yazılı suçların te
kevvünü için Türk Ceza Kanununun 153 ncü 
maddesindeki aleniyet şarttır. 

MADDE 4. — Vatandaşlar arasında husu
met ve intikam hisleri doğuracak Veya tahrik 
edecek mâhiyette söz, yazı, haber, havadis, re
sim, karikatür veya sair vasıta ve suretlerle 
faaliyette bulunanlar veya propaganda yapan
lar üç aydan iki seneye kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılır. 

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

MADDE 6. — Bu kanunda yazılı fiillerle il
gili plarak iftira suçunu işliyenler hakkında, 
Türk Ceza Kanununun 285 nci maddesinde ya
zılı eezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

Ge. Ko. 

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

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

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

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin dördüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin beşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin altıncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Bu kanuna giren suçlarda ha
zırlık tahkikatı Ibizzat Cumhuriyet savcilan 
tarafından yapılır. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

11 — 
Ge. Ko. 

MADDE 7. — Bu kanuna giren suçlarda ha
zırlık tahkikatı bizzat Cumhuriyet savcilan ve 
askerî kazaya tâbi şahıslar hakkında askerî hâ
kimler tarafından yapılır. 

MADDE 8. — Teklifin sekizinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklifin dokuzuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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