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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Yapılan yoklama neticesinde yeter sayı hâ

sıl olmadığı anlaşıldığından saat 15 te toplanıl
mak üzere Oturuma son verildi. 

İkinci Oturum 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 

gereğince Kurula üye seçimi yapıldı. Yeter sayı 
elde edilemediğinden seçim gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

İstanbul Milletvekili Saadet Evren'e izin 
verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okun
du, kabul olundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Bayın
dırlık Bakanı llyas Seçkin'in avdetine kadar 
kendisine, Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekil

lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine muva
fık görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kındaki kanun tasarısının komisyondan gelen 
5 ve 7 nci maddeleri ile 9, 10 ve 11 nci madde
leri kabul edildi. 

18 . 10 . 1962 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere ^Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Van 

Mekki Keskin Muslih Görentaş 
Kâtip 

İstanbul 
Ferruh Bozbeyli 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm, 
hekimliğin sosyalizasyonunda Pilot Bölge ola
rak seçilen Muş ilinde şimdiye kadar ne gibi 
faaliyette bulunulduğuna dair sözlü soru öner-
geri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/443) 

2. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm, 
Devlet hastane ve sağlık merkezlerinin mesaile
rinin, ilmî yönden, kontrol edilip edilmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/444) 

Yazılı sorular 
1. — Giresun. Milletvekili Mustafa Kemal 

Çilesiz'in, kuraklık sebebiyle mısır mahsulünü 
kaybeden Karadeniz bölgesi halkının mısır ih
tiyacının karşılanması için alman tedbirlere 
dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/203) 

2. —• Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan'a bağlı Kemaliye, iliç ve Ke
mah ilçelerinin bayındırlık ve içme suyu ihti
yaçlarının karşılanması için ne tedbir alındığı
na dair, yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/204) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Teklifler 

1, — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'
un, 7 .7 .1939 tarih ve 3704 sayılı Kanunun. 
ikinci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
'bir madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/319) 
(Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç 
ile İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'm, 1076 
sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar 
Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve hu kanuna geçici maddeler ilâvesine dair 97 
sayılı Kanuna bir ek madde ve iki geçici madde 

eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/320) (Millî 
Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) 

3. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğ-
lu'nun, 5887 sayılı Harçlar Kanununun i nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanunun değiş
tirilmesine dair kanun teklifi (2/321) (Adalet, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — Eskişehir Milletvekilleri İbraihim Cemal-
cılar ve Şevket Asfbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/322) (Millî Eğitim ve Bütçe ko
misyonlarına) 
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5. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve dört 

arkadaşının, T. C. K. nun 455 ve 459 ncu mad
delerine birer fıkra eklenmesi' hakkında kanun 
teklifi (2/328) (Adalet Komisyonuna) 

G. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler ve 
7 arkadaşının, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun teklifi (2/324) (Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

Tezkere 
7. — Birinci boş yıllık (1963 - 1967) Kalkın

ma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi (3/382) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

Raporlar 
8. — Muvazzaf subay ve askerî memurlara 

verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet Meclisi Büt
çe Komisyonu raporu (1/94) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 65 e ek) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1062 ] 

9. — Zirai Mücadele ye Zirai Karantina Ka
nununun 62 nci maddesinin yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun tasarısı ile Tarım ve 
Adalet komisyonları raporları (1/237) (Günde-

0:1 
316) [Dağıtma tarihi 17 . 1 0 . 

18.10.1962 
me) (ıS. Sayısı 
1962] 

10. — 7129 sayılı Bankalar Kanununa ek ka
nun tasarısı ile 7129 sayılı Bankalar Kanununun 
47 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilme
si hakkında kanun tasarıları ve Ticaret, Maliye 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/162, 1/102) 
,(Gündeme)'(S. Sayisı : 317) [Dağıtma tarihi : 
1.7 .10 .1062] 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ahmet 
İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilât ve 
müesseseleriyle özel idare ve belediyeler teşkilâ
tında çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin 
maaş iııtı'bak dereceleri hakkında kanun teklifleri 
.ve Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri ve Bütçe ko
misyonları raporları (12/68, 2/38) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 17 .10.1962] 

12. — Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanunun 60 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Maliye ko
misyonları raporları (1/230) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 320) [Dağıtma tarihi : 17 .10.1962] 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAKAŞN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Muslin Görentaş (Van), Fermh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, gündeme 
başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu gereğince Kurula üye seçimi 

BAŞKAN — Bu hususta bir teklif var, oku
tuyorum. ' • , 
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Yüksek Başkanlığa 

45 Sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 
gereğince yapılacak seçimin 22 .10 .1962 gün
lü Birleşime talikini arz ve teklif ederiz. 

istanbul Bursa 
Ferruh Bozbeyli ibrahim öktem 

Hatay 
Sekip inal 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğ-
lu'na isin verilmesi hakkında Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/410) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Sinop Milletvekili Mahmtu Alicanoğlu'nun, 

mazeretine binaen, İ2 .10.1962 tarihinden itiba
ren 10 gün izinli sayılması Başkanlık Divanı
nın 15 . 10 .1962 tarihli , toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etm'iyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Açık bulunan İçişleri Bakanlığına 
Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Bekatda'nın tâyini
nin muvafık görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/407) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan içişleri Bakanlığına Devlet 

Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın tâyininin, Baş
bakanın teklifi üzerine, muvafık görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı , 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

i — Devlet Baknı Hıfzı Oğuz Bekata'nın 
İçişleri Bakanlığına tâyini ile açılan Devlet Ba
kanlığına Millî Eğitim Bakanı Şevket Ba§ü 
ffatipoğlu'nun vekillik etmesinin muvafık gö
rüldüğüne dair CUmhtefbaşkavilıği te&kefesi 
(3/408) 

18.10.1962 0 :1 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 

okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın içiş

leri Bakanlığına tâyini ile açılan Devlet Ba
kanlığına Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit 
Hatipoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine muvafık görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Rahatsız bulunan Millî Savunma Ba
kanı llhami, Sancar'a, vazifesine avdetine kadar, 
İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın vekillik 
etmesinin muvafık görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/409) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Rahatsız bulunan Millî Savunma Bakanı ll

hami Sancar'a, vazifesine avdetine kadar, içiş
leri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

'Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ile Erzurum Üye
si Nihat Pasinli'nin, Cumhuriyet Senatosu Teş
kilât kanunu teklifinin gündeme alınmasına 
dair önergesi (4/113) 

BAŞKAN — Efendim, iki Senato idare 
Âmirinin bir teklifi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu 'Teşkilât Kanununun 

gündeme alınara'k 'görüşülmesine dair, teklif 
salhipleri Nihat Pasinli ile Mehmet Ünaldı tara
fından verilen 'önerge ilişik olarak sunulmuştur. 

içtüzüğün $6 ncı maddesi gereğince gerekli 
i§Jamin yapılmasını ehemmiyetle arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Stiatl Hayrî ÜtfgUpM 

m 
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Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Teşkilât Kanunu 
teklifi 27 Kasım 1961 tarihinde Millet 'Meclisi 
Başkanlığına sunulmuş olduğu 'halde bugüne 
kadar neticelendirilmemiştir. 

îçtüzüğün 3'6 neı maddesi gereğince 'bu ka
nun teklifimizin gündeme alınarak (görüşülmesi^ 
ni arz ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri 
Nihat Pasinli Mehmet Ünaldı 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, T. B. M. 

Meclisi Memurları Teşkilâtı (hakkındaki Ö509 
sayılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine ve bu 'kanuna 
bâzı (hükümler eklenmesine dair kanun teklifi 
ile Cumhuriyet 'Senatosu İdare Âmiri Mehmet 
Ünaldı ve Nihat Pasinli 'nin Cumhuriyet Sena
tosu Teşkilât Kanunu teklifi; komisyonumuzun, 
•mezkûr tekliflerin (Yasama meclislerinin 'karşı
lıklı münasebetleri ve ic, çalışmaları) ile ilgisi
ni gören kararı üzerine Bütçe Komisyonu ta
rafından '23 . 6 . 1962 tarihinde Anayasa (Komis
yonuna havale edilmiştir. 

Bahis konusu kanun tekliflerinin birleştiri
lerek gündeme alındığını ve müzakerelerin de
vam etmekte "olduğunu Dalhilî "Nizamnamenin 
36 neı maddesi gereğince saygılarımla arz ede
rim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
An'kara 

Burhan Apaydın 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Komisyonu
na "havale edildiği için ve 1 . 10 . 19'62 tarihin
de mehil istendiğine -göre daJha 45 günlük 'mehil 
mevzuübahistir. Bilgilerinize, bu şekilde, ko
misyonun 'bir mütalâası olarak sunum. 

7. — İzmir Milletvekili Saim Kaygan ve 11 
arkadaşının (Beniz İş Kanunu) teklifinin geçici 
bir komisyonda ivedilikle görüşülmesini istiyen 
önergesi (2/414) 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın Geçici Ko
misyon teklifi hakkındaki önergelerini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
(Deniz İş Kanunu) teklifimiz [gerekçeleriyle 

birlikte ve ilişikte sunulmuştur. 

18.10.1962 0 : 1 
Bu kanun teklifimizin, Millet Meclisi Sağh'k 

ve Sosyal Yardım, Çalışma, Ulaştırma ve Ada
let komisyonlarınca, Anayasanın 85 nci mad
desi 'gereğince, kendi üyeleri arasından seçile
cek altışar milletvekilinden kurulu bir Geçici 
Komisyonda ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederiz. 

12 . 10 . L962 
İzmir İzmir 

Saim Kaygan Şükrü Akkan 
İzmir İzmir 

Muzaffer Döşemeci Ahmet Ali Aytaş 
Aydın İstanbul 

Reşat Özarda İbrahim A'ba'k 
İstanbul Erzurum 

Mahmut Rızal Bertan Oevat önder 
İstanbul tstan'bul 

Naci öktem Sahabettin Orlh'on 
İstanbul İzmir 

Hüsamettin Tiyanşan Ali Naili Erdem 

BAŞKAN —. Tekliflerinde, altışar kişilik 
bir Geçici Komisyonun teşkili ile 'görüşülmesi 
talebi vardır. Divan altışar kişiyi çdk görmek
tedir. Çünkü, 4 tane komisyondan seçilecektir. 
Bunun üçer kişi olması daha makbuldür. (Bu 'ko
misyonlardan üçer kişi seçilerek bir SGeçici Ko
misyon teşkili hususunu tasviplerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etm iyeni er... Kabul 
edilmiş'tir. Üçer kişilik Geçici Komisyon teşkil 
edilecektir. 

Kanun teklif ve tasarılarının sorulardan ön
ce görüşülmesi hakkındaki ''önergeleri okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tekliflerinin sözlü sorulardan önce 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Mardin 

Şevki Aysan 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorular

dan evvel görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
İstanbul Bursa 

Ferrüh Bozbeyli İbrahim öktem 
Hatay 

Sekip înal 

BA'ŞKAN — önergeleri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

-m 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

İ. — Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriye
ti hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
komisyonları raporları (î/91) (8. Sayısı : 278) 

BAŞKAN — Kanunun müzakeresine devam 
ediyoruz. 12 nci maddede 'kalmıştık. 12 nci 
maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM : 4 

Yasaklar 
Yasak yerler 

MADDE 12. — Genel yollar ile parklarda, 
mabetlerde, kamu 'hizmeti görülen bina ve te
sislerde ve (bunların eklentilerinde 6 nci mad
dede belirtilenler dışında toplantı yapılamaz. 
Genel meydanlardaki, toplantılarda, gar, iske
le ve hava meydanlarında yapşlacak karşılama 
ve uğurlamalarda 'halkın ve nakil vasıtalarının 
egilp geçmesine elverişli bir kısmın açık bulun
durulması mecburidir. 

'BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen 
arkadaşların isimlerini okuyorum. Asım Eren, 
Ali Rıza Uzuner, Reşit Ülker. 

Buyurun >Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde)' — Mâruzâtımın esas 

kısmı, dün Komisyonun Sayın Sözcüsünün izahı 
ile halledilmiştir. 

Ondkinei madde, dağıtma yetkisini veren bir 
madde olduğu için, esasında bundan evvel görü
şüleni sekizinci madde ile ilgili olduğunu, dağıtma 
hükümlerinin bir elde ve bir maddede toplanma
sı {hususunu dün teklif etmiştim, reddedildi. 

Madde, sistematik bakımdan, kanun tekniği 
baklanından doğru yere konulmuş sayılamaz. Bu 
madde, müstakil bir bölümün başında gelen bir 
madde olduğu için, her ikisine şâmil bir hüküm-
müş gibi lamlaşılıyor. Halbuki sayın sözcü dün, 
bunun doğrudan doğruya toplantıya taallûk etti
ğini, orada buluşman gösteri yürüyüşlerine taal
lûk «tmediğini söylediler. Binaenaleyh, mesele 
bendenizin 'mâruzâtıma 'aykırı olarak, halledilmiş
tir. 

Yalnız, burada «ki» rabıt edatının bileşik ola
nak yazılması lâzımdır, ayrı olarak yazılmış. Her 
halde matbaa hatasıdır. Bunum düzdtilmesini 
arz 'ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzumer. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım; bendeniz, maksat ve gayeye 
uygun olarak, vuzuha kavuşmasını temin etmek 
maksadiyle bir değiştirge önergesi takdim ediyo
rum. Bu önergemin gayesi, toplantı emniyetini 
muhafaza etmek ve aynı zamanda toplantının âm
me nizamını; ihlâl eylememesini sağlamaktır. 

Değiştirge önergemin ımaniyeti şu şekildedir: 
«Madde 12. — Genel yollar ile parklarda, mer
kezlerde kamu hizmeti gören bina ve tesisler ve 
onların eklentilerinde toplantı yapılamaz.» 

İkinci cümledeki değiştirgem şöyledir arka-
daşlarıım.: «Genel meydanlarda yapılacak toplan
tılarda halkın1 ve nakil vasıtalarının gelip geçme
sine elverişli mahal mülkiye amirlerince önceden 
tesbit ve işaretlenen 'bir 'kısmımı açık bulundurul-
ıınası mecburidir.» 

Bu trafiğin veya yaya şahısların 'gelip geçme
sine elverişli! olan saha tefrik ve tesbit edilmedi
ği takdirde, tatbikatta büyük kargaşalıklar doğa
bilir. Toplantının emniyeti bozul&bileceği gibi 
emniyet nizamı da sağlanamaz. 

Bu hususta hazırladığım önergemi Yüksek 
Başkanlığa sunuyorum. Komisyonun da görüşü
müze katılacağım ümit ediyorum. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Sayım Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, mevzuatımızda iki türlü toplantı var
dır: Birisi Ibu kanunun tâyin ve tesbit ettiği top
lantı, diğeri ise kanunun atıf ve işaret yaptığı 
'Seçim Kanunundaki kaıpafh ve ıaçık yer toplantı^ 
larıdır. Bizim elimizdeki tasarının müzakeresi 
bitmiş olan 4 ncü maddesinde, idare âmirlerinin 
toplantı yelerini tesbit edip ilân edeceği bildiril-
miştir. Halbuki bu toplantı yerlerini, idare âmi
rinin hangi asaslar dâhilinde tesbit ve ilân edece
ğine dair bir açıklık madde ve kanun metninde 
mevcut değildir. Bu maddeden çıkan manâya 
göre, idare âmiri takdirine göre yerleri tesbit 
edecektir. Halbuki Seçim Kanununun 50 nci mad
desi bunun için bir ölçü vermektedir. Bu ölçü de 
şudur: «İlçe seçim kurulları, gidişi, ıgelıişi bozmı-
yacak ve pazarların kurulmasını engel olmıyaeak 
surette toplantılarıni genel olarak yapıldığı bir 
yer ve varsa elektrik tesisatı olan yerleri seçmek 
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Suretiyle hangi meydanilarda toplu olarak sözlü 
propaganda yapılalbileceğM tesbit eder.» 

ıBenıdeniz bu esası, mevzuatımızda tenazuru 
temin bakımından 12 nci maddeye bir ek olarak 
Cihat Billgeban arkadaşımla 'birlikte teklif ediyo
ruz. Yalnız buna ufak bir ilâve yaparak «Güven
lik» kelimesini koyuyoruz. Böylece 12 niei madde 
şu şekli alıyor: «Gidişi, gelişi ve güvenliği bozmı-
yacak ve pazar] arın kurul m asınıönlemiyec ek şe
kilde toplantıların 'geneli olarak yapıldığı, varsa 
elektrik tesisatı olan yerler seçilir.» Takdir yüksek 
heyetinıizindiır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen baş
ka arkadaş var mı? Komisyonun konuşma isteği 
var mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜ-
DAÎ OR-AIJ (Denizli) — Efendim, bu maddenin 
gelen takrirlerle birlikte komisyoa lütfen iadesi
ni istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Koni isyon, maddenin iadesini is
temiştir, gelen önergelerle beraber madde komis
yona geriverildi. 

Kanunsuz toplantı ve yürüyüşler 
MADDE 13. — a) 7 nci madde hükümleri

ne uygun şekilde 'beyanname vermeksizin veya 
toplantının geri bırakıldığı gün 10 ncu madde
ye göre merciine bildirilmeksizin veyahut top
lantı veya yürüyüş için tesbit edilen gün ve saat 
beklenmeksizin; 

'b). Ateşli silâhlar veya patlayıcı maddeler 
veya her türlü kesici, delici, veya taş, ®opa, demir 
ve lâstik çubuklar gibi bereleyici araçlar, veya 
yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer 
her türlü zehirler veya boğucu, kör edici gazları 
hami1 olarak; 

c); 3 ncü madde hükümleri gözetilmeksizin; 
ç)ı 4 ncü ve 7 nci maddeler gereğince belir

tilen yerler dışında; 
d)ı 11 nci maddedeki usul ve şartlara ve 12 

nci maddedeki yasaklara uyulmaksızın; 
Yapılan toplantılar veya yürüyüşler kamun-

suz sayılır. 

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

Çok muhterem arkadaşlar; kanunsuz toplan
tı ve yürüyüşleri tedvin eden 13 ncü madde, 
toplantıları imkânsız kılacak her türlü tertibe 
müsait bir vuzuhsuzluk taşımaktadır. Zira top
lantıyı tertip edenlerin bilgileri veya ihtiyarla-
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rı haricinde bu maddede yazılı araçları hâmil 
'olarak »birtakım insanların toplantıya katılma
ları daima mümkündür. Bu itibarla 13 nıcü mad
de üzerinde fazlaca durmamız ve maddeye ge
rekli vuzuhu vermemiz icabetmektedir. Şöyle iki, 

Maddenin (B) fıkrasında; «Ateşli silâhlar 
veya patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, 
delici veya itaş, sopa, demir ve lâstik çuibuklar 
gibi bereleyici araçlar, veya yakıcı, aşındırıcı* 
yaralayıcı eczalar veya diğer her 'türlü zehirler 
veya boğucu, kör edici gazları hâmil olarak;» 
denilmektedir. Bu maddenin son fıkrasında bu 
şekilde yapılan toplantılar ve yürüyüşlerin ya
sak edildiği kanunsuz olduğu belirtilmektedir. 

Bu itibarla, bir toplantıya veya yürüyüşe 
iştirak edenlerden bâzılarının yanında veya elin
de maddenin (b) fıkrasında sayılan malzeme 
ve araçların ıbu'lunması halinde, görevli memur
ların toplantı veya yürüyüşü kanunsuz kabul 
ederek dağıtmaları her zaman mümkündür. 

İlk nazarda bu maddenin istihdaf ettiği mâ
nanın herkes tarafından kolayca anlaşılmasına 
ve bilhassa kanunu tatbikle mükellef zabıta 
âmir ve memurlarının anlamalarına imkân gör
memekteyiz. 

Halbuki, 'bir toplantıda veya yürüyüşte işti
rak edenlerin bâzılarının yanında veya dinde 
maddenin (b) v fıkrasında sayılan malzeme ve 
araçların bulunması halinde görevli memurla
rın toplantı veya yürüyüşün ikanunsuz kabul 
ederek dağıtması mümkündür. Halbuki, biz 14 
ncü maddede «Silâhsız bir toplantı veya yürü
yüşe silâhla katılanlar bulunduğu takdirde, bun
lar zabıtaca ve lüzumu halinde idare heyetinin 
de yardımı ile uzaklaştırılarak toplantı veya 
yürüyüşe devam olunur. Silâhsız bir toplantı 
veya yürüyüşe silâhla iştirak edenlerin sayıları 
ve davranışları, toplantı ve yürüyüşün kanun
suz addedilerek dağıtılmasını icaıbettirecek de
recede ise birinci fıkra hükmü uygulanır» denil
mektedir. 

Burada, toplantı veya yürüyüşe iştirak eden
lerde veya sonradan iltihak edenlerde silâh bu
lunması, toplantının veya yürüyüşün dağıtıl
masına kâfi sebep görülmemiş; ayrıca bu kim
selerin davranışlarında, toplantı veya yürüyü
şün «kanunsuz addedilerek dağıtılmasını icab-
ettirecek derecede bir hareketin mevcudiyeti 
de toplantının dağıtılması için şart konulmuş 
bulunduğuna göre, toplantı ve yürüyüşlere <bâ* 
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zı kimselerin silâh, patlayıcı madde, taş, sopa 
ve sair araçlarla iştirak etmelerinin, toplantı ve 
yürüyüşü dağıtmaya, kâfi sebeb olarak kabul öt
meye imkân yoktur. 13 ncü maddenin (b) fıik-
rasınm istihdaf e t t in mâna toplantının bu anaç 
ve malzemelerle yapılmasının önceden tertib-
edilmesi veya bu malzeme ve araçların toplan
tıda kullanılma gayesinin mevcut bulunması ha
linde toplantı veya yürüyüşün kanunsuz adde
dileceğidir. 

14 ncü maddede (silâhsız bir toplantıya si
lâhla iştirak edenler) dendiğine göre, 13 ncü 
maddedeki silâıhlı toplantıdan, terttip heyetlinin 
veya bu şekilde hareket eden kimselerin (bulu
nabileceği bir toplantı mânasını çıkarmak icab-
edecek. 

Bu itibarla maddenin ıgerekçesinide de yu-
'karda arz ettiğim hususları tesbite medar ıbir 
(husus bulamadığımız için, komisyonun Yüksek 
ıHeyetinize 'burada izaJhat vermesini ve maddeye 
yukarda arz ettiğimiz şekilde gerekli vuzuhun 
verilmesini arzu etmekteyiz. Ancak, bu madde 
yukarda arz ettiğimiz mânada, bizim anladığımız 
mânada ise, bu hususlardaki görüşlerimizi de ay
rıca arz edeceğiz. Hepinizi hürmetlerimle selâm
larım. 

'BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Eren. 
IAISJ'M EBEN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, 13 ncü maddenin metnindeki fıkra
lar birbirinden «veya» kelimeleriyle ayrılmadık
ları için, iltibasa mahal kalacak bir ifade mahi
yetini taşıyorlar. Şöyle ki : Bu fıkralardan her 
(birinin hep birlikte mi hudusu halinde fıkranın 
nihayetindeki hüküm tatbik edilir; yoksa, yalnız 
(a), (lb), (c), (ç) veya (d) fıkralarından her 
hanigi biri hadis olduğu takdirde mi hüküm tat-
îbik edilir? Nasıl fıkraların içinde bulundurulması 
yasak olan maddeler «veya» kelimesiyle birbirin
den ayrılıyorsa; bu fıkraların arasında da «veya» 
edatının bulunması lâzımdır zannederim. Eğer 
(benim anlayışım yanlışsa, yani 4 ncü fıkra hük
münün aynı zamanda ve aynı mekânda toplan
ması halinde hüküm tatibik edilecekse, sayın ko
misyon sözcüsü bunu izah buyursunlar. Aksi hal
de «veya» kelimesinin konması için bir takrir tak
dim edeceğim, 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN 
yen var mı? 

Madde hakkında başka söz isti-
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RBŞÎT ÜLKER (istanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
REŞÎT ÜL/KER (İstanbul) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, !bu 13 ncü madde çok ehemmiyetli 
, bir maddedir. Bunu, tasarının tümü üzerinde ko
nuşurken de arz etmiştim. Bizim kanunumuz içti-
maatı, yani, izinle yapılan toplantıları nazarı iti
bara almış, fakat tecemımuat, yani izinsiz, vehle
ten, âni olarak kendiliğinden doğan birtakım top
lantıları nazarı itibara almamıştır. 

Gerçi bir izahat tarzına göre sokakta, Kızılay 
meydanında bir vatandaşın bir polis memuruna 
usulsüz hareket etmesi ve halkın orada galeyana 
ıgelmesi hâdisesi, bir nevi izin alınmamış bir top
lantı telâkki edileibilinirse de, o zaman böyle bir 
tefsir olabilir. Böyle bir hâdisede izin alınmamış 
denebilirse de, bunun hukuki niteliği bakımından 
izahına geçmek güç olur. Çünkü bir vatandaş bu 
vaziyet karşısında sorumlu bulunsa, ve «sen ora
da ne arıyordun?» sorusuna karşı; «Efendim, ben 
orada hâdise çıkacağını evvelden ne bileyim?» 
diye bir itirazda bulunsa; o zamanda «'senin izin 
almak için müracaat etmen lâzımdı.» diye bir 
mantık tarzı bulunduğu takdirde, bunun izah 
yolu bulunamaz. 

Bu sebeple, Sayın Cihat Biligehan arkadaşım
la beraber, 'bu noktalara da vuzuh vermek için, 
bir ek fıkra teklifinde bulunduk. Bu ek fıkra tek
lifi bizim getirdiğimiz bir metin değildir. Eski 
Tecemmuat Kanununun 1 nci ve 2 nci maddele
rindeki fikri özetledik; bu fıkraya aktardık. 

Teklif ettiğimiz fıkra şöyle oluyor : «Y2 nei 
maddede sayılan yasak yerlerde gürültüyle - es
kiden buna «velveleyi nâs» denirdi - veya kamu
nun huzur ve istirahatini ihlâl edecek surette top
lanmak ve yürümek.» 

Bu fıkrayı kabul ettiğiniz takdirde bu kanu
nun büyük bir noksanı tamamlanmış olacaktır. 

ı(f) fıkrası olarak diğer bir fıkra da teklif edi
yoruz. 

'Kanunda, diğer kanunların yasakladığı fiiller 
için toplantı yapılması menedilmiş değil. Filha
kika umumi hükümlerde böyle kanuni maksatlar 
için toplantıların yapılmıyacağı anlaşılır ise de, 
kanunda vuzuh olması, hem icracılara ve hem de 
ibu fiillerin mütecasirlerine karşı bir teminattır. 
Bu bakımdan (f) fıkrası olarak : «(Kanunların 
suç saydığı maksatlar için yapılan toplantılar» 
fıkrasını arz ve teklif ediyoruz. Takdir Yüksek 
(Meclisinizindir. 
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BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Kılıçoğlu. 
î . ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Muhte

rem arkadaşlarını, 13 ncü madde hangi hal
lerinde toplantının kanunsuz addedileceği hu
susunun tadadetmektedir. Şimdi, tasarıda ted
vini yapılan maddeler de, hangi usullere ri
ayet edilmek suretiyle, toplantının tertibedi-
leceği hususu zikredilmiş bulunmaktadır. De
niliyor ki, tesbit edilen gün ve saatten ön
ce yapılan toplantı, kanunsuz addedilir. 

Arkadaşlarım, tatbikat nazarı itibara alı
narak, şu hususu arz etmek için söz almış bu
lunuyorum. Bir toplantı tertibedilir, kürsü 
konur, mevcut toplantı heyetiyle, idare he
yeti de bu toplantıda hazır bulJunur. Fakat tam 
saati gelmeden bir topluluk çıkar, orada top
lantı başlamış gibi .hareket edebilir. Bu, tat
bikatta çok olmuş hâdiselerdendir. Saati gel
meden toplantı başlamış gibi hareket edince 
ne olacak"? İdare heyetinin ve tertip heye
tinin de bundan malûmatı olmıyabilir. Zabıta 
orada bir tertip allmış, her hangi bir hâdisıe 
vukuunda müdahale edecektir. Fakat asıl 
toplantıya dâhil olraıyan grupun yaptığı bu 
kanunsuz addedilen toplantıyı zabıtai mania 
veya mülki âmir menedebilir mi1? Bu, çok mü
him bir noktadır. Komisyon sözcüsü arkada
şımızın, tatbikatçıDara yol göstermesi bakı
mından, bu hususu izah «itmesini rica edece
ğim. 

Çünkü, o ilk grupun hareketi asıl yapıla-
lacak toplantının kanunsuz addedilmesi için 
bir sebep telâlkki olunursa o zaman tertipçile-
re fırsat verilmiş olur. Buna mâni olmak için 
bir açıklama yapılmasını rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon bir açıklama yapa

cak mı efendim, bu konuşmalara karşı? Sa
yın Hüdai Oral. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — Muhterem arkada/ar , 13 
ncü madde, kanunsuz toplantı ve yürüyüş
lerden bahsetmektedir. Hangi hallerde top
lantının kanunsuz addedilleceği maddenin b, 
c, ç, d bentlerinde gösterilmiştir. Müsaade 
ederseniz (b) bendini okuyayım. 

«b) Ateşli silâhlar veya patlayıcı madde
ler veya her türlü kesici, delici veya taş, sopa, 
demir ve lâstik çubuklar gibi berıeleyici araç
lar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı ecza-
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Har veya diğer her türlü zehirler veya boğucu, 
kör ledici gazları hâmil olarak;» deniyor. 

Şimdi arkadaşlar, bu madde ile 14 ncü mad
denin ikinci bendindeki hükmün yekdiğeri ile 
alâkası mevcuttur. «Silâhsız bir toplantı veya 
yürüyüşe silâhla katılanlar bulunduğu takdir
de, bunlar zabıtaca ve lüzumu hallinde idare 
heyetinin de yardımiyle uzaklaştırılarak top
lantı veya yürüyüşe devam olunur.;» 

Silâhı hâmil olarak toplantıya iştirak etmiş 
ilânlar evvelâ toplantı içinden tefrik edile
cek, sonra toplantının devam edip edemiye1-
ceği hususu takdir oDunacaktır. Maddede «Si
lâhsız bir toplantı veya yürüyüşe silâhla iş
tirak edenlerin sayıları ve davranışları top
lantı veya yürüyüşün kanunsuz addedilerek 
dağıtılmasını icabettirecek derecede ise birin
ci fıkra hükmü uygulanır.» denilmektedir. 
Yani o toplantı, usulüne göre yapılacak ihtar
lardan sonra, zor kullanılarak dağıtılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada dikkat na
zarlarınızı çekmek istediğim husus şuduır : 13 
ve 14 ncü maddelerde silâh tâbiri vardır. Si
lâh nedir? Bu silâhın ayrıca tarifi yapıla
caktır. Silâh, Türlk Ceza Kanununun 189 ncu 
maddesinde tasrih olunmuş ve ayrıca Ceza Ka
nununda gösterilen fiiller silâhla işlendiğinde 
457 nci maddede şiddet sebebi olarak mütalâa 
edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 189 ncu maddesine 
göre silâhtan maksat şu : Ateşli silâhlar; taban
ca. Patlayıcı maddeler. Tecavüz ve müdafaa 
için kullanılan her türlü kesici, delici veya be-
releyici âletler. 

Muhterem arkadaşlar, tecavüz ve müdafaa
da kullanılan her türlü kesici, delici, paralayıcı 
âletlerden neyin kasded'ildiği yolunda Yüksek 
Temyiz Mahkemesinin birçok içtihatları vardır. 

Şimdi, biz bu noktada bir tahdide gidemiyo
ruz. Nitekim, bu maddenin içtihatlarla taamlan-
makta olduğu, Yüksek Temyiz Mahkemesinin bil
hassa son senelerde vermiş olduğu içtihatlarla 
sabittir. 4 ncü fıkra : «Bu takdirde toplantı ve
ya yürüyüş/e silâhla katılanlardan teşhis' edilmiş 
olanlarının sarih hüviyetini, zabıta; idare hey
etinin yardımiyle teslbit eder.» demektedir. 

Görülüyor ki, 13 ncü maddedeki (B) fıkra
sında, irae edilen hususlar, Türk Ceza Kanunu
nun 189 ncu maddesinden mülhem olarak alın
mış ve buraya dereedilmiştir. 
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Bir toplantı silâhlı bir mahiyette ise, kanun

suzdur. Ama toplantının silâhlı olduğunun tes-
biti ve toplantıya silâhlı olarak iştirakin toplan
tının devamına imkân bırakıp bırakmadığı; ge
rek toplantıyı idare eden idare heyeti, gerek 
Hükümet komiseri veya mülki âmirlerin tak-
dirleriyle tesbit olunacak bir husustur. Arka
daşlarımız bu noktaya matuf olarak taş ve so
padan bahsettiler. Taş ve sopa, Türk Ceza Ka
nununa göre, silâh mı, ne zaman silâh mahiye
tindedir. Taş ve sopalı topluluk ne zaman ka
nunsuz bir mahiyet iktisabeder? Bunlar daha 
evvelki ve 14 ncü maddede tasrih olunmuştur. 
Saldırılı bir mahiyet aldığı takdirde kanunsuz 
bir mahiyet iktisaıbedeceğine işaret olunmuştur. 

Maruzatını bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Karan. 
MUSTAFA KEMAL KABAN (Amasya) — 

Burada (sopa) tâbiri kullanılmaktadır. Yürü
yüşün mânasını ifade eden birtakım dövizle
rin takıldığı değnekler (sopa) addedilir mi, edil
mez mi? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Hayır efendim, sopa, teca
vüz maJksadiyle ele alınmış bir maddî unsurdur. 

Doğrudan doğruya, bir dövizi, bir fikri ifa
de etmek, toplantı ve gösterinin mahiyetini ilân 
etmek için bir âlet, bir vasıta olarak kullanılan 
sopa, buradaki sopa değildir efendim. 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 
Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Değiştirgeler var, okuyoruz. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
13 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederiz. 
Balıkesir İstanbul 

Cihat Bilgehan Reşit Ülker 

e) 12 nci maddede sayılan yasak yerlerde 
gürültü ile veya kamunun huzur ve istirahatinı 
ihlâl edecek şekilde toplanmak ve yürümek su
retiyle; 

f) Kanunların suç saydığı maksatlar için. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 13 ncü maddesindeki a, b, c, ç 

fıkralarının sonlarına (veya) kelimelerinin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 
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Gerekçe : 
Her fıkra tek başına bir (kanunsuzluk sebe

bi) ise, mânada tecrit için fıkraların birbirinden 
(veya) ile ayrılması, iltibasa mâni olacaktır ve 
zaruridir. 

BAŞKAN — Verilmiş olan önergeleri tek
rar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Cihat Bilgehan ve Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu değiştirgeye işti
rak ediyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmîyen-
ler... önergenin nazara alınması 15 e karşı 41 
oyla kabul edilmiştir. 

(Asım Eren'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De
ğiştirgenin nazara alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmiyenlcr... 21 e karşı 28 oy ile değiş
tirge kabul edilmiş ve her iki önerge ile birlikte 
madde komisyona geriverilmiştir. 

Dağıtma 
MADDE 14. — 13 ncü maddede yazılı hai

llerde mahallin en büyük mülkiye âmiri veya gö
revlendireceği en büyük zabıta âmiri veya zabı
ta âmirlerinden (biri toplantı veya yürüyüş yerime 
gelir. Gelişini münıasip şekilde 'bildirir. Kalaba
lığa, kanıma uyarak dağılmalarımı ve dağıilmaz-
larsa zor kullanılacağını ihtar eder. Kalabalık da-
ğulmazsa zor kullanılarak dağıtılır. 

(Silâhsız bir toplantı veya yürüyüşe silâhla 
katılanlar bulunduğu takdirde, bunliaır zabıtaca ve 
lüzumu halinde idare heyetimin de yardımiyle 
uzaklaştırılarak toplantı veya yürüyüşe devam 
öluttuı\ 

ıSilâhMz bir toplantı veya yürüyüşe silâhla 
liştirak edenlerin sayıları ve 'davranışları, toplan
tı veya yürüyüşün kanunsuz addedilerek dağıtıl-
ırmasını icabettirecek derecede ise birinıciı fıkra 
hükmü uygulanır. 

Bu takdirde toplantı veya yürüyüşe silâhla 
katılanlardan teşhis edilmiş olanlarının sarih hü-
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viyetini, zabıta; idare heyetimin yardımiyle tes-
'bit eder. 

BAŞKAN — 'Madde hakkında söz istiyenler; 
Asım Eren, Ali Dizman, ismail Hakkı Yılanlıoğ-
lu. 

Başka söz istiyen arkadaşımız var mı efendim"? 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

larım; bu maddenin özünü teşkil edecek olan kı
sım üçüncü fıkradır. Yani, sillâlı olarak silâhsız 
fbir yürüyüşe katılmış olanların durumları kanun
suz addedilecek bir mahiyet alırsa, yürüyüşün 
kanunsuz addedilmesi hakkında l>ir hükümdür. 
Ancatk burada bir takdir hakkı kullanılması me
selesi vardır. Fıkranın özü de budur. Bu madde
nin de aşağı yukarı özü bu takdir hakkı üzerinde 
toplanmaktadır, tik defa olarak burada, bu mad
dede, karşımıza mahallin en büyük mülkiye âmiri 
veya onun memur edeceği- zabıta âmiri doğrudan! 
doğruya müdahale eden bir unisur olarak çıkı
yorlar. Bumdan evvel, mahallin eni büyük mülki
ye âmiri, bu maddeye kadar, yalnız bâzı husus
larını tâyin ve intihabında rol oynuyordu. Bu 
maddede ise doğrudan doğruya müdahale imkâ
nını kendisine veriyoruz. 

ıŞimd! muhterem arkadaşlarım, saylıyorum, 
evvelâ bir tertip heyeti vardı. Bu mesuliyeti üze
rinde taşımıyan bir heyet idi. Bu heyet de bir 
idare heyeti seçiyordu. Bunun.dışında diğer me
sul insanlar da kanunda görevlendirilmişlerdi. Bir 
Hükümet komiseri gerek toplantıları gerek yürü
yüşleri kontrol etmek için kanuna giriyordu. Bun
dan sonra bu maddede en büyük mülkiye âmiri 
veya onun muavini veyahut oranlın en büyük za
bıta âmiri bu salâhiyeti kullanacak inısan olarak 
kanunda görülmektedirler. Ancak üçüncü fık
ranın müfadı, mülkiye âmiri mi, en büyük zabıta 
âmiri mi, Hükümet komiseri mi veya idare heye
ti mi bu salâhiyeti kullanacak, bu müphemdir, 
tasrih edilmemiştir. Fıkra, faili belli etmiyen bir 
siyga ile, meçhul fiille hitmektedir. Filân kişi bu 
işi takdir eder demiyor, edilir diye bir ifade kul
lanılmıştır. Denecek ki; şüphesiz en tabiî şey en 
büyük mülkiye âmirinin hakkıdır bu! O vakit 
Hükümet komiserinin böyle bir takdir hakkı olur
sa, mülkiye âmiri de onu 'beğenmezse, arada tak
dirler ihtilâf i olursa sorumluluk ve otorite kime 
ait olacaktır? Böyle bir ihtilâf, burada türlü üç 
görevlü icracının arasında hadis olduğu takdirde, 
bu fıkra bu ihtilâfı halledebilecek bir sarahatle 
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ve oluımlu *bir fiille gelmemiştir. Bundan dolayı
dır ki, ifadenin müphemiyetini izâle bakımından, 
muhterem sözcünün burada bunu tavzihinde, zap
ta geçmesinde fayda mülâhaza ediyorum. Gerçi, 
sözcü arkadaşım hiçbir zaman bana cevap vermez
ler ama, yine soracağım. 

Burada takdir hakkı mülkiye âmirinin mi, 
onun tâyin edeceği en büyük zabıta âmirinin mi, 
Hükümet komiserinin mi, yoksa en az üç kişiden 
müteşekkil olması lâzımigelen idare heyetinin mi? 

Bunu soruyorum efendim, mâruzâtım bu ka
dardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dizman. 
H. ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım, bir taraftan vatandaş hak ve hürri
yeti ve demokratik rejimin adeta mümeyyiz vas
fı, diğer taraftan âmme nizamı ve idare edenle
rin tahammül kabiliyeti ile yakından ilgili bir 
mevzuda tevazünün tesis ve ufak darbelerle bo-
zulmıyacak derecede tesbit eok müşkül ve hattâ 
imkânsızdır. 

Kaldı ki, kanun ne kadar mükemmel ve idare 
ödemler de ne kadar talıammüllü olursa olsunlar, 
hususiyle gayrikanuni haldeki bir toplantıyı da
ğıtmak, meselenin özünü teşkil eder. Bu mevzu-
daki tatbikat hataları bütün gayret ve iyi niyet
lerin neticesini sıfıra indirebilir. 

Nihayet biz emniyet kuvvetlerinin zor kullan
maya başlıyabilecekleri hududu 'gösterebiliriz. 
Fakat bu fikirlere göre, bu zorun nasıl, han'gi va
sıtalarla, ne değerde kullanılması lâzım geldiğini 
gösteremeyiz. Zaten onu gösterecek kanun da (bu 
değildir. Ancak diğer gayri kanuni hareketlere 
mâni olmak veya suçluları yakalamak yolunda 
kullanılan zor, her zaman aynı ile, bir toplantı 
veya yürüyüşü dağıtmada kullanılırsa, o zor ne 
kadar haklı ve kanuna uygun kullanılmış olursa 
olsun, umulur ki, o toplantıyı dağıtıp âmme in
tizamını ve kanun hâkimiyetini tesis, yani top
lantıyı tahrip edip daha vahim bir suretle intiza
mın bozulması, kanunların çiğnenmesine ve hat
tâ, rejimin evvelden tâyini güç badirelere sürük-
lenmıesine sebep olalbilir. 

Bunun içindir ki, ileri memleketlerde toplan
tıyı dağıtmak ayrı bir ihtisas konusu, âdeta ilim 
haline gelmiş ve bu vazife özel eğitim görmüş bir
iliklere tevdi edilmiştir. 

insanların anlayışlarında vukubulan değişik
likler ve cemiyetlerin içten ve dıştan daha çok 
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ıfcesirlere mâruz kalması bu mevzuda daha ideni I 
tetkikler yapılmasını ve adımlar atılmiasmı da 
zaruri kılmaktadır. 

Bu itibarla Sayın Hükümetten aynı yolu ih
tiyar etnıeshi'i ve hiç değilse Ankara ve lıstanlbuâ 
gibi büyük şehirlerimizde öM eğitim görmüş, çok 
'daha üstün evsafta gayri kanu/nli toplıantıiarla 
mücadele edecek birlikler tegjkil etmesıini istirham 
ledeûeğim. Hürınnefelerinıile. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılanlıoğlu. 
ISMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlarım, böyle mü- I 
him bir kanun üzerinde Sayın Adliye ve Dahi
liye Encümeninin titizlikle durduklarından I 
emin bulunmaktayım. Yalnız 14 ncü madde üze
rinde tadilini teklif edeceğim birkaç nokta var. I 
Bu hususta izahat verirlerse ve ben de tatmin I 
olursam değiştirge önergemi vermiyeceğim, tat- I 
min olmazsam değiştirge önergesini vereceğim. 

14 ncü maddede; «Silâhsız bir toplantı veya 
yürüyüşe silâhla katılanlar bulunduğu takdir- I 
de, bunlar zabıtaca ve lüzumu halinde idare he- I 
yetinin de yardımiyle uzaklaştırılarak toplantı 
veya yürüyüşe devam olunur.» denilmektedir. I 

Sayın Asım Bren Beyefendinin üzerinde dur- I 
dukları nokta da hakikaten mühimdir. Ben de I 
aynı fikirdeyim. Bunu takibeden fıkrada; «Si
lâhsız bir toplantı veya yürüyüşe silâhla iştirak 
edenlerin sayıları veya davranışları toplantı 
veya yürüyüşün kanunsuz addedilerek dağıtıl
masını icabettirecek derecede ise birinci fıkra I 
hükmü uygulanır» denmektedir. Zaten yukar- I 
daki fıkrada arkadaşlar, toplantı ve yürüyüşe I 
silâhla katılanlar toplantıdan uzaklaştırılacak- I 
lar. Toplantıyı sabote etmek maksadiyle toplan- I 
tıya silâhla gelenler sureti mahsusada toplantı- I 
dan uzaklaştırılacaklarına ve böylece toplantı- I 
nm devamı temin edileceğine göre, bu fıkraya I 
acaba neden lüzum görüldü? Bu, bir. I 

İkincisi; bu silâh nasıl teşhis edilecektir? I 
Çünkü, bir toplantıya silâhlı gelen açıktan silâh I 
takıp gelmez. Saklı olarak gelirler. Bu nasıl teş- I 
his edilecektir, hayli zor bir meseledir. I 

ı Üçüncüsü; mezkûr fıkrada silâhsız toplan- I 
tılara silâhla iştirak edenlerin davranışları ve I 
sayıları meseleleri vardır. Bundaki ölçü nasıl- I 
dır?.. Ve ne şekilde takdir edilecektir?.. Esasen I 
gerekçede de Sayın Komisyon üyeleri aynı en
dişeyi duymuşlar ve şöyle bir hususu ilâve et- | 
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mislerdir : «Ancak, silâhsız bir toplantı veya 
yürüyüşe birkaç kişinin kötü maksatla veya 
maksatsız olarak, silâhlı olarak katılmaları yü
zünden toplantının dağıtılması uygun görülme
miştir.» denmektedir. Ancak, bu kaldırılmasını 
istediğim fıkra da, aşağı - yukarı, gerekçede iz
har buyurulan endişeyi ortadan kaldırmamak
tadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, tümü üzerinde de arz ettiğim gibi, 
kanaatimce bu kânunun en ehemmiyetli ve tat
bikatında en büyük tehlike çıkaracak maddesi 
bu maddedir. 

Şu bakımdan da bu kanun geçmiş kanunlar
dan daha ehemmiyetlidir : 

Bugün bir ihtilâl sonrası devri yaşamakta
yız, bir. Grev kanunu çıkacaktır, iki. Birtakım 
ortalığı karıştırmak istiyen fesat yuvaları ve 
komünizm tahrikleri vardır, bunlar bütün dün
yada yaptıkları gibi, bu gibi toplantılara katıl
mak istiyeceklerdir, üç. 

Türk halkı yeni yeni toplantı ve gösteri yü
rüyüşüne büyük bir ehemmiyet vermektedir. 
Gecekondulardan kalkan şalvarlı Türk kadın
larını Başbakanlığın önünde gördük. Bu Türki
ye için çok övünülecek ileri bir merhaledir, 
ama aynı derecede dikkat ve teyakkuz göster
mek zarureti vardır. 

Milletimizin bünyesine gelince : Milletimizin 
bünyesi; ateşli, hararetli, mücadeleci bir bünye
dir. İdareci olarak bu hasletlere sahibiz, vatan
daş olarak bu hasletlere sahibiz. Ufacık bir hâ
disede ateşlenip parlayıveririz. Bu da Türkiye'
de toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde ayrı bir 
teyakkuz ayrıca icabettirir. Onun için bu ka
nundaki sistem üzerinde durmak ve toplantıyı 
dağıtmak için mutlaka araya bir fasıla koymak 
zarureti vardır. Yani toplantıyı dağıtma mua
melesi birdenbire ateşlenme şeklinde olmamalı
dır. Böyle olduğu takdirde umulmıyan hâdise
ler vukua gelebilir. Onun için teklif olarak ev
velâ bizim önümüzdeki teklifte idare âmiri ge
lecek, geldiğini bildirecek, ilân edecek ve top
lantıyı dağıtacaktır. Biz, Cihat Bilgehan'la be» 
raber bir takrir sunuyoruz; bu takrirde bu ara
daki mesafeyi uzatıyoruz. Bundan evvelki Fran
sız Kanunundan alınmış Tecemmüat Kanunun
da olduğu gibi, iki defa fasıla ile ihtar verile-
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cek. İlk önce dağılmak için birinci ihtar verile- I 
cek, belli bir süre beklenecek, yani dağılmaları I 
için lâzım olan süre beklenecek, ikinci ihtar ve- I 
rileeek, eğer topluluk silâhlı ise ondan sonra I 
dağıtılacak. Eğer silâhsız ise o zaman iş o kadar 
ehemmiyetli değildir, eski kanunda olduğu gibi, 
bir nasihat safhası, sonra bir ihtar ve dağılma I 
safhası var. Bu yolda bu maddenin tadili için 
bir teklif verdik. 

Ayrıca, ihtarların çok büyük ehemmiyeti 
vardır. Kanunun metnine göre, idare âmirinin 
geldiği bildirilecek. Farz edelim ki, Beyazıt 
Meydanında 20 bin kişi toplanmış. Toplantıya 
en büyük idare âmiri geliyor. Geldiğini bilen 
kimse, yani, şu metin tatbik edildiği zaman, 
ancak öndeki ikiyüz, üçyüz kişiden ibaret ka- I 
lir. Eğer bâzı memleketlerde yapıldığı gibi, mü
nasip vasıtalarla idare âmirinin gelişi ve ihtar 
ilân edilmezse, oraya meselâ merak yüzünden gi
den vatandaşlar da cebir kullanma muamelesine, 
hiç. yoktan, mâruz kalmış olurlar. Eski kanun 
idare âmirinin gelişinin ve dağılma ihtarının 
boru ve trampet çalmak suretiyle yapılacağını 
söylüyor. Şimdi Muhterem Komisyon bunları 
eski, fersude usuller kabul edebilir; boru, tram
pet nerede bulunacak denebilir. Biz bir hafta, On 
gün evvel bir teklif yapmıştık ve bunda boru, 
trampet veya hoparlör demiştik. Fakat, Muhte
rem Komisyon lütfettiler, gelin konuşalım de
diler. Konuşurken kendileri c]e bu ihtiyacı ka
bul ettiler, ancak, boru, trampet, hoparlör her 
yerde bulunmıyabilir, münasip vasıtalarla ilân 
edilme şeklini kabul edelim dediler. Bendenizin 
bu noktada ısrarım yok, tek ki, vatandaş en bü
yük mülkiye âmirinin geldiğini öğrensin. Tek ki, 
birinci ihtarın yapıldığını öğrensin. Tek ki, ikin
ci ihtarın yapıldığını öğrensin... Nihayet bu işin 
sonunda kan da dökülebilir. Kan dökülmesin, 
can yanmasın... I 

Ayrıca, burada bir nokta daha var. Bu nokta 
üzerinde bir teklifim yok, ama, komisyonun ve 
Meclisin yüksek ıttılaına arz ediyorum. Fransız 
Kanunundan bizim kanunumuza ve getirilen bu 
kanuna geçen hükme göre, en büyük, mülkiye 
âmiri vaka mahalline gelecek. Şimdi düşünüyo- J 
rum : Meselâ, İstanbul'da en büyük mülkiye âmi
ri kabul edelim ki, merkez kazanın kaymakamı I 
olsun. Üniversitede çıkan bir hâdiseye merkez 
kazanın kaymakamı veya vali veya muavini kal- | 
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kıp gelecek. Bu kimse gelinceye kadar pek çok 
hâdiseler olabilir. Fransızlar şöyle bir usul tat
bik ediyorlar.: Tabiî onların usulü bize uymaz. 
«Belediye Reisi ve muavinleri bulunmadığı tak
dirde, polis komiseri veya kuvveyi cebriyeyi ha
iz her hangi bir memur veya icra organına men
sup her ajan...» Burada «her ajan» demek sure
tiyle, ajan olan bir üniversite rektörü çıkıp «da
ğdın» demek hakkına sahibolacak. Eğer orada 
polis varsa, polis buna müdahale edecek. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz çok teklif 
yapmış bir arkadaşınız olarak üzülüyorum, özür 
dilerim, huzurunuzu çok işgal ediyorum. Onun 
için bu hususta bir teklif getirmedim. Ama, Muh
terem Komisyonun ve Meclisin ıttılaına arz edi
yorum. 

Nihayet son bir' nokta olarak şunu da arz ede
yim. 14 ncü maddede cebir kullanmak meselesin
de, otomatikman Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununun 16 ncı maddesine atıf yapmakta. 16 ncı 
maddeye atıf yok ama, bu maddede cebrin nasıl 
kullanılacağı anlatılmadığma göre, Türk huku
kundan cebrin kullanılacağı yer Palis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununun 16 ncı maddesinde göste
rilmiş olmak lâzımgelir. Onun için dolayısiyle 
atıf yapmaktadır. 

Bendenizin nâçiz kanaatına göre, burada ce
bir kullanmak için 16 ncı maddeye göre, Polis 
Vazife ve Salâhiyet Kanunumun 16 ncı maddesin
de sayılan hallerde cebir kullanabilmek için, şu 
bizim konuştuğumuz 14 ncü maddedeki ihtarın 
yapılması şarttır. Burada sistematik bakımdan 
ihtarın yapılması şarttır. Halbuki öyle hâdise
ler vardır ki, burada ihtara katiyen hacet yok
tur. îhtar yapmaya kalkıldığı zaman hâdise bü
yür ve felâketler doğar. Bunun için, bu madde
nin sonuna bir fıkra ilâve edilmesini teklif edi
yorum ki, bu ilâve Fransız Kanunundan aynen 
alınmış şeklidir. 14 ncü maddenin sonuna ilâve 
edilecektir.. 

1. Zabıta kuvvetlerine karşı fiilî tecavüz ve 
mukavemet vuku bulduğu takdirde, 

2. Zabıtanın muhafazası ile memur olduk
ları yerlere fiilen tecavüz halinde, dağıtma em
ri için ihtara lüzum yoktur. 

Bu gibi yerlere tecavüz vuku bulmuşsa pek 
tabiîdir ki, artık ihtar için trampet, borazan v. s. 
gibi şeylere lüzum yoktur. Bu şekilde teklifle
ri sunuyorum. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Eroğan. 
KADRİ 'EROĞAN (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım; tedvin etmekte bulunduğunuz ka
nunun ruhunu 14 ncü madde teşkil etmekte
dir. Çünkü, 28 nci ma'dde, her vatandaşa top
lantı ve gösteri hürriyetini tanımıştır. Çünkü, 
kamu düzenini korumak bakımından, aşırı ha
reketleri önlemek için bu Toplantı ve (gösteri 
Kanununu yapmak üzereyiz. 

Bendeniz ş'öyle düşünüyorum. Yakın tarihi
mizde, Güsteri yürüyüşü Kanununa aykırı, ka
nın dışı (hareketlerle müessif 'hâdiseler 'olmuş
tur. 6/7 Eylül gibi, 2 Ekim gibi. Yani zabıtanın 
arzu etmemesine rağmen imkânı elden kaybetmiş 
ve kanun, Anayasa çiğnenmiştir. Bugün şu bir va
kıadır ki, zabıta bu çeşit büyük yürüyüşlere 
karşı ürkek bir hale gelmiştir. Bu datha çok 
elindeki salâlhiyetin sari'h olmamasından ve da
ha açık ifade ile, sarih olan salâhiyetini kullan
mış bulunmasına rağmen, mesul olmaması ik
tiza ederken pek çok zabıta memur »ve âmiri 
mahkûm edilmiş ve Ihapse atılmıştır. Binaen
aleyh, biz yeni baştan zabıtanın kanunsuz ha
reketlerine 'karşı celâdetli, dirayetli olmak is
tiyorsak, zabı'taya verdiğimiz salâhiyetleri çok 
sarih olarak tesbit etmek mecburiyetindeyiz. 
Halbuki madde bendenize göre fevkalade muğ
laktır. IMeselâ kanun maddesinde aynen şöyle 
deniyor. 

«(13 neti maddede yazılı Ihallerde mahallin 
en büyük mülkiye âmirinin emri üzerine, o ye
rin en büyük zabıta âmiri veya onun görevlen
direceği memur toplantı veya yürüyüş yerine 
gelir ve gelişini münasip şekilde bildirir.» 

Reşit Beyefendinin işaret ettiği veçhile, ya es
ki kanunda olduğu gibi (trampet, borazan, ho
parlör ve emsali vasıtalarla bildirir) gibi bir 
saraihat konması şarttır, veya topluluk psiko
lojisini yakmen bildiğimiz üzere, o anda saldırı 
'halini almış ise zaten zabıta buna mâni olacak
tır. Ama müsaadesini almış muayyen bir isti
kametten ıgeliyor, muayyen bir istikamete gidi
yor. Bu serbesttir. Ama, saldırı 'halini almış ve 
kanun çiğnenmeye başlanmış ise o zaman zabı
ta (harekete geçecektir. Bu -takdirde bu çeşit 
salâhiyetleri teredd'üdetmeden vermekte, 'âmme
nin menfaati vardır. Bu umumi psikolojik İh a -
yayı. bir antla yatıştırmak için gelen zabıta âmi
rinin, lıorazandan daha- müessir olması bakımın-
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dan, bir manganın havaya silâhla ateş açması 
herkesin dikkatini bir anda çeker. Herkesi, ka
nunsuz hareketinin durması lâzımgeldiği husu
sunda ciddî bir şekilde ikaz etmiş olur. 

Arzım şudur ki, o andaki topluluğun nasıl 
anarşist bir hale gelip de bütün kanunları çiğ
neyip, daiıa kötü neticeler vermesine mâni ol
mak için, mülkiye âmiri veya zabıta âmiri, hâ
dise malhalline (geldiği anda, Reşit Beyin söyle
diği gibi, 20 bin kişilik bir kalabalık toplan
mış sağa sola şuursuz bir şekilde saldırmak 
üzeredir, bu anda bir manga havaya ateş eder, 
dikkat temin edildikten sonra ikazını yapar. 

'Sonra muhterem arkadaşlarım, «kalabalığa, 
'kanuna uyarak dağılmalarını ve dağılmazlarvSa 
zor kullanılacağını ibtar eder. Kalabalık dağıl-
mazsa zor kullanılarak dağıtılır.» deniyor. 

O 'kadar muğlâktır k i ; kendimi bir polis mü-
ıdürü yerine koyuyorum. AcaJba vâzıı kanunun 
maksadı nedir, neyi kasdefcmiştir ? Arazözü ge
tirip su mu sıkacaktır"? Bu kâfi gelmezse zabıtanın 
elindeki kauçuk sopa mı kullanılacalktıd Bu da kâ
fi gelmezse yardıma çağırdığımız askerî birlik
ler koTkola girip mlâni mi olacaklar, yoksa sün
gü mü kullanacaktır? Bunun tasrihi gerekmek
tedir. Yani bu kanundan beklediğimiz gayeyi, 
salâhiyetleri ve mesuliyetleri saraihaten tesbit 
edemezsek, istifhsal edemeyiz. Ben istirham edi
yorum, sözcü arkadaşımızın ve Hükümetin iza
hatları karşısında bu madde üzerindeki sarih 
fikirleri tesbit edilmiş olursa, ileride zabıta ve 
idare âmirleri bir emri celâdet ve cesaretle ve
rirler. Bunlar, bir emri verirken «ileride mesul 
olmıyacağıın, benim vazifem burada başlıyor 
ve burada biter» der ve kanundan beklediğimiz 
neticeyi ancak bu şekilde istihsal etmiş oluruz, 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 
SABAHATTİN (SAVACI (Öümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım; gerçekten kanunun 
işlemesini temin edecek en mühim madde üze
rinde görüşüyoruz. Esas itibariyle kanun, 'hük
münü bu madde ile icra edecektir. Bu madde
nin, bütün şartları nazarı itibara alınarak en 
iyi bir şekilde tedvin edilmesi lâzımdır. 

Bu kanunun hedefi nedir1? Mubakkak ki, 
bu kanunun hedefi, başlığı da «'hürriyet» keli
mesinden ibaret bulunduğuna 'göre, Anayasanın 
tanımış olduğu toplantı ve. gösteri yürüyüşü' 
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hürriyetini nezzetmek değil, onu bir disiplin 
altına alma'ktııv Bu gaye ile tedvin edilmekte
dir. Çünkü, malûmuâlmiz -cemiyette yalnız top
lantı yapanların hak ve hukuku değil, bu top
lantının civarında bulunan insanların da hak 
ve hukuku olduğunu, bir tarafın azınlıkta di
ğer tarafın çoğunlukta olması bahis mevzuu 
olmadan, bir tarafın toplantı ve gösteri yap
mak arzusuna mukabil o civarda bulunan bir 
kısım kimsenin de aynı şekilde bu toplantıla
ra iştirak etmemek suretiyle huzurlarının ve 
hürriyetlerinin selbedilmemesi hakkında yine 
bu kanunla himaye edilmesi lâzımdır. Binaen
aleyh, tasrih edilmesi lâzımgeliyor. Toplantı ya
pacak kimselerin serbesçe toplantılarını yap
maları, fakat o civarda bulunan toplantıya iş
ti mk etmiyen, iltifat etmiyenlerin huzurlarına 
dokunmaması, onların hürriyetlerine ilişmeme
si icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de henüz 
bu toplantılar başlangıcındadır. Sayın Ülker'
in de ifade ettiği gibi, memleketimizde henüz 
bu toplantılar yeni 'başlamaktadır, bu yürü
yüşler başlangıçtır. Türkiye'de kalkınma isti
kametinde sanayileşmeye doğru gidilmektedir. 
Bu nevi toplantılar ayrı ayrı sendikalar, teşek
küller meydana gelecek ve bunların Türkiye'
de her zaman göreceğimiz, tezahürleri olacak
tır. Bugün için bu toplantılar Türkiye'de di
siplin altına alınmamıştır. Çok şükür Türkiye'
de sınıflar yoktur. Fakat bu kabîl toplantılar 
olursa, _ bunların disiplin altına alınmamış ol
ması halinde son derece tahripkâr neticeler hâ
sıl olabilir. Türkiye'de bu toplantıların organi
zesi sendikalara, organize teşekküllere tevdi 
edilip bir disiplin altına alınırsa ve ferdî sorum
luluğunu müdrik insanların idaresinde ve keza 
,'bu tarzda hareket eden insanların bulunması 
halinde bu toplantıların da birer fikir izharı 
vesilesi teşkil edeceği şüphesizdir. Binaenaleyh, 
Türkiye'de şimdi bir taraftan bu kanun ted
vin edilirken, bir taraftan da bu kahîl toplu
luklarda ferdi yetiştirmek, onlara sorumluluk 
hissini aşılamak suretiyle toplulukların istik
baldeki mahiyetine müspet tesir edeceğine hiç 
şüphe yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, maddenin hususi-
yetiyle ilgili olduğu için izah ettim. Burada 
geçen konuşmasında Muhterem Turhan Feyzi-
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oğlu, «bu kanunu tatbik ederken silâh kullan-
miyaeağız» dedi. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Nereden çıkardınız bunu? Böyle şey söyleme
dim. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Bun
dan evvelki Tpolantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununda hedef gözetmeden ateş edilmesini 
âmirdi. Binaenaleyh, Ibu öbürüsün/ün tam zıddı; 
silâh kullanmamayı emretmektedir. Benim ha
tırımda kaldığına göre; Hükümet de buna ait 
yapmış olduğu konuşmada böyle söylemişler
di. Bu tarzda konuşmadılarsa, kendilerinden 
özür dilerim, ben böyle anlamışım. Şimdi eğer 
.hu kanunun hükmü hedef göstermeden ateş et
mek ise, esasında bu hükmün bir tatbik kabi
liyeti olamaz. Tathik edildiği yerlerde de reak
siyonları cümlenizin malûmudur. Binaenaleyh, 
bundan sarfınazar etmekle beraber, demin arz 
ettiğim gibi, bunun âmme huzurunu istihdaf 
eden bir saldırı halinde; bu hüküm, bu madde 
nazarı itibare alınarak, saldırılı hale gelmiş bu
lunan bir topluluğu durdurmaya kifayet etme
diği kanaatinde bulunmaktayım. Bendenizin 
sözlerimin sonunda bir takrirle bunun tadilini 
talebedeceğim. 

Şimdi bendeniz Reşit Ülker Beyin, toplantı
yı duyurma, hakkındaki fikirlerine katılmıyo
rum. Burada, «ımünasip bir vasıta ile duyuru
lur» dendiğine göre toplantı yapılacak bölge
nin hususiyetine göre, bâzı yerlerde trampet 
ile, bâzı yerlerde münadi ile, bâzı yerlerde de 
hoparlör ile duyurulabilir. Şayet boru çalma
nın, trampet çalmanın gayesi toplantının he
yecanını artırmak ise, bu doğru değildir. 

Diğer taraftan toplantının dağılması için 
duyurulması icabeden vasıtaların, burada tas
rih edilmesi lâzımdır. 

Bendenizin teklifim, bu birinci bentte; «Ka
labalığa, kanuna uyarak dağılmalarını ve da-
ğılmazlarsa zor kullanılacağını ihtar eder.» Ka
labalık dağılmazsa zor kullanarak dağıtır.» de
nilmektedir. Şimdi zor kullanarak dağıtılır, de
yince, bu zorun nasıl kullanılacağı, nasıl dağı
tılacağı gerçekleri emniyet kuvvetleri için meş
kûktür. vazıh değildir. 

Şimdi, burada arkadaşlarımın izah buyur
dukları gibi, emniyet kuvvetlerinin bunu ne şe-
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kilde tatbik edeceği, icabında silâh kullanacağı 
anlaşılmamaktadır. Ben, her ne kadar bu kabîl 
topluluklara zarar vermeme sadedinde silâh 
istimalini 'katiyen movzuubajhsodecek değilim. 
Ancak, silâh kullanmanın hedefi, kanunsuz hale 
gelmiş, saldırılı bir hale gelmiş bulunan bir top
luluğu bertaraf etmektir. Hiçbir kimsenin bur
nunun kanamasına razı değiliz. Yüksek Heyeti
niz de muhakkak ki, bu kanaattedir. Ama, demin 
arz ettiğim gibi, bir topluluk saldırılı bir işti
rak halinde halkı tedirgin etmektedir, buna kar
şı gayet tabiîdir k i ; silâh istimal edecektir. 

Bendenizin, bu bente ilâve olarak teklifim 
şudur : Bu dağıtmada; silâhlar bulunabilir. 
Yani, «Kalabalık dağılmazsa zor kullanılarak» 
dağıtılır. Bunlara ilâveten, «bu dağıtmada silâh 
da kullanılabilinir, bu emri en büyük mülkiye 
âmiri bizzat verir» ibaresinin ilâvesini teklif 
ediyorum, Hürmetlerimle. 

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

Çok muhterem arkadaşlarım, 13 ncü maddenin 
müzakeresi sırasında 14 ncü maddeyle 13 ncü 
madde arasındaki farkı belirtmiş ve görüşleri
mizi arz etmiştik. Ancak, 13 ncü maddeye ge
rekir vuzuh verilmediği için 14 ncü madde ile 
diğer madde arasında bir ahenk kurmak için 
Yüksek Başkanlığa bir takrir veriyoruz. Bu tak
ririmiz, 14 ncü maddenin 2 nci fıkrası ile ilgili
dir. 2 nci fıkrada, «Silâhsız bir toplantı» tâbiri 
kullanılmaktadır. Bu demektir ki, silâhlı bir 
toplantı da mevzuubahistir. Bu silâhlı toplantı
dan kasıt, 13 ncü maddedeki toplantılardır. 
Şayet, bizim dediğimiz gibi değil de, sırf silâh 
mânasına münhasır olursa, silâhsız toplantı, de
nildiği zaman ateş etmiyen silâhlı (kamalı) 
taşlı, sopalı ve gazlı toplantılar da yapılacağı 
hatıra gelir. 

Bunun için silâhsız bir toplantı veya yürü
yüşe, silâhla iştirak edenler tâbirinin buradan 
tayyedilerek, yerine, 13 ncü maddenin (b) fık
rasında menedilen malzeme ve araçlarla toplantı 
veya yürüyüşe katılanlar tâbirinin konul m ası
nın mâna ve arzu edilen gayeye uygun olacağı 
kanaatindeyiz. O zaman madde şu şekilde ola
cak : 13 ncü maddedenin (b) fıkrası menedilen 
silâh ve malzemeler hakkındadır. «Taş, sopa, si
lâh, kesici, delici ve bereleyici malzemelerle bir 
toplantıya iştirak eden kimseler olur ise, bun-
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larm sayıları, davranışları toplantı veya yürü
yüşünü kanunsuz yaptıkları neticesi addedile
bilecek ve dağılmalarını icabettirecek derecede 
ise, 1 nci fıkra hükümleri uygulanır. Şayet bu 
derecede değil ise, zabıta veya idare âmirlerinin 
yardımı ile, bunlar toplantıdan uzaklaştırıla
rak, toplantıya devam edilir.» şeklinde maddeye 
bir mâna verilmiş olacaktır. Zannediyorum ki, 
komisyon da bu şekilde olan bir tadilin madde
nin gerek 13, gerekse 14 ncü maddesini vuzuha 
kavuşturması bakımından kabul edecektir. He
pinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Hüdai Bey; konuşacak iki ar
kadaşımız daha var. Onların konuşmasını bek-
liyecek misiniz? Şimdi mi konuşacaksınız? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — Bekliydim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 
I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Muhte

rem arkadaşlarım, kanunun özünün bu madde
de mündemiç bulunduğunu kabul buyurursunuz. 

Bir tatbikatçı olarak, bu maddede şimdiye 
kadar temas edilmiyen bir husus üzerinde dur
mak isterim. O da şudur : içişleri Komisyonu 
teklifinde, 13 ncü maddede yazılı hallerde ma
hallin en büyük mülkiye âmiri veya görevlen
direceği en büyük zabıta âmiri veya zabıta âmir
lerinden birine, diyor. Hükümetin teklifinde ; 
«13 ncü maddede yazılı hallerde mahallin en 
büyük mülkî âmirinin emri üzerine, o yerin en 
büyük zabıta âmiri veya onun görevlendireceği 
memur toplantı veya yürüyüş yapılacak yere 
gelir.» deniyor. 

Arkadaşlarım, Hükümet teklifinde mahallin 
en büyük mülkî âmiri vali ise, Devlet ve Hükü
meti temsil eden zatı, kaymakam veya nahiye 
müdürü ise, Hükümeti temsil eden kimseyi; o 
toplantının veya gösteri yürüyüşünün yapıldığı 
yere göndermiyor. Siz gitmeyiniz oraya, diyor. 
Çünkü, Devleti temsil eden veya hem Devleti 
ve hem Hükümeti veya sadece Hükümeti temsil 
eden zat ortaya girer do, kalabalığa münasip bir 
şeikilde hitabedip, kendisinin oraya geldiğini de 
belirttikten sıonra, kalabalığa dağıhnız derse, 
onlar da dağılmazlarsa, orada Devletin, ve Hü-
•'künıetîn itibarının bir an sıfıra inmesi ihtimali 
vardır. Bunları nazarı itibara alan içişleri Ko
misyonu ki, komisyonda da bu mevzuda ihti
lâf oldu ve tartıştık, bu mevzuda diyorlar ki, 
hemen mahallin en büyük mülkiye âmiri' gelsin. 
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DEVLET BAKANİ TURHAN PEYZİOĞLU I 

(Kayseri) — Hayır zabıta âmiri. I 
I. ETEM KILIÇOĞLÜ (Devamla) — Evet, 

zabıta âmiri gelsin, der. Şimdi, burada hem I 
mülkiye âmirinin oraya gidebileceğini hem de I 
tasarıda sayılan kimselerden birinin oraya ıgıöıı- I 
derilebileceği söylenmektedir. Arada hakikaten I 
çok büyük bir fark vardır. I 

Arkadaşlarım, eğer, mülkiye âmirinin, bu I 
toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapıldığı ye- I 
re kendisinin gitmesi veya kanunda yazdı kim- I 
«elerden istediği birini oraya göndermesi nıüi- I 
kiye âmirinin kendi ihtiyar ve takdirine bırakı- I 
lırsa, tatbikatta gördüğümüz neticelere göre I 
arz ediyorum, hiçbir vali ve kayma;kamm ora- I 
ya gitmesi mümkün değildir. Neden arkadaşla
rını?. Çünkü oraya gittiğinde, o kalabalığın o 
psikolojik hal içerisinde kendisini dinlemediği I 
ve dağılmadığının da valinin veya kaymakamın I 
itibarı tamamiyle kaybolacaktır. O zaman da vali I 
sabahleyin çantasını alıp o vilâyetten çıkmak I 
mecburiyetinde .kalacaktır. Kaymakam ise ve I 
iyi bir kazada da vazife yapıyorsa, Anadolu'- I 
mm diğer bir ücra köşesine doğru bavullarını I 
hazırlamaya baslar. I 

»Simdi arkadaşlar, (bendeniz bir önerge ile I 
asıl düşüncemi bildireceğim. Ve sizlerin de yar- I 
diminizi istirham, edeceğim. Şimdi, her ikisi I 
araısmda bir bağlantı kurmak lâzımdır, arkadaş- I 
iarım. Eğer, bu toplantı yürüyüşünü?ı dağıtıl- I 
masını icabettirecek bir ıha! ile karşılaşılırsa, I 
artık valinin veya 'kaymakamın ilerde 'kendi (ba
sma gelecek durumlarda, (kendilerini kurtara- I 
bilmeleri için, yani dağıtamadığı, hadiselere I 
sebebolduğu vakit vali ve kaymakam oturacak, I 
sen böyle yapsaydın bu toplantıyı bir hâdiseye I 
meydan vermeden dağıtmak 'mümkündü diye I 
kendLini ihataları arayıp .bulucu bir adam mev- 1 
kiine sokacaktır. Halbuki arkadaşlar, en kritik I 
nokta burasıdır. Toplantıyı dağıtacak. Orada 
Hükümetin ve Devletin itibarı meıvzuubahistir. I 
Toplantı be gösteri yürüyüşünün, hürriyetler I 
kısılmadan, asıl maksada ulaşması nıevzuulbahis- I 
•tir. Vali ve kaymakam bulunduğu mmtakada I 
emniyet ve asayişten sorumludur. Emniyet ve I 

asayişin olup olmadığı hususu, o anda 'tâyin «di- I 
lecektir. Binaenaleyh böyle kritik bir noktada, I 
kendisini bir kenara çekip de zabıta âmirine, I 
«Sen git; bu işi yap, 'benim" namıma hareket et, | 
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sonra neticesini bana bildirirsin» demesi vazife
den kaçma mânasına gelebilir. Ve arkadaşlara 
itimat buyurun, böyle tehlikeli anda hiçbir vıali 
ve kaymakam o toplantı mahalline gitmez, eğer 
gidecek birkaç tane çıkarışa harcanmaya mah
kûmdur. 

Bendeniz bir önerge ile, mahallin en büyük 
mülkiye âmirinin, Devletin itibarı mevzuubah-
so'lduğu, Hükümetin itibarı mevzuuibahsolduğu 
ve gerekse neticeleri itibariyle silâh kullanma
ya, kadar gidecek bir toplantının dağıtılmasında, 
artık bütün zekâsını, maharetini, teşebbüs ka
biliyetini göstermesi bakımından orada bulun
masını bir değiştirge ile teklif ediyorum. 

Arkadaşlarım, ikinci bir nokta şudur : Zabı
tanın, usulüne göre yapılması istenen bir top
lantı ile, hâdiselerin içinde bulunmıyan arka
daşlarımızın düşündükleri gibi, dağıtması zor 
değildir. 

Arkadaşımız Reşit Ülker beyefendi »buyurdu
lar ki, Fransa'da şöyle olur. Ali Dizman arka
daşımız da «bir ekip kuralım» diyor. 

Arkadaşlar, bizde hem Emniyet Umum Mü
dürlüğünde, hem de Jandarma Genel Komutan
lığında böyle bir kalabalığın en zararsız şekilde 
nasıl dağıtılacağı hususunda bir yönetmelik var
dır. Ona göre zabıta gider ve topluluğu dağı
tır. Asıl mühim olan böyle belirli yerlerde, 
belirli saatlerde yapılacak toplantıları dağıtmak
tan ziyade, âni yapılacak toplantılarda zabıta
nın ne şekilde hareket edebileceği ve o yerin 
mülkiye âmirinin bunu nasıl dağıtabileceği me
selesidir. Takdir buyurursunuz ki, bir toplan
tının o vilâyet, kaza ve nahiyedeki tahminî bü
yüklüğü mülkiye âmiri tarafından daftıa önce 
hesabedilir. İcabediyorsa vilâyetten yardım is
ter, icabediyorsa İl İdaresi Kanununun göster
diği şekil ve şartlara göre askerî birliklerden 
yardım ister. 

Fakat, haberi olmadan yapılacak olan bir 
toplantıya vali gitmiş, kaymakam gitmiş ve da
ğdınız demiş; hiç kimse ne valiyi dinler, ne 
kaymakamı dinler. İşte mühim mesele burada 
başlar. 

Bu toplantı, eğer büyük illerde olursa, siya
si kısım 1 nci şube müdürlerini, senin zamanın
da haberin olmadı diye kulağından tutup atıve-
î'irler. Küçük illerde ise; vali veya kaymakamın 
tutumuna göre, merkezden bir emirle kendile
rine bir muamelede bulunulacaktır. 
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Bendenizin, bu hususta ciddî halleri arz ede

rek üzerinde önemle durmamın sebebi şudur : 
Bir teşriî organ olarak tedvin ettiğimiz kanu
nun, tatbikatçı elinde nasıl tatbik edilip, en 
iyi şekilde netice alınabileceği hususuna dikkat 
etmek, bunu nazarı itibara almak mecburiyeti 
vardır. 

Vali gitmez, kaymakam gitmez, Hüküme
tin teklifinde olduğu gibi, zabıta âmiri veya 
onun görevlendireceği bir memur giderse ne 
olur? Pek tabiî ki istenilen netice olmaz, içiş
leri Komisyonunun dediği gibi, vali veya kay
makam gider, canı isterse zabıta âmirini gönde
rir. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Hiçbir zaman 
böyle bir toplantıyı dağıtmak üzere bir vali ken
disi gidip, hem kendisini, hem de temsil etmek
te olduğu Devlet ve Hükümetin itibarını ortaya 
koyup, ne olduğunu, sonunun ne olacağını bil
mediği bir hâdisenin içine girmez. Bu 'hususları 
da dikkat nazara almanızı rica ederim. Hür
metlerimle efendim. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır. Okut
madan önce komisyona ve bir arkadaşımıza söz 
vereceğim. 

Komisyon, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 
kıymetli arkadaşım Asım Eren'in tarizlerine 
muhataboldum. Kanunun tümü ve maddeler 
üzerinde konuşma yapılırken bâzı sorulan su
allerin cevaplarının, verilen umumi izahat için
de mündemicolduğu kanaatiyle ayrıca cevapla
rını vermedik, özür dilerim. 

Evvelâ; Asım Eren arkadaşınım, «Sorumlu
luk kime aittir, idare heyetine mi, yoksa Hükü
met komiserine mi?» şeklindeki sualine arzı ce
vap edeceğim. 

Arkadaşlar, tasarının tümü üzerinde görüşle
rimizi ifade ederken, tasrih etmiştik, tasarı, ter
tip heyeti ve İdare heyetinin cemi mesuliyetini 
kabul etmiyor. Tertip heyeti, 'bir ihbar mükelle
fiyeti altındadır. İdare heyeti, Hükümet komise
rine vo mülkiye âmirlerim' yardımcı1, bir organ-
dur. Ama, toplantıda, 'kamunun birçok maddele 
rini ihlâl eden ve bu suretle suç işliyen kimselere 
karşı, kanunun icrasında, toplantının sükûn için
de devanı etmesine yardımcı olan bir organa ay
rıca 'bir mesuliyet yüklemek, öyle zanınediyoruan 
k4, htem bu organım vazifeyi deruhte edişindeki 
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hassas davranış, hem de cezai mesuliyetin muay
yen, objektif esaslara göre konması lüzumu gibi 
hususlarla bizi karşı karşıya bırakacaktır. 

Bu bakımdan tasan, idare heyetinin cezai me
suliyetini prensip olarak, kabul etmemiştir. 

Hükümet komiseri ve mülkiye âmirlerinin me
suliyeti ise, umumi olarak kanun tasarısında tas
rih edilmiştir. Bir mülkiye âmiri ve 'bir Hükü
met komiseri ne zaman vazifesini suiistimal etmiş
tir, bu kanunun maddelerinde tasrih edilmekte
dir. Ekseri ahvalde haklarında umumi hükümler 
yani mevzuat tatbik edilecektir. 

'Toplantı kanuni bir şekilde devam ederken, 
keyfî olarak toplantıyı dağıtmaya teşebbüs eden 
'bir Hükümet komiseri vazifesini suiistimal etmiş
tir. Toplantı kanuni olarak devam ederken, sade
ce keyfî ve indî mütalâalarla sabit olmıyam, tesbit 
edüemiyen maddi deliller bulunmaksızın kanun-
ısuzdur diye toplantıyı dağıtan bir mülkiye âmi
ri vazifesini suiistimal etmiştir. Bu bakımdan 
suiistimal keyfiyeti nerede başlar, nerede biter? 
Bir kanun hükmünü yerine getirmemekle başlar 
ve yerine getirildiği takdirde de böyle bir mesu
liyet ortadan kalkar. Bilmiyorum, arkadaşıımı tat
min edebildim mi? 

ASIM EREN (Niğde) — Bir hâdise olup da 
mülkiye âmirinin müdahale ettiği andan itibaren 
Hükümet komiseri artık sorumlu mudur? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 
ORAL (Denizli) — Efendim, buradaki sorumlu
luk şu şekilde başlıyor: Bir topluluğun kanunsuz 
olup olmadığının ilk defa teslbiti, idare heyetiyle 
Hükümet komiserine aittir. Toplantının bidaye
tinde muayyen bir mahalde bulunan Hükümet 
komiseri, toplantının kanunsuz bir mahiyet al
makta olduğuna dair deliller, emareler gördüğü 
ve vaziyet vehamete gittiği takdirde, doğrudan 
doğruya yalnız, toplantıyı dağıtmakta kendisinin 
bir nevi otoritesini kuManmıyacağı şeklinde bir 
acze düştüğü anda, durumu ilk fırsatta mahallin 
mülkiye âmirine ihbar etmekle vazifelidir. Ve 
mülkiye âmiri, böyle ahvalde hâdise yerine gele
cek; saldırılı ve yahut da maksadın dışında, ka
nunsuz bir anahiyet alan toplantıya vazıyed ede 
çektir. Ve geldiği andan itibaren artık bütün me
suliyet mülkiye âmirine aittir. Artık oraya gel
dikten sonra mesuliyet bana ait değildir, diye
mez. Amıa, burada M nokta karşımıza çıkar: Hâ-
diöBİLm, iHüikümet toamiseri müg&hade «faöfâkte 
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ve izlemektedir. O zaman mesuliyet bir idari ta
sarruf mahiyetinde Hükümet 'komiserinde tek ola
rak değil, mülkiye âmiri ile müşterek mesuliyet 
şekline inkılâp 'edecektir. Mesuliyetin Ibu şekilde 
müşterek bir mahiyet almasiyle, durum üzerinde 
Hükümet komiseri ve mülkiye âmirinin düşünüş 
tarzlarında fark olursa ne olacak? Meselâ Hükü
met komiseri toplantının kanunsuz olmadığı nok
tasında mütalâa beyan etmiş, mülkiye âmiri ise 
kanunsuzdur, demiş. Tabiî arkadaşlar, bir hiye
rarşi vardır, mülkiye âmirinin noktai nazarı mak
bul olmak lâzım gelir. Artık kanunsuz toplantı 
yapanlar veya toplantıda kanunsuz harekette bu
lunanlar hakkında verilecek karar adlî kazaya, 
mahkemelere ait olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Yılanlıoğlu arkadaşımız 
silâh nasıl teşhis edilecektir? Sayıları ve davra
nışlar tâbirinden ne kaydedilmektedir? Şeklinde 
bir sual tevcih buyurdular. 
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duğu İçin -geliyor. Geldiğini münasip bir şekilde 
bildirir. Kanunsuz bir toplantı yapılmakta olduğu 
kendisine daha evvel ihbar edildiği için ve 13 ncü 
maddede yazılı hallerde hâdise mahalline gelmiş
se, 'bu gelişini münasip bir şekilde önceden bildi
rir. Münasip bir şekil ne demektir? Birisini me
mur eder, o yerdeki bildirme vaıstalarından isti
fade ©tmek suretiyle ilân .ettirir. Bir kazada ise 
hoparlör vardır, mikrofon vardır, onunla bildi
rir. Yahut kasabanın yüksek bir yerine, hakim 
bir yerine ıgür sesli bir adam bulup çıkarar, ilân 
ettirir, bildirir. Davul vardır, «ben 'geliyorum» 
der, 'gürültülü bir şey yapar, onunla da bildirir. 
Ama bu bildiri hiçbir zaman silâhlı 'olmıyaeaiktır. 
Havaya ateş etme yolu, bu kanunun anlamına gir
mez. Silâh, toplantı hakkını kullanan, toplantıda 
fikirlerini ifade etmek istiyen bir topluluğa kar
şı daima zor, kullanılacağı, tazyik yapılacağı, hak
ların tahdit edileceği mânasına gelen bir mâna 
taşır. Binaenaleyh silâhlı bildirmeyi, ihtarı kabul' 
buyurmıyaeağınııza eminiz. 

Kalalbalığa, kanuna uyarak dağılmaları ve 
dağılmadıkları takdirde zlor kullanılacağı iihtar 
edilir. 

Şimdi arkadaşlarım, bu ihtar keyfiyeti mü-
ıhimidir. Bir arkadaşını, «ihtarın birkaç defa ol
ması, şu veya bu şekilde olması» üzerinde dur
dular. Burada üzerinde durulacak nokta şu
dur : 

ihtarın toplulukta bulunan kimseler tarafın
dan duyulması asıldır. Maddedeki unsur ve esas 
suç unsuru da budur. 

Meselâ, bir vatandaş mahkemeye verildi, 
«.Sen kanunsuz bir toplantıya iştirak ettin» de
diler. Vatandaş, «Ben duymadım, eğer ihtarı 
duysaydım toplantıyı terk ederdim.» diye bir 
itirazda bulundu. Eğer hakikaten bunu duyma
mış, bu ihtarı ancak üç, beş kişi duymuş ise, bu 
üç beş kişinin duyabileceği bir sesle, «dağılın» 
denmiş ise suç teşekkül etmez. Bu nokta üze
rinde hassasiyetle durmak lâzımdır. Hiç şüphe
siz mahkemeye ihtarı duymıyan vatandaşları 
üçer, beşer sevk etmek için bu madde tedvin 
edilmiş değildir, böyle bir şey Komisyon olarak 
aklımızdan bile geçmemiştir. Şimdi; komisyon
da bu nokta üzerinde duruldu. Arkadaşlar ten-
isibedeıierse, «Topluluğun duyabileceği vasıta
larla ihtar edilir.» şeklinde ifade etmek yerin
de olacaktır. Akadaşlarıma bilmiyorum cevap 
verebildim mi?.. (İştirak ediyoruz, sesleri) 

Arkadaşlar, bir toplantıda silâhın teşhisi di
ye bir şey olmaz. Silâhın bulunup (bulunmadığı 
ihbar üzerine, zabıtanın şüphesi üzerine tesbit 
edilecek hususlardır. Ama buradaki «silâh» tâ
biri nedir? Türk Ceza Kanunundaki «silâh» tâ
birinin içine giren silâhlar mı, kasdediliyor, yok
sa ateşli silâhlar mı kasdediliyor; bu naktayı an
lamak zordur. Umumi .mâhiyette, kama da bir 
silâhtır, balta da bir isilâhtıır. (Binaenaleyh silâ
hın imahiyyetini, (büyüklüğüne, küçüklüğüne göre 
tesbit zabıtanın vazifelerindendir. Polis Vazife ve 
Salâhiyetleri Kanununda buna dair hükümler 
mevcuttur. 

Arkadaşlar, (.Sayıları ve davranışları) tâbi
rinin şümullünü kesin olarak tesbit etmek ve mad
deye koymak imkânı yoktur. Bu biraz da takdi
re dayanır. Sayılan ve davranışları unsuruna, 
silâhsız bir toplantı ve yürüyüşe silâhla iştirak 
edenlerin sayıları ve davranışları, toplantının 
devamını kanunsuz kılacak bir mahiyet allıyorsa, 
toplantı mütecaviz bir şekil almışsa, bu takdirde 
bu silâhlar kullanılacak, demektir. 

Mu'hterem arkadaşlar, Reşit Ülker arkadaşım 
mızm ihtar safhasına taallûk eden izahlarını din
lemiş bulunuyoruz, bu husus üzerinde duracağım: 

Muhterem arkadaşlarım, mülkiye âmiri veya 
zabıta âmiri veya görevlendirilecek memur veya 
zabıta âmirlerinden (birisi toplantı veya yürüyüş 
yerine gelir. Toplantı yerine niçin geliyor? Ken
disine bir ihbar vâki olduğu için veya vazifesi ol-
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Eroğan arkadaşım da, havaya bir manganın 

altes etmesi suretiyle topluluğun dikkatinin çe
kilmesi hususunu teklif ettiler. Yukarda arz 
ettiğim sebeplere, arkadaşımızın, «silâh atılma
sı suretiyle ihtar keyfiyeti» teklifini geri alma
sını istirham ederim. 

Toplantının daima iyi niyetlerle yapıldığını 
kabul etmek kanunun maksadına uygundur. Ve, 
toplantı mütecaviz bir mahiyet alırsa, can ve 
mal emniyetine taarruz şekline inkılâjb ederse, 
yani, toplantı saldırılı bir şekil .aldığında, sal
dırının ve kullanılan silâhların mahiyetine gö
re, karşıda muhatap bulunan kimseye, vâki 
'olan tecavüz şekline göre, esasen bunu Polis 
vazife ve Selâhiyetleri Kanunu hükümleri dai
resinde, men etmek zabıtanın başlıca vazifesi 
olacaktır. Bunu men etmediği takdirde zabıta 
vazifesini ihmal etmiştir, suiistimal etmiştir. 

Duyurma keyfiyeti bu şekilde kabul edildik
ten sonra arkadaşımızın silâhla ihtar hususun
daki takrirlerini geri almalarını istirham edi
yorum. 

KADRİ EROĞAN (TJrfa) — Kanun dışı 
olanlara. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAt 
ORAL (Devamla) — Anlıyorum, efendim. 

Savacı arkadaşımızın da silâh kullanma 
'hakkındaki itirazlarına 'bilmiyorum cevap vere
bildim mi? Esasen bu, «Silâh kullanır», veya 
«Kullanmaz» şelkliyle bitmiyor. Kanun, diğer 
kanunlardan aldığı ilhamla silâh kullanma za
manının tâyin ve teslbitini umumi hükümlere 
/bırakıyor. Burada silâh kullanılır, kullanılmaz 
şeklinde/ki bir ibare, kötü mânada anlaşılabilir. 
Veya maksatlı olarak kullanılabilir şeklindeki 
düşünceye mâni olmak için konmamıştır. Yok
sa can ve mal emniyeti bakımımdan zatbıta her 
türlü vasıtadan istifade edecektir. Zabıta evvelâ 
vuüra bulacak bir hâdiseyi önlemdkle mükellef
tir. Bir hâdisede suç işlenmeden evvel zabıtanın 
vazifeleri vardır. Yine suç işlendikten sonra 
zaibitanın vazifeleri vardır. Eğer isterse arka
daşlarımız, Bolis vazife ve salâhiyetleri Kanu
nunda Türk Ceza Kanunu ve Ceza Mulhalkeme-
leri Usulü Kanununda ayrıca tadilât yapmak 
suretiyle, «ısuç takibi ve suçu önlemek» tedbir
leri mahiyetinde getirecekleri tadillerle bu hu
sus tanzim edilelbilir. Maddenin t>u şekilde kal
masında fayda mülâhaza ediyoruz arkadaş
larım, 
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Arkadaşlar, İsmail Akdoğan arkadaşımızın, 

13 ncü maddenin (B) fıkrasının 14 ncü madde
deki 2 ve 3 ncü fıkralara ilâve edilmiesinde ve 
bunun tasrih edilme'sinde fayda mülâhaza ettik
leri, yolundaki mütalâalarını dikkatle dinlemiş 
(bulunuyoruz. Bu maddeyi bâzı mülâhazaları na-
.zan itibara alımalk suretiyle tedvin ediyoruz. Ve 
buna bir şekil veriyoruz. Öyle zannediyorum 
ki, bu bir tasrihtir ve 'buna vuzuh vermek mev-
zııulb abistir. 

Maddeyi yeniden tedvin ederek getirjyoruz; 
kabulünü istirham edeceğiz. 

Ethem Kılıçoğlu arkadaşımın, kaymakam ve 
valiler yerine göre hâdise mahalline gelmelidir» 
düşüncelerine arzı cevep ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, vali ve kaymakam
lar, bu kanuna göre en büyük mesuliyetleri taşı
yan idare âmirleri ve mülkiye âmirleridir. Gayet 
tabiîdir ki, bu mesuliyeti taşıyan kimselerin ken
di bulunduğu yerde yapılacak bir toplantıda sü
kûn içinde ve kamu düzenini bozmıyacak şekilde 
idare etmekle mükelleftirler. Bâzı ahvalde, va
li hâdise yerine gelecek, duruma hâkim olmaya 
çalışacaktır. Her zaman valinin veya kaymaka
mın oraya gelmesini derpiş eden bir hükmü bu
raya koymaya imkân yoktur. Arkadaşlarıma bil
miyorum arzı cevap edebildim mi?... Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANİ BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) '— Bir 
iki noktayı kısaaca arz etmek için huzurunuzu 
işgal ediyorum. Silâh kullanma konusunda Sa
yın Sabahattin Savacı arkadaşımız, benim söyle
mediğim bir sözü, büyük bir mutlakiyet ifade 
edecek mânada, bu kürsüde benim ağzımdan 
çıkmış gibi tekrarladı. Bu itibarla zabıtlara yan
lış1 geçmesin ve tatbikatta yanlışlığa yol açmasın 
diye tavzih lüzumunu hissediyorum. 

6761 sayılı Kanunun demokratik olmıyan hü
kümleri bu kürsüde bahis mevzuu oldu. Bunlar 
arasında saldırısız ve silâhsız toplantılara, baş
ka şekilde dağılmaları pekâlâ mümkün olan top
lantılara, hedef göstermeksizin ateş açılması hük
münün, bu tasarıda yer aldığı ifade edildi. Ama, 
demek değildir ki, bâzı hallerde toplulukların 
âmme nizamını, milletin belki varlığını telıdid-
edecek derecede ağır tecavüzlere giriştikleri za
man dahi, kuvvetler eli kolu bağlı olacak ve si-;. 
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lâh kullanmıyacaktır. Böyle bir iddia, yoktur; : 
«zor kullanır» denmektedir. Kanunun tümü üze- j 
rindeki müzakerelerde de arz ettiğim gibi Polis 
Vazife ve Salâhiyet Kanununun 16 ncı madde
sinde bu husus sarahaten zikredilmiştir. Sabahat
tin Bey arkadaşımız tereddüdetmesinlcr; 16 ncı 
madde gayet sarihtir. Bu, lamım Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununun 16 ncı maddesini kaldır
mamaktadır. Binaenaleyh bu madde mucibince 
polis silâh kullanmaya yetkilidir ve icabeden hal
lerde silâh kullanması mümkündür. Bundan hiç 
kimsenin tereddüdü olmamak lâzım gelir. Zap
ta bu hususun geçmesi için tekrar ediyorum. 
Yanlız silah kullanma konusunda hiç şüphesiz 
idare takdir sahibidir. Zabıtanın, "Polis vazife 
ve Salahiyetleri Kanununun .16 ncı maddesine 
göre dahi bir takdir ölçüsü vardır. Bu takdir öl
çüsü içinde kalacaktır. Arkadaşlarımızın çok gü
zel ifade ettikleri gibi halen demokratik ülke
lerde vatandaşın toplantı hakkını rahatça kulla
nabilmesini temin etmek için, toplantı taşkınlı
ğa inkılâbettiği zaman, silâh kullanmadan bunu 
dağıtmaya muktedir özel eğitim görmüş ve özel 
vasıtalarla teçhiz edilmiş zabıta kuvvetlerinin de 
bulunmasına, bilhassa büyük şehirlei'de, kesin 
olarak ihtiyaç vardır. Aksi takdirde, arkadaşım 
da söylediler, bâzr memleketlerde yapıldığı gibi, 
«havaya ateş edilsin», yani, hemen ateş edilsin, 
şekli bir saldırıyı önleyemez diye endişe ederim. 
Saldırıyı önlemez, aksine saldırıyı teşvik eder. 
Biz bunun geçmişte misallerini gördük. Havaya 
ateş etmek veya bir kişiyi yaralamak, zamanın
dan Önce ateş etmek, aslında topluluğu dağıt
mak değil, bu topluluğu on misli daha kuvvetle 
saldırmaya teşvik etmektir. Bu itibarla, geçen 
gün de arz ettiğim gibi, bu tamamen idarecilik 
sanatıyla ilgilidir. Bunun açık misalleri bizim 
memleketimizde dahi görülmüştür. 

Bâzı tekerrürler var. Toplantı silâhsız ise, «si
lâh kullanılmasın». Böyle bir memnuniyeti ra
hatça koymaya da mahal ve imkân yoktur. Top
lantı silâhsız olabilir. Ama elleriyle bir insanı 
linç etmek üzere, veya birkaç kişiyi linç etmek 
üzere azgm bir topluluk yürümektedir; .gelecek 
Meclis binasını basacak. Diyor ki ; falan mebusu 
alacağız, Meclisin önündeki falan direğe asaca
ğız. Bırakacak mıyız silâhın yok sana karşı si
lâh kullanılmaz diye. Kanunlara bu çeşit fazla 
bağlayıcı hükümler koymak veya fazla teferru
ata girmek tatbikatını zorlaştırır. Madde güzel j 
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yazılmıştır. «Gerektiği halde zor kullanılır.» de
mekle umumi hükümlere zımmî şekilde atıf ya
pılmaktadır. Zapta geçen ifadelere atıf yapılmak
tadır. Bunu bu şekilde bırakmakta fayda var
dır. 

Adliye Komisyonunun iltihak ettiği takrir
de mevcudolan, yani, «topluluğun duyacağı şe
kilde ihtarın yapılması lâzım» ibaresinde bizim 
de tereddüdümüz yok. Ve ihtar sebebini, teşkil 
eden saldırı halindeki, toplantıyı kısa kesmek 
için arkadaşlar tarafından bir teklif yapılmış. 
Bu teklife komisyon da iltihak ediyor, Hükümet 
olarak biz de bu önergeye iltihakta mahzur gör
müyoruz. 

Adliye Komisyonunun iltihak ettiği takrirde 
mevcudolan, yani «topluluğun duyacağı şekilde 
ihtarın yapılması lâzım» ibaresinde bizim de te
reddüdümüz yok. Ve ihtar sebebini teşkil eden, 
saldırı halindeki, toplantıyı kısa kesmek için ar
kadaşlar tarafından bir teklif yapılmış. Bu tekli
fe komisyon da iltihak ediyor, Hükümet olarak 
hiz de bu önergeye iltihakta malhzur görmüyo
ruz. 

Ayrıca Akdoğan arkadaşımızın tenazur te
min etmek için vermiş oldukları 12 nci mad
de hakkında takrirlerini de Hükümet olarak 
biz uygun bulup iltihak ediyoruz. 

'Muhterem arkadaşlarım, valinin veya kay
makamın hâdise yerine mutlaka gelmesi tek
lifi yerinde değildir ve Ilıer zaman da mümkün 
değildir. Meselâ îstanlbul Valisi Şile'ye veya 
Sarıyer'e gitmiştir, tanno esnada Beşiktaş'ta ve
ya Eminönü'ııde bir Ihâdise çıkmıştır. Bu (hâdi
seye vali gelmeden niüda'hale edilemez denmesi 
ve (hiçbir müdahalenin, yapılmaması tehlikeli 
olabilir. Bâzı hallerde kaymakamın dahi oraya 
gelmemesi doğru ola'bilir, 'gelmesi hâdiseyi alev-
leyici olabilir; nümayiş kaymakama karşıdır, 
hâdise yerine kaymakamın yerine komiserin 
gitmesi hâdiseyi yatıştırma bakımından daha 
faydalı olabilir. Muhterem arkadaşımızın tekli
finde olduğu ıgibi mutlak olarak kanuna en hü-
yük mülkiye âmiri ^gidecektir diye yazdığımız 
zaman Gaziantep veya Urfa'da çıkacak bir 
hâdisede mutlaka Urfa Valisinin orada bulun
ması mı lâzımdır? O gün 'belki başka bir ka
zada ola'bilir, daha evvel haber vermiştir, bir 
kazaya tetkik gezisine gitmiştir. 
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güdülmemiştir. Zabıta âmirinin gittiği yere mül
kiye âmiri 'her zaman gidebilir. Hiçjbir zaman 
mülkiye âmirleri buraya sen gidemezsin diye 
hâdise yerine gitmekten men edilemez. Böyle 
bir memnuiye't Hükümetin aklına gelmemiştir. 

BAŞKAN — 'Sayın Eroğan sual soracak. Bu
yurun efendim. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Zor kullanma, 
silâ'h kullanma halini kim takdir edecek? Bu
nun şartları ne olacaktır ? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Zor'kullanma ayrıdır, silâh 'kullanma ayrıdır. 
«Zor» tâbiri içinde yalnız silâh kullanma yok
tur; su sıkmaktan, za'bıtanm kol kola 'zincir 
kurup, ite ite götürmesinden, insanları vasıta
lara doldurup taşımak suretiyle tahrikçileri ora
dan uzaklaştırmaya varıncaya kadar 'birçok va
sıtalar vardır. 

KADRÎ EROĞAN (Urfa) — Burada <«tfor» 
tâbiri geçtiği için soruyorum. Zor kullanma 
hali hangi .şartlarda tekevvün etmiş olur ve Ira-
nu kim takdir eder? 
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Muhterem arkadaşlar, daha evvel, haber ve

riliyor, toplantı yapılıyor. Fakat haber verilme
den yapılan toplantılar da var. Burada dağıt
mak tâbiri yalnız 'haber verilmiyen 'toplantılar 
için değildir. 'Meselâ ıbir parti kongresi, bir 
parti toplantısı yapılıyor, 'bunun hâdisesiz ge
çeceği zannedildiği bir anda bir söz, hir talhri-
kin neticesinde valinin, (bugün hâdise olmaya
caktır, diye makamından uzaklaştığı bir sırada 
büyük bir 'hâdise zuhur edebilir. Bu itibarla, is
tirham ediyorum, maddeyi »geliş şekliyle ve ka
bul edilen ve iltihak edilen ışekliyle 'bırakalım. 
Maddeyi işlemez hale getiren birtakım tahdit
ler koymıyalım. Kendi 'makamında olan bir 
mülkiye âmiri hâdise mahalline giderek hâdi
seyi yatıştırır veya yerine foir haşkasmı gönde
rerek yatıştırır. Lütfen mülkiye âmirinin ken
di yerine bir haşkasını (göndermesine müsaade 
buyrulsun. öyle 'zamanlar olur ki, kaymakamın 
dahi gitmesi fayda yerine zarar verebilir. Onun 
için faydalı olanının ıgönderilmesi temin 'kılın
sın. 

IBRAHÎM ETEM KILIÇOÖLU (Giresun) 
— Efendim, Hükümet teklifinde «13 ncü mad
dede yazılı Ihallerde mahallin en 'büyük mülki
ye âmirinin emri üzerine o yerin en büyük za
bıta âmiri veya onun »görevlendireceği me
mur» toplantı veya yürüyüş yerine gidiyordu. 
Şimdi İçişleri Komisyonu teklifine 'göre isterse 
kendisi gidecek isterse zabıta âmirini göndere-
'bilecektir. Birinci ile ikinci arasında büyük fark 
var. Hüküme't teklifiyle hiç 'gitmiyor, 'içişleri 
Komisyonunun teklifinde ise ıgidip, gelmeyi 
kendi takdirine bırakıyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLü (Devamla) 
— Efendim, istediği zaman kendisi .gidebilsin, 
zaruri 'gördüğü zaman başkasını vazi'feleridire-
bilsin. 

Adliye 'Komisyonunun söz mevzuu 'olan 'maz
batasında yazılı şıkkın ipkasında fayda görü
yorum. 'Zaten Adliye Komisyonunun metnini 
savunuyorum. Kaldı ki... 

IBRAHÎM ETFM KILIÇOĞLU (Giresun) 
Hükümet iştirak ediyor mu? 

DEVLET 'BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCIMI TURHAN FEYZÎOÖLU (Devamla) 
— îfade ettim. Zaten Hükümet tasarısında en 
büyük mülkiye âmiri gitmesin gibi hir maksat 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Efendim, zor kullanma şarftlaırı yazılı, ki
min takdir edeceği maddede yazılı. Zor (kul
lanılacak toplantının kanunsuz olması veya 
sonradan kanunsuz bir mahiyet ilktisabe.tm.esi 
veya kanuni olarak başlıyan ve sonradan ka
nunsuz mahiyet iktisabeden bir 'toplantının 
içindekiUer (kanunda yazılı olduğu şekilde, ka
nunda yazılı vazifeliler tarafından ihtar vâki 
olduktan sonra, ihtara rağmen Ikendiliğinden 
dağılmazlarsa zor kullanılır. Şartları yazılı, 
kimin takdir edeceği yazılı. Takdir edecek ma
kamlar vardır. Takdir edecek en büyük mül
kiye âmiridir veya görevli kimsedir veya di
ğer bir maddede bahsedildiği gibi mahallinde 
görevli Hükümet komiseridir. Binaenaleyh, 
takdir edecek makamlar bellidir. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon ve Hü
küme't konuştular. Bir arkadaşa daha söz ve
receğim. 

Buyurun Sayın Küreli. 
FARUK KÜRELİ (Çorum) -^ Muhterem 

arkadaşlarım, 14 ncü maddeye takaddüm 
eden maddede kanuna uygun toplantılar ne
lerdir, kanunsuz toplantılar nelerdir, sayıl-
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diktan sonra 14 ncû maddenin birinci fıkrası 
kanunsuz toplantıların nasıl dağıtılacağını tas
rih ediyor. 

İkinci ve üçüncü fıkraların birfisnci cümle^ 
leri şöyle 'başlamaktadır. «Silâhsız bir top
lantı veya yürüyüşe silâhla katılanlar...» Yani 
ifade etmek istediği mâna ş/u olmalı. Kanuna 
uygun olaraik vücut bulan bir toplantıya si
lâhlı veya taş, sopa v. s. ile katılanlar olursa, 
bu takdirde ikinci fikra hükümleri tatbik edi
lecek; zabıta onları çıkaracak, toplantı ve 
yürüyüşü devam edecek:. Eğer adedleri fazla 
ise, toplantıyı mecrasından çıkaracak bir se
viyeye vâsıl olursa, bu takdirde bütün top
lantı dağıtılacaktır. 

Şimdi, «Silâhsız bir toplantı» cümlesi üze
rinde dikkatinizi çelkmek 'isterim. Silâhsız bir 
toplantı, kanuna uygun da olabilir, kanunsuz 
da olaıbilir. Meselâ, Zafer Meydanındaki bir 
topluluk Hürriyet Meydanına gelir; evvelden 
izin de alınmamıştır, tertip heyeti veya idare 
heyeti de yoktur; Meclise doğru yürür ve Mec
lisin kapısına kadar gelir. Bu silâhsızdır, fa
kat kanunsuz bir toplantıdır. 

Her halde burada himaye edilmek istenen 
şey, kanuna uygun bir şekilde toplantının ya
pılmasıdır. 

Bu itibarla, takdim edeceğim tadil tekli
fimde «Silâhsız bir toplantı veya yürüyüş ye
rine, Toplantı Kanununa uygun bir toplan
tı veya yürüyüş» demelk lâzımgelecektir. 

ikinci hususa, Akdoğan arkadaşım temas 
etmiştir, takririmde mevcuttur, silâh mesele
sidir. Hükümet ve komisyon katılmıştır. Si
lâhsız bir toplantı veya yürüyüş yerine Top
lantı Kanununa uygun bir toplantı veya yürü
yüş demek lâzımdır. Bu taflcdirde daha faydalı 

.olur kanaatindeyim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜ-
DAİ ORAL (Denizli) — Faruk Küreli arkada
şımız komisyon üyesidir. Komisyonda dedik
leri maksatta münakaşa yapılmış ve öyledir. 
Bunu ayrıca tasrih etmeye lüzum yofktur. 

FARUK KÜRELİ (Devamla) — Efendim, 
komisyon sözcüsü arkadaşımız belki zühul et
tiler. Ben bir ay evvel Adalet Kominyonuna 
üye seçildim. Bu kanunun müzakeresinde ko
misyonda mevcut değildim. 

18.10.19621 Ö;İ 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Htf-

DAİ ORAL (Denizli) — Komisyonda böyle ko
nuşuldu diyoruz. 

FARUK KÜRELİ (Devamla) — Ben ko
misyon âzası değilim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜ-
DAİ ORAL (Denizli) — Kabul ediyoruz. Bu 
maksatladır, diyoruz. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutup oy
larınıza sunacağım. 

Yülksek Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye
tini arz ederiz. 

Niğde Sakarya 
Ruhi Soyer Yusuf Ulusoy 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabull edenler... Etmiy enler— 
Kafbul edilmiştir. 

Madde üzerinde değiştirge önergeleri var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi -Sayın Başkanlığına 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 

hakkında kanun tasarısının 14 ncü maddesi
nin 1 nci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir İstanbul 
Cihat Bilgehan Reşit Ülker 

Ek — ikinci fıkr»a : 
«13 ncü maddeye aykırı silâhsız bir toplantı 

veya yürüyüşte toplantı yerine gelen yetkili 
boru veya trampet veya hoparlörle geldiğini 
bildirir, uygun şekilde nasihatta bulunur, ka
nun hükümlerini ve neticeleri anlatır. 

Arkasından 3 defa ayrı ayrı ihtarda bulu
nur. Kalabalık dağılmazsa boru veya trampet 
veya hoparlörle son ihtarı yapar, yine dağıl-
mazlarsa kalabalık zor kullanılarak dağıtılır.» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 

hakkında kanun tasarısının 14 ncü maddesi
ne son fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir İstanbul 
Cihat Bilgehan Reşit Ülker 

14 ncü maddeye son fıkra : , 
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«Saldırısız ve silâhsız topluluklara ateş açı

lamaz. Ateş açma yukardaki zor kullanma hal
lerinde en son çaredir.» 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Boru, tram
pet ve hoparlör kısmı üzerinde komisyon iza
hat verdi, ona uyduk. Komisyonun arz ettiği 
şekilde olmak üzere maddenin tedvin edilme
sini rica ederim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Reşit Bey arkadaşımız bi
zim verdiğimiz takrire iştirak ediyorlar. 

Orada iki tane takririmiz vardır, Reis Bey. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, önergeler

den «evvel komisyonun tadil önergesini okuya
lım. Oünkii. komisyon diğer tadil önergelerin
den sonra maddeyi yeniden değiştirerek gön
derdi. 

Yüksek Başkanlığa 
1. 14 neü maddenin birinci fıkrasına : 

kullanılacağını kelimesinden sonra 
(topluluğun duyabileceği vasıtalarla ihtar eder) 
cümlesinin ilâvasini arz ve teklif ederiz. 

2. İsmail Hakkı Akdoğan'm 14 ncü mad
deye taallûk eden tadil teklifinin maddeye ay
nen ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Adalet Komisyonu adına 
Sözcü 

Denizli 
Hüdai Oral 

BAŞKAN — Maddede bu hususu komisyon 
kabul ediyor. 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddenin birinci fıkrasından sonra 

aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ede
riz. 

Adalet Komisyonu adına 
Sözcü 
Denizli 

Hüdai Oral 

Madde 14. — İkinci fıkra : 
Zabıta kuvvetlerine karşı fiilî tecavüz ve 

mukavemet vükubulduğu takdirde ve zahıta 
kuvvetlerinin muhafazası ile memur oldukları 
yerlere fiilen tecavüz halinde ihtar emrine ha
cet yoktur. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Takririmi ge
ri alıyorum. 
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BAŞKAN — Komisyonun madde üzerinde-

deki değiştirge önergelerini bilgilerinize sun
duk. Bu vazij^et dâhilinde Sayın Ülker önerge
lerini geri aldılar. Hepsini geri alıyor musu
nuz? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Hayır, yal
nız bu hususa aidolanı. 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum. 
(Balıkesir Cihat Bilgehan ve İstanbul Reşit 

Ülker'in ikinci Önergesi tekrar okundu.) 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Takririmizi 

geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Değiştirge önergelerini geri 
aldılar. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
14 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
Balıkesir İstanbul 

Cihat Bi'ligchan Reşit Ülker 

Aşağıdaki hallerde ihtara ve dağıtma emri
ne hacet yoktur : 

1. Zabıta kuvvetlerine karşı fiilî tecavüz 
ve mukavemet vükubulduğu takdirde; 

2. Zabıta kuvvetlerinin muhafazası ile me
mur oldukları yerlere fiilen tecavüz halinde. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
"ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Efendim zaten bunu da ge
ri aldılar. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 

hakkındaki kanun tasarısının 14 ncü maddesin
de bulunan (silâhsız bir toplantı veya yürüyü
şe silâhla iştirak edenlerin sayıları ve davra
nışları, toplantı ve yürüyüşün kanunsuz addedi
lerek dağıtılmasını ieabettirecek derecede ise 
birinci fıkra hükmü uygulanır) fıkrasının 
•maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu! 
İsmail Hakkı Yıl anlı oğlu 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Efendim, önergemi komisyonun iza
hatından sonra geri alıyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun izahatı arkadaşı
mızı tatmin ettiği için değiştirge önergesini ge
ri alıyorlar. 
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Millet Meclisi Sayın, Başkanlığına | 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak- 1 
kında kanun tasarısının 14 ncü maddesinin bi
rinci fıkrasına getirişini münasip şekilde bildi
rir cümlesinin «'getirilişini boru veya trampet 
veya hoparlörle bildirir» şeklinde, 

«Kalabalığa, kanuna uyarak dağılmalarını 
ve dağılmazlarsa zor kullanılacağını ihtar I 
eder» ibaresinden sonra «bu ihtar da sonuçsuz 
kalırsa yine boru veya trampet veya hoparlörle 
ikinci bir1 ihtar yapar» ibaresinin konmasını i 
arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir İstanbul 
Cihat. BiTgehan Reşit Ülker i 

Çorum 
A'bdurrahman Güler 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kanım, birinci kısma komisyon, boru ve tram
pet yerine başka bir ibare koydu. Buna aynen 
iştirak ediyoruz. Bu şekilde oya arzını rica 
ederim. 

Fakat, ikinci -bir ihtarın yapılmasında ısrar 
ediyorum. 

BAŞKAN — Ülker arkadaşımız, ikinci bir 
ihtarm yapılmasında ısrar ediyorlar. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Efendim, ikinci bi^ ihta
ra lüzum yoktur. Duyabilecekleri şekilde bir 
ihtar yapıldıktan sonra, ikinci bir ihtar için 
bir müddet 'beklemek ve ondan sonra tekrar 
ikinci bir. ihtarı yapmak, bu biraz takdire taal
lûk etmektedir. Buna iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — İkinci bir defa ihtar edilme
sine komisyon iştirak etmiyor, önergenin hu 
kısmını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
14 ncü maddenin 1 nci bendine aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini teklif ederim. 
Gümüşane 

Sabahattin Savacı 

«Bu dağıtmada silâh da kullanılabilir; bu 
emri en büyük mülkiye âmiri bizzat verir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Arkadaşımız önergesini geri 

alıyor mu? Umumi hükümler hâkim. I 
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SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Geri almıyorum. 
BAŞKAN — Komisyonun izahatı karşısın

da önergelerini geri almıyorlar. Komisyon da 
esasen bu önergeye iştirak etmiyor. Değiştirge 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddenin ilk cümlesindeki «mahal

lin en büyük mülkiye âmiri veya görevlendire
ceği' en büyük zahıta âmiri veya zahıta âmir
lerinden biri toplantı veya yürüyüş yerine ge
lir» ibaresinin daha düzgün ve kâfi bir ifade 
şekli olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

«Mahallin en büyük mülkiye âmiri veya gö
revlendireceği zabıta âmirlerinden biri toplantı 
veya yürüyüş yerine gelir.» 

Gaziantep 
Osman Orhan Bilen 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştimk etmiyor, 

önergenin nazarı itibara alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 14 ncü madde

sinin hirinci cümlesinin «13 ncü maddede yazılı 
hallerde mahallin en büyük mülkiye âmiri top
lantı veya yürüyüş yerine gelir» şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Etem Kıbçoğlu 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergenin nazarı itibara alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 14 ncü maddesinin 2 nci ve 3 ncü 

fıkrasında, «Silâhsız bir toplantı veya yürü
yüşe» ibarelerinden sonra gelen «silâhlı» keli
mesi yerine; 
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«İ3 ncü maddenin «b» fıkrasında yazılı silâh I 

veya araçlarla» kelimelerinin ilâve edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
îsmail Haki Akdoğan 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — i ş t i r a k ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik önergesi
ne iştirak ediyorlar, önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü madde için Yüksek Meclisçe nazara 

alman (veya) kelimesinin eklenmesi teklifimi 
geri alarak, aynı amacı daha sarih olarak sağ-
lıyan 14 ncü maddenin ikinci satırına (hallerde 
kelimesi yerine (hallerden her hangi birinde) 
kelimelerinin eklenmesini saygı ile arz ve tek
lif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 

ORAL (Denizli) — iştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

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

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 14 ncü maddesi- I 

nin iki ve üçüncü fıkralarının birinci cümleleri
nin aşağıdaki şekilde tadilini teklif ederim. 

Çorum 
Faruk Küreli 

Madde 14.'— ikinci fıkra birinci cümle : 
(Kanuna uygun bir toplantı veya yürüyüşe, 

13 ncü maddenin (b) fıkrasında yazılı silâh 
veya vasıtalarla katılanlar bulunduğu takdir
de) 

Madde 14. — Üçüncü fıkra birinci cümle1: 
(Kanuna uygun bir toplantı veya yürüyüşe, 

13 ncü maddenin (b) fıkrasında yazılı silâh 
veya vasıtalarla katılanların sayıları) toplantı 
veya yürüyüşün , 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis
yon iştirak ediyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Esasen, maksat da budur, | 
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tasrih edilmesine lüzum yoktur, iştirak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Teklif de bu şekilde olduğu 
için, komisyon tasrihe lüzum görmüyor, iştirak 
etmiyorlar. Okunan önergenin nazara alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Efendim, maddenin, komisyonun tadilleri 
ve kabul edilen değiştirge önergeleri ile aldığı 
son şekli okuyoruz : 

Dağıtma 
MADDE 14. — 13 ncü maddede yazılı hal

lerden her hangi birinde mahallin en büyük 
mülkiye âmiri veya görevlendireceği en büyük 
zabıta âmiri veya zabıta âmirlerinden biri top
lantı veya yürüyüş yerine gelir. Gelişini müna
sip şekilde bildirir. Kalabalığa, kanuna uyarak 
dağılmalarını ve dağılmazlarsa zor kullanılaca
ğını topluluğun duyabileceği vasıtalarla ihtar 
eder. Kalabalık dağılmazsa zor kullanılarak da
ğıtılır. 

Zabıta kuvvetlerine karşı fiilî tecavüz ve 
mukavemet vukubulduğu takdirde ve zabıta 
kuvvetlerinin muhafazası ile memur oldukları 
yerlere fiilen tecavüz halinde ihtar emrine ha
cet yoktur. 

Silâhsız bir toplantı veya yürüyüşe 13 ncü 
maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya araç
larla katılanlar bulunduğu takdirde, bunlar za
bıtaca ve lüzumu halinde idare heyetinin de 
yardımiyle uzaklaştırılarak toplantı veya yürü
yüşe devam olunur. 

Silâhsız bir toplantı veya yürüyüşe 13 ncü 
maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya araç
larla iştirak edenlerin sayıları ve davranışları, 
toplantı veya yürüyüşün kanunsuz addedilerek 
dağıtılmasını icabettirecek derecede ise birinci 
fıkra hükmü uygulanır. 

Bu takdirde toplantı veya yürüyüşe silâhla 
katılanlardan teşhis edilmiş olanlarının sarih 
hüviyetini, zabıta; idare heyetinin yardımiyle 
tesbit eder. 

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

Komisyona giden 12 nci madde gelmiştir. 
Komisyonun değiştirgesini okuyoruz : 
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Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 12 nci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 12. — Genel yollar ile parklarda, ma
betlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesis
lerde ve bunların eklentilerinde toplantı yapı
lamaz. 

Genel meydanlardaki toplantılarda, gar, is
kele ve hava meydanlarında yapılacak karşıla
ma ve uğurlamalarda; halkın ve nakil vasıtala
rının gelip geçmesine elverişli ve önceden tes-
bit edilen bir kısmın açık bulundurulması mec
buridir. 

4 neü maddedeki yerlerin kararlaştırılma
sında gidiş - gelişi, güvenliği bozmıyacak ve 
pazarların kurulmasına engel olmıyacak su
rette toplantıların genel olarak yapıldığı, varsa 
elektrik tesisatı olan yerler tercih edilir. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Denizli 

Hüdai Oral 

BAŞKAN — Komisyonun, verilen değiştir
ge önergeleri ışığı altında yeniden tanzim ettiği 
12 nci madde hakkında söz istiyen var mı?... 
Yok. Maddeyi okunan şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyona iade ettiğimiz 13 ncü madde de 
gelmiştir. Onu da okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Cihat Bilgehan ile Sayın Eeşit Ül

ker'in 13 ncü maddeye teklif ettikler, «e ve f» 
fıkralarının eklenmesi uygun görülmüştür. Arz 
ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Denizli 

Hüdai Oral 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Cihat Bilge
han ve Sayın Reşit Ülker'in 13 ncü maddeye 
teklif ettikleri (e) ve (f) fıkralarının eklenme
sinin uygun görüldüğüne dair Adalet Komis
yonunun önergesini dinlediniz, önergeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde komisyonca ilâvesi kabul edilen 
fıkralarla birlikte maddeyi okutuyorum. 

MADDE 13. a) 7 nci madde hükümlerine 
uygun şekilde beyanname vermeksizin veya 
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toplantının geri bırakıldığı gün 10 ncu madde
ye göre merciine bildirilmeksizin veyahut top
lantı veya yürüyüş için tesbit edilen gün ve 
saat beklenmeksizin; 

b) Ateşli silâhlar veya patlayıcı maddeler 
veya her türlü kesici, delici veya taş, sopa, de
mir ve lâstik çubuklar gibi bereleyici araçlar, 
veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya 
diğer her türlü zehirler veya boğucu, kör edici 
gazları hâmil olarak; 

c) 3 ncü madde hükümleri gözetilmeksizin; 
ç) 4 ncü ve 7 nci maddeler gereğince belir

tilen yerler dışında; 
d) 11 nci maddedeki usul ve şartlara ve 

12 nci maddedeki yasaklara uyulmaksızın; 
e) 12 nci maddede sayılan yasak yerlerde 

gürültü ile veya kanunun huzur ve istirahatım 
ihlâl edecek şekilde toplanmak ve yürümek su
retiyle ; 

f) Kanunların suç saydığı maksatlar için; 
Yapılan toplantılar veya yürüyüşler kanun

suz sayılır. 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Suçluların yakalanması 
MADDE 15. — Topluluk içinde suçluları ya

kalamak için 14 ncü maddede yazılı emir ve 
ihtarın yapılmasına lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Propaganda vasıtaları 
MADDE 16. — Toplantı ve yürüyüşlere mü-

taallik propaganda maksadiyle kullanılan basılı 
veya çoğaltılmış veya el ile yazılı davetiye, lev
ha ve ilânlarda tertip heyetini teşkil edenlerden 
en az birinin ad ve soyadları ile imzasının bu
lunması şarttır. Bu propaganda vasıtalarında 
halkı suç işlemeye teşvik, tahrik eden yazı veya 
resim bulunması yasaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

SEZAİ SARPAŞAR (Kütahya) — Söz isti
yorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sezai Bey. 
SEZAİ SARPAŞAR (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlar, buradaki imza keyfiyeti hak-
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kında bir hususun tavzih edilmesini rica edece- j 
ğim : Büyük şehirlerde mevzuubahis davetiye 
ve ilânlardan 10 binlerce basılabileceğine göre 
imzanın klişe vasıtasiyle matbu da olabilmesi' 
lâzımdır. Belki, madde içinde bu mâna da mün- I 
demiçtir. Zapta geçmesi bakımından bu husu
sun komisyon tarafından tavzihini rica edeceğim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Arkadaşımızın söylediği I 
mânadadır. Fikirlerine aynen iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN —- Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Bundan sonraki 

maddede mâruzâtta bulunacağım. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-

tiyen? Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahrik yasağı 
MADDE 17. — Halka karşı doğrudan doğ

ruya veya ses yükselten veya, nakleden her han
gi bir alet veya vasıta ile söz söyliyerek veya 
seslenerek, yahut basılmış veya çoğaltılmış veya 
el ile yazılmış veya çizilmiş kâğıtları duvarlara 
ve sair yerlere yapıştırarak veya dağıtarak 
halkı kanunsuz toplantı veya yürüyüşe teşvik 
ve tahrik etmek yasaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiycn? 
Sayın Eren buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, uzak ve yakın mazide tabut, hey
kel, büst, elektrikle ışıklandırma vasıtaları, 
filim ve - bizde henüz yok, fakat başka memle
ketlerde var - televizyon gibi araçlar ve eşya- I 
lar pekâlâ tahrik vasıtası olmaktadır. Hafıza
larınızı tazeliyerek, kendi memleketimizde bun
ların kullanıldıklarını hatırlatmak maksodiyle I 
söylüyorum. Bu itibarla, tahrik unsuru sayı
lan maddeler hakkında, bu bakımlardan bende
niz bir eksiklik görüyorum. Bu hususlarda ilâve 
edilmesi gereken kerimeler için değiştirgem Ri
yaset Divanına sunulmuştur. Bunlar ilâve edil- I 
mezse, yarın bir tabutu veya filân adama benzı-
yen bir heykeli filimlerde veya televizyonda 
göstermek suretiyle toplantılar yapılabilir. Veya 
toplantılarda bir hâdisenin kaçamak şekilde alın
mış filimi eri televizyonlarda gösterilmek şeklin
de tahrik toplantıları da pekâlâ yapılabilir. O iti
barla, bunların propaganda vasıtası olmıyacağı-
raa dair de, hilâfına bir kayıt, henüz buraya ka
dar konmamış olduğuna göre, bunların da tasrih 
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edilmesi suretiyle bu maddedeki eksikliğin ta
mamlanmasını rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Efendim, bu

rada tahrikten bahsedilmiştir. 24 ncü maddede 
de ceza. tâyin edilmektedir. Bu itibarla, tahrik 
edici kâğıtları basmak, dizmek, yazma'k, klişesi
ni yapmak gibi fiilleri de teşvik ve tahrik «ay
mak lâzımdır. Zannediyorum ki, maddede bu 
eksiktir. 

13 ncü maddeye eklemen (e) ve (f) fıkrasın
da, kanunların açık hükmünü ihlâl edenler, 
komünizm propagandası olabilir, diğer ağır bir
takım tahrikler olabilir, bunların klişesini ya
pan ve basanlara da ceza verilmesi uygun olur 
kanaatindeyim. Bu yolda bir tadil teklifi veri
yorum. Arkasına eklenmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 
tasarının .17 nci maddesi tahrik yasağına taal
lûk etmektedir. «Halka karşı doğrudan doğruya 
veya ses yükselten veya nakleden her hangi bir 
alet veya vasıta ile söz söyliyerek veya seslene
rek yahut basılmış veya çoğaltılmış veya el ile 
yazılmış veya çizilmiş kâğıtları duvarlara ve 
sair yerlere yapıştırarak veya dağıtarak halkı 
kanunsuz toplantı veya yürüyüşe teşvik ve tah
rik etmek yasaktır.» denmektedir. 

Arkadaşlar, buradaki maksat aşikârdır. Ka
nunsuz bir toplantı yapmak veya yaptırmak için, 
her türlü vasıtalardan istifade etmek suretiyle 
yapılan bir tahrik mühimdir. Sinema makinası, 
heykel, ne olursa olsun, bu şekilde yapılan şey
ler kanunsuz bir toplantı ve gösterileri teşvik ve 
tahrik maJksadiyle yapılabilir. Bunun tesbiti 
esastır. Bunlar yapılması yasak olan hareket
lerdir. Ama, arkadaşların söyledikleri hususları, 
buraya ithal için, «benzeri» kelimesinin ilâvesi 
suretiyle zannediyorum metin tekemmül ettiril
miş olur. Zaten komisyon da bu şekilde düşün
mektedir. «Benzeri» kelimesinin ilâvesini teklif 
ediyor ve kabulünü istirham ediyoruz. 

— 148 — 



M. Meclisi B : 132 
BAŞKAN — Komisyon bu teklifini yazıp j 

göndersin efendim. 
Değiştirge önergeleri vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Özeti : 17 nei maddeye değiştirge 
Görüşülen tasarının 17 nci maddesinde son

dan 3 ncü ve 2 nci satırları arasına : (Tabut, 
heykel ve büst, elekti ilde veya havagazı ile veya 
başka ışık araelariylc ışıklı şekilde hazırlanmış 
yazı ve resimlerle, yahut filim ve televizyon 
gösterileriyle, veya her nevi eşya ile) kelime ve 
ibaresinin eklenmesini, saygı ile arz ve teklif 
ederim. ı 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçesi : 
Modern her nevi propaganda araç ve metotla

rını kanuna, almak boşluktan kötü niyetle fay
dalanmayı önliyecektir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Hayır efendim. 
ASIM EREN (Niğde) — Geri alıyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Asım Eren önergesini geri al

dılar, diğerini okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

17 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

istanbul | 
Reşit Ülker 

Bu gibi tahrik edici kayıtları ve saireyi diz
mek, basmak, kilisesini yapmalk, yazmak te§- j 
vik ve tahrik muamelesi görür. 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl I 
ORAL (Denizli) — Katılmıyoruz. i 

BAŞKAN — Komisyon kaitılmıyor. j 
önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler... | 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. i 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına ı 
17 nci maddeye «... veya dağıtarak» ibare

sinden sonra, «veya yollara ve kaldırımlara ya- I 
zı yazmak suretiyle» ibaresinin eklenmesini arz ! 
ve teklif ederim. j 

İstanbul j 
'•• , . - Reşit Üuker • » 
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BAŞKAıV — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Kaltılmıyıoruz. 
BAŞKAN — •Komisyon katıhıuyor efendim. 
Değiştirgeyi oya sunuyorum; kaibul eden

ler... Etmiyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 17 nci maddesinin, (dağıtarak) 

kelimesinden slonra (veya benzeri vasıta ve yol
larla) kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Adalet Komisyonu iSözcü'siî 
Denizli 

Hüdai Oral 

BAŞKAN — Değiştirgeyi kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

17 nci maddeyi son şekliyle okuyoruz. 

Tahrik yasağı 
MADDE 17. — Halka karşı doğrudan doğ

ruya veya ses yükselten veya nakleden her han
gi bir alet veya vasıta ile söz söyliyereık veya. 
seslenerek yakut basılmış veya çoğaltılmış veya 
el ile yazılmış veya çizilmiş kâğıtları duvarlara 
ve sair yerlere yapıştırarak veya dağıtarak ve
ya ıbenzeri vasıta ve yollarla halkı kanunsuz 
toplantı veya yürüyüşe teşvik ve tahrik ettımek 
yasaktır. 

BAŞKAN — Oyunuza arz. ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

BÖLÜM : f) 

Ceza. (hükümleri 
Yasaklara aykırı ıhar eke t 

MADDE 18. — Kanunsuz toplantı veya ka
nunsuz yürüyüşleri tertip veya idare edenlerle 
bunların hareketlerine bilerek iştirak edenler, 
fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir -suç 
/teşkil etmediği takdiıde, altı aydan bir yıla 
kadar hapis ve beşyüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cıezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
Memdulh Erde mir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşeihir) — Konuş
maktan vazgeçtim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Karan. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 

Arkadaşlarım, şimdi kanunsuz toplantı ve yü
rüyüş ya.panlara ceza tâyinine geldik. Burada 
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deniyor ki, «Kanunsuz toplantı veya kanunsuz ı 
yürüyüşleri tertip veya idare edenlerle, bunla
rın hareketlerine bilerek iştirak edenler,» şu 
kadar para cezasına, şu kadar hapis cezasına 
•çarptırılır. Burada, kanunsuz toplantı, kanun
suz yürüyüş tâbiri kullanılıyor. Halbuki, hangi 
toplantının kanunsuz, hangisinin bu kanun şü
mulüne girip girmediği kesin olarak belli de
ğil. Münakaşalar halen devam ediyor. Bu husus
ta Sayın Turhan Feyzioğlu bile katî bir netice
ye varamadı, kıstas nedir, söylemedi. Feyzioğ-
lu'na göre, idare bir sanat işidir, asıl mesele 
idare âmirinin zihniyetinldedir, dediler. 13 ncü 
madde kanunsuz toplantıları tarif ediyor ve 
şunlardır diyor, sayıyor. 

Şimdi, biz bu maddeye göre, kanunsuz top
lanıtı yaptı diye bir adama vereceğimiz ceza
nın alt ve üst sınırını tesibit etmiş oluyoruz. Alt 
sınırı 6, üst sınırı bir sene diyoruz. Allt sınırı 
6 ay olarak tesibit etmek doğru olmaz. Bâzı ah
valde bu hüküm hâkimleri müşkül duruma dü
şürebilir. Bunun işin bir değiştirge önergesi ve-
riyoraım: 

«14 ncü madde gereğince yapılan ihtara 
rağmen kanunsuz toplantıyı devam ettirenler 
veya idare edenler, fiil daha ağır bir cezayı ge
rektiren 'ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 
'bir yıla kadar hapis ve 1 000 liraya kadar ağır 
para cezaisi ile cezalandırılırlar» demek suretiy
le bir defa, bu toplantının kanunsuz olduğu ih
tarını o toplantıda bulunanların duymuş 'ol
masının şart olduğunu kabul ediyoruz. 2 ncisi: 
Bu toplantının büyüklüğüne, ehemmiye/tine gö
re, cezanın 6 ay gibi yüksek bir hadden değil, 
sıfırdan başlıyarak bir yıla kadar uzatılmasını 
sağlıyoruz. 

Zannediyorum ki, Komisyon da buna katıl
mak suretiyle indî bir kararla bir grupu kanun
suz bir toplantı yaptı diye cezalandırmayı doğ
ru bulmıyacaktır. Meselâ, bir milletvekilinin ya
pacağı toplantının, kanunun şümulüne giriyor 
mu girmiyor mu diye, bu hasbılhal toplantısına 
iştirak edenleri düşünmek lâzımdır. Toplantı 
kanuni midir, kanunsuz mudur? Münakaşa mev
zuudur. Bu durum karşısında bu toplantıya iş
tirak edenlerin toplantı mahallerinde bulunuş
larının sebebini de düşünmek lâzımdır. 

Acaba bu kanunun dışında mıdır? Mülkiye 
âmiri veya zabıta âmiri İhtan yaptıktan sonra3 | 
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toplantıya devam edenler, bulunanlar, kanunsuz 
bir toplantıya iştirak etmiş sayılırlar. 

Bunun için maddeye vuzuh veren bir değiştir 
•ge önergesini takdim ediyorum. Kabulünü arz 
ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın İnal. 
KÂMÎL İNAL (Bolu) — Muhterem arkadaş

larım, 18 nci maddede «kanunsuz toplantı yapan
lara verilecek cezalar 6 aydan' bir yıla kadar ha
pis ve 500 liraya kadar ağır para cezası» deni-
yir. 19 ncu maddede ise, toplantı veya yürüyü
şün yapılmasına mâni olanlara verilen cezalar da
ha azdan başlıyor. Sebebi nedir? Bu hususu Ko
misyonun açıklaması lâzımdır. 

Acaba bu kanuna hürmet etmeyip kanunsuz 
toplantı yapanla kanunla verilen bir hakkı kul
lanırken onu bu hakkından mahrum eden şahısla
rın ©ezası aynı mıdır? Onun için bu maddedeki 
cezaların ayrılması lâzımdır. Her iki şıkkın da 
kanuna saygısızlık olduğu Komisyonca kabul edi
liyor. Fakat Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapıl
masına mâni olanın cezası yarı yarıya indirilmiş
tir. Bu, doğru değildir. Vatandaşa kanun sınırla
rı içinde toplanmaya müsaade edilmiş fakat bu 
toplantıyı bâzı kimseler, kanunsuz olarak, dağıt
maya çalışıyor. Onlara verilen «ezalar çok azdır. 
Kanunsuz toplantı yapana daha fazladır. Kanu
nun verdiği bir hakkı kullananın elinden almakla, 
kanunun vermediği bir hakkı kullanan arasındaki 
ayrılık nerede geliyor, anlıyamadım. Burada Ko
misyonun bunu açıkça belirtmesi lâzım. 

Bir de cezalarda indirme yapacaksak, bu mad
dede değil, öteki maddelerde de cezaların, Ceza 
Hukukuna göre aykırı olmaması bakımından in
dirme yapmalıyız. Bu bakımdan bir değiştirge 
önergesi veriyorum, bunun müspet oylarınızla 
kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Komisyon konuşmak istiyor mu 

efendim? Buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) —Muhterem arkadaşlar, Kemal 
Karan arkadaşımızın suallerine ve itirazlarına 
cevaplarımı arz ediyorum. 

«Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüş
leri tertip veya idare ©denliler» tâbiri sarihtir. Ka
nunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri ter
tip edenfler, toplantı ne zaman kanunsuzdur? Top-
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lantınnn yapılacağını ihbar etmemiştir; beyanna- I 
ime vermemiştir. O hailde toplantı kanunsuzdur. I 
Kaldı ki, toplantı muayyen maksatlarla yapılmış- I 
tır, silâhlı bir toplantı yapılmıştır. 15 kişi isi- I 
lâhlandurılmış ve silâhlı kimseler hâdise, toplan- I 
tıya katılmıştır. Suç unsurunu tesbit edecek delil I 
ve emare mevcuttur. O hailde bu toplantı kanun- I 
suz bir hâl almıştır. Kanunsuz tertipten maksat I 
nedir? Bu kanunıun göstermiş olduğu hükümlere I 
uygun harekette bulunmaksızın toplantı tertibi- I 
dir. Bu toplantıyı tertip edenlerin altı ay gibi bir I 
ceza ile tecziye edilmesinin sebebi ise başlangıçta I 
toplantının sıamimî maksada, yani iyi niyetle ya- I 
pılmış olması maksadını temine matuftur. I 

iŞimdi, 19 ncu maddeye geliyorum. Bu suret- I 
le Kâmil arkadaşııma da cevap vermiş olacağım. I 

19 ncu maddede «Toplantı veya yürüyüş ya- I 
pılmaısrna mâni alan veya devamına imkân verini- I 
yecek tertipler ile bu toplantı veya yürüyüğü ili- I 
lâl eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerekti- -I 
ren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, üç ay- I 
dan altı aya kadar hapis ve iki'yüz elli liradan 
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lır.» diyor. Evvelâ toplantı veya yürüyüş yapıl- I 
masına mâni olmak maksadiyle hareket eden kim- I 
şeye orada bulunan Hükümet komiseri veya zabı
ta derhal müdahale edip toplantının devamını te
min edecektir. Bütün bunlara rağmen, zabıta- I 
ya mukavemet ediyor, toplantıya mâni oluyor, 
silâhla müdahale ediyor, toplantının içine giri
yorsa; bu ahvalde, böyle *bi.r toplantının tama-
•men mahiyeti dışında sert hareketlere tevessül 
edenlerin fazla ceza alması isteniyor. Böyle bir 
durumda olan bir kimseninı ceza sistemi bakı- J 
mmdan, tertip heyeti ile bir tutulup tutulma
ması noktasından değişik mütalâa ileri sürül
mektedir, ceza kanunumuza faili asli, tertib-
eden, ondan sonra fer'î olarak tertibe iştirak 
edenlerin cezaları farklıdır. Çok defa, fer'î fail, 
öyle zaman olur ki, asli fail kadar önemli ola
bilir ve ceza alabilir. Ama bunu tefrik etmek, 
ceza sistemi içinde yerini tesbit etmek müşkül. 
Ancak, Yüksek Heyetiniz şu nokta üzerinde du
rabilir; bu kanun; birçok ahvali ve fiil ve ha
reketleri. mahiyetlerine göre, fiilin ağırlığın;ı 
göre tesbit etmiş bulunuyor. Cezada indiroıe 
düşünülüyorsa tümüne teşmili iktiza eder. Bu 
sistem içinde bir değişiklik yapmak lazımsa, bü
tün maddelerde yapmak lâzımdır. Onun için 
tyu huısTiste komisyon ı&rar etmiyor. Muhterem | 
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arkadaşımızın, maddede (bövle bir değişiklik 
yapılmasını 'istiyen teklifini Yüksek Heyetiniz 
yerinde buluyorsa, bütün maddelerde bu deği
şikliğe göre düzeltme yapmak icabeder. 6 ay, 
3 ay ceza yerinde görülüyorsa bu değişikliğin 
bütün maddelerde yapılmasını ve münferit ola
rak değişikliğin kabul edilmemesi noktasını ko
misyon olarak savunduk. 

('eza meselesinde encümenimizin muayyen 
ve sabit b'ir fikri yoktur. Takdiri Yüksek He
yetinize bırakıyoruz efendim. 

BALKAN — Buyurun Kemal Karan. 
M. KEMAL KARAN (Amasya) — Zannedi

yorum ki, maksadımı iyice anlatamadım. Bir 
karşılama töreni, bu kanuna dâhil değil. Bir 
kalabalık grup bu törene, ımiöal olarak söylü
yorum, girdi. Karşılama törenine gidildiği za
man meydana bir kürsü konulmuş ve hatibin 
konuştuğu müşahede edildi. Bu kanunsuz bir 
toplantıdır. Hatip konuşuyor, biz de dinliyo
ruz. Toplantıya iştirak eder, durumdayız. Fa
kat polis müdahale etmiyor. Zaman geliyor, 
toplantı dağılıyor. Ertesi gün savcılıktan bir 
yazı, kanunsuz bir toplantıya iştirak ettiniz. 
Mahkemeye sevk ediliyoruz. Mahkeme netice
sinde en az altı ay cezalandırılmamız icabeder. 
Her şeyden önce Ibu toplantının kanunsuz oldu
ğunun orada bulunanlara ihtar edilmesi lâzım. 
Halbuki benim teklifimde, polisin ihtarından 
sonra toplantı devam ediyorsa, bu toplantıya de
vam edenler suç işliyor demektir. Ama, ihtar 
yapılmamışsa bu kanun muvacehesinde cezalan
dırılmamamız iktiza edecektir. 

Bir idare âmirinin idaresinde bir toplantı 
devam ediyorsa, bu kanunsuz oluyor diye ha
tası sadece burada bulunmak olan ıben bu su
retle o toplantıda bulunmuş gibi suç işlemiş 
oluyorum. En az altı aya mahkûm olmam ik
tiza eder. Ceza 'ağırdır. Bu Ibakımdan cezanın 
sıfırdan ibaşlıyarak bir seneye kadar uzatılma
sını ve ceza unsurunun içinde bir ihtar unsuru
nun bulunmasını istemiştik. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÛDA! 

ORAL (Denizli) — Efendim, burada suç unsu
runun tekevvün etmesi için bilerek iştirak tâlbi-
ri vardır. Bilerek iştirak edilmesi halinde suç 
unsuru tekevvün eder. Bilmiyerek iştirak et
mesi halinde suş unsuru tekevvün etmez. 
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okutuyorum. 
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Değiştirge önergeleri vardır, 

Millet Meclisi Muhterem. Başkanlığına 
18 nci maddedeki «altı aydan bir yıla» iba

resinin «üç aydan bir yıla» şeklinde değiş
tirilmesini arz ve telklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu! 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T1Ü-

DAt ORAL .(Denizlıi) — Hayır. 

BAŞKAN —- O halde değiştirge önergesini 
oylarınıza •sunuyorum. Kabul ödenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
18 nci maddenin aşağıdaki sekilide değiş

tirilmesini arz ve teiklif ederim. 
Amasya 

Mustafa Kemal Karan 

MADDE Î8. — 14 ncü -madde gereğince ya
pılan ihbara, rağmen ikaııunsuz toplantıyı •de
vam ettirenllcr veya 'idare edenler, fiil daha 
ağır bin cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil 
etmediği takdirde, 'bir yıla kadar hapis ve bin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lır." 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TIÜ-

DAÎ ORAL (DenizlIi) — Hayır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... ; Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Yüksek! Başkanlığına 
Ceza hadlerini tâyin eden maddelerin mün

ferit takrirlerle değiştirilmesi yoluna gidilme
si, maddeler arasındaki dengeyi bozabileceği ve 
Ceza Kanununda mevcut umumi ceza hadlerine 
aykırılığı tevlidcdeeeği cihetle bu maddelerin, 
toptan komisyonca geri alınarak Yüksek Mec
lisinize, cezaların azaltılması yolundaki temen
nilerine uygun.-••olarak 'hazırlayıp getirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Bolu . 
İsmail Hakkı Akdoğan .'Kâmil Jnal 

BAŞKAN 
mu efen'dim'? 

Komisyon önengeyc katılıyor. 
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ADADET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Efendim Yüksek Heyetin 
takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN Efendim' arkadaşlarımızın öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim; komisyona geriverdiğimiz 8 nci 
ma'dde geldi, yeni şekliyle okutuyorum. 

Yüksek (Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesi önergelerle birlikte 

iade edilmekle bu defa komisyonumuzca aşağı
da yazılı olduğu şe'kilde tedvin edilmiştir. Yük
sek tasvibinize saygı ile arz olunur. 

Madde 8. — Tertip heyeti, toplantıdan önce 
kendi arasından veya 'dışarıdan en az üç 'kişilik 
bir idare heyeti teşkil eder ve Hükümet komi
serine bildirir. Bu Iheyet, toplantının sükûn ve 
düzenini, beyannamede yazılı maksat dışına çı
kılmamasını sağlar; bu maksatla gerekli tedbir
leri alır. 

idare heyeti üyelerinden en az birinin top
lantının yapıldığı yerde ikametgâih sahibi olma
sı şarttır. 

İdare heyeti veya tertip heyeti üyelerinden 
en az üçü toplantı yerinde bulunmadıkça top
lantı yapılması yasaktır. 

Adalet 'Komisyonu adına 
'Sözcü 

Hûda i Ora l 

BAŞKAN — Komisyonun okunan maddesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Toplantı ve 'yürüyüşe: mâni olanlar 
MADDE 19. — Toplantı veya yürüyüş ya

pılmasına 'mâni olan veya devamına imkân ver-
miyecek tertipler ile bu toplantı veya yürüyü
şü ihlâl eden 'kimse, fiil daha ağır bir cezayı 
'gerektiren aynı bir suç teşkil etmediği takdir
de, üç aydan altı aya kadar hapis ve ikiyüz 
elli liradan Ibin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında «ayın Ali 
Cüceoğlu. 

ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar; 19 neır maddede «toplantı veya yü-
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rüyüş yapılmasına mâni olan veya devamına im
kân vermiyecek tertiplerle bu toplantı veya yü
rüyüşü ihlâl eden kimse» denilmektedir. Burada 
takdir edilen ve verilen cezadaki kıstası bir I 
türlü anlayamadım. Yirminci maddede «toplan- I 
tının huzurunu, sükûnu bozacak şekilde hare
kette bulunanlar veya tertip yapanların cezala- I 
rı altı aydan 'bir yıla kadar ihapis cezası ile 
cezalandırır» deniyor. Toplantıya mâni olanlar I 
ise 3 aydan 6 aya ka'dar mahkûm oluyorlar. I 
Şimdi, ceza tâyin ederken Ihâdiseyi 'göz önüne 
almak ve ceza ile Ihâdisenin şeklini kıyaslıyarak ] 
koymak doğru olur kanaatindeyim. j 

1 nci maddede kanunsuz toplantı yapanlara I 
bu ceza verilmiyor. 2 nci maddede, kanunen ya- I 
pılmakta olan bir toplantı ya engel olanlar ve tür
lü tertiplerle 'bunu yapılamaz İhale sokanlara 3 I 
aydan 6 aya kadar ceza veriliyor. Kanuna gö
re bunun da 6 aydan 1 seneye kadar hapis ce- I 
zası verilmesi şe'klinde komisyonca tashih edil- I 
mesi doğru olur kanaatindeyim. Eğer, aksi bir I 
mütalâaları varsa, komisyon hatzırlasm, açıkla- I 
sın, 'ona ıgöre 'belki tadil teklifimi vermiyece- I 
ğim. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhan Kut. 
TURHAN KUT (Tekirdağ) Muhterem ar

kadaşlar, önceden izin almaksızın, silâhsız ve I 
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak, I 
Türk vatandaşlarının temel haklarındandır. I 

'Bu 'hak, ancak kamu düzenini korumak için I 
kanunla sınırlandırılabilir. Anayasamız temel I 
haklar ve 'ödevleri kapsıyan ikinci kısımda 28 I 
nci maddesiyle bu 'hükmü vaz'etmiştir. I 

IBu hüküm muvacehesinde aslolan, Türk I 
vatandaşlarının; Iher hangi 'bir konu Ihakkm- I 
daki müspet veya menfî 'görüşünü, inancını, I 
toplanmak veya gösteri yürüyüşü yapmak su- I 
re'tiyle açıklıyabilmek hakkının Devlet tarafın- I 
dan korunmasıdır. Devlet ancak kamu düzenini I 
korumak için 'bu hakkı 'kanunla sınırlayabilir. I 
Yüce Heyetinizin görüşmesini yapdığı «toplantı I 
ve gösteri yürüyüşü hürriyeti 'hakkında kanun I 
tasarısı», Anayasamızın 28 nci maddesinde işa- I 
ret olunan bu ana kanundur. Kanunun ceza hü- I 
kümlerini ihtiva eden 5 nci bölümünde 19 ncu I 
madde ile ihdas olunan hüküm ('toplantı ve 
yürüyüş yapılmasına mâni olan veya devamına I 
imkân vermiyecek tertiplerle bu toplantı ve 
yürüyüşü ihlâl eden kimseler) içindir, | 
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Bu suçu işleyenler için tâyin olunan ceza ise, 

fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, (3 aydan 6 aya kadar 
hapis ve 250 liradan 1 000 liraya kadar para ce
zası) ndan ibarettir. 

Halbuki, kanunsuz toplantı veya yürüyüş ter
tip ve idare edenler ise bunların hareketlerine 
bilerek iştirak edenler hakkında, kabul edilen 
18 nci madde ile tertibolunan ceza miktarı, fiil 
daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teş
kil etmediği takdirde, 6 aydan bir yıla kadar ha
pis ve 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezasıdır. 

Ceza tehdidi altında alman fiiller ile ter
tibolunan cezalar arasındaki 19 ncu madde aley
hine tecelli eden nisbetsizlik, Anayasamızın 28 
maddesinin istihdaf ettiği maksada uygun de
ğildir. 

Filhakika, vatandaşların Anayasanın 28 nci 
maddesi ile teminat altına alınmış, bulunan top
lanma ve gösteri yürüyüşü yapabilmek temel 
hakkına mâni olan veya devamına imkân vermi
yecek tertiplerle bu toplantı ve yürüyüşü ihlâl 
eden kimseler, kanunsuz toplantı veya yürüyüş 
tertip ve idare edenlerden daha az bir ceza tah
didi altına alınmaktadırlar. 

Yukarda da işaret ettiğimiz gibi. 28 nci mad
denin şevkinde gözetilen maksat, öncelikle va
tandaşların temel haklarından bulunan toplanma 
ve gösteri yürüyüşü yapma haklarının Devlet ta
rafından korunması olmasına göre, bu hakkın 
kullanılmasına mâni olan veya devamına imkân 
vermiyecek tertiplerle bu toplantı veya yürüyü
şü tertip ve idare edenlerden daha fazla, hiç ol
mazsa eşit miktarda ceza tehdidi altında bulun
durulmasından daha tabiî bir şey olmaz mı1? Bu 
maksadı temin için madde 19 da derpiş olunan 
hapis ve ağır para cezaları, miktarlarının, yasak
lara aykırı hareket edenler hakkında vaz'edilen 
18 nci maddedeki hapis ve ağır para cezaları mik
tarı olan (altı aydan bir yıla kadar hapis ve 500 
liradan J 000 liraya kadar ağır para cezası) şek
linde değiştirilmesi hakkında bir değiştirge öner
gesi takdim etmiş bulunuyorum. 

Anayasamızın 28 nci maddesinde kabul edil
miş bulunan toplantı've gösteri yürüyüşü yap
mak temel hakkının ancak kamu düzeninin ko
runması bakımından sınırlandırılarak bütün ke
maliyle kullanılabilmesini temin için, bu temel 
hakkın kullanılmasına mâni olanlar hakkında, 
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en az kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü I 
tertip ve idare edenler için derpiş edilen cezaya 
eşit miktarda bir ceza tehdidi altında bulunma
larının sağlanabilmesi maksadı ile, değerli olay
larınızı, takim ettiğim değiştirge önergesinin ka
bulü yolunda kullanmanızı hassaten rica ederim. 
Saygılarımla. ı 

BAKSAN — Komisyon konuşmak istiyor 
mu? 

Buyurun Hüdai Bey. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAt 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, Ali 
Cüceoğlu ve Turhan Kut arkadaşlarımızın itiraz
ları ceza takdirlerine ait oldu. 

Arkadaşlarım, 18, 19 ve 20 nci maddeler ce
za hükümlerine taallûk etmektedir. 18 nci mad
deye göre; kanunsuz toplantı ve kanunsuz yü
rüyüşleri tertibeden ve bunlara bilerek iştirak 
edenlerin cezası altı aydır. 20 nci maddeye gö
re ise; yapılmakta olan toplantı ve yürüyüşte hu
zur ve sükûnu bozmak maksadiyle - dikkat bu
yurunuz - tehdit, hakaret, taarruz ve mukavemet 
edenlerin cezaları altı aydır, Ama, taarruz etme
di de «toplanamazsınız» diye bağırıp çağırırsa, 
burada bir taarruz yoktur. Şimdi bu iki şekli ka
nun maddeleri tefrik etmiş, yani toplantının ba
şından sonuna kadar toplantının ve yürüyüşün 
yapılmasına mâni olan hareketlerin mahiyetine 
göre ceza tertibedilmiştir. 

Tehdit veya hareket veya taarruz ve. muka
vemet etmeksizin toplantı ve gösteri yürüyüş
lerine mâni olan veya ihlâl edenler için üç 
aya ıkadar hafif ceza şekilleri kabul edilmiş
tir. 

1.8, 19, 20 nci maddeler, ceza sistematiği 
bakımından, unsurlları itibariyle ayrı ayrı ımü-
talâa edilmiştir ve unsurları da gösterilmiştir. 
Bu maddelerde değişiklik yapılması sistemi 
bozar kanaatindeyiz. Bu bakımdan arz ettiğim 
bu 3 maddenin aynen Ikabul edilmesi lâzım-
gelir. 

Bir noktada mütalâa dermeyan edilebilir. 
Efendim, 18 nci maddede 6 ay vardır, 19 ncu 
maddede 3 ay vardır, 20'nci maddede 6 ay 
vardır. Her bir maddede 6 ay olanlları 3 aya, 
3 ay olanları bir aya veya bir haftaya indi
relim veya ceza sistematiğine uygun olarak 
bir indirme yapalım diye bir teklif de Yüksek 
Heyetinizin takdirine bırakıyoruz. I 
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Ama bence, cezayı aynı şekle getirelim di

ye 19 ncu ile 20 nci maddeyi bir hizaya getir
meye imkân yoktur. Tefrik faydalıdır, ceza 
hukukuna şarttı r. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlarım, komisyon sözcüsü mâni olmayı, 
bağırma ve çağırma şeklinde huzuru ibozmalk 
gibi vasıflandırdı. Esasen toplantı ve yürü
yüşteki huzuru bozucu şekildeki hareketleri 
20 nci madde düzenlenmiştir. 20 nci madde 
aynen şöyle demektedir. 

«Yapılmakta olan toplantı veya yürüyüş
te huzur ve sükûnu bozmak malksadiyle teh
dit veya hareket veya taarruz veya. mukave
mette bulunanlar veya her hangi bir surette 
huzur ve sükûnun 'bozulmasına sebebiyet ve
renler» denmektedir. 

Şimdi, bağırma ve çağırma suretiyle teh
dit belki bu maddenin içine girer. Bu ancak 
huzuru bozucu bir harekettir. 19 ncu madde 
«toplantı ve yürüyüş yap ilim asma. mâni olan» 
dedikten sonra «veya d ovanıma imkân vernıi-
yece'k tertiplerle bu toplantı ve yürüyüşü ih
lâl eden kimse» demektedir. Topllan'tının de
vam etmesine imkân vermiyeeek bir tertip 
yapılıyor ve bu 'kimsenin hareketini Ibiz bağır
ma diye vasıflandırıyoruz. Bu benim kanaa
timce yerinde bir mütalâa değildir. 20 nci 
madde ile 18 ve 19 ncu m addederi birbirin
den ayırmak icap ediyorsa., bu takdirde Kâ
mil înal arka!aşımızın vermiş okluğu önergeyi 
ele almak lâzımdır. Ancak, bu üç maddeyi ko
misyon yeniden s ele alıp ve yeniden tanzim 
edip buraya getirmelidir. Aksi takdirde en 
hafif bir harekete altı aydan bir seneye ka
dar ceza verilirken, toplantıyı sekteye uğrat
mak için hareket eden bir şahsa üç aydan altı 
aya. kadar ceza verilmesinin âdil ollmadığı ka
naatindeyim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Efendimi; 

19 ncu maddenin 2 nci satırında, «tertiple bu 
'toplantı veya yürüyüşü ihlâl eden kimse», de
nilmektedir. Bir toplaııltı veya yürüyüşü ihlâl 
edebilmek için bir insan tek baışına tertip ya-
pama»z. Ancak, bir tetftip yapmak veya bir (top
lantıyı engelliyabilmek için 3 - 5 - 10 kişinin 
hareket etmesi lâzmııgeTir. Bir defa buradaki, 
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«kimse» kelimesi bir tek şa<h'Si ilzam ettiği için, 
Taunun, «kimseler» olması iktiza eder. Doğrusu 
da budur kanaatindeyim. 

İkincisi; böyle bir tertiple toplantıyı ihlâle 
tevessül etmiş olan bir grup veya onun müşev
viklerimin daha hafif bir cezaya mâruz bırakıl
ması, diğer maddelerle tenazur göstermediğin
den; her halde arkadaşlarımızın evvelce vermiş 
oldukları önergeye göre bunların da 18 nci 
maddede olduğu gibi cezalandırılmasını tasvib-
ediyorum. Bu önergemin kabulünü rica ediyo
rum. 

BAŞKAN —• Komisyon, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZOÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 
zannediyorum ki, bâzı cdlhe'tler iyi anlaşılmadı. 
Burada 20 nci madde ile 19 ncu madde arasın
daki fark şu: Bir vatandaş bağırıp çağırmıştır, 
yürüyüş yapılmasına mâni olmak için tehditte 
•bulunmamıştır, hakarette bulunmamıştır, taar
ruz etmemiştir, mukavemette bulunmamıştır, 
musibet veya menfi mânada mukavemette bu
lunmamıştır. Bunların dışımda- bir hareket ya
pılmışsa, biz hâkime takdir hakkı veriyoruz. 
O zaman 19 ncu maddeyi tatbik edecektir. Ya
ni, henüz ağır bir maJhiyette değilse, toplantı
nın yapılmasına mâni olmaya çalışan ve pro
paganda mahiyetinde olan bu toplantının ya
pılmasını arzu etmıiyen bir insanın zecrî, sıert 
hareketlere tevessül etmeden tehdit, hakaret, 
mukavemet ve taarruz gibi bir duruma gitme
den yapacağı hareketlerin cezası üç aydan altı 
ay;a kadardır. Bilmiyorum anlatabildim mi? 
Eğer tehdit, taarruz, hakaret ve mukavemette 
(bulunulmuşsa o zaman ceza altı aydan bir sene
ye kadardır. Burada kanun maddesi yumuşak
tır arkadaşlar. Yani toplantıya katılmış veya 
katılmamış, sonradan katılmıştır. Fakat, fiilî 
•bir harekette bulunmuş, ama hareketleri ne 
tahdit, ne hakaret, ne taarruz ve ne de muka
vemet şeklindedir. îşlte bu durumlarda hâkime 
geniş takdir hakkı verilmek suretiyle, ceza 3 
aydan 'başlatılmıştır. Bu hafif şeklindedir. Hiç 
bir zaman 18 ve 20 nci maddedeki ahval için
de işlenmiş bir suç değildir. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergeleri vardır, 
okutuyorum. 

18.10.1962 Q:İ 
Millet Mecisi Yüksek Başkanlığına 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kında Kanunun 19 ncu maddesinde tâyin olu
nan ceza miktarlarının; aşağıda belirtilen şe
k/ilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim, say
gılarımla. 

Tekirdağ 
'Turhan Kut 

Toplantı ve yürüyüşe mâni olanlar. 
MADDE 19. — Toplantı vie yürüyüş yapıl

masına mâni olan veya devamına imkân ver-
miyecek tertipler ile bu toplantı veya yürüyü
şü ihlâl eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı 
gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdir
de, altı aydan bir yıla .kadar hapis ve beş yüz 
liradan bin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZOÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — iştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin üçüncü satırındaki, «kim

se» kelimesinin, «kimseler» olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyları

nıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemişltir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Eltmiy enler... Kalbul edilmiştir. 

Huzur ve sükûnu Ibotzanlar 
MADDE 20. — Yapılmakta olan toplantı 

veya yürüyüşte huzur ve sükûnu bozmak mak-
sadiyle tehdit veya hakaret veya taarruz veya 
mukavemette bulunanlar veya her hangi bir 
suretle huzur ve sükûnun 'bozulmasına sefbeibi-
yet verenler, fiil da'ha ağır bir cezayı gerekti
ren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, alltı 
aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz liradan 
ikibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. 
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BAŞKAN — Madde hakkmida söz iıstiyen , 

var mı Duyurun sayın De'miray. j 
TAHSİN DEMÎKAY (îstanlbul) — Efen- ! 

dini; kanunun bilihaslsa bu cezalar kısmında, | 
muhterem arkadaşlarım iki huısus üzerinde dur-' j 
dula i*. Biri yürüyüşü, toplantıyı emniyet alltma, | 
selâmet içine almak ve bozanlara ceza vermek; i 
diğeri ise zabıta taarruza uğrarsa, ne yapaca- | 
ğı, ne yolda davranacağı hususu. Bunlardan 
başka 3 ncü bir mesele vardır ki, benoe bu göz
den kaçmıştır. O da üçüncü taraf olarak vatan
daştır. O ne toplantı: yapıyor, ne zabıtaya kaırşr 
geliyor; zavallı vatandaş yani bigünah insanlar 
evinde, meskenlinde, iş yerinde oturuyor. Toplan- ı 
ti da maksadını aşıyor, isaldın halime geliyor. 
EvveilA.' zabıta ile çatışıyor. Bu noktada zabıta
nın haklarını gözetiyoruz, müeyyideler koyuyo
ruz. Bâzan hâdisıe zabıtayı da aşıyor, vatandaşın 
haklarına, canına, malına dayanıyor. Bu nokta
da 'müeyyideler Ceza Kanıınıunda var! Demliyor. 
Orada yok arkadaşlar. Ceza Kanunu normal, düz- ı 
gün ahvalle göre teı tip edilmiştir. Şimdi iş bir | 
şûriş halini almış. Ne olmuş? Toplantı ve yürü
yüşü aşmış, zabıtayı da aşmış; meskene taarruz .1 
olmuş. Bu taarruz Ceza Kamununda tarif .ettiği' 
taarruza benzemiyor. Ceza Kanununda cezalar 
varken baz Ibu kamuna ayrıca ceza müeyyideleri 
koyuyoruz. Şu halde bu gibi ahvalde, zabıtanın 
âciz kaldığı ve vatandaşın tehlike ile karşı karşıya 
bulunduğu ahvalde, vatandaşa munzam bir hak 
tanınmalıdır. Bu hak da şudur: 

RUHÎ SOYER (Niğde) — ('Gülerek) Çıksın* 
vursun! 

TAHSİN DEMÎRAY (Devamla) — Çıksın 
vursun değil, içeri girerse vurur. 'Girmiş, tahrip j 
ediyor, kalasıma vuruyor, birçok işler ediyor. Ge- I 
lip girendn canına ne dereceye kadar kasdettiği 
bilinmiyen bu gibi ahvalde, bu saldırı hallinde, 
bir yere taarruz vâki olduğu zaman vatandaşa, 
yed'i iktidarında bulunan her türlü vasıta ile, ma
ilim, canını !bu kapalı yer içinde kendi harimıinde, 
ki o bir kraliyettir, bu çevre içinde meşru mü
dafaa hakkına tanımalıdır. iS aldırtanlara karşı 
vatandaşın bir dereceye kadar böyle bir hakkı ol
duğu bilineceği için, bu bir tedbir olacaktır ka
naatindeyim. Ceza Kanununda mesken masuni
yeti olduğunu bilerek bahsediyoruz. 

Bu itibarla, bendeniz Ibu maddeye bir fıkra ilâ
ve edilmesini: yani vatandaşın mülk ma suiniyetli- | 
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ni, mesken masuniyetini ve meskenin içinde mal. 
ve can emniyetini ifade eden ve bunları koruya
cak bir fıkra. 

«Toplantı veya yürüyüşün «aldırıcı hal alarak 
ve zabıta kuvveti erinin: tedbir ve takatini aşarak 
'mesken masuniyetini 'ihlâli halinde !bu kapalı yer
ler içinde cari', mal kaybı tehdidi altında bulu
nanların kendilerlini her türlü vasıtayı kullana
rak müdafaa etmelerii meşrudur.» Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baran. 
İRFAN BABAN (Konya) — Muhterem 'ar

kadaşlar, kanun tasarısının 20 nci maddesinde, 
ıbir toplantı veya gösteri yürüyüşünde huzur ve 
sükûnu bozmak ımakısadiyle birtakım fiillerde bu
lunanların eezalandırıllması derpiş edilmiştir. Bu 
maddeye güre, diğer kanunlarda daha ağır bir suç 
teşkil eden hususlar cezalandırılacaktır. Ayrıca 
«arih. olarak, mukavemette bulunanların, taarruz
da bulunanların, hakarette bulunanların, tehditte 
bulunanlarını cezalandın bıçakları derpiş edilmiş
ti r. Bu suretle bu madde, bütün «uçları, hattâ o 
kadar ki, biraz evvel Komisyon Sözcüsü bunlar
dan daha hafif olan ve âdeta propaganda şekliy
le toplantımın huzurunu bozmaya matuf dav
ranışlarım 19 ncu maddeye göre cezalandırılacağı-
'M tasrih ettiler. Halbuki bu maddenin içerislinde 
bir ibare vardır ki, kanaatimce tatlhifcatta çok teh
likeli sonuçlar doğurabilir. O da şudur: 

«. . . . Taarruz veya mukavemette bulunanlar 
veya her hangi bir suretle huzur ve sükûnun bo
zulmasına sebebiyet verenler...» dahi taarruzda 
bulunanlar kadar ağır bir ecza ile cezalandırıla
caktır. Bu «her hangi bir suret» nedir? Hakaret 
değil, çünkü sayılmış. Tehdit değil, sayılmış. Mu
kavemet değil, o da sayılmış, taarruz değil, bunu 
da saymış, ayrıca başka kanunlardaki suç halle
rini de derpiş etmiş. Daha hafif olan huzuru ve 
sükûnu bozucu haller, kanun sözcüsüne göre, 19 
ncu madde ile cezalandırılacaktır. 

Şu halde arkadaşlar, (her hangi 'bir surtte) 
tâbiri ve ifadesi âmmeye hiçbir menfaat temin 
edemiyecek; buna muıkalbil, kötü tatbikatçılarını 
elinde, vatandaşların bu hakkı kullanmalarını 
tahdit edecektir. Bunları mahkeme kapılarına ka
dar, 'geçmişte olduğu gibi, götürebilecek, kuzur-
Muzluik yaratabilecek bir maddedir. Bu ibare, 
bu Ibakımdan âmmeye hiçbir zarar vermiyeoektir. 
Esasen, bu kanunda da böyle bir açık kapı bulun-
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madığına göre, herkes istediği istikamette hare- i 
kette bulımamıyacaktır. J 

Faraza, heyecanlanıp da bir vatandaşın otur
duğu yerden «inin aşağı» diye 'bir hatibe seslen- j 
mesti, halinde dahi zabıta âmiri vatandaş hakkın
da zabıt tutup onu mahkemeye sevk edebilir. Bu
rada Komisyon Sözcüleri, böyle şey olmaz, diyor
lar. Ama 'bu memilekette adamın elini sıktı diye 
vatandaşı 6 aya mahkûm, eden 'hâkimler var. Btı 
memlekette, parti kongresinde hatibi alkışladı di
ye Ağır Ceza Mahkemelerine giden vatandaşlar 
vardır. Bunun bu kadar misali varken-, kanun
larda eski alışkanlıklarla ve yuvarlak tâbirlerle 
hâlâ açık kapı bırakmak ve kötü tatbikatçılara 
fırsat vermek doğru değildir. 

Bu itibarla, maddeden «her hangi bir suretle» 
ibaresinin kaldırılması hususunda 'bir takrir ve
riyorum. Kabullerin)!zi rica -ederim. 

Hüı-metler,im!İ,e. 
BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 

mı? 
ADALET KOMİSYONU ADINA BURHAN 

'ARAT (Çanakkale) — Evet. efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU ADINA BURHAN 

ARAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlarım, 
evvelâ Tahsin Demiray arkadaşımın itirazlanna 
cevap arz etmek isterim. 

Bu kanun, münhasıran toplantıları tanzim 
eden ve buradaki disiplin bozukluklarını müey
yideye bağlıyan tamamen özel bir kanundur. 
Sayın Tahsin Demiray, bu toplantı sırasında, 
toplu olarak meskenlere, ticarethanelere, mües
seselere, binalara ve sair yerlere taarruz vuku-
bulduğu takdirde onların cezasını da bu mad
deye koyalım demektedir, eğer yanlış anlama-
dımsa. Ama, dikkat buyurulursa 20 nci madde 
şöyle devam eder : (... fiil daha ağır bir cezayı 
gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde) 
der. Şimdi buna nazarı dikkatlerini celbetmek is
terim. Zira, bu gibi ahvalde Türk Ceza Kanu
nu bunu derpiş etmiştir. Yüksek malumlarınız
dır ki, mesken masuniyeti, can, mal emniyeti 
Anayasada derpiş edilmiştir. Ve bunların mü
eyyideleri Türk Ceza Kanununda gösterilmiştir. 

Sayın Tahsin Demiray'in bahis buyurdukla-, 
rı şu kanunda yazılı olanlardan daha ağır ola
rak bunlar halen Türk Ceza Kanununda mev
cuttur. O kadar mevcuttur ki, bu suçları bir | 
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tek kişinin işlemesi halinde daha az cezalar, 
fakat toplu bir halde yapıldığı zaman daha ağır 
ceza verilmek suretiyle karşılanmış bulunmak
tadır. Bu itibarla endişelerine mahal yoktur. 
Esasen onu oradan kaldırıp da cezai müeyyide
ler kısmına ithal edecek olursak Ceza Kanunu 
ile bunun arasındaki münasebetleri ihlâl etmiş 
ve ceza hukuku prensiplerini ihlâl etmiş olu
ruz. Binaenaleyh burada yazılan cezalar mün
hasıran bu kanunla ilgili olan cezalardır. Ay
rıca bu hususta Türk Ceza Kanununa da atıf 
yapılmış bulunmaktadır. Bu itibarla komisyo
numuz, Sayın Demiray'in mütalâasına iştirak et
memektedir, iştirak etmesine imkân da yoktur. 
Esasen Sayın Demiray'in endişesine de mahal 
yoktur. 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Meşru 
müdafaa ne olacak? 

ADALET KOMİSYONU ADİNA BURHAN 
ARAT (Devamla) — Meşru müdafaa meselesine 
gelince : 

Meşru müdafaa kelimesi tamamiyle Türk Ce
za Kanununda madde ve hüküm serd edilmek 
suretiyle kayıt ve şart altına alınmış bulun
maktadır. Meşru müdafaa hali Türk Ceza Ka
nununda tesbit edilmiş, halledilmiş ve hükme 
bağlanmıştır. 

î r fan Baran arkadaşımızın buyurdukları hu
susa gelince; haklıdırlar. Komisyonumuz da 
iştirak ediyor. Hürmetlerimle. 

. BAŞKAN — Sayın Demiray. 
TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım, en veciz.hakikatler ata söz
lerinde yatmaktadır. ' Ve 'bunlar bir nevi içti
mai birer kanundurlar. Bir ata sözü der !ki : 
«Edepsizden ırzını satın al.» Asırlar boyunca 
demek öyle bir âlemde yaşıyoruz 'ki, «Edep
sizden ırzını satın al» sözü ata sözü haline 
gellmiştir. Binaenaleyh, edepsiz daima edepsiz
dir; şerir, tasallutçu, öteki namuslu olan 
adam tabiî ki, bundan kaçar. Binaenaleyh, 
şimdi kanun diyor ki, - Efendimi anlıyabil-
diğim kadar, ben huikuikcu değilim, içtimai 
bakımdan ele alıyorum - şimdi kanun diyor ki, 
- sayın komisyondan gelen zait da buyurdular 
ki - «Efendim, hiç, merak etme, . Türk Ceza 
Kanununda daha ağır maddeler vardır» diyor
lar. Biz ise, ceza azdır, ço'ktur demiyoruz, 
Biz buraya bir tedbir hükmü, bir müdafaa 
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silâhı koymak istiyoruz. Yani; toplantı veya 
yürüyüş ç.ığrından çıkmış, bir güruh, bir mes
kene tecavüz ediyor. Kapısını, kırıyor, içeri 
giriyor. Bu ahvali ^karşısında, öyle bir hüküm 
koyalım ki, meskene taarruz eden bilmeli
dir ki : «Bu ahval ve şerait altında şu eve 
girersem, eğer oradakinin gücü yeter de be
nim kafamı kırarsa veya beklenmedik bir mu
kabelede bulunursa, 'bu adama b'ir şey yap-
mazlar. Eğer bir de yakalanırsam bir de ceza 
göreceğim» Zabıtaya zor kullanmak hakkını 
verdiniz. Ahvali fevlkalâdede bu hususi ıka-
nunla vatandaşa da bu hakkı tanımalıyız, 
Ben bunda sellâmet görüyorum. 

Masum insanlara şirretler karşısında bu 
hakkı tanımak gerektir. Bu kadardık bir hü
küm bile bu teminattır. Çünkü saldırgan, gi
receğim yerde bellki bir şey vardır, beni bir 
tehlike beklemektedir diye bir sakınma gelir. 
Namus erbabı da hiç olmazsa, «yapabilirim» 
ümidi içerisinde, endişeli bir hayat yaşamaz. 
«Cicisin, gösteririm» der. «gösteremez», «yıkarım» 
der, yıkamaz ama, yıkılmcaya kadar da gönlü 
rahat yaşar. Binaenaleyh, bu fevkalâde ahval 
için biz bu hakkı tanıyalım. Mademki, madde
de fevkalâde vaziyetler derpiş edilmiştir. Va-. 
tandaşı edepsize karşı korunıak için, bu hakkı 
tanımalıyız. Bu edepsiz insanlara karşı namuslu 
insanlara tanınmış olan bir tedbirdir. Esasen 
verdiğimiz takrirlerle de bir ceza tâyin etme
dik. 6 aydan bir seneye kadar bir ceza verilir. 
Mütecaviz sakatlatılmış veya öldürülmüş olursa 
zaten cezası kendiliğinden verilmiş olur. Zabı
tanın mâni olamadığı bu gibi ahvalde zecri ted
bir elzemdir. Teklifim kabul edilmelidir ki, bu 
gibi ahvalde meskene taarruz etmek zorlaşsm. 
Bendeniz böyle bir tedbiri yerinde buluyorum. 
Cezasını da, «meşrudur» diye bir kelime ile tâ
yin ediyorum. Teklifim bir fıkra halinde madde
ye ilâve edilirse mesele hallolur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA BURHAN 

ARAT (Çanakkale) — Sayın Tahsin Demiray'ı 
tatmin için Türk Ceza Kanununun 49 ncu mad
desini aynen okuyorum : 

«Madde 49. — 1. Kanunun bir hükmünü 
veya salâhiyettar bir m erciden verilip infazı va-
zifeten zaruri olan bir emri icra suretiyle, 
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2. Gerek kendisinin, gerek başkasının nef

sine veya ırzına vukubulan haksız bir taarruzu 
filhal defi zaruretinin bâis olduğu mecburiyetle, 

3. Gerek nefsini ve gerek başkasını vuku
una bilerek mahal vermediği ve başka türlü ta
haffuz imkânı da olmadığı ağır ve muhakkak 
bir tehlikeden muhafaza etmek zaruretinin bâis 
olduğu mecburiyetle, 

İşlenilen fiillerden dolayı faile ceza verile
mez. 

Bir numaralı bendde gösterilen halde mer
ciinden sâdır olan emir hilafı kanun olduğu 
takdirde neticesinden hâsıl olan cürme mürettep 
ceza emri veren âmire hükmolunur.» 

Zannediyorum, Demiray arkadaşımızı endi
şeye sevk eden düşüncesinin karşılığını Türk 
Ceza Kanununun 49 ncu maddesi derpiş etmiş 
bulunmaktadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GÎRİTLİOĞUU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, Türk Ceza Kanunu 
mevzuatı prensip itibariyle, suçluyu Devlet 
eliyle suçlandırmak usulünü kabul etmiştir. Bu
nun dışında, bizzat ihkâkı hak veya mukabele 
sistemini sureti kafiyede reddetmiştir. Bunlar 
hakkında bir veya iki tane istisna vardır. İfade 
etmek isterim ki, Sayın Demiray'm, ortaya at
tığı konu ile, komisyonun verdiği cevap ara
sında, bir ilgi yoktur. Sayın Demiray, bir zaru
reti kürsüye getirdi, dile getirdi. Bir ihtiyacı 
kendisinin hissettiği şekilde ifade etti. Filhaki
ka, ful psikolojisi içerisine giren her fert suç 
işleme psikolojisi yarışı içerisine girmiş oluyor. 
Bunun birçok misalleri vardır. Tarihten bu ya
na gelen misaller, hakikaten bu fikri teyideder. 
Binaenaleyh, burada nizam ve intizamı elinden 
kaçırmış bir kütlenin içindeki, suç, işleme isti-
dadmdaki fertleri, bir korku ile karşı karşıya 
bulundurulmalıdırlar. Nizam içerisindeki idare
yi elinden kaçırmış bir kütlenin içerisinde, ken
dini o kütlenin haleti ruhiyesine kaptıran fert
ler artık yalnız polisin, yalnız adliyenin vere
ceği cezalarla korkutulmamalıdır. Ferden ferda 
müdafaa sadedinde mukabeleye mâruz kalacağı 
endişesi içerisinde bulundurulmalıdır. 

Sayın Tahsin Demiray'm bu suretle ortaya 
attığı konu emsaline raslanmıyan bir konudur. 

Geliyorum komisyonun cevabına; Türk Ceza 
Kanununda; benim hatırlıyabildiğim iki hüküm 
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vardır; birisi meşru müdafaadan bahseden 49 
neu madde, diğeri de 448 nci maddeyi takib-
eden maddelerdir. 49 ncu maddenin birinci fık
rası, lüzumsuz olarak, bu kürsüden okundu, 
çünkü o fıkra; âmirin emriyle hareket eden me
murdan bahseden fıkrasıdır. 

2 nci, 3 ncü fıkrasına gelince : Cana ve ırza 
karşı vâki bir tecavüzü defetmekten .bahseder. 
Binaenaleyh, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu haysiyete karşı,' mala karşı, beliren te
cavüzleri; hem tahripçi, hem yağmacı tecavüz
leri asla 49 ncu maddeye göre himaye etmiş de
ğildir. (Soldan bravo ısesleri) 

Bizim ceza «istemimizde : Gerek hususi ceza, 
hükümleri, gerek ıımumi ceza '.kanunlarında 
tatbik edilen sistem, helki biraz gayrimedenî 
olacak, fakat ifade edeceğim; suçlu karşısında 
mağdurun kaçmasını emreder. Tokat yersiniz, 
güçlüsünüz, kuvvetlisiniz, mukabele edecek 
durumdasınız, fakat tokata tokatla mukabele 
edemezsiniz, tokat aibana tokat atamazsınız. To
kat atmaya mezun değilsiniz. Üstelik öteki ya
nağınızı çevirip, ikinci tokalı da beıkliyeceksi-
ııiz. Kanun böyle emreder. Mukabele ederse
niz, anca'k, tahfif sebebi vardır. 

Bu vaziyet karşısında, bir .topluluk sizin 
meskeninize geliyor, 'ticarethanenize geliyor, 
sizin malınızı tahribetmek istiyor. Kanun öyle 
istiyor; bu durum karşısında, 'kaçacaksınız, 
ba.jka çareniz yoktur. Kaçmazsanız, mukadde
ratınızı kendiniz takdir etmiş olacaksınız, mu
kadderata kendinizi terk etmiş olacaksınız.. 

Kanaatim şudur ki, bu kanunun görüşülme
si esnasında, en ehemmiyetli teklifi, Kanun Mec
lise geldiğinden heri, Sayın Demiray yapmıştır. 
Sayın Demiray böyle bir konuyu huzurunuza 
getirmiş lolduğu ve hukukçuların nazarına ar;: 
ettiği için tebrike şayandır. 

Muhterem arkadaşlar, teklifim odur ki, sayın 
Demiray'm önergesi, hukuki bakımdan işi for
müle etmemesine rağmen, bu önergenin ışığı 
altında komisyonun tekrar meseleyi müzaker> 
edip, tahrip, tecavüz ve zorbalık karşısında iyi 
niyetli, namuslu vatandaşların, bir hadde ka
dar mukabele etmesini; nefsini, .ma!mı müdafaa 
etmesini sağlıyae-ak bir formülü getirmesinde! 
isaibe'l olduğu kanaatindeyim. 
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Hürmetlerimi arz ederim. 
ADALET KOMİSYONU ADINA BURHAN 

ARAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar, es
kilerin bir tabiriyle söze başlamak mecburiyetin
deyim : Zaruretler, memnu olan halleri mubah 
kılar. Fakat, arkasından, miktarı ölçülmek ka
yıt ve şartı ile der. Birisi diğerine tokat vurma
ya. kalkmış, o da onu yaralamakla mukabele et
miş, o zaman miktarı aşmıştır. (Soldan, gürül
tüler) 

Müsaade buyurun; bunlar,-Ceza, Hukukunda 
ceza ulema ve bilginler tarafından uzun boylu 
tartışılmıştır çok eski senelerden beri. 

Efendim, ben öldürecek zannetinı de onun. 
için vurdum ; fakat adamın maksadı bir tokat at
maktan ibaretmiş derse bu olmaz efendim, mik
tarı aşamazsınız. Eğer bu teklifi, bu şekilde ka
bul edecek, olursanız, milleti iki tarafa ayırıp. 
birbirleriyle muharebeye sevk. etmiş olursunuz. 
Lütfedin, itimat buyurun, Devlet var, Hükümet. 
var; Toplantı ve Göstrei Yürüyüşleri Hürriyeti 
hakkındaki Kanun ile bu toplantı ve gösteri hür
riyetleri tanzim edilmektedir. Devlet kuvvetini 
ihmal edemeyiz. Günkü, bu kanunla. Devlet kuv
vetlerine vazifeler verilmektedir. Buna rağmen 
aksi olursa, zabıta kuvvetleri âciz kalırlarsa, el
bette o zaman kendilerini müdafaa, edeceklerdir. 
Türk Ceza Kanununda bu hususta hükümler var
dır. Eğer Ceza Kanunundaki hükümler, prensip
ler buraya da konacak olursa, o zaman Ceza Ka
nunundaki hükümler altüst edilmiş olacaktır. Bu 
hususların kanunun içine girmemesi lâzımdır. 
Onun için, bu teklife komisyon iştirak edemez. 

BAŞKAN— Sayın Aylaş. 
MEHMET ALİ AYTAS (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlar. Sayın Ealıir GiritJioğlu arkada
şımız burada fevkalâde güzel mütalâalarda bu
lundular. Kendilerini bütün kalbimle destekliyo
rum. Yalnız Komisyon Sözcüsü muhterem arka
daşımız, zannediyorum ki, meseleyi biraz başka, 
yönden alıyor. Bu kanun aslında Gösteri ve Top
lantı Yürüyüşlerine ait bir Kanundur. Burada 
Tahsin. Demiray'm işarel ettiği gibi, zabıta kuv
vetlerini. bertaraf- ederek meskene ve bir mües
seseye tecavüz vâki oluyor. Sayın Komisyon Söz
cüsünün verdiği misal buraya uymuyor. Burada 
do;?;ruf!an doğruya bir müesseseye, belki de cana, 
tecavüz var. Bunun karşısında bu tecavüze mâruz 
kala-ö- hane sahibi: binasını, meskenini, nıües-
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Arkadaşlar, Kanunu Medenide, mülkiyet 

balhsinde, bültün medeni âlemin kabul ettiği, 
mala karşı tecavüz halinde de meşru müdafaa 
hakkı var. 
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sesesiııi ve canını korumak zorundadır. 

Filhakika içtimai hayatımızda mühim bir boş
luğu dolduracak ve mütecavizler tecavüze başla
madan evvel zabıta kuvveti dışında bâzı kuvvet
leri de derpiş etmek mecburiyetinde kalacaktır. 
Binaenaleyh Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşımız 
tarafından gayet güzel müdafaa edilen ve Tah
sin Demiray arkadaşımız tarafından ileri sürü
len teklifi kabul ediyorum, çok faydalı olacak
tır. Muhterem Heyetinizin de böyle karar vere
ceklerini ummak isterim. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Feyzioğ-
lu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) -
Muhterem arkadaşlar, Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanun, Ceza Ka
nunda mevcudolan meşru müdafaa hakkını or
tadan kaldıramaz. Bu kanun içinde cana, mala 
kast, tahrip veya meskene tecavüz, gece veya 
gündüz olduğuna göre, zabıtaya karşı gelmek 
suretiyle tek şahıs olarak yapıldığına, topluluk 
halinde yapıldığına göre, muayyen tahrip vası
taları kullanıldığına göre, çeşitli şekillerde teca
vüzler yapılması hallerinde, bütün bu suçlar Ce-/ 
za Kanununda ayrı ayrı hükme bağlanmış husus
lardır. Biz burada, Ceza Kanunumuzun muhte
lif maddelerinde yeri olmadığı halde bir, iki 
cümle içıindo ifadeye kalkarsak, çok endişe 
öderim; kaş yapalım derken göz çıkaralbiliriz 
ve vanmak istediğimiz neticenin aksi neticeler 
'elde ederiz. Meşru müdafaa hakkına dair olan 
madde bu kürsüde 'okunmuştur. Mesken masu
niyetinin ihlâli hakkında Ceza Kanununun 193 
ncü maddesinde hüküm vardır. Bu hüküm te
ferruatlıdır. Teşdit selberpleri vardır. Meskene* 
tecavüzün muhtelif şekilleri vardır. Bunlar dik
katle heısabedilerek hükme bağlanmıştır, «tş ve 
çalışma hürriyeti aleythine işlenen cürümler»" 
diye Ceza Kanununda ayrı bir fasıl vardır; 
201 nci madde; her kim, ceforü şiddet veya teh
dit ile, veya her ne suretle olunsa olsun sanat 
veya ticaret serbestisini talhdit veya meneder-
'se bir aydan iki seneye kadar ve otuz liradan 
150 liraya kadar ağır para cezasına çarptırı
lırlar. 

Efendim, meşru müdafaa hakkı var. (Sol
dan, «Mala karşı olursa?» sesleri) Efendim, 
mala karşı tecavüz halinde ne istiyorsunuz ? 
Çekelim vuralım mı? 

Ferdî tecavüz karşıcında, toplu tecavüz 
karşıisında, meskene tecavüz karşısında Ceza 
Kanununda hükümler var; eğer bunları, Kanu
nu Medeninin ve Ceza Kanununun bu hüküm
lerini, bu kanun içine sığdırmak istiyen arka
daşımız varsa bahse girerim ki, bu teklifi ka
bul etsek bile, burada formüle etmek mümkün 
olmaz. Çeşitli mahzurları vardır. Bunu yapalım 
dersek, kaş yapayım derken güz çıkarmış olu
ruz. Son derece tehlikeli, son derece valhim, sion 
derece yanlış bir hareket olur. 

Bu kanunun Mecliste görüşülmeye başlama
sından beni, bendeniz şahsan, amme hukuku 
prensiplerinin umumi kaidelerine bu kadar ay
kırı düşen bir telif bilmiyorum, hatırlıyamıyo-
rum. 

Şimdi, nâ'sı ızrar diye, Ceza Kanunumuzun 
7 nci faıslmda gayet teferruatlı hükümler var
dır: «Bdr kimise, her ne suretle olursa olsun, 
aharın menkul veya gayrimenkulunu, malını 

-taihrülbıeder veya bozarsa veya imlha ederse ve
ya bunlara zarar verirse mutazarrır olanın şi
kâyeti üzerine şu şekilde hapsolunur.» der. 

Bu kanunda toplantılardan bahsedildiğine 
göre gene Ceza Kanunundaki maddede, «Mu
kavemet maiksadiyle 10 veya daha ziyade kim
selerin birleşmesiyle vuku bulduğu takdirde bu
na iş'tirak edenlerin cümlesi birinci kısımda be
yan olunan aıhvaldc, keza âzami had olan, iki 
•seneye kadar varan hapis cezasına mahkûm 
edilir.» 

Bunun dışında, bütün bu fasıllara ait hü
kümler vardır. 

5.22 nci maddede, mala karşı meşru müda
faada, ika edilen zarar fazla ise şu şekilde ce
zalar artırılır... Şimdi, mala zarar verilirse şu 
şekilde, cana zarar verilirse şu şekilde ceza ve
rilir diye, bütün bu hallere karşı yeniden ka
nun tedvin eltmek balhils mevzuu olamaz. 

Mala karşı tecavüz, cana karşı tecavüz ya
pılırsa, buna ait meşru müdafaa hükümleri, bi
zim Ceza Kanunumuzda mevcuttur. Meşru mü
dafaanın da bir hududu vardır. Bir insanın 
kunşun kalemini başka 'birisfi alsa, meşru mü-
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dafaa yapıyorum diye, kurşun kalemi almanın, 
karşısındakinin gözünü mü çıkarması lâzım? 
Bu meşru müdafaanın hududunu aşmaktır. 

Çok kalaibalılk bir kütle gelmiş, bir adamın 
ağacını kesiyor. Büyük bir kalabalık toplan
mış. Sen burada, «(halkın görüşünü, niyetini 
ihlâl edecek şekilde fidanlar dikmişsin, bunları 
keseceğim», diyor. Böyle bir harekette taban
casını çeksin, takır takır vursun. Buna cevaz 
verelim, bu olmaz. (Soldan, «Meskene tecavüz», 
sesleri) Vardır, buna dair hükümler vardır. 
Gündüz olursa başkadır, meskene tecavüz geee 
olursa başkadır. Hiameitçi ile anlaşarak meske
ne tecavüz ederse o da başkadır. Bir ceza huku
ku var. Orada bütün bunlar teker teker tan
zim edilmiştir. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
Kanunu vesilesiyle ceza içtihatlarının müşterek 
prensip dâhilinde tanzim ettiği bir hususu bu
rada ayrıca tanzime kalkışmak hukuk anlayışı
na aykırı olur. Böyle bir yola gitmekte pratik 
bir fayda da yoktur. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Sayın Feyzi-
oğlu buyurdular ki, bir ağacı rüyetime mâni 
oluyor diyene, keseceğim diyene karşı, mala 
kasıt telâkki ederek, silâhını kullanmak olmaz. 
Bundan, hâdiseyi başka istikamete sevk etmek 
arzusunda olduklarını anlıyorum. Bendeniz di
yorum ki, muih'terem arkadaşlarımız bugün Ceza 
Kanununda bir boşluk olduğunu iddia ediyorlar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Ne gibi bir boşluk? 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Ferden ve
ya birkaç kişinin bir araya gelerek mala, cana 
kasdeden hareketleri olabilir. Ceza Kanununda 
buna dair hüküm vardır. Ama, bizim şu anda 
görüştüğümüz mevzu Devletin zabıta kuvvetle
rinin mâni olamadığı ve aczi karşısında, binler 
ve onbinler malları talan etmek, haysiyetleri, 
canları yıkıp yakmak için bir çığ halinde gel
diği zaman dahi bu vatandaş şahsan kendisini 
müdafaa etmiyecek midir? Eğer bu vatandaş meş
ru müdafaasını yaparak kendisini korursa yal
nız canını korumakla kalmıyor, aynı zamanda 
zabıtaya da hizmet etmiş oluyor. Hakikaten ka
nunda böyle bir boşluğun olduğu kabul ediliyor 
mu? Yoksa Cezıa Kanununun malûm olan mad
delerini mi hatırlatacaklar? Kanun dışı olaylar
da zabıtayı bunları önliyebilecek takatte mi te* 
lâkki ediyorlar? 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) 
— Eğer halk taşkınlıklarını, kötü hareketleri, 
sokak tahriplerini ve saireyi, meselâ bir 6 - 7 
Eylül faciasını, Ceza Kanununda yazılacak bir 
tadille mala vâki tecavüzler şu şekilde önlenir 
diye önlemeyi umuyorsa arkadaşım, bunun 
tedbiri bu değildir. Bunun tedbiri bu kanunun 
getirdiği nizamdır. Zabıtanın kuvvetli ve ted
birli olmasıdır. Bunun tedbiri vardır. Medeni 
âlemin kabul ettiği ve İtalya'da, Almanya'da, 
Fransa'da nice asırlardan beri tekevvün ede-
gelmiş ceza hukuku prensiplerini şurasından, bu
rasından veya üzerinde durmadan, düşünmeden 
tabrib etmekte isabet yoktur. Bu yol çıkar yol 
olmaz. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Kabul ama, za
bıta kuvvetleri yetişemediği takdirde? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ye
tişemediği takdirde, meselâ bir insan gelmiş 
matbaasını veya dükkânını savunuyor. Kütle 
gelmiş «tahribedeceğiz» diyor. Orada şahıs ken
disi bulunursa - tabiî bir insan bulunacak - bu
nu önlemeye çalıştığı takdirde şahsı taarruza 
mâruz kalır. O zaman zaten meşru müdafaa 
hakkı doğar hukukda da meşru müdafaa hak
kı vardır. Şahsan önlemeye çalışır da itilir ka-
kılırsa ve malı, - canı tecavüze uğrarsa pekâla 
meşru müdafaa hakkını kullanacaktır; bu pek 
tabiî bir şeydir. Gece evinize biri girdiği za
man belki sadece «efendim iyi geceler demek 
için ıgelmiş idim» diyecek. Bu mümkün mü?.. 
Bunu dinleyecek misiniz? Adam gece girmiş, 
ne yapacağı belli değil. Elbette çekersiniz silâ
hı. Bu hakkı kanun tanıyor. Meşru müdafaa hu
dudunu tecavüz edip etmediğinizi veya meşru 
müdafaa durumu olmadan karşı tarafa bir za
rar verilmişse bunun olup olmadığını kanun tâ
yin eder. Meşru müdafaa hukukta ölçü içinde 
tanınmıştır. Ve bütün medenî âlemde, bizim 
Kanunu Medenimizde mala tecavüz mevzuu 
umumi mânada yer almış bulunmaktadır. Bu
nun sınırları aşılmamalıdır. Bunun takdiri de 
de mahkemeye bırakılmalıdır. 

BAŞKAN — Ayrın ayrı 5 er imzalı önerge
ler geldi. Bu önergeler ekseriyet olmadığına da
irdir. Bunları okutmaya mecburum. Okutuyo
rum: 
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M. Meclisi B : 132 
Yüksek (Başkanlığa 

Ekseriyet yoktur. Celsenin tadilini ve -gö
rüşmelerin gelecek oturuma bırakılmasını rica 
ederiz. 

Kırşehir Bolu 
Memdüh Erdemir Kâmil inal 

Yozgat Ağrı 
. ismet Kapısız Rıza P'olat 

Nevşehir 
Halit Fikret Aka 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekseriyet kalmadığından toplantıya son ve

rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya 
irfan Baran 

Erzurum 
Tahsin Telli 

18.10.1962 0 : 1 
Sivas 

Cevad Odyakmaz 

Yozgat 
Mustafa Kepir 

Gaziantep 
Osman Orhan Bilen 

Niğde 
Rullıi Soyer 

Sakarya 
Yusuf Ulusoy 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, zili ça
lıyorum, manzara ekseriyetin olmadığını gös
termektedir. Unutmayınız ki, yarın saat 10 da 
top] anılacaktır. 

Arkadaşlar, 19 . 10 . 1962 Cuma günü saat 
•on'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.10 


