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1. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 

Ruznamedeki suallerin diğer maddelerin 
müzakeresinden sonraya tehiri hakkındaki takrir, 
kabul edildi. 

Petrol Kanunu lâyihasının maddeleri üzerinde 
görüşüldü. 

İnikada ara verildi 

İkinci Celse 

Petrol Kanunu lâyihasının maddeleri görü
şüldü. 

Saat 15 te toplanılmak üzere celseye son ve
rildi. 

Üçüncü Celse 
Ankara Mebusu Ramiz Eren'in, 5434 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 33 ncü maddesinin tefsiri hakkında
ki takriri, Muvakkat Encümene verildi. 

Petrol Kanunu lâyihasının maddelerinin mü
zakeresine devam olundu. 

7 . I I I . 1954 Pazar günü saat 10 da toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi. 

Beis Kâtip 
Kayseri Mebusu Çanakkale Mebusu 

F. Apaydın ö. Mart 
Kâtip 

Çorum Mebusu 
jSf. Baran 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — «Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf 

Devletlerarasında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair 
Sözleşme» nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardım
cıları Konseyinin, işbu ıSözleşme metninin ta
diline mütedair, 4 Nisan 1952 tarihli karan ile 
Atlantik Konseyinin 26 Ağustos 1952 tarihli 
kararının ve «Kuzey Atlantik Andlaşması Teş
kilâtının, Millî Temsilcilerin ve Milletlerarası 
Personelin Statülerine dair Sözleşme» nin ve 
Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin. 
işbu Sözleşme metninin tadiline mütedair, 4 Ni
san 1952 «tarihli kararının ve «Kuzey Atlantik 
Andlaşmasi mucibince kurulmuş Milletlerarası 
Askerî Karargâhların Statüsüne dair Protokol» 
ün kabulüne dair kanun lâyihası (1/798) (Ha
riciye Encümenine); 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mil
letlerarası îmar ve Kalkınma Bankası arasın
da Akdedilen ve 5676 sayılı Kanunla tasdik 
edilen Kredi Anlaşmasına Ek Anlaşmanın tas-
dikına dair kanun lâyihası (1/799) (Bütçe En
cümenine) ; 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesi ve 5441 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun lâyihası (1/800) (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine); 

Mazbatalar 
4. — Başvekâlet Teşkilâtı takkmda kanun 

lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/793) 
(Ruznameye); 

5. — Elâzığ Mebusu Şevki Yazman ve 81 ar
kadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Me
murları Teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (2/623) (Ruz
nameye) ; 

6. — istanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu açılması hakkında kanun lâ-
vihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/778) (Ruznameye); 

7. — Kars Mebusu Tezer 'Taşkıran ve iki 
arkadaşının, Karslı Hasan Aydın'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/622) (Ruznameye); 

8. — Maarif Vekâleti Kuruluş Kadrolariyle 
Merkez Kuruluşu ve Oörevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna ek ve zeyilleri hakkın
daki kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/794) (Ruznameye); . * 

9. — Tapulama Kanununun 5 nci maddesi' 
nin değiştirilmesine ve bu kanuna yeni hükümr 
ler ilâvesine dair kanun lâyihası ve Adliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/789) (Ruz^ 
namece). 
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B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati: 10,18 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu. 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Füruzan Tekil (İstanbul). 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(îzmir mebuslarına kadar yoklama yapıl-

3. — YOKLAMA 

di.) 
REÎS — Celseyi açıyorum. 

4. — DİVANI RİYASETİN HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Kütahya Mebusu Ahmet Kavuncu ve ar
kadaşlarının, Bolu Mebusu îhsan Gülez ve 3 ar
kadaşının, orman suçlarından mütevellit bâzı ce
zaların affı hakkındaki kanun teklifinin muvak
kat bir encümende müzakere edilmesine dair tak
riri (2/619) (4/421) 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Gündem dışı bir 
ricam vardır. 

REÎS — Buyurun. 

ÎHSAN GÜLEZ (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, orman suçlarının affı ve bunlardan mü-. 
tevellit olup da hukuk mahkemelerine intikal 
etmiş olan tazminat taleplerinin sukutu hakkın 
da diğer Bolu milletvekilleri arkadaşlarımla be 
raber bir kanun teklifimiz vardır. Bu teklifi
miz aidiyeti dolayısiyle Adalet, Maliye ve Büt
çe komisyonlarına havale edildi. Bu kısa ma
manda 3 komisyondan çıkıp Meclise gelemiye-
ceğini düşünerek bunun geçici bir komisyonda 
tetkik edilmesine dair bir teklifi riyasete tak
dim etmiş bulunuyoruz. Mevzuun ehemmiyetini 
izahtan müstağni saydığım için tafsil etmiyo
rum. Teklifimizin kabulünü bilhassa rica ede
rim, 

REÎS — Takriri okuyoruz. 

7 . HI . 1954 
Yüksek Reisliğe 

Bâzı suçların affı ve bunlardan mütevellit 
tazminat dâvalarının sukutu hakkındaki kanun 
teklifi Riyasetçe, Ziraat, Adalet ve Bütçe en
cümenlerine havale edilmiştir. 

Mevzuun ehemmiyetine binaen bu encümen
lerden beşer üye seçilmek suretiyle teşkil edi-
lcek muvakkat bir encümende müzakeresini arz 
ve. teklif eyleriz. 

Kütahya Bolu Bolu 
Ahmet Kavuncu Fahri Belen Vahit Yöntem 

Bolu Kütahya 
îhsan Gülez S. Süruri Nasuhoğlu 

REÎS — Takriri oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul 
edilmiş ve bu mevzu takrirde teşkil tarzı zik
redilen geçici komisyona havale edilmiştir. 

Gündem ile alâkalı bir takrir vardır, okutu
yoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü ruznamenin mevcut suallerin te-

hiriyle kanunların görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

REÎS — Takriri oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

1. — Petrol kanunu 
yon raporu (1/735) 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELR 

\ı ve Geçici Komis- REÎS — Petrol kanunu lâyihasının 115 nci 
maddesi üzerinde müzakerelere devam ediyoruz 

— 353 — 
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efendim. 

Cahid Zamangil!... (Yok sesleri). 
Başka söz istiyen yoktur. 115 nci maddeyi 

oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 116. — Bir petrol hakkı sahibi, mü
racaatı üzerine : 

1. Petrol ameliyatından elde ettiği ve ver
gi beyannamesinde bildirdiği safi kurum ka
zancından vergiler düşüldükten sonra bakiye 
kalan kısmı; 

2. Petrol ameliyatı için kendisine memle
ket dışından ikraz, avans ve sair suretlerle ve
rilmiş bulunan para, menCaat veya eşya için 
tediyesi icabeden faiz ve kira gibi meblâğları; 

Harice transfer edebilir. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 117. — Yukarıdaki maddelere göre, 
harice transfer edilebilecek miktarların trans
feri için nizamnameye uygun olarak yapılacak 
müracaat üzerine, Maliye Vekâleti gerekli mü
saadeyi verir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 118. — 5583 ve 6224 sayılı kanun
larla, Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki 13 sayılı Karar, bunların tadilleri ve 
bunların yerine kaim olacak kanunların hüküm
leri, petrol hakkı sahipleri hakkında, yukanki 
hükümlere uygun düştüğü nispette tatbik olu
nu?. 

REÎS — Komisyon sözcüsü, buyurun. 
ENCÜMEN M. M. EKREM ALÎCAN (Ko

caeli) — Efendim; (5583) sayılı Kanun yerine 
(1567) sayılı Kanun, şeklinde tashihat yepıla-
rak kabulünü rica ediyorum. 

REÎS — Maddeyi tekrar okutuyoruz efen
dim. 

MADDE 118. — 1567 ve 6224 sayılı kanun
larla, Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki 13 sayılı Karar, bunların tadilleri ve 
bunların yerine kaim olacak kanunların hüküm
leri, petrol hakkı sahipleri hakkında, yukanki 
hükümlere uygun düştüğü nispette tatbik olu
nur. 

REİS — Madde üzerinde başka söz istiyen 
var mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum- Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Sekizinci kısım 
Hususî hükümler 

Bölüm : 1. 
Yabancı personel ve personel yetiştirme 

MADDE 119. — 1. Bir petrol hakkı sahibi
nin, petrol ameliyatının ifası için kendisine lü
zumlu olabilecek yabancı idare ve meslekî per
sonelle mütehassıs işçileri Türkiye'de istihdamı
na, Vekilin tasvibiyle petrol dairesince müsaa
de edilebilir. 

2. Birinci fıkra mucibince verilen müsaade
lere ve bunlara müsteniden çalışan yabancılara 
ve petrol hakkı sahiplerine 2007 numaralı Ka
nun hükümleri tatbik edilmez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 120. — 1. Petrol hakkı sahipleri, 
119 ncu madde mucibince istihdam ettikleri ec
nebi şahıslar adedinin % 15 inden aşağı adedde 
olmamak üzere Türk vatandaşlarının petrol ame
liyatının her safhasında ihtisas kazanmaları için 
yabancı memleketlerin ilmî veya meslekî mües
sese ve işletmelerinde eğitim görmelerini, mas
raflarını deruhde ederek sağlarlar. 

2. îhtısas yapacak kimseleri ve bunların 
gönderileceği yerleri petrol hakkı sahibiyle pet
rol dairesi birlikte tesbit eder. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Bölüm : 2. 
Devletin yapacağı petrol ameliyatı 

MADDE 121. — 1. Halen Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü tarafından yapılmakta olan 
petrol ameliyatından jeolojik istikşaf dışında 
kalanları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 150 gün içinde Hükümet tarafından 
bu maksatla kurulacak bir hükmi şahsa devrolu-
nuî. 

2. Bu suretle kurulan hükmi şahıs, bu ka
nun muvacehesinde diğer hükmi şahıslarla aynı 
haklara sahip ve mükellefiyetlere tâbidir. 

3. Bu hükmi şahıs, başlamış olduğu ye hüs
nüniyetle devam ettirdiği arama sondajları saha-
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sı için arama ruhsatnamesi, keşif yapmış oldu
ğu sahalar için işletme ruhsatnamesi talebeder-
se, bu talep, aynı sahalar için yapılmış olan di
ğer müracaatlara tercih olunur. 

4. Ancak bilâhara teşekkül edecek bu ma' 
niyetteki kurumlar 3 ncü fıkradaki tercih hak
larına sahip olmaksızın 2 nci fıkra hükümlerine 
tâbi olurlar. 
. RElS — Cahid Zamangil. 

CÂHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Bu mad
denin mevzuunu teşkil eden Devlet kurumları
nın kanuni maksadını tarif eden ikinci ve ara
nan şartları gösteren dördüncü madde muvace
hesindeki durumları üzerinde o maddelere ait 
geçen celselerde uzun boylu konuşmuş olduğu
muz için şimdi burada tekrara mahal görmüyo
rum. 

Şimdiki konuşmalarımız için yeni olan mev
zu M. T. A, nm bundan somaki faaliyetlerine 
taallûk eden kısmıdır, ilk bakışta M. T. A. yi 
tasfiye eder mahiyette görünüyor. Eldeki işleri 
kurulacak olan Devlet kurumuna devretmek 
mükellefiyeti bundan böyle, eskiden olduğu gi
bi çalışmalarına devam edemiyecek mânasını ta-
zammun eder mahiyette görünüyor. Bununla be
raber madde dikkatlice tetkik olunursa şu ke
lime gösteriyor ki, mâna bu değildir. M. T. A. 
«halen» elinde mevcut olan işlerin büyük bir 
kısmını devredecek. Aynı zamanda yine «halen» 
elinde mevtut olan jeolojik istikşaf işlerini mu
ayyen bir saha için muhafaza edecek. Bunun dı
şındakilere , hüküm terettübetmediğine göre 
M. T. A. eskiden olduğu gibi araştırma ve ara
ma işlerine Türkiye'nin her tarafında bakmak 
imkânına sahip olacaktır. Benim anladığım şu
dur : M. T. A. memleketimize hizmet "etmiştir, 
bundan sonra da edebilir ve hizmeti şöylece te
zahür eder; petrol şirketlerinin talip olmıyacağı 
sahalar var; veya bizim ç'eşitli mülâhazaları
mız dolayıgiyle petrol şirketlerini koyamıyaca-
ğımız sahalar bulunabilir. Buralarda araşıtrma-
larda ilmî etüdlerde bulunması, yarma hazırlık 
yapması gayet yerinde bir keyfiyettir. 

Hulâsa; M. T. A. mektebinin ortadan kalk
maması arzu edilir bir şeydir. Bu madde, anla
dığıma görç, bugün M. T. A. nın elinde bulunan 
muayyen birkaç işin devrine ait hüküm ihtiva 
etmektedir. Yoksa bu madde M. T. A. nın bu 
nokta dışımda kalan yetkilerini zedelem'emek-

.1954 C : 1 
I tedir.^Bu mânada mutabık olup olmadılımızı an

lamayı çok arzu ederim. 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Efendim, M. T. A. diğer bütün 
sahalarda jeolojik tetkikat yapacaktır. Fakat 
bizim bu kanundan anladılımız mânada bir ara
ma yapabilmesi için kurulan şirketlerden vazife 
alması lâzımgelecektir. 

ÖAHlD ZAMANGİL (Trabzon) — Efen
dim, tahdidi bir mânada aldıklarını gördüm 
Sayın Bakanın. Her tarafta jeolojik istikşaf 
yapabilirler. Araştırmanın diğer kısımlarını ya
pacağı gibi, arama da yapamıyaçak gibi bir mâ
na. 

Bendenizin anladığıma göre bu madde sa
dece bugün M. T. A. nm elinde bulunan mu
ayyen işler için bir devir hükmü ihtiva eder. 
Onun dışında M. T. A. Kanunu ortadadır, yet
kileri meydandadır. Devam edebilir ve etme
si zaruridir. Sadece jeolojik istikşaf kâfi gel
mez. Jeolojik etüdler vardır ve arkasından ara
ma sondajları yapması pek tabiîdir. 

Mamafih eğer Bakan bunu bu mânada anlı
yorsa, mahdut görüyorlarsa, görünüş şudur : 

I Biz M. T. A. nm hizmetlerinin bittiğine kani de
ğiliz. Devletin her zaman bu çeşit işlerde istih
dam edeceği temel müesseselerden biridir. Bu
rada Bakana yardım ettiklerini gördüğünüz in
sanlar da M. T. A. Mektebinin mahsulleridir. 
Türk araştırıcı ruhunun devam ettirilmesini 
çok arzu ederiz. Mamafih bugün bu kanunla 

I tahdit dahi edilse, 136 ncı madde ortadan kal
dırmış bulunduğuna göre, Meclisimiz her za
man M. T. A. ya eski fonksiyonunu iade ede
bileceği gibi, her hangi yeni bir müesseseye de 
böyle bir vazife verebilir. Buna hiçbir mâni 
yoktur. M. T. A. yi faaliyetten alıkoymamalıyız. 

RElS — Komisyon Sözcüsü. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Efen
dim, üçüncü tarifler maddesinin beş numarası
na dikkat buyurulacak olursa, jeolojik istikşaf, 
arama sondajı diye iki çeşit petrol ameliyau 
tarif edilmekte ve bu iki çeşit ameliyatın tama
men «arama» namı verilmektedir. Bu ameliye
lerden jeolojik istikşaf safhası M. T. A. ya bıra
kılmaktadır.. 

I Diğer safha iktisadi bir müessesenin çalış-
f ma sahasma girmektedir. Arama müspet netice-
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ler verdiği takdirde, işletmeye geçilmektedir. 
Petrol ameliyelerinin her çeşidi ile meşgul ol- I 
mak üzere de Yurt Petrolleri Anonim Ortaklı
ğı kurulmaktadır. Cahid Zamangil arkadaşı
mın M. T. A. mn çalışma sahası hakkındaki mü
talâalarının yanlış anlayışlara meydan verme
mesini teminen huzurunuza gelmiş bulunmakta
yım. M. T. A. petrol ameliyelerinin yalnız joolo-
jik istikşaf sahası ile meşgul olacaktır. Bu#hu-
susu ittilâınıza arz ederim. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

BoJüm : 3 
Mücbir sebepler 

MADDE 122. — Tabiî âfetler, harb, isyan 
ve diğer mücbir sebepler petrol ameliyatına te
sirleri nispetinde petrol hakkı sahibinin hak ve 
vecibelerini talik eder ve bu hak ve vecibelerin
de tâbi olduğu müddetler mücbir sebebin deva
mı müddetine müsavi miktarda uzatılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu kısım 
Cezai hükümler 

MADDE 123. — 1. Bu kanuna göre memnu 
sayılan fiil, daha ağır cezayı istilzam etmediği 
takdirde, bu kısım hükümlerine göre cezalan
dırılır. 

2. Bu kısım hükümlerinin tatbiki, petrol 
hakkı sahibi hakkında bu kanunun diğer hü
kümlerinin tatbikma mâni teşkil etmez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 124. — 1. Müsaade istihsal etme
den jeolojik inkişaf yapanlar 100 liradan 1 000 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırı
lır. 

2. Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatna
mesi veya belge almaksızın jeolojik istikşaftan I 
gayri petrol ameliyatı yapanlar, 500 liradan 
3 000 liraya kadar ağır para cezası veya bir 
aydan altı aya kadar hapis veya her ikisi ile 
birlikte cezalandırılırlar. 

3. Türk ilim ve araştırma müesseseleri ta- I 
rafından jeolojik tetkikler yapmak hususunda I 
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salâhiyet verilen şahıslara bu madde hükümleri 
tatbik olunmaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 125. — 1. Bu kanunun 3 ncü mad
desinin 22 ve 23 cü bentlerinde yazılı israf 
veya tehlikeli fiileri yapanlara, bu israf veya 
tehlikeli fiili tesbit olunacak bir müddet zar
fında durdurması için Petrol Dairesi tarafından 
emir verilir. Bu müddetin inkızasmda israf ve
ya tehlikeli fiil devam ederse, devam ettiği her 
gün için failleri 125 lira ağır para cezasiyle 
cezalandırılır. 

2. Birici fıkrada yazılı fiillerden dolayı 
ehemmiyetli ve tamiri kabil olmıyan bir hasar 
meydana gelmişse, failleri hakkında bir aydan 
altı aya kadar hapis cezası veya fiilin devam et
tiği her gün için 500 lira ağır para cezası ve
ya bu cezaların her ikisi birlikte hükmolunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 126. — Bu kanunun verdiği bir 
hakkın kullanılmasına yahut bir vazifenin ifa
sına bilerek ve haksız olarak müdahale eden 
veya mâni olanlar 500 liraya kadar hafif para 
cezası veya bir aya kadar hafif hapis veya 
bu cezaların her ikisi ile birlikte cezalandırı
lırlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 127. — Bu kanuna göre yapılan 
müracaatlarda ve muamelelerde bilerek hilafı 
hakikat beyanda bulunanlar 500 liradan 2 000 
liraya kadar ağır para cezası ile veya bir ay
dan altı aya kadar hapis cezası ile yahut bu 
cezaların her ikisi ile birlikte cezalandırılırlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Onuncu Kısım 
îdari tedbirler 

MADDE 128. — Petrol dairesi, bir petrol 
ameliyatında veya bu ameliyatla ilgili olarak 
israf veya tehlikeli bir fiil yapıldığı neticesine 
vardığı takdirde, israf veya tehlikeli fiili yapana 
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mfinasip bir mehil vermek suretiyle bunu dur- j 
durmasını ve vâki hasarı tamir ve tashih etme-
sijju ihtar eder. Eğer bu müddet zarfında ihtar 
edjilen husus yerine getirilmezse, Petrol Dairesi, 
mijigra.fi petrol hakkı sahibine ait olmak üzere, 
is#af veya tehlikeyi önleyici tedbiri alır ve ha-
saft,tamir ve tashih ettirir. 

, REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 129. — Petrol Dairesi, bir petrol 
ameliyatında veya bu ameliyatla ilgili olarak 
mühim ve tamiri mümkün olmıyan bir hasara 
sebebiyet veren veya vermesi muhtemel olan is
raf: veya tehlikeli bir fiil yapıldığı neticesine I 
vairdığı takdirde, masrafı, israf veya tehlikeli 
fiili yapana ait olmak üzere, arızayı gidermek 
içîn lüzumlu gördüğü kuyulara ve bilcümle te
sislere vazıyededebileceği gibi ameliyatı dur
durmak da dâhil olmak üzere her türlü tedbiri 
alabilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 130. — Bu kanuna göre yaptığı bir 
mfracaatta veya muamelede bilerek hilafı ha
kikat beyanda bulunmaktan dolayı salahiyetli 
mahkeme tarafından mahkûm edilen bir şahsa 
bu, beyanına müsteniden Petrol Dairesince ve
rilmiş olan haklar Vekil tarafından fesholuna- I 
bü|ir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. I 

| MADDE 131. — Petrol hakkı sahibi, malî 
' mükellefiyetlerinden her hangi birini ifa etmez
se hakkında Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
hakkındaki Kanunun hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 132. — 
1. Petrol h&kkı sahibi, bu kanuna, nizam

nameye. talimatnameye, kararname veya bun
lara istinaden verilen emirlere veya müsaade, 
arima veya işletme ruhsatnamesi- ve belgede I 
yapılı şartlara riayet etmediği takdirde Petrol I 
Dairesi, kendisine 90 gün zarfında bunlara ri- | 
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ayeti, aksi halde verilen müsaadenin, «ırama ve
ya işletme ruhsatnamelerinin veya belgenin fes-
holunacağını ihtar eder. Bu ihtara sağmen 90 
günlük mühletin hitamında petrol hakkı sahi
binin riayetsizliği devam ederse, riayet olun-
mıyan husus veya mükellefiyetin mesnedi olaıi 
müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi ve^ 
ya belge icra Vekilleri Heyeti karariyle feshtf-
lunur. 

2. Bu takdirde, müsaadeden, arama veya 
işletme ruhsatnamesinden veya belgeden doğan 
haklar, fesih tarihinden itibaren sona erer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm : 2 
Yapılmakta olan petrol ameliyatı 

GEÇİCİ MADDE — 1. Bu kanun yürürlü-
ğe girdiği tarihte evvelce alınımış kanuni bir 
hakka müsteniden yapılmakta olan petrol ame
liyatı bu tarihten itibaren 150 gün devam ede
bilir. Ameliyatın bu müddetten fazla devamı iş
bu kanuna göre alınacak mezuniyete bağlıdır. 

2. (Bu gibi ameliyelerin bu kanunun hü
kümleri dairesinde devamına izin verilebÖmesi 
için : 

a) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 90 gün zarfında Petrol Dairesine 
müracaat edilmesi; 

b) Ameliyatı yapan şahsın bu ameliyatı 
yapmaktan bu kanun hükümlerine göre ımeno-
lunmamış bulunması; 

Lâzımdır. 
REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yak. 

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

Bölüm : 3 
Kanunun şümulü, meriyeti ve tatbiki sureti 
MADDE 133. — 
1. 24 Mart 1926 tarihli ve 792 sayılı Petrol 

Kanunu mülgadır. 
2. Maden Kanunu hükümleri ve 2805 sa

yılı Kanunun 5 nci maddesi petrole tatbik edil
mez. 

REİS — Söz istiyen yok. Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 134. - . Bu kanunun tesjdlâtla mü-
sade ve belgeye mütaallik hükümleri neşri -tari
hinde, diğer hükümleri 14 ncü maddede zikrolu-
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man nizamnamenin neşri tarihinde yürürlüğe 
girer. 

REÎS — (Söz istiyen yok. Kabul edenUr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

»MADDE 135. — Bu kanunu îcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. -

•BEİS — Maddeyi oya arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[Feridun Fikri Düşünsel, buyurun. 
FERİDUN FÎKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, kanunumuzun muhtelif maddelerinde 
«maksat» kelimesi kullanıldığı halde ikinci 
maddede «gaye» kelimesi kullanılmıştır. Halbu-
Iki bu kanunun ruhuna nazaran «maksat» keli
mesi yerindedir. Binaenaleyh encümen de mu
vafakat ederse bu «gaye» kelimesinin kaldırıl
ması ve onun yerine «maksat» kelimesinin ko
nulması uygun olur. 

ENCÜMEN REİSİ HALÛK ŞAMAN (Bur
sa)» — Efendim, derhatır buyuracağınız veçhi
le bu madde redaksiyon için encümenimize veril
mişti.- Burada esasen «maksat» kelimesi yazıl
ması lâzi'mgelirken maddi hata neticesi «gaye» 
yazılmıştır. Tashihini Ibiz de rica ediyoruz. 

REÎS — Bu ciheti evvelâ halletmek icabet-
mektedir. İçtüzüğün 109 ncu maddesi, '(Kesin 
olarak kabulü oya konmadan önce bir tasarı 
veya teklifte cümle, üslûp veya sıralanış bakı
mından eksiklik veya andırışma 'bulunduğu 
üyeler yahut komisyon tarafından ileri sürü-
lürse metin ilgili komisyona gönderilir. Yapı
lan düzeltmelerin yeniden oylanması gerek
tir.) mealindedir. Yapılan düzeltme filhal ko
misyon tarafımdan burada yapılmış olduğuna 
ıgöre, lâyihanın ikinci maddesindeki (Bu kanu
nun gayesi)., (Bu kanuinun maksadı) şeklinde 
tashih edilmiş bulunmaktadır. Bu ciheti oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Söz, 'lâyihanın tümü aleyhinde konuşacak 
olan Cahid Zamangil'indir. 

CAHÎD ZAMANGİL (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar, grupumuz adına başlangıçta 
yapılan ifademin özü aşağı yukarı şu idi : Gru
pumuz, Devletle Türk ve yabancı hususi teşeb
büsün iş birliği halindeki şirketleri bu kanunun 
sistemine tercih etmekte olduğunu ifade etmiş 
idi. Bu sadece,bir tercih değildir, öyle olsa ni
hayet bir metin üzerinde beş aşağı, beş yukarı 
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I buluşmak mümkün olabilirdi. Bu, programımı

zın ihtiva ettiği ana hükme dayanır. Bu nokta
dan, sadakatle bağlı olduğumuz hükümlere şe
ref vermek mecburiyeti altındayız. Bundan do
layıdır ki, prensip ihtilâfımızı beyan ederek, 
bunun reylerimize tesir icra edeceğini grupu
muz adına arkadaşımız ifade etmişlerdi. Mem
leketimizde programa sadakat mevzuları henüz 
gereği kadar anlaşılmış değildir. Elbette bir 
gün programa sadık kalma noktasından bir par
tinin tâyibedilmediği bir seviyeye ulaşacağımız 
muhakkaktır. Binaenaleyh, bu yoldaki beyana
tımızı bu hudut içinde mütalâa etmek yerinde 
olur. 

İlâve etmek istediğim şunlardır : Gördüğü
nüz veçhile, bendeniz ve arkadaşlarımdan mü
zakerelere katılanlar, prensip noktasındaki mu
halefetini mahfuz tutarak, mevcut metni mem
leketimiz için iyi olabileceğine kaani bulunduk
ları istikametlere götürmeye çalıştılar, öyle sa
nıyorum ki, bâzı noktaların tavzihine, ıslahına 
hizmet ettiler. 

Bir tasarı aleyhine oy verilebilir, fakat Dev
letin kanunu haline geldikten sonra Türk va
tandaşları gibi memleketi idare edenler hak
kında da aynı tatbik kıymetini haiz olur ve 
tatbik edilir. 

Biz medeni bir memleketin evlâtlar; olmakla 
şeref duymaktayız. Bu medeni vasıf hukuk sa
hasında müktesep haklara riayette ifadesini bu
lur... Büyük Millet Meclislerinin kabul ettikleri 
kanunların tatbik kıymetinde, tarafeynin lehte 
ve aleyhteki mütalâaları müessir değildir. Pet
rol Kanunu kabul edilmiş bulunuyor. Kanun 
kanundur, hayırlı olsun. 

REİS — İşletmeler Vekili.. 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Sayın arkadaşlar, kanun lâyihası 
oylarınıza arz edildiği ıbir anda muhalefete 
mensup arkadaşlarımızın, Ibütün ihtilâfların 
sadece prensibe taallûk »ettiği; hattâ metinler 
üzerindeki itirazlarının bundan ileri geldiği, 
kanun lâyihasının tümü üzerinde bunun dışın
da tam bb mutabakata varmış olduğumuzu 
ifade etmiş olmaları, memleketimizde Ibu kanu
nun tatbikatı bakımından hepinizi sevindiren 
güzel Ibir neticedir. 

Ben de tekrar ifade edeyim ki, Türk milleti 
ta eski yıllardan beri daima haysiyetli büyük 

I bir Devlet kurmak, daima istiklâlini muhafaza 
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etmek içijı karşısına dikilen her zorluğu yen
meyi bilinenin verdiği tarihî tecrübeye sahip
tir. Her Revirde memleketimize v gelip çalışan 
her müteşebbisi, ımillî menfaatlerimize aykırı 
hareket etmedikleri takdirde, daima haklarını 
muhafaza) etmiş, menfaatlerini hukuki himaye
sine almıştır. 

Bugünkü Kanun lâyihamız Petrol işlerinde 
çalışacakların aradıkları zemini temin etmek
tedir. ] 

Memleketimiz ise; jeolojik şartları, ekono
mik faktörleri, siyasi emniyeti bakımından 
petrol giTji mühim bir dâvada buraya gelip ça
lışacak, vieya sermayelerini bu işe vakfedecek 
hususi 4te£elbfcüse (büyük bir avantaj •sağlamak
tadır. Ebetteki petrol dâvası gibi bir dâvanın 
üzerinde, | bilhassa memleketimiz için yeni olan 
şartlar iç|nde kararlar almak ileri bir hamledir. 
Her yeni| ve ileri hamle ise ıbaşarılacağı anda 
birtakım j tepkilerle karşılaşır. Ve ileri hamle 
yapmak için de ileri tedbirleri alabilecek, me
suliyet yjiklenmesini bilecek cesareti kendinde 
hissedecek bir iktidara ihtiyaç vardır. 

işte HJEeclîsi ve Hükümetiyle iktidarımız bu 
azimli iradesini her işte olduğu gibi petrol işin
de de göstermiştir. Böylece dokuzuncu Büyük 
Millet MJeclisimiz memleketimiz için ileri bir 
eser olan) bu hamleyi ileri ve hayırlı olarak ba
şarmıştır] Biz bu kanunla her şeyin hal yoluna 
girdiğine) kaani değiliz. Kanunun bundan son
raki tai^ikında, aramada olduğu gibi bulunan 
petrolün) işletilip satılmasında, lüzumlu tedbir
lerin alınmasında, hangi hükümet işbaşında 
olursa olsun, neticenin muvaffakiyeti için dai
ma her âeşit gayreti gösterecektir. 

Bu bakımdan bu güzel eserin memleketimiz 
için hayırlı olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

Gösterdiğiniz büyük alâka, titizlik ve ileri 
sürdüğümüz mütalâalar yarınki ta r ika t için 
aydmlatıjcı olacak ve güzel ve müspet verimler 
verecektir. 

Hepiıjize teşekkürler ederim. (Alkışlar) 
REİSİ — Lâyihanın tamamı açık oya arz 

edilmişti?. 

nun 
(î/792) 

Yurt Petrolleri Anonim Ortaklığı ka-
lâyıhası ve Muvakkat Encümen mazbatası 

t i v 
[1] $QQ sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Yüksek Reisliğe 

Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 
arasında 42 numarada buluna Yurt Petrolleri 
Anonim Ortaklığı kanun lâyihasının diğer i*-?-. 
lere takdimen görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

İşletmeler Vekili 
Sıtkı Yırcalı 

REİS — Ruznamenin 42 nci maddesindeki 
kanun lâyihasının diğer işlere takdimen görü
şülmesi teklif olunmaktadır. Oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı? 

Sıtkı Atanç. 
SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, Yurt Petrolleri Anonim Ortaklığı 
- hakkındaki kanun lâyihası mucip sebeplerinde 

bu Anonim Ortaklığının sermayesi 150 milyon 
liradan ibaret olup yüzde 51 ini teşkil eden 
76,5 milyon lirasının Hazineye, yüzde 49 unu 
teşkil eden 73,5 milyon lirasının da hususi sek
töre terkedildiği görülmektedir. 

Mucip sebepleri tetkik edecek olursak bu 
Anonim Ortaklıktan bir iktisadi Devlet teşek
külünün doğacağını hissetmekteyiz. Çok temen
ni ederiz ki, bir İktisadi Devlet Teşekkülü da
ha olsun. Ve fakat Denizcilik Bankası gibi 
anonim şirket haline inkilâbetmemesini Hükü
metten temenni ederim. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Petrol 
Kanunu münasebetiyle takibettiğimiz politika
nın icabı odur ki, Yurt Petrolleri Şirketi ta-
sarisini kabul edelim. Bu tasarı, Devletle Türk 
ve yabancı sermayenin ortaklığını ifade eden 
bir anonim şirketin kurulmasını istihdaf ediyor. 
Bu, şimdiye kadar müdafaa ettiğimiz teze uy
gun bir müessesedir. Binaenaleyh gönül fe
rahlığı ile bu kanun için beyaz oy vereceğim. 

Yurt Petrolleri Türk Anonim Ortaklığı Ra-
man/ı devralacak, bu suretle Türkiye'nin pet
rol sahasındaki ilk muvaffakiyetlerini devam 
ettirecektir.-Bu münasebetle, uzun yıllardan 
beri Raman'da, Dicle vadilerinde çalışmış, di
dinmiş ve neticede müspet bir eser vücuda ge
tirmiş olan Türk petrol arayıcısı arkadaşlara, 
şimdi burada bulunanlarına ve bulunmıyanla-
rına ve bu işlerde işçi olarak çalışmış olan va-
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tandaşlarımıza pek hayırlı ve muvaffakiyetli 
eserlerinden dolayı hararetle teşekkür ederim. 

REİS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFlT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, Yüksek Huzurunuza getiri
len kanun hakikaten çok yerindedir ve biraz 
evvel kabul ettiğimiz Petrol Kanununa muvazi 
olarak çıkarılması lüzumludur. Kanunun gaye
si memleketimiz dâhilinde bulunan petrollerin 
aranması ve işletilmesi için bir anonim ortaklık 
teşkilidir. Gaye bu olduğuna göre memleke
timizdeki petrollerin araştırılması gerekmekte
dir. Kanunun başına Türk kelimesini ilâve 
edersek (Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı) 
ismi daha yerinde olur zannediyorum. Kanu
nun başına bir (Türk) kelimesinin ilâvesini arz ve 
teklif ediyorum. Bu teklifim Ticaret Kanunu hü
kümlerine de uygundur. Komisyondan da bu 
teklifime iştirak etmelerini rica ediyorum. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — İş
tirak ediyoruz. 

REÎS —• Komisyon da iştirak ediyor.. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Yurt Pet

rolleri Anonim Ortaklığı Kanununu müzakere 
ederken gönül ferahlığı ile hepimizin katılan 
isteğiyle ne kadar canlı ve sevinçli konuşuyo
ruz. Ne olur her tasarıyı da böyle el birliğiyle 
konuşmak nasip olsa da şu memleket, şu Mil
let Meclisinin verimli bir birlik hareketini 
görse. Benim temennim budur, İnşallah gele
cek nesiller bu birliği yapacaktır. 

Bu girişten sonra, bu tasarı üzerinde gö
rüşlerimi arz edeceğim. Şüphesiz ki, iyi bir şey 
üzerinde tenkid yapılmazsa daha iyisini kura
mayız. Ben belki daha iyisi bulunur diye bâz-ı 
görüşlerimi arz edeceğim. 

Şimdi müzakeresini bitirmiş olduğumuz ka
nunun hükümlerine göre, o kanunun neşri ta
rihinden itibaren 90 gün zarfında mekşuf pet
rol kaynaklarımızı, Hükümetçe kurulacak her 
hangi bir hükmi şahsiyete devir mecburiyeti 
vardır. Çünkü Maden Tetkik Aramanın faali
yeti tahdit ediliyor. Yalnız jeolojik istikşafa 
hasrü tahsis edildiği için arama, işletme, müte
baki petrol ameliyeleri ancak bu kurum tara
fından veyahut ortak bulunduğu ticari şirket
ler tarafından yapılabilecektir. Bu itibarla 
Hükümetin elinde bulunan bu mütehassıs he-
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yetin faaliyeti mahdut kalıyor. O mütehassıs 
heyetin, bugüne kadar hakikaten övünülecek ve 
milletçe iftihar edilebilecek mesaisi bakımın
dan, en küçüğünden en büyüğüne kadar idari 
ye ihtisas sahibi arkadaşların hepsine, bu Mec
lis huzurunda teşekkürü borç bilirjm. Kıymetli 
arkadaşlar vazifelerini yapmışlar, yurda en 
büyük hizmetlerini ifa etmişlerdir. (Büyük 
mahrumiyetlere katlanarak dağ başlarında hiç
birimizin ümit etmediği bir şekilde fedakârane 
çalışan bu arkadaşların mesaisi neticesindedir 
ki, bugün faal durumda ve tasfiye edilmiş bir 
halde çıkarılmış petrollerimiz vardır. Hükü
metin elinde bulunan bu petrollerin rezervleri 
sizce de malûmdur, küçümsenmiyecek dere
cede büyük bir servettir. İstikbal vadeden di
ğer taharriyatları da hepimizin malûmudur. 
Bunların işletilmesi hususunda büyük sermaye
ye arzı iftikâr ettiğine göre bu tasarı ile 150 
milyonluk bir anonim şirket kuruluyor ve .şir
ketin % '51 i Devletin elinde kalıyor, % 49 u 
da aksiyoner olarak 'her hangi bir şekilde aha
rın eline geçebiliyor. Hükümetten ricam şu
dur k i : Nasıl ki şimdiye kadar sarf edilmiş bu
lunan 30 milyon gibi küçük bir meblâğla 20 se
ne vakit geçirilmişse, ben eminim ki, bu 150 
milyon lira ile de istediğimiz inkişaf alınamı-
yacaktır. (Doğru sesleri) Sebebi % 51 i Devle
te intikâl ettiğine göre buna karşı koyduğu 
sermaye bugün mevcut olan teşkil r e tesisler 
tutarıdır. Bu % 51 i bunlarla karşılıyacaktır. 
Ama bu az gelir, çok gelir bunu hallederler. 
Benim bundan endişem yoktur; dâvam yoktur. 

Ama geri kalan % 49, 70 milyon lira tutar 
ki bu da dâvanın halline kâfi değildir. Temen
nim şudur ki, çok cüzi olan ve ismi üzerinde, 
muhterem arkadaşımızın teklifi veçhile adı 
(Türk petrolleri) olan bu aksiyonlar münhası
ran Türklere hasredilmelidir. Çünkü ileride 
bu sermayenin tezyidi, benim görüşüme göre, 
katı ve zaruridir. O takdirde büyük sermaye 
ile iştirakimize gücümüz yetmiyecektir. O tak
dirde ileride yabancı şirketlerin iştirakini ben 
büyük mahzur olarak telâkki etmem. Ama şu 
küçük ana nüveyi biz kuralım. Hükümetten ri
cam, geçmiş ana Petrol Kanununun müzakeresin
de de istirham ettiğim gibi, petrol işlerinin en 
kârlı olan kısmı rafineri olduğuna göre ve bi
zim elde mevcut rafinerimiz de memleket ihti
yacına kifayet etmiyeceğine göre, rafineri tesi-
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s£tı kurmakta her hangi bir ortaklık yolu ile bu , 
'İlerde ehliyeti olan yabancı bir şirketle olsun, j 
iştirak suretiyle ve bir an evvel rüçhan hakkı
mı kazanmak hususunu şu kürsüden ısrarla rica 
^diyorum. Konuştuğumuz kanunda istihsalâtın 
Mevcut rafineri ihtiyacatına tekabül edecek şe
kilde hisseleri işletmeciler vermeye mecbur ol
duğuna göre onu ayarlama babında daha evvel 
İşe girişmemiz isabetli olur. Bütün etkârı umu-
^aiyeye şuradan arz edeyim k^ bu .şirket her han-
£i bir şekilde iştirak, halinde Devletin garanti
li altında bulunan % 6 faizi isabetli görürüm. I 
tfatandaş tereddüt etmeden ~bu aksiyonları ala
caktır. Bu aksiyonları alacağına katî itimadım 
tardır. Memleketimizde her şeyi bu şekilde Türk 
petrollerini, Türk çocuklarının aksiyonu ile, pa
hası ve emeği 'ile, Türk mühendislerinin kıymet
li mesaileri ile ve el birliği ile millet vahdeti halha
lle işletme şekline girelim ve ayarlıyalım. 

, Teessüs halinde bulunan bu teşekkülün aksi
yonlarının satışında tereddütlü bulunuyorlarsa 
fundan endişe etmesinler, beş sene müddetle 
jlükümet garantisi altında bulunmaktadır, % 
6 faizli. Bu aksiyonları, sureti katiyede kani 
olarak ifade ederim ki bir kuruşu dahi harice 
jırzı ihtiyaç etmeden, vatandaşları gönül nzası 
\\e satm alacaklardır. Bu sebeple bu kanunu 
jıazırlıyan ve Yüksek Mecl'ise getiren Hükümete 
teşekkür etmek borcumuzdur. Gönül rızası ile 
ben bu tasarıya beyaz oy vereceğim. (Alkışlar, 
bravo sesleri) 

Bu teşekkülün murakabesine ve diğer idare I 
Jıeyetlerindeki durumuna, memurlarının imtiyaz
dı vaziyetlerine gönlüm razı olmuyor ki ilişeyim. 
Onu zaman tâdil edecektir, daha verimli duru-
ma sokacak, daha isabetli bir hale sokacaktır. 
Kıyamıyorum, buralara ilişeyim. * 

REİS — Başka söz istiyen yok. Maddelere 
(geçilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul 
(edilmiştir. I 

Takrirde müstaceliyetle görüşülmesi de teklif I 
jedilmektedir. Onu da reyinize arz ediyorum. 
JKabul edenler.. Etmiyenler.. Müstaceliyetle gö- I 
irüşülmesi kabul edilmiştir. I 

I Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu 

MADDE 1. .— «Türk Petrolleri Anonim Or-
jtaklığı» adı ile bu kanunla hususi hukuk hü- | 
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kümlerine tâbi olmak üzere bir anonim ortaklığı 

I kurmak için Vekiller Heyetine yetki verilmiştir. 
Ortaklı&n müessis hissedarları tarafından 

bu kanun hükümleriyle Ticaret Kanununun bu 
kanuna aykırı olmıyan hükümleri ve Petrol Ka
nunu hükümleri dâhilinde tanzim edilecek esas 
mukavelenamesi usulü dairesinde tasdik, tescil 
ve 'ilân ettirilir. 

RElS — Cezmi Türk buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, bir 

noktayı öğrenmek istiyorum. Halen Türk pet
rolü diye bir kumpanya var zannediyorum. Sağ
da, solda ajansları var, istihlâk maddeleri yapı
yor. Bunun isim itibariyle, mahiyet itibariyle 
Türk petrolü ile iltibası var mı? Firmanın adı 
Yurt petrolleri mi olacak. Bu firmayı ecnebi 
memleketlerde ne nam ile tamim, teşmil ve pro
paganda edecekler. Lütfederlerse öğrenmek is
tiyorum.. 

RElS — İşletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Efendim, Türk Petrol Şirketi di
ye hakikaten bir tevzi şirketi vardır. Bu bizim şir
ketimiz ise «Yurt Petrolleri Türk Anonim Ortak
lığı» dır. Yalnız Türk kelimesini Ticaret Kanu
nuna göre ortaklığn basma koyuyoruz. Dışarda 
ad olarak kullanacağımız «Yurt petrolleri» şek
lindeki, bir iltibasa mahal vermiyecektir. 
• CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, özür 

dilerim, af buyursunlar. Bu ortaklığın % 51 
hissesi Hükümetin olacaktır. Hepimize' munis 
ve cazip gelen taraf ta budur. Şimdi bu Yurt 
Petrolleri Ortaklığı bütün dünyaya Türk pet
rollerini tanıtacaktır. 

Arkadaşlarım benden iyi bilirler ki küçük 
isim iltibasları bu işlerde mühim roller oynar, 
fennî ilânatta mühim bir fasıldır. 

Bunun yanında başka bir kumpanya sadece 
ecnebi petrollerini alıp sarfetmektedir. Şimdi 
kurulmasını düşündüğümüz Anonim Ortaklı
ğın istihlâk gücünün memleket içinde ve dışin-
da sahai rekabete çıkması bu müessesenin ku
ruluş ümitleriyle mütenasip olmıyarak bir istik
bal inkisarı doğurmasın diye bendeniz ısrarla 
üzerinde duruyorum. Maalesef Bakan beyanla
rında yurt petrollerini dışarda da böyle yapa-

I cağız dediler. Dışarda yurt petrolleri, kelime-
I sinin ne derece cazibeli olacağını ben,tatmin

kâr bulmadım. Bu husus hakkında ya tavzih 
I etsinler, ya lütfetsinler komisyon alsın. Bu 
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ismi daha muhkem ve istikbale muzaf bir şekle 
getirseler, her halde daha iyi olur. Teklifim 
yoktur. Noksanı ikaz edebildiysem kafidir. 

REİS — Hidayet Ay diner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim, 

benim hatırladığıma göre Ticaret Kanunu muci
bince her anonim şirketin unvanının başına mu
hakkak surette (Türk) kelimesinin ilâvesi mec
buri değildir. 

Cezmi Türk arkadaşımın da ifade ettiği gibi 
Türk Petrol Şirketi diye bir şirket vardır. Şir
ketlerde unvan mühimdir ve bazen büyük ihti
lâfların doğmasına dahi sebep olur, bu ihtilâf 
bilhassa haricî münasebetlerde fazla müessirdir. 

Müfit Erkuyumcu arkadaşımızın teklif ettiği 
veçhile (Türk) kelimesinin ilâvesi doğru değil
dir, bunun ıslahı lâzımgelir. 

RElS — Komisyonun mütalâası nedir? 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Efen
dim, Cezmi Türk arkadaşımızın tereddütlerine 
komisyon da iştirak etmektedir. Bunun (Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı) şeklinde değişti
rilmesine muvafakat etmektedir. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Komisyonun gös
terdiği alâkaya ve verdiği ehemmiyete teşekkür 
ederim. 

REİS — Tekrar okuyoruz efendim. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu 

MADDE 1. — «Türkiye "Petrolleri Anonim 
Ortaklığı» adı ile bu kanunla hususi hukuk hü
kümlerine tâbi olmak üzere bir anonim ortaklığı 
kurmak için Vekiller Heyetine yetki verilmiş
tir. 

Ortaklığın müessis hissedarları tarafından 
bu kanun hükümleriyle Ticaret Kanununun bu 
kanuna aykırı olmıyan hükümleri ve Petrol Ka
nunu hükümleri dâhilinde tanzim edilecek esas 
mukavelenamesi usulü dairesinde tasdik, tescil 
ve ilân ettirilir. 

REİS — Söz istiyen var mı? Oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Ortaklığın iştigal mevzuu: 
a) Petrol Kanunu hükümleri dâhilinde Tür

kiye'de petrol ameliyelerini ve icabında petrol 
ve petrol mahsullerinin alım, satım ve tevziini 

yapmak ve faaliyet mevzuuna dâhil işler için 
her türlü ticari muamelelere girişmek, 

b) Faaliyetiyle ilgili olmak üzere ticaret 
şirketleri kurabilmek, Türkiye'de ve yabancı 
memleketlerde kurulmuş bu nevi şirketlere iş-
tirak edebilmektir. 

REİS — Söz istiyen var mı? Oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler..; Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Petrol kanunu lâyihası hakkında oylarını 
kullanmıyanlar lütfen kullansınlar efendim. 

MADDE 3. — Ortaklığın esas sermayesi be
heri (1 000) lira kıymetinde (150 000) aded his
seye ayrılmış olarak (150 000 000) Türk lirası
dır. 

Yukarıki fıkrada yazılı sermaye umumi hey
et karariyle artırılabilir. 

REİS — Madde "üzerinde söz istiyen var mı? 
Oyunuza arz 'ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... kabul edilmiştir. 

Oylama muamelesi nihayet bulmuştur. 

MADDE 4. — Hisseler (A) ve (B) grupları
na ayrılmış olup bunlardan; 

(A) Grupu esas sermayenin % 51 ini; 
(B) Grupu esas sermayenin % 49 unu teş

kil eder. 
(A) Grupu hisseleri münhasıran Hazineye 

tahsis edilmiştir. 
(B) Grupu hisseleri hakiki ve hükmi şahıs

lara tahsis olunabilir. 
Şu kadar ki, Ortaklığın kuruluşunda Hazine 

(B) grupu hisselerinden bir kısmını taahhüd-
edebilir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Oyunuza arz 'ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — (A) grupu hisse senetleinin 
tamamı namına, (B) grupu hisse senetlerinin 
tamamı hâmiline muharrerdir. 

(A) grupu hisse senetlerinin Devlet ekono
mi kurumlariyle diğer Devlet kurumları ve mü
esseselerine satış, devir ve temliki caizdir. 

(B) grupu hiss'e senetlerinin isteklisi çıktı
ğı takdirde Hazine taahhüdettiği veya taahhü
dünü ifa ettiği kısımları satabilir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Ortaklığın elde ettiği safi 

kâr (B) grupu hisse senetleri sahiplerine öden
miş sermayelerinin senede % 6 sı nispetinde 
kâr dağıtılmasına müsait olmadığı takdirde Ma
liye Vekâleti kâr noksanını ortaklığın kuruluş 
tarihinden itibaren beş yıl müddetle ikmal eder. 

Bu kâr noksanları Hazinece Ortaklığa avans 
alarak ödenir, Ortaklık bu ayansları kanuni ih
tiyatlar ve ödenmiş sermayenin % 6 sı çıktık
tan sonra safi kâr bakiyesi ile Hazineye iad-3 
eder. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul eednler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ortaklığın kuruluşunda Ha
zine tarafından taahhüdedilen hisselere karşılık 
olarak.: 

1. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
fiilen bulduğu petrollü arazi ile bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte sondajlar yapmak su
retiyle petrol aramakta bulunduğu sahalarda : 

a) Vücuda getirdiği her türlü tesisat ve 
sahip bulunduğu gayrimenkuller ve buralarda
ki mevcudat ve enstitüye ait sair haklar, 

b) Enstitüce yapılmış bilcümle arama mas
raf lariyle inkişaf ve istihsal sondajları açma 
masrafları, [Petrol bulunmadığı takdirde Ada
na (Hocalı) sahasında yapılan arama masraf
ları hariçtir.] 

2. Batman'da kurulmakta olan Rafineri 
için Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü bütçe
lerine konmuş bulunan ödeneklerden yapılan 
sarfiyatla iktisâbedilmiş olan bilcümle haklar 
ve menkul ve gayrimenkul mallarla tesisat vo 
bakiye tahsisat, 

3. Kurulmakta olan Batman Rafinerisi 
için İşletmeler Vekâleti Bütçesine 1954 yılı için 
konulan ödenek, 

Ortaklığa devredilir. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 

ALlCAN (Kocaeli) —.Efendim; bu maddenin 
üçüncü fıkrasına bir ilâve istirham ediyoruz : 

«1954 yılı için konulan ödenek ve mülkiye
ti Hazineye ait olup bu işe tahsis olunan arazi 
ortaklığa devredilir.» Rafineri için alınmış bir 
kısım arazi varmış. Bunları da ortaklığa dev
retmek salâhiyeti dolayısiyle böyle bir ilâveye 
lüzum vardır. -
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HÂDl HÜSMAN (îstanbul) — Ortaklık he

nüz mevcut değildir. Ortaklığa yetki verilmiş
tir. Kurulacak ortaklığa demek doğru olmaz mit 

ikincisi de kurulacak Ortaklığın Hükümet 
hissesine mahsuben verildiğinin de tasrih edil
mesi isabetli olmaz mı? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ EKREM ALlCAN (Devamla) — Bu 
esasen devredilen iktisadi kıymetler Hükümet his
sesine mahsubedilecektir. Bir heyet marifetiy
le tesbit edileceğine göre Hükümet, hissesi, bu 
ortaklığın içindeki miktar, meydana çıkarılacak
tır. Onun için (Ortaklığa devredilir) denmesi 
yerinde olur. 

REİS — Avni Başman. 
AVNI BAŞMAN (İzmir) — ikinci bentte 

«Batman'da kurulmakta olan rafineri için M. 
T. A. bütçelerine konmuş bulunan...* denilmek
tedir. Bu, kuş konmuş gibi garip bir tesir bı
rakmaktadır. Bu itibarla bu bentteki «Konmuş 
bulunan» tâbirinin «Konulmuş olan» şeklinde 
tashihini rica ediyorum. 

REÎS — Komisyon. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 

ALlCAN (Kocaeli) — Muvafık. 
REİS — Maddeyi tashihli olarak okuyoruz : 

MADDE 7. — Ortaklığın kuruluşunda Ha
zine tarafından taahhüdedilen hisselere karşı
lık olarak : 

1. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
fiilen bulduğu petrollü arazi ile bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte sondajlar yapmak su
retiyle petrol aramakta bulunduğu sahalarda : 

a) Vücuda getirdiği her türlü tesisat ve 
sahip bulunduğu gayrimenkuller ve buralarda
ki mevcudat ve enstitüye ait sair haklar, 

b) Enstitüce yapılmış bilcümle arama mas-
raflariyle inkişaf ve istihsal sondajları açma 
masrafları. [Petrol bulunmadığı takdirde Ada
na (Hocalı) sahasında yapılan arama masraf
ları hariçtir] 

2. Batman'da kurulmakta olan Rafineri 
için Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü bütçe
lerine konulmuş olan ödeneklerden yapılan sar
fiyatla iktisâbedilmiş olan bilcümle haklar ve 
menkul ve gayrmıenkul mallarla tesisat ve ba
kiye tahsisat, 

3. Kurulmakta olan Batman Rafinerisi içia 
işletmeler Vekâleti Bütçesine 1954 yılı için -ko-
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ıralan ödenek ve mülkiyeti Hazineye ait olup 
bu işe tahsis olunan arazi, 

Ortaklığa devredilir. 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 

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

MADDE 8. — Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsünün petrol aramaları, inkişaf ve istihsal 
sondajları dolayısiyle girişmiş olduğu taahhüt
lerle rafineri tesisi ile ilgili olarak akdedlmiş 
mukavelelerden mütevellit hak ve vecibelerin 
ifa ve tatbikini ortaklık deruhde eder. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 MADDE 9. — Petrol Kanunu hükümlerine 
tevfikan ayrılacak tükenme payı Ortaklığın fa
aliyet mevzulanna tahsis edilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Katul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ortaklığın yıllık safi kârı 
şu suretle dağıtılır : 

a) % 10 u ödenmiş sermaye tutarına va
rıncaya kadar âdi; 

b) % 5 i ödenmiş sermayenin % 25 ine 
varıncaya kadar fevkalâde ihtiyat akçesi ola
rak ayrılır. 

c) % 5 i esas mukavelenamede gösterile
cek şart ve esaslar dâhilinde idare meclisi baş
kan ve üyeleriyle genel müdür ve muavinleri
ne ve memur, hizmetli ve işçilerine aylık üc
retleri nispetinde ikramiye olarak dağıtılır. 

d) Bakiye, beher hisseye, hisse nominal 
kıymetinin % 10 unu tecavüz etmemek üzere 
temettü olarak tevzi edildikten sonra geri ka
lan miktardan gelecek yıl için (B) grupu his
selerinin ödnemiş kısmının % 6 temettüüne kar
şılık tefrik edilerek bakiyenin yeni petrol ame
liyelerine tahsis veya hissedarlara tevzii umu
mi heyet tarafından kararlaştırılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Katül edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Umurni heyet hisse sahiple
rinden kurudur. îster tamamen ister kısmen 
ödenmiş olsun her 50 hisseye sahip olanın veya 
bu miktar hisseyi temsil edenin umumi heyette 
bir rfcyi vardır. 50 hisseden fazlaya sahip olan
ların veya 50 hisseden fazlayi temsil edenlerin 
hiçbir tahdide tftbi olmaksızın beher 50 hisse 
için "bir oy fakları vardır. 

. 1954 0 : 1 
I REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok, 

reye arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ortaklığın umum müdürü 
İşletmeler Vekilinin teklifi üzerine Vekiller He
yetince tâyin olunur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — îdare Meclisi yedi kişiden 
terekkübeder. îdare meclisinin üç âzası âdi 
umumi heyet toplantısında (B) grupu hisse sa
hipleri tarafından seçilir. Diğer üç âzası İşlet
meler, Ekonomi ve Ticaret ve Maliye vekilleri
nin teklifi üzerine Vekiller Heyetince tâyin 
olunur. Umum müdür idare meclisinin tabiî âza-
sıdır. îdare Meclisi azaları üç yıllık bir devre 
için intihap ve tâyin olunurlar. Tekrar intihap 
ve tâyinleri caizdir. 

REÎS — Madde ile alâkalı bir ıtakrir var, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Yurt petrolleri Anonim Ortaklığı kanun 

lâyihasının Komisyonca 13 ncü madde olarak 
tadilen kabul olunan 14 ncü maddesinde derpiş 
olunan idare meclisi için gerekli evsafı haiz 
azalar sağlanabilmesi ımaksadiyle maddenin 
ilişikte gösterildiği şekilde tadilen kabul olun
masını arz ve rica ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Suat Başjol 

MaJdde 13. — îdare Meclisi yedi kişiden 
terekkübeder. îdare Meclisinin 3 âzası âdi 
umumi heyet toplantısında (B) gurubu hisse
leri tarafından seçilir. Diğer üç âzası İşletme
ler, Ekonomi ve Ticaret ve Maliye vekillerinin 
teklifi üzerine Vekiller Heyetinee tâyin olunur. 
îdare Meclisine yukarıda yazılı vekâletlerin 
memurlarından gerek naklen, gerek açıktan 
âza tâyin edilebileceği gibi, buralara asil vazi-
feleriyle ilgileri kesilmemek suretiyle memur
lardan da tâyin yapılabilir. 

Asıl vezifeleriyle ilgileri kesilmemek sure
tiyle tâyin olunacaklara verilecek ücret, kadro 
ücretinin üçte ikisini geçmemek üzere îcra Ve
killeri Heyetince tesbit olunur. 

[ îdare Meclisi azaları 3 yılirk bir devre için 
intiihap ve tâyin olunurlar. Tekrar inthap ve 
tâyinleri caizdir. 
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BEÎS \— Encümenin mütalâası var mı? 
MUVAKKAT EN. M. M. EKREM ALİCAN 

(Kocaeli): — Efendim yalnız (B grupu hisse
leri) ibaresinin « B gurupu hisse sahipleri » şek
linde düzeltilmesi kaydiyle bu takrire komisyon 
iştirak eder. 

'SUAT! BAŞOL (Zonguldak) — Evot ıben de 
•hu düzeltmeye iştirak ediyorum. 

REÎS j — Tashih edildiği şekilde tekrar oku
yoruz, 

MAD©E 18. — İdare Meclisi yedi kişiden 
terekkülbtder. İdare Meclisinin 3 âzası âdi uımü-
•mi heyet toplantısında (B) gurubu hisse sahip
leri taraflından seçilir. Diğer üç âzası İşletme
ler, Ekonomi ve Ticaret ve Maliye vekillerinin 
töklifi üzerine Vekiller Heyetince tâyin olunur. 
İdare Meclisine yukarda yazılı vekâletlerin 
memurlarımdan gerek naklen, gerek açıktan 
âza tâyin edilebileceği gibi, buralara asil vazi* 
feleriyle ilgileri 'kesilmemek suretiyle memur
lardan da tâyin yapılabilir. 

Asıl vjazifeleriyle ilgileri kesilmemek sure
tiyle tâyih olunacaklara verilecek ücret, kadro 
ücretinin îüçte ikisini geçmemek üzere İcra Ve
killeri Heyetince tes'bit olunur. 

İdare Meclisi azalan 3 yı^ık bir devre için 
intihap ve tâyin olunurlar. Tekrar intihap ve 
tâyinleri caizdir. 

REİS — Şimdi, takriri madde olarak oyu
nuza arz «diyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kalbıil edilmiştir. 

MADlfE 14. — Ortaklıkta iki murakıp bulu
nur. Murakıplar umumi heyet toplantısında 
biri (A) ıgrupu, diğeri (B) grupu hisse senetleri 
sahipleri tarafından iki yıllık bir devre için in-
tihabedilir. Murakıpların hak ve vazifeleri ay
nıdır. Murakıplar Ticaret Kanununa göre ifa-
siyle mükellef bulundukları işleri yaptıktan 
başka umumi heyetin tâyin edeceği şekilde ve 
muayyen fasılalarla raporlar yerirler. 
. RBlS |— Madde hakkında söz istiyen yok. 

Jfceyleriniae arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler..) (Kabul edilmiştir. 

MADEfE İS...— Ortaklığın umum müdürü ile 
îcra Vekilleri Heyeti karariyle tâyin edilecek 
idare malisi falarının ve murakıbın yüksek 
tahsil föı|nüş ve görevlerini muvaffakiyette 
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başarmak için gerekli meslekî, hukuki, malî, ik
tisadi ve tefknik bilgi ve tecrübe sahibi olmaları 
şarttır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Ortaklık ve bunun kuracağı 
ortaklıklar 1050, 2490, 3460 ve 3611 sayılı ka
nunlarla ek ve tadillerine ve Divanı Muhaseba
tın murakabesine tâbi olmadığı gibi memur ve 
müstahdemleri de 3656, 3659 ve 6245 sayılı ka
nunlarla ek ve tadilleri hükümlerine tâbi de
ğildir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Petrol kanun lâyihasinın oylama neticesini 
arz ediyorum : 

Lâyihanın oylamasına iştirak (273), kaJbül 
(256), ret 17, muamele tamamdır. Lâyihanın he
yeti umumiyesi kabul olunmuştur. 

Devam ediyoruz. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun (7) n«i 
maddesinde yazılı kıymet, hak ve masrafların 
tesbit, takdir ve devir muameleleri, Maliye, İş
letmeler vekâletleri, Maden Tetkik ve, Arama 
Enstitüsü ve Ortaklık tarafından seçilecek birer 
üyeden müteşekkil komisyon marifetiyle Ortak
lığın teşekkülünden itibaren en geç 90 gün için
de yapılır. 

Komisyon lüzumu kadar personel kullanabi
lir. Komisyonun ücret ve masraflariyle kulla
nacağı, personelin ücret ve masrafları Ortaklık
ça takdir ve tediye olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul «dilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanunu İcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın tümünü açık oyunuza arz «diyoi 
mm. 
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3. — Dahilî istihlâk Vergisi Kanunu ile bu. | 

kanuna müzeyyd 26 .V . 1934 tarihli ve 2448 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Maliye, Gümrük ve İnhisarlar 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/779) [1] 

REİS — Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 52 numarada 'bulunan Dahilî İstihlâk 
Vergisi Kanunu ile bu kanuna müzeyyel 26 . V . 
1934 tarihli ve 2448 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihasının diğer 
işlere takdimen müstaceliyetle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

" İşletmeler Vekili 
(Sıtkı Yırcalr • 

BEİS — Takdimen görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere 
.geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul 
edilmiştir. 

Teklifte müstacelen görüşülmesi istenmek
tedir. Kabul edenler... Etmiyenler... Müstaceli- { 
yetle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Dahilî ÎstiMâk Vergisi Kanunu ile bu kanuna 
müzeyyel 26. V . 1934 tarihli ve 2448 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 12 Haziran 1930 tarihli ve 
1718 sayılı Dahilî İstihlâk Vergisi Kanununun 
2414 sayılı Kanunla değişik ikinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 2. — Dâhildeki memhalardan istih
sal veya hariçten ithal edilen 270 hararet de
recesinden evvel takattur eden hafif yağları 
muhtevi tasfiye edilmemiş, temizlenmemiş, içe
risine katık ilâve edilmemiş tabiî ham akar ya
kıtları ve madenî yağları tasfiye, ta'thir sure
tiyle veya sair muamelelerle petrol mahsulleri 
istihsal edenlerden istihsal ettikleri İthalât 
Umumi Tarifesinin 695 numarasının «B» po
zisyonunda tarif edilen benzin ve benzerlerinin 
beher kilosu için 7,5 kuruş İstihlâk Resmi alı
nır.» 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 

[l j 208 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1718 sayılı Dahilî İstihlâk 
Vergisi Kanununa müzeyyel 26 . V . 1934 tarih
li ve 2448 sayılı Kanunun 'birinci maddesinin 
«A» işaretli fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«A) İthalât Umumi Tarifesinin 695 numa
rasının A/3 pozisyonunda yazılı maddelerden 
5 kuruş,» 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz 'ediyorum. KaJbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 'Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reye arz 'ediyorum. Ka-
hul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri 
memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz, İşletmeler Vekilinindir. 

İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 
(Balıkesir) — Efendim, bu üç kanunun kabulü 
suretiylo memleketimizdeki petrol araştırma, 
bulma, işletme ve rafineri açma bakımından tanı 
ve mükemmel bir eserin meydana gelmiş olduğu
na kanaat getirmiş bulunmaktayız. Biraz evvel 
bundan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi 
ifade etmiş idim. Fakat bu arada ilk söz aldı
ğım zaman ifade ettiğim gibi yirmi yıldan beri 
hakikaten bütün gayretlerini fikren, bedenen 
bu işe hasrederek bize bu kanunları bugün çı
karmak imkânını vermiş bulunan her türlü tek-
nisiyen arkaadşlara, işçilere ve onlara gayret ve 
emekleri geçmiş olan bütün vatandaşlarımıza 
burada teşekkür etmeyi bir vazife bilmekteyim. 
Buraya kadar gelmiş ve onların eseri olan bu 
neticeler bundan sonra bizim tedbirlerimizle, 
büyük hamlelerle genişleyip daha ileri bir ölçü
de ve müspet neticeler getirmesi bakımından ta
mamlanacaktır. Tekrar temenni ediyorum, bu iş, 
bütün memleketimiz için ileri, esaslı, hayırlı ve 
başarılı olsun! (Alkışlar) 

REİS — Lâyihanın tamamını açık oyunuza 
arz ediyorum. ;:.•••:: 
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4. — Türk Ceza Kanununun 161 nci mad

desinin son fıkrasının tadili ve bu maddeye bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Adli
ye Encümeni mazbatası (1/768) [1] 

RE t S — Bir takrir daha var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

meyanmda ve 28 nci sırada bulunan, Türk Ceza 
Kanununun 161 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun lâyihasının diğer işlere takdi-
men ve tercihan ve müstaceliyetle görüşülmesi
ne müsaade Duyurulmasını arz ve teklif ederim. 

Adliye Encümeni Reisi 
İzmir Mebusu 
Halil Özyörük 

REİS —• Takriri oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Takrir kabul edilmiş
tir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde, Adliye Vekili 
buyurun. 

Oylarını kullanmıyanlar, lütfen kullansınlar 
efendim. 

ADLÎYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-
DAĞ (Ankara) — Demokratik rejimin temel 
şartı olan neşir ve matbuat hürriyetinin suiisti
malini önlemek ve bizzat bu hürriyeti korumak 
mülâhazasiyle hazırlamış olduğumuz neşir yo-
l'iyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümlere mü
tedair kanun lâyihasmdaki maksat ve gayeye 
tamamiyle -muvazi olmak üzere Türk Ceza Ka
nununun 161 nci maddesinin son fıkrasının ta
dilini ve bu maddeye bir fıkra ilâvesini lüzum
lu ve zaruri görerek gerekli tadil lâyihasını ha
zırlayıp yüksek huzurunuza getirmiş bulunuyo
ruz. 

Çünkü, ancak hür matbuat iledir ki, demok
rasiler kökleşir, inkişaf eder, tenkid hakkına 
yer verilmiş ve âmme murakabesi tesis edilmiş 
olur. 

Bu itibarla mevzuatımıza evvelce şu veya bu 
sebeplerle ithal edilip de neşir ve matbuat hürri
yetinin hüsnüistimalini uzaktan veya yalandan 
kısmen dahi olsa gölgelendirecek mahiyette ad 
ve telâkkisi mümkün bulunan hüküm ve müey
yidelerin tadil ve ıslah edilmesi lüzumuna da 
inanmış bulunmaktayız, 

[1] 169 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Işıte bu sebepledir k'i, neşir ve matbuat hür

riyetinin istimalini sekteye uğratabileceğinden 
endişe ettiğimiz Türk Ceza Kanununun 161 nci 
maddesini gerektiği şekilde tadil ve ıslah ede
rek Yüksek Huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz. 

Şöyle ki : 
Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin 

birinci fıkrasına göre, harb esnasında âmmenin 
telâş ve heyecanını mucip olacak veya halkın 
maneviyatını kıracak veya düşman karşısında 
memleketin mukavemetini azaltacak şekilde 
asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müs
tenit havadis veya haberler yayılması veya 
nakledilmesi veya millî menfaatlere zarar ve
recek her hangi bir faaliyette bulunulması beş 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ceza
sını müstelzim olup maddenin diğer bent ve 
fıkraları ise cezayı derece derece müebbed ağır 
hapse kadar yükselten şiddet sebeplerini ihti
va etmekte ve dolayısiyle siyasi ve ayrıca ikti
sadi bozgunculuk cürümleri teorim edilmek
tedir. 

Bu maddede tarif ve tasrih edilen cürüm
ler sulh zamanında işlendiğinde, harb zama
nında işlenmeleri halinde tâyin edilecek ceza
nın yarısından dörtte üçüne kadarı indirilmek 
suretiyle yani mahkemenin takdirine göre en 
hafif şekilde asgari bir sene üç ay ağır hapis, 
ağır şekilde yedi buçuk sene ağır hapis ve 
şiddet sebebinin mevcudiyeti halinde ise müeb
bet ağır hapis cezası tâyin edileceğini âmir bu
lunan ve tadilimize esas olan son fıkra hük
mü, maddeye 1938 yılında 3531 sayılı Kanun
la ilâve edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bilhassa dikkat na
zarınıza arz ederim ki, âmmenin telâş ve heye
canını mucip olacak şekildeki asılsız, mübalâğa
lı veya keza âmmenin telâş ve heyecanını mucip 
olacak mahiyette maksadı mahsusa müstenit 
bir haber veya havadis neşir veya nakli suçu
nun sulh zamanında işlenmesine mürettep olan 
ceza bâzı hallerde 7,5 sene ağır hapis veya 
müebbet ağır hapis cezasını müstelzim bulun
maktadır. 

Matbuatımızı ziyadesiyle tedirgin ettiğin
de asla şüphemiz olmıyan ve cürüm ile ceza 
arasındaki nispeti âdile prensipini ve ceza kai
delerine uymıyan bu ağır müeyyideleri, tadil 
lâyihamızla bertaraf etmiş bulunuyoruz. Mat
buatımızın sahip olduğu tenkid ve murakabe 
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hakkının her türlü endişelerden âri olarak kul
lanılmasını yüksek bir vazife mahiyetinde mü
talâa etmekteyiz. 

Bundan başka son fıkrasının tatbik sahası
na giren ve çeşitli tatbikata ve tereddütlere 
meydan verdiğinden dolayı matbuatımızda hak
lı endişe yaratan bâzı cürümleri de ortadan 
kaldırmış bulunuyoruz. Maddeye ilâve ettiği
miz fıkra hükmü dikkatinize lâyiktir. Heyeti 
Âliyenizce malûm olduğu üzere 16] nci mad
dede yazılı olan cürümlerin sulh zamanında 
işlenmeleri halinde dahi bu nevi dâvaların As
kerî Ceza Kanununun 48 ve 58 nci ve Askerî 
Muhakeme Usulü Kanununun üçüncü maddele
ri gereğince Millî Müdafaa Vekilinin izniyle askerî 
mahkemelerde rüyeti icabetmektedir. Her ne 
kadar Basın Kanununun 1953 yılında -tadil edi
len 36 ncı maddesiyle matbuat vasıtasiyle iş
lenen bütün suçlardan dolayı faillerin, askerî 
eşhastan mâdut bulunmadıkları takdirde, mu
hakemelerin umumi mahkemelerde görüleceği 
temin edilmiş ise de, cürüm matbuat yoliyle iş-
lenmeyip de diğer bir vasıta ile veya âdiyen 
ika edildiğinde dâvayı rüyet salâhiyeti yine 
askerî mahkemeye ait olup binnetice bir kısım 
vatandaşlar hâkimi tabiîlerine bağlanmakta ve 
bir kısmı ise bu prensipin haricinde bırakıl
maktadırlar ki, aynı suçun muhtelif vasıtalarla 
veya âdiyen işlenmesi halinde kaza mercileri
nin tefrik edilmiş olması suretiyle hem içti
hatlarda tehalüf hâsıl olmakta ve hem de bir 
kısım vatandaşların hâkimi tabiîsinden ayrıl
ması gibi mühim , mahzurlar doğmaktadır. 

Maddeye ilâve etiğimiz bir fıkra hükmü ile 
arz ettiğim bu mahzurlar bertaraf edilerek izin 
müessesesi kaldırılmış ve hâkimi tabiîsinden 
ayrılmış olan vatandaş tabiî hâkimine iade edil
miş bulunmaktadır. 

Ayrıca neşir yoliyle veya radyo ile işle
necek bâzı cürümler hakkındaki kanun lâ
yihasının üçüncü maddesiyle olan müşabehet 
ve cürüm ikamda kullanılan vasıtaların hu
susiyeti de göz önünde tutularak şedit müeyyi
delerin yerine âdil ve nispetli cezalar ikame 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; mâruzâtıma son ve
rirken, bu hareketimizi, neşir ve matbuat hür
riyetinin tarsinine matuf teşebbüslerimizdeki 
samimiyetin, maksat ve gayemizin en kuvvet
li bir delili ve buhranı olarak kabul buymaca-
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cağınıza kani bulunuyor, yüksek tasvibinizi 
rica ediyorum. 

RBÎS — Oylama muamelesi nihayet bulmuş
tur. 

Lâyihanın heyeti umıumiyesi üzerinde, Köy
lü Partisi adına Cezmi Türk, 

Muhlis Tümay. 
Buyurun Cezmi Türk. 
OEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Sayın Bakan bu 

kanunun üzerinde konuşurken, neşir yıolu ile ve 
radyo ile işlenen suçların ön propagandasını 
yapmaya başlamamış olsalardı, Türlk Ceza Ka-
anumunum ] 61 nci maddesini tadil eden bu ka
nunini maddesi üzerinde konuşmak niyetinde 
({eğildim. 

Bu kanun vesilesiyle, bundan sonra getirilip 
tedvin edileceği anlaşılan kanunun propagan
dasını maalesef yapmış bulundular ve bunu 
demokratik zihniyete bağlıyarak bu kanundaki 
tadil zihniyetini bundan sonra gelecek kanun-. 
daki zihniyete 'muvazi olarak göstermek istedi
ler. 

Şimdiden arz etmek isterim İki, hu İkamın 
ta dilindeki zihniyetle bahis buyurdukları bun
dan sonra, gelecek olan kanun tadili arasındaki 
zihniyet yekdiğeri ile muvazi değildir, tamı a -
imiyle ımütehaittir, aksi istikamette bir zihniye
ti ifade etmektedir. Kendilerinden (bu zihniye
tin yekdiğeri ile ahenksizlik ve •muvazenesizli
ği bildikleri için telifibeyn etmiş sadedinde 
cılkıp beyanda bulundular. Bu tarz beyanları, 
kanunlarımrzı bu tarz takdim, Parlâmento usul
lerine, müeyyidelerine intibak etse dahi kamu
nu bu şekilde çıkartmak suretiyle iktifa etme
mek lâzımdır. 

Kamun geldiği zaman da fırsat ve imkâın bu
lursak arz edeceğim. Bakama arz ederim ki bu 
kanun tasarısı ile hazırlamış oldukları 'diğer ka
nun tasarısı arasında ne zihniyet baJkiımımdan, 
ne hukulk esasları bakımımdan, ne adalet .esas
ları 'bakımımdan hiçbir alâ/ka ve münasebet 
yoktur. Veçhi 'münasebetleri, nokta i hareket
lerimden itibaren yekdiğerindem tekaütlerinden 
başka bir şey değildir. Onun için 161 nci mad
denin tadilimde çok geç kalmışlardır. Aslen so
yu sopu ve neşemi itibariyle Faşist usulü ese il 
ol a u Ceza Kanunumda 1938 modasına uyularak 
Nazi Metotlarına göre teşditler yapılmıştı. On
dan sonra geniş tatbikat sahası bulmuş oklu-
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ğundaıı Demokrat Parti iktidarı devrinde 161 
nci Madde de fazla tatbik edilmek istendi, tat
bikatı suiistimale uğratıldı, o derecede iki as
kerî m^hJkemelere sevkolunam vatandaşlar dahi 
askerî Inahlkeraıelerden fiilen beraet kararı ala
rak taihliisi giriban ettiler. Şimdi şedit tatbika
tında dahi askerî hakimlerin vicdanlarını taz
yik ettiği anlaşılan bu maddeleri, .intakı hak 
olarak (kaldırmaları iyi bir şeydir. Fakat şu da 
muhakfciaktiî" ki bu, çok gecikmiştir. Gecikmiş 
olmasuna rağmen bu kanunla onu telâfiye çalış-
tıkları üçjin, milletimiz gibi kanaatkar olarak, 
ıkendüıeirâıe teşekkür ediyoruz. Ama Ibu teşek-
kürümfz bundan sonra tedvinine çalıştıkları 
kanunla alâkalı değildir. Çünkü ı» kanun bu ka
nunun itamaımen tersine, aynı zamanda demok
rat zihniyetlerle taban tabana zıt olarak tanzim 
edilmîş] bir kanundur. Burada Bakanın bu ka
nunla (İtoeki kanun . arasında esbabı muvazat 
bulması, samimî kelimesin!! kullanmasına rağ
men, samimî değildir. 

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlar, 161 nci madde ,esas hükümleri iti
bariyle Ceza Kanunu ilk kabul edildiği za
man, bu rakam altında Ceza Kanununda mev
cut bir hüküm idi. Madde İtalyan Ceza Kanu
nundan tercüme değil, lüzum üzerine tesis şek
linde maddeye ilâve edilmişti. Maddenin esas 
unsurlairı; (Hilafı hakikat efkârı müheyyiç neş
riyat yiapmak, yalan havadis yaymak şeklinde 
yazılmış hususları ihtiva eden bir madde idi. 

Sonj*a 1933 senesinde bu madde ihtiyacı kar
şılamadığı için, suç unsurlarını tevsi ve cezayı 
artırani bir tadil Hükümet tarafından getirile
rek m^dde çok geniş bir tadile tâbi tutulmuş
tur. Tajtsilâtma girişmiyeceğim, bu 161 nci mad
deyi ihjtiva eden suç şartları o zamanki tadilde 
de mevcuttu. Yalnız, fark bu maddenin tatbiki 
harb zamanına hasredilmişti. Ondan sonra 1938 
senesinde, harb zamanında işlenmiş bulunan bu 
suçlanıl sulh zamanında işlenebileceği düşünü
lerek, maddedeki suç unsurları ve ceza miktarı 
tesbit edilmeksizin, atıf yapılmak suretiyle, 
harb zamanında işlenen suçları sulh zamanındı 
işlenirse, kaydiyle cezanın yarıdan dörtte üçe 
düşürüleceği şeklinde bir hüküm sevkedildi. 
Halen hükümet tarafından Meclise sunulmuş ve 
komisyonun tetkikinden geçmiş bulunan bugün
kü tadjl şekli sadece harb zamanında işlenen 
suça atıf şekliyle mevcut bulunan ^suçun mad-
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[ desinin naklinden ibarettir. Yalnız suçun saha

sı nispeten daraltılmış ve bir kısım suçlar mad
deye alınmamıştır. Cezalar ağır hapis iken hap
se çevrilmiştir. Maznunlar askerî mahkemelere 
sevkedilirken bu yeni teklifle umumi mahkeme
lere şevki kabul edilmiştir. Esasen geçen sene 
bu aylarda bu gibi suçların matbuat mensupla
rı tarafından işlenmesi halinde umumi mahke
melere şevki kabul olunmuştur. 

Şimdi bu hayırlı teşebbüsün, geç de olsa, 
yapılmış olmasını yine takdirle karşılamak 
icabeder. 

Yalnız bu mâruzâtımdan sonra bu kanun, 
matbuatta alâkalar uyandırdı, makaleler yazıl
dı. Bu arada sayın ve içimizde mebus olarak 
bulunan bir zat, «Ağızlara kilit vuruluyor» şek
linde ifadede bulunarak bu maddenin bir mak
sadı mahsusla sevkedildiğini, Hükümet tarafın
dan getirileceği metindeki suç unsurlarının ele 
alınarak, bunların karanlık maksatlar, hususi 
maksatlarla, particilik zihniyeti ile kullanılaca
ğını ileri sürmüştür. 

, Bendenizin başta safhaların geçirdiği tadil 
arz ettiğim bu maddedeki suç unsurlarından 
maksadı mahsus ile neşriyat ve millî menfaat
lere dokunan suç unsurları, yeni getirilmiş suç 
unsurları değildir. 

1933 te tadilen gelen ve 1938 de tadilen ka
bul edilen ve bugüne kadar bu şekilde devam 
eden suç unsurlarıdır. Binaenaleyh, bu şekilde 
makale yazan başyazar, o zaman da mebus bu
lunduğuna göre bu unsuru ihtiva eden kanuna 
kendisi bizzat rey vermiş ve muvafakatini bil
dirmiş olacaktır. Bu itibarla bu şekildeki yazı 
ile atfedilen kötü niyeti, kanunun getirilmesin
den dolayı Hükümete değil, bu makaleyi ilham 
eden fikre, niyet ve maksada atfetmek daha ye
rinde olur. 

Bu ciheti bu şekilde arz ettikten sonra, mad
dede noksan gördüğüm bir noktaya ilişmek isti
yorum. 161 nci maddenin, harb zamanında işle
necek suçlara taallûk eden kısmı, ilk fıkrada 
mevcut hükmün tekrarıdır. Yeni bir teklif de
ğildir. Sadece, maddenin ilk fıkrasında mevzu 
suç unsurlarının, sulh zamanında işlenmesi ha
line vuzuh vermiştir. 

Meselâ; (sulh zamanında âmmenin telâş ve 
heyecanını mucip olacak şekilde asılsız müba
lâğalı veya maksadı mahsusa müstenit hava-
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dis veya haber yayan veya nakleden veya millî 
menfaatlere zarar verecek her hangi bir faaliyet
te bulunan kimse) demiştir. 

Eski maddede bu gibi suçlar bir yabancı ile 
iştirak halinde işlenecek olursa cezası artırı
lırdı. Bu kere bu teşdit hükmü kaldırılmıştır. 

Kanaatime göre bu yanlıştır. Madde noksan
lık ifade etmektedir. Çünkü hilafı hakikat 
havadisin neşri, mübalâğalı olarak aksettiril-
mesi, efkârda heyecan uyandırması, ekseriyetle 
yabancılarla anlaşarak işlenebilecek suç mhiye-
tinde telâkki edilebilir ve o zaman millî menfa
atlere fazla zarar vermiş olabilir. 

Bu itibarla bu suçlar, sulh zamanında ,bile 
olsa bir ecnebi ile anlaşma halinde bunun teş
dit sebebi olarak kabulünü rica ederim. ikinci 
maddenin müzakeresi geldiği zaman bunun na
zarı dikkate alınmasını rica ediyorum. 

REİS — Hamdi Orhon. 
HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlar; 161 nci madde üzerinde dört yıldan 
beri uzun münakaşalar cereyan etmiştir. Hatır
larsınız ki, bu 161 nci maddenin kaldırılması 
için buraya bir teklif getirmiştik ve yine uzun 
müzakerelerden sonra reddedilmişti. 

Şimdi bu 161 nci maddenin tadili ile yeni ne 
getirilmektedir?. Bendeniz bunu tebarüz ettir
mek isterim. 

Yine hatırlarsınız ki Nadir Nadi arkadaşım
la beraber, bu 161 nci maddede temas edilen ba
lsın suçlarının askerî mahkemelerden alınarak 
kendi tabiî mahkemelerinde muhakeme edilmesi 
için bir kanun teklifinde bulunmuştuk, Basın 
Kanununun 36 nci maddesidir, kabul edilmiştir. 

Şimdi yapılan nedir?. 
Arkadaşlar, bir defa Vekil Beyin burada bu 

kanunu müdafaası sadedinde dermeyan ettiği 
mütalâalar, bundan sonra gelen kanunun mucip 
sebeplerini hazırlayış mahiyetinde olduğu için, 
bu 161 nci madde ile alâkası yoktur. 

161 nci madde iki unsurdan müteşekkildir. 
Birincisi, harb zamanında işlenen suçlar, ikincisi 
sulh zamanında işlenen suçlar. • Benden evvel 
konuşan arkadaşımın arz ettiği.gibi tbu, esas 
İtalyan eza Kanununda yer almamıştır, sonra
dan eklenmiştir. Harb zamanında olan kısmı 
ipka edilmekte, sulh zamanında olan kısmı da 
kaldırılmamaktaıdır. Yapılan nedir? Vekilin-, 
lâyihanın bunun memlekette rahatlık yarataca-
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j ğı, basına bir ferahlık vereeeşi hakkındaki ımü-

talâlariyle hükmün ipka edilmesi arasında bü
yük tezat vardır. Çünlkü 161 nci 'maddenin 2 
nci fıkrası sulh zamanında işlenen suçları oldu
ğu gibi ipka etmektedir. Yapılan tek şey şu
dur ; askerî mahkemeden almakta, tabiî mah
kemesine vermektedir; bu bir. İkincisi; cezalar
da bâzı tahfifler yapılmaktadır. Bundan ihanet
tir. Binaenaleyh 161 nci maddeyi tadil ediyo
ruz, getiriyoruz, basın hürriyetine bu suretle 
Ibir genişlik veriyoruz esbabı mucibesiyle bu
günkü hükmün bu şekilde getirilmesi tezattır. 
Arkadaşlar; hatırlarsınız ilim heyeti bu mad
deyi prensibi itibariyle antidemokratik bulmuş
tur ve demiştir k i ; sulh zamanında 161 nci 
maddenin ikinci fıkrasının hukuki izahı yoktur, 
,antidem!Oikratiktir, binaenaleyh kanundan tama
men çıkarılması lâzımdır. Yapılan bu değildir. 

Bence meselenin hazin alan tarafı şudur : 
Bundan sonra gelecek olan Basın Kanununa bu 
lâyiha basamak yapılmak • istenirim ektedir. Sulh 
zamanındaki fıkra çıkarılırsa bir hizmet yapıl-
ımış olur, aksi halde bir şey yapılmış olmaz. 

REİS — Arif Hikmet Paımukoğlu. 
ARİF HİKMET PAMTJKOĞLU (Giresun) 

— Muhterem .arkadaşlar, 161 nci madde, ilk 
tasarı halindeki şekliyle, İkinci Cihan Harbine 
hemen takadüm eden yıllarda, harb zamanın
da tatbik edilmek üzere Millî Müdafaa Bakan
lığı tarafından derpiş edilen tedbirleri ihtiva 
etmekte idi. 

'Sonradan tasarı müzakere safhasında iken 
aynı fiillerin, millî menfaatleri haleldar etmesi, 
millî mukavemeti kırması hasebiyle, sulh zama
nında da suç olarak maddeye ilâvesi derpiş 
edilmiştir. Yaptığım tetkikata nazaran bu ilâ
veden de, onu teklif eden yetkili Bakanlık 
haberdar edilmemiştir. Benden evvel konuşan 
arkadaşın da teharüz ettirdiği veçhile, İkinci 
Cihan Harbinden biraz evvel mevzuatımıza 
girmiş olan bu madde İtalyan mevzuatından 
'alınmıştır. Mucip sebep olarak da - artık -her 
keşçe bililinen bir hakikat olduğu için söylen
mesine bile lüzum yoktur - Adalet Komisyonun
da, Bakanla birlikte gelen hâkim arkadaşları
mız : Atatürk'ün dediği gibi, (Artık harb hu
dutlarda ordular arasında olmamaktadır; hattı 
müdafaa yok sathı müdafaa var!) fehvasıaıca 
ımilletin görünür görünmez bütün kuvvetleri-

I nin çarpışması dolayısiyle böyle bir hükmün 
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hazar için de sevk edilmesinin zaruri olduğuna 
işaret: ettiler. 

'Bu; mevzu ile alâkalı olan Bakanlık hakika
ten vazifesini yapmış ve hazer için hüküm sevk 
etmemiştir. Hatırı hayale gelmemiş bir tedbiri 
ihmal i ettiği için Fransa'da General Periler'nin 
Ayan (Meclisince nasıl mahkûm edildiği hatır
lardadır. Her halde bunu nazarı dikkate alır
ken hjarb zamanında mı tatbik edilir, sulh za-
manınjda mı tatbik edilir? Noktası, teferruatına 
kadar,! Millî Müdafaa Vekâletince ve onun ilgili 
dairelerince göz önünde tutulmuştur. Bu noktai 
nazarı: aynen kabul edersek meselenin mahiyeti 
büsbütün değişmektedir. Şöyleki : Harb, bi-
milletin görünür, görünmez güçlerinin çarpış
masından ibaretse (ki öyledir) o halde bütün 
suçlar | harb zamanında da, sulh zamanında da 
Ceza kanununun şümulünden çıkarak 161 nci 
maddejnin içine dercedilmiş oluyor demektir. 
Böyle | bir iddiada bulunmak hukuki (Concep-
tion) la olduğu kadar mantıkla da telif edile
mez. Kaldı ki} Askerî Ceza Kanununun 58 nci 
maddeci mucibince 161 nci madde de dâhil ol
duğu halde tatbik edecek yetkili mahkeme as
kerî niahkemedir. Binaenaleyh işin bir de bu 
cephecjen mütalâası mevzuubahistir. Oraya da 
biraz temas edeceğiz. Evvelce neşir yoliyle ay
nı suçlar işlenilince, askerî mahkemelerin yet
kisine i tâbi olunuyordu. Geçen sene bir tadille 
bu tebjaiyet ref'edildi. Adalet Vekili, demokra
sinin elsası olan müsavatı sağlamak emeliyle 
içindeki bu ulvi hissi tatmin etmek gayesiyle.. 
kavlenj de aynı suçlar işlenilince bunların tabii 
mahkemelerce rüyet edilmesini arzu ettiği için, 
bu tasarıyı Yüksek Huzurunuza getirmiş olu
yorlar.; Bunu elbette memnuniyetle karşılarız. 
Hiç şüphe yok, bu tedbir Anayasanın ruhuna 
uygundur. Malûmu âliniz olduğu veçhile, Ana
yasanın 83 ncü maddesi, (Hiçbir kimse kanu
nen tâM olduğu mahkemeden başka bir mahke
meye (jelp ve sevk olunamaz) hükmünü taşı
m a k t a ^ . Esasen şu hükme aykırı olan ve bu
güne l^adar devam eden vaziyetin de tashihi 
icabederdi. Gecikilmiş olsa dahi, bunu tekrar 
ediyorum, memnuniyetle karşılarız. Anayasanın 
bir karlunla tadil ve ilga edilemiyeceği ve Ana
yasaya | aykırı kanun çıkarılamıyacağı malûm 
bulundjığuna göre, Anayasanın bu âmir hük 
müne (riayetin zaruri olduğunu münakaşasız 
teslim etmek gerekir. 
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faatlerini korur. Askerî Ceza Kanunu ise hu
susidir. Umumi ceza kanununda yer alan hü
kümlerin askerî ceza mahkemelerince rüyeti 
lehinde bu komisyonda sadece şu mütalâa ileri 
sürülmüştü : Askerî Usul Kanunu dâvanın 
süratle intacına elverişlidir. Bu itibarla 58 nci 
madde dolayısiyle bu maddeye atıf yaptı. 155, 
158, 161 nci maddeler, askerî mahkemenin yet
kisine girer. Güzel, çok iyi ama, 161 nci madde 
hangi ceza kanununda yer almıştır? Umumi 
ceza kanununda! Binaenaleyh kanun vâzıı, 
10nun şu son 1938 deki tadil ile mevzuutımıza 
girmesinden evvel, sadece umumi ve ta;biî mah
kemelerde niyetini âmir hükümleri derpiş et
miştir. Niçin askerî ceza kanununa bunu devre
diyoruz? Anayasa muvacehesinde de bu nokta 
fevkalâde mühimdir. Tatbikatını gerek «ski 

I iktidar ve gerekse yeni iktidar zamanında gör-
[' dük; bu ıstıralbı hissettik, öne sürülen iddia ve 

tek sebep, usul hakkmda kolaylık bahşedermiş. 
Ben itiraz ettim, bir hukukçu arkadaşıma ceva
ben (ismi lâzımdeğil, prensip üzerindeyiz) de
dim ki, eğer mesele sadece usul ise, umumi ceza 
kanununa veya usule ilâve ederiz mesele halle
dilmiş olur. Bu arkadaş o zaman iki usul ol
maz dedim. Ben bu iki usul ceza kanununda 
mevcut ya! Birisi hazarda diğeri de seferde 
tatbik edilen iki usul vardır dedim. Suçu işli-
yen, asker olsun, sivil olsun, askerî mahkeme
nin huzuruna çıkıp da ayrı usule tâbi tutulu
yorsa neden aynı şartlarla umumi ımahkemenin 
huzuruna çıkmasın? Buna mâni ne gibi bir se-
fbep öne sürülebilir ? Esasen mâkul bir sebep de 
'olamaz. Çüukü içimizde sivil mahkemelerin 
askerî mahkemelerden daha dun vaziyette ol
duğunu düşünen hiçbir arkadaş yoktur. Bilgi
sizlik mevzuuibahis olamaz. Vatanperverlik dâ
vasında da bir fark elbette mevzubahis olamaz. 
Kaldı k i teminat yönünden askerî mahkeme 
umumi mahkemelere nazaran hiç şüphesiz daha 
dun durumdadır. 

-Mahkeme teşkilâtından, kaza teşkilâtından 
umulan tek gaye şudur : Adaleti gereği gibi 
tecelli etitirmek! Niçin bu doğru yoldan gitmi
yoruz? Aslında harb zamanına şâmil olan arz 
ettiğim usulleri kullanıyoruz. Bu doğru değil
dir. Neden sulh zamanında da böyle bir tedbiri 
derpiş etmiş bulunuyoruz? Arkadaşlar bunu 

I anlamak son derecede müşküldür. Nihayet fco-
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misyonda söylene söyleme çok zayıf bir mucip 
s'e'beple mesele ortaya konabildi. Görülüyor ki 
şimdi de bunun üzerinde uzun boylu münakaşa 
etmek hakikaten vahidir. Bu noktada şimdilik 
bu kadarla iktifa etmeyi tercih ederim. 

Muhterem arkadaşlar, maddenin sulh zama
nına mütaallik olan kısımlarının, (esasen Ada
let Bakanımız komisyonda ifade buyurdular) 
cezalarını bir az şiddetli görmüşler ve onları 
ıbir parça tahfif etmek arzusiyle bu tasarıyı 
sevk etmişler. Güzel, güzel ama tasarıda neden 
3 türlü suç mevzubahis edilmiştir? 

Birincisi; Sulh zamanında âmmenin, telâş ve 
[heyecanını mucip olacak şekilde asılsız, müba
lâğalı havadis ve haber neşretmek, 

îkneisi; kasdı mahsusa müstenit haber ve 
havadise yaymak, 

Üçüncüsü; millî menfaatlere-zarar verecek 
her hangi bir faaliyette bulunmak. 

Sayın Adalet Bakanı komisyonda öğleden 
evvelki celsede, «arkadaşların haklı olan itiraz
ları karşısında, öğleden sonraki celseye gelme
den evvel, arkadaşlarımı topladım, komisyon
daki sayın arkadaşlarımın itirazlarını göz önü
ne aldım, haklı oldukları neticesine vardım, 
hakikaten, kasdı mahsus başlı başına bir suç 
değildir, onun için, zühul vâki olmuş, tashihi 
yerinde olur.» dedi. Böyle mühim bir kanun, 
161 nci madde gibi ağır bir hükmü ihtiva eden 
bir kanun, Adalet Bakanının, önceden riyaset 
ettiği, hazırladığı, meşgul olduğu bir sürü ar
kadaşlarının nazarı dikkatini celbetmemiş mi, 
inceden inceye tetkik edilmemiş mi ki, arkadaş
ların itirazı olunca, zühul vâki olduğunu söy
lüyor? Sonra arkasından başka bir arkadaşın, 
ismi lâzım değil, efendim, bu da müstakil bir 
suç olabilir müdafaasını üzerime alıyorum, de
mesi üzerine Bakanın kabul ettim demek sure
tiyle kasdı mahsusun müstakil suç olduğu yo
lundaki evvelki noktai nazarını tekrar kabul
lenmesi çok acıdır arkadaşlar! 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale,) — 
Böyle bir şey olmadı efendim... 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 
— Gelir burada konuşursunuz. 

Şu vaziyet de açıkça gösteriyor ki, arka
daşlar, önce Adalet Bakam üç suç tesbit et-
mi, sonradan ikiye indirmiştir. Yeniden üçün
cüyü yerine arkadaşlarımızın benimsemesi üze-
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I rine, maalesef üçe çıkarmıştır. O zaman Ada

let Bakanının yanında bulunan Adalet Komis
yonu Sözcüsü arkadaşımızın müdahalesi üzeri
ne maddenin olduğu gibi bırakılması ve fakat 
gerakçe metninde maddeye bir atıf yapılarak, 
«umumi menaf ie zarar veren; âmmenin telâşını mu
cip olan» şeklinde hükme bağlanması tesbit edil
di. Ama bunun madde metninde değil, sadece 
esbabı mucibeye derci öne sürüldüğü için, ge
rekçenin değil, madde metninin mühim oldu
ğunu kaydederim. 

Bunun üzerinde durmıyacağım, zira yarın 
tatbikatta, elbette ki, hâkim esbabı mucibeye 
değil madde metnine bakacak ve hükmü bun
dan istihraç edecektir, bunda hiç kimsenin 
şüphesi yoktur! Hüsnüniyet mevcut ise, başka 
bir kasıt yoksa, sarahatin metinde yer alması 
zaruridir. 

Şimdi arkadaşlar ;bir kasdı mahsus hali mad
de metninde mevcuttur, bu hüküm aşağı yu
karı 1938 tadilinde de mevcuttu. O zamanki 
zabıtları tetkik ettim, hiçbir itiraza uğramamış
tır. Metin .olduğu gibi reye arz edilmiştir. Ama 
şimdi, benim zihnimi bir şey kurcalıyor. Aynı 
hükümleri daha ağır bir şekilde ihtiva eden 
eski maddeyi acaba niçin değiştirmek istiyor
lar. İşte asıl ele alınacak nokta budur. Yukar
da arz ettiğim müstakil suç evvelce müstakil 
değil umumi hükümlere atfedilmişti. Bu nok
ta fevkalâde mühimdir. Hele seçim arifesin
de bunun büyük ehemmiyeti vardır. Ne demek 
isteniyor? Kasdı mahsus kelimesi üzerinde dur
duk. Eski hukukçu arkadaşlardan biri komis
yonda «efendim, taammüden katil yok mu? İş
te taammüt kasdı mahsustur.» dedi. Arkadaş
lar, taammüt esasen mânevi bir unsurdur ve 
kasdı şiddetlendirecek bir sebeptir, kaseli 
mahsus olamaz. Kasdı mahsus olsa olsa, benim 
nâçiz kanaatimce şu olur : (Bakana da bir 
misalle, bunu komisyonda sormuştum.) Beıi 
öyle bir duruma vâkıf oldum ki; memleketimi, 
milletimi hakikaten bu durumdan vikaye sa
dedinde, kendi sahama dâhil bulunduğu için, 
elimi vicdanıma koyarak ve vatandaşlık vazi
femi ifa için, bir haber yaydım veya yazı yaz
dım. Bu, hakikatin tâ kendisi ise, hakikati 
yüzde yüz ifade ediyorsa suç teşkil eder mi, 
etmez mi? Dedim. Adalet Bakanı öğleden ev
velki celsede buna cevap vermedi, ikinci eelse-

I de ısrar ettim, kalkmak üzere iken; evet, he-
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ye cam umumiyi ve telâşı dair ise eder, dedi. 

Ben de kendisine haklı olarak sordum, o 
halde lütfediniz, şu matbuat hürriyeti nerede 
kaldı ifade ediniz, dedim. Tabiî bu soru cevap
sız kaldı arkadaşlar! 

Düşününüz bir kere, bir memlekette umumi 
efkâr hiç şüphesiz ki. hele demokratik rejim
lerde rejimin temelidir. Nasıl oluyor da hakika
ti ifade eden bir yazı bir haber veya havadisi 
nakleden b'ir kimse bu ağır ceza müeyyidelerine 
tâbi tutuyor? Bu anlaşılır şey değildir! Bu gi
bi durumlarda haber yanlışsa veya mübalâğalı 
ise ve hakikaten kötü bir kasıt mevcutsa amen
na, buna diyeceğim yok, cezayı teşdit dahi ede
lim. Ama hakikatsa ve hakikatin ta kendisi 'ise 
l)iı haber veya yazı niçin ceza müeyyidesi altın
da olsun? Olacaksa, o halde matbuat hürriyeti 
nerede kalır? îşte bence asıl mühim olan budur. 
Tasavvur buyurun; bunun için de komisyonda 
tek bir misal öne sürüldü. Bence bu misal de 
yerinde değildir; kanaatimce bu misal aksi tezi 
ispat eder. O misal şudur: Bir zamanlar Rus 
hududunda tahşidat vardır diye birisi bir haber 
çıkarmış. Ağızdan ağıza 'intikal etmiş ve umumi 
bir heyecan yaratmış, işte bu kastı mahsus ola
bilirmiş! Burada kastı mahsus vardır. Binaen
aleyh bu kanunun müeyyidesi elbette harekete 
geçer deniyor. 

Ama aksi de varit olmaz mı? Bu, bir görüş
tür. Hakikati ifade etmişse kastı mahnus var
dır diyebilirmiyiz ? Olabilirya Hükümet ma
kamları bu hâdiseyi geç haber almışlardır, o 
zamanki Başbakan veya alâkalı Bakan seya
hattedir veya hastadır, bu haller olabilir. Mem
leketin menfaati bunun haber verilmesini ge
rektiriyorsa niçin bu hareket suç sayılsın. Bu, 
memleketin nef'ine hareket değil midir? 

Bu düşüncede olan arkadaşlarımıza daha 
dün memleketimizde sepkeden bir misali zikre
delim : 

Bilryorsunuz îkinci Cihan Harbinde memle
ketimizde birtakım mmtakaları tahliye ett'ik, 
Trakya gibi, hattâ İstanbul'daki kıymetli evra
kı, kıymetli mevaddı Anadolu'ya naklettik, hat
tâ Ankara 'dakileri de. Bunlar umumi heyecanı 
mucip hususlar değil midir? Fakat ağır müeyyi
deyi gerektiren hususlar mıdır? 

Biraz daha arkaya gidelim, Atatürk Anka
ra'da B. M. Meclisinde cok müşkül durumda 
ikon en sert tartışmalar cereyan ederken kordip

lomatiğe resepsiyon tertip ediyor, davet ediyor. 
Ama kendisi çizmeleri çekiyor, burnumuzun di
binde bulunan düşmana karşı koşuyor ve aşağı 
yukarı durum bu şekilde ıslah ediliyor. Türk 
umumi efkârı kurtuluş ümidi olarak Atatürk'e 
bakarken onun kendi davetinde bulunmayışın
dan telâge düşmez mi? 

Şimdi bu bizzat Atatürk tarafından yapıl
mış bir hareket, suç telâkki edilebilir mi? Böyle 
zaruretler olabilir. Bundan da memleketin yük
sek menfaatlerini düşünmek lâzımdır. Muhak
kak kötü niyeti düşünmek doğru değildir. Kastı 
mahsus. Ne demek? Umumi kasıt mevcut. îkin
ci bir kasıt aramaya, vatandaştan şüphelenmeye 
ne lüzum var? Bunun ölçüsü, kıstası yoktur. 
Zaten hakiki kastın da ölçüsü yoktur. Hatayı 
adlî tekerrür edip duruyorsa bu ölçüsüzlükten
dir. 

Bir de hususi kasıt aramak hakikaten bu du
rumu son derece tavik eder ve işin içinden çı
kılmaz bir hale sokar. 

Atatürk, davetinde, ev sahibi olduğu halde 
resepsiyonda bulunmadı? Acaba ne oldu? Acaba 
bu haberin işaası o anda umumi heyecanı tah
rik etmez mi? Ederse suç mu olur? Allah göster
mesin yarın b'ir harb olursa umumi efkâra belki 
de memleketin menfaati -namına yanlış haberler 
neşredeceğiz. Belki resmî organlar bile bile 
onları işaa edecekler. Onlar için de, efendim, 
kasdi mahsus var, bu Ceza Kanununun içine 
girmesi lâzımdır mı diyeceğiz?, tşleri niçin bir 
cepheden tetkik ediyoruz da umumi cepheden 
tetkik etmiyoruz?. îçimizde şüphe mi var, bir
birimizden mi şüphe ediyoruz?. Bunun cevabını 
vermek pekâlâ kabildir. Hükümetin vazifesi işto 
bunlara mâni olmaktadır. 

Sonra, burada demin Adalet Bakanı, komü 
nizm tahrikatı için yapılan neşriyattan falan 
bahis buyurdular. Ama Sayın Başbakan geçen
lerde bunun aksini söylediler. Hem de bu kür
süden söylediler. Aldığımız şiddetli tedbirler neti
cesinde artık bu komünizm cereyanına mâni ol
duk ve bundan haz duyduk, bu işin şiddeti ar
tık izale edilmiştir, dediler. Başbakan böyle söy
lüyor, Adalet Bakanı başka deliller ortaya atı
yor ve aksini ifade ediyor. Hangisine inanalım? 
Orta yerde bütün bunlardan başka üzerinde du
rulması ieabeden başka bir püf noktası var. 
Bilirsiniz arkadaşlar istisnasız bütün harblerde 
bu gibi haberler daima yayılmıştır. En ileri de-
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mokratik hattâ Common Low sistemini tetkik 
eden İngiltere'de ChurchüTin müteaddit defa 
gazetelere akseden beyanatı benim gibi hepini
zin malûmudur. Dünkerk'ten sonra Londra işgal 
edilmek tehlikesi içindedir. Churchill diyor ki : 
Size hiçbir şey va'id etmiyorum, yalnız ıstırap 
va'dediyorum....! Bu haberler halkı istilâ tehli
kesi ile telâşa sevketmez mi?. 

Bundan daha ziyade halkı heyecana düşü
ren - bilhassa Başbakanın ifadesi olarak - ha
ber, havadis olabilir mi? Elbette olamaz. Bilmi
yorum, §u hal, açıkça ifade etmek icabederse, 
demokratik zihniyetle telifi gayrikabil bir du
rum yaratır. Şu tasarı vatandaşların hürriyeti
ni tahdit ve takyit ediyor. Yalnız vatandaşların 
bir taraflı olarak hürriyetleri tahdid ediliyor. 
Binaenaleyh gönül isterdi ki, hakikaten bu de
mokratik anlayışla sevkedilmiş ise yalnız idare \ 
edilenlerin değil, bir parça da idare edenlerin I 
hürriyetleri, yetkileri tahdit edilmiş olsun. Bu j 
kanunla veya bir başkasiyle bu tedbir de der
piş edilmiş olsaydı elbette o zaman canü gönül-
den Adalet Vekilini alkışlardım. Demokrasi ı 
müsavat rejimidir diyoruz. İdare edilenlerin j 
hürriyetlerine şimdiye kadar vurulan cendere 
dışında idare edenlere de kısmen olsun aynı tak
yit nişanesi vurulmalı idi. Bu hususta hiçbir şey 
yapamamak prensipse bu nasıl demokratik te
lâkki olabilir?. Buna sadece, haklı olarak an
tidemokratik denilebilir. Adalet Vekili bunun 
yanında Anayasanın emrettiği Bakanların Salâ
hiyetlerine ve Mesuliyetlerine ait olan Kanunu 
da gider ayak çırpıştırıverseydi iyi olurdu. Dört 
senelik devrede gördük ki tahdide uğrıyan hür
riyetler sadece idare edilenlerinkidir. İdare 
edenlerinkine ise; asla ve kat 'a dokunulmaz. Bu 
anlayış demokratik bir telâkki değildir. Bu iti
barla onu kısmen tahfif etmek, sadedinde iki 
takrir sunuyorum. Hiç değilse bunları kabul 
buyurmanızı rica ediyorum. Hazara taallûk et
mek üzere sunduğum bir önerge ile kaza yetki
sinin fıkraya değil maddeye şâmil bir hüküm ol
masını istiyorum. 

İkinci önergem; ispat hakkının tanınmasına 
mütaalliktir. İspat hakkı muhakkak tanınmalı
dır arkadaşlar! Meselâ ben dış siyaset hakkın
da, faraza bir haber geldi kulağıma. Her gün 
yerli yabancı birçok gazeteler muhtelif haberler 
yaymaktadır. Faraza bir gazetede okusam ve 
onun üzerine bir yazı yazsam ve desem ki, - Ma- | 
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etmekliğimiz nasip olmıyan dış siyasetimiz hak
kında umumi siyaset şemasını çizerek istiklâl ba
kamından Hariciyeye «yerimiz neresidir» menfa
atlerimiz tam mânasiyle sağlanmış mıdır, diye 
sorsam. O vakit «gel bakalım buraya, sen bu 
makaleyi nasıl yazarsın. Sen şu müeyyideye tâ-
bisin» diyecekler. Ben bunu vesaik ve delillerle 
ispat edeceğim dersen; «Sen ispat edersin ama 
ahaliyi de heyecana şevkettin, senin bu neşri
yatta kastı mahsusun var» diyeceklerdir. Suç 
olmadığı sabit hakikati yazdığımı biliyorum. Ya
hut vatandaş olarak matbuat hürriyetimi kul-

[ landım. 

| «Kullandın; fakat kasdı mahsusun var. Dış
işleri Vekilinin durumunu bir parça tezelzüle 
uğratmak istiyorsun» diyecekler. Bu olmaz ar
kadaşlar. 

Bunu önlemek için hakikaten ispat hakkını 
tanımak lâzımdır, ve yerindedir. 

REİS.— Açık oyların neticesini arz ediyo
rum. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kanun 
lâyihasına (248) oy verilmiş ve (248) oyla ka
bul edilmiştir. 

Dahilî İstihlâk Vergisi Kanunu ile bu kanu
na müzeyyel 26 . V . 1934 tarihli ve 2448 sayılı 
kanun lâyihasına (276) oy verilmiştir, muame
le tamamdır. Kanun (276) oyla ka.bul edilmiş
tir. 

Komisyon Sözcüsü Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, Yüksek Huzurunuza getirilen 
bu tadil teklifinin hangi maksadı temin için ge
tirilmiş olduğunu kısaca arz edeyim : 

Birincisi; eski 1'61 nci maddede izin alınma
sı mecburiyeti vardı. Bu hükümle kaldırılmış
tır. İkinci olarak, cezalar hafifletilmiştir. Üçün
cü olarak vatandaşın sulh zamanında işlenen 
bir suçtan dolayı askerî mahkemede muhakeme 
edilmesi doğru görülmiyerek hâkimi tabiî 
olan adlî mahkemelere iade edilmiştir. Dördün
cüsü de, sulh zamanında işlenen' cürümlere ait 
fıkranın tarzı tahriri de ıslah edilmiştir. Çün
kü, harb zamanında işlenen bâzı fiiller vardır 
ki, bunların sulhe zamanında işlenmesi müm
kün değildir. Bu itibarla bu hükmün maddede 
bulunması kanun tekniği bakımından doğru gö
rülmedi. 
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Bu hususları arz ettikten sonra burada muh

terem arkadaşlarımın, ileri sürdükleri fikirlere 
kısaca arzı cevap edeceğim. 

Cezmi Türk arkadaşımız, kanun teklifini 
esas itibariyle tasvibetmekle beraber, bunu ik
tidara yeni bir hücum vesilesi yaptılar, dedi
ler ki, «Faşist italyan Kanununun hükümleri 
aynen alınmış ve devam ettirilmektedir.» Her 
şeyden evvel şunu arz etmek isterim ki, İtalyan 
Ceza Kanunu «Faşist italyan Kanunu» diye tav
sif edilecek bir kanjın değildir, italyan Ceza 
Kanunu bir hukuk abidesidir, bütün dün
ya ceza kanunlarına örnek olmuş bir kanundur. 
Faşist devrinde bunun bâzı kısımları değiştiril
miştir. italyan Ceza Kanunu hakikaten bir ce
za abidesidir. 

161 nci maddeye gelince; Cezmi Türk arka
daşımız dediler ki, «italyan Ceza Kanununda 
yoktur.» Bu ifade yerinde değildir. Bu hüküm, 
italya Ceza Kanununda vardır. Bu madde ital
yan Ceza Kanununun 656 ncı maddesi hükmü
ne tekabül eder. O italyan Ceza Kanununun 656 
ncı maddesinde denilmektedir ki, (Âmme men
faatini ihlâl edecek mahiyette mübalâğalı, ta-
rafgirane haberler yayan kimse şu kadar para 
ile cezalandırılır..) 

Yani italyan Ceza Kanununda 161 nci mad
de hükmü mevcuttur. Yalnız bizim bu kanun 
vesilesiyle tadilini teklif ettiğimiz son fıkra hü
kümleri orada yoktur. Bu hükümler eski ikti
dar zamanında 1938 senesinde yapılan bir ilâ-
vei tesis suretiyle bizim Ceza Kanunumuzda yer 
almış bulunmaktadır. Aslı italyan Ceza Kanu
nunda mevcut olan bu hüküm, ilâve suretiyle 
genişletilmiştir. 

Muhlis Tümay arkadaşımız esas itibariyle 
teklifi tasvibetmekle beraber genişletilmesi hu
susunda bâzı tekliflerde bulundular. Bu teklif
ler maddelere taallûk etliği için maddelerin mü
zakeresi sırasında komisyonun noktai nazarım 
Yüksek Heyetinize arz edeceğiz. 

Hamdi Bey kardeşimiz de aynı şekilde, tek
lif getiren Hükümetin hareketini muvafık bul
makla beraber bunun da az olduğu maddenkı 
tamamen kaldırılması yolunda mütalâa serdettı-
ler ve dediler ki, harb zamanında işlenen suç
ların da muhakemesi askerî mahkemelerde ol
masın, sivil mahkemelerde rüyet edilsin. 

Arkadaşlar, harb zamanında işlenen suçla
rın ki, bunlar birinci fıkrada yazılı olan fii! 
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I lerdir. Bunlar, askerî mahkemelerde görülecek 

bir suç mahiyetkidedirler.. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Ben böyle 

bir şey söylemedim. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Devamla) — Öyb 

ise ben yanlış anlamışım. 
Muhterem arkadaşlar, müsaade ederseniz 

161 nci maddenin birinci fıkrasına giren suçla
rı okuyayım, bu mütalâalarım Arif Hikmet Pa-
mukoğlu arkadaşımızın bu maddedeki bütün 
suçların sivil mahkemelerde görülmesi hususun
daki takrirlerine cevap teşkil edtcektir. Bakımz 
arkadaşlar, 161 nci ma.İdedeki fiiler nelerdir : 

(ıHar"b esnasında âmmenin telâş ve heyeca
nını mucip olacak veya halkın maneviyatını 
kıracak veya düşman karşısında memleketin 
mukavemetini azaltacak şekilde asılsız, müba
lâğalı ve maksadı mahsusa müstenit havadis 
ve haberleri yayan veya nakleden, millî men
faate zarar verecek her hangi bir faaliyette bu
lunan kimse 5 seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezasiyle czalandırılır.) 

G-örülüyor ki arkadaşlar, bu tecrim edilen 
fiiller tamamen harb zamanında 'memleketin 
düşman karşısında mukavemetini kıracak, mu-
kavemetini azaltacak, memleketin hayati men
faatlerine taallûk eden fiillerdir. Yüksek He
yetin malûmudur k i ; harb fevkalâde bir hal
dir. O zamanlarda idarei örfiye ilân edilir. 
Bütün rejim askerî otoriteye inkılâbeder. Bu 
bakımdan harb zamanında işlenen bu gibi fi
illeri işliyenlerin süratle cezalandırılmaları 
umumi hükümlerden ayrılarak askerî mahkeme
lerde muhakeme edilmek suretiyle süratle ce
zalandırmak memleketin selâmeti, emniyeti ve 
bekası bakımından zaruridir. Bu gibi mühim 
fiillerin asıl hakiki mahkemesi askerî mahke
melerdir. Sivil mahkemelere alınması esasen, 
buradaki suçun mahiyeti bakımından, katiyen 
doğru değildir. Komisyonumuz da bu kanaat. 
ve inanca vararak, ekseriyetle bu teklifi red
detmiştir. Ve bu ret kararımızın igayet isa
betli olduğu kanaatindeyiz. Çünkü burada her 
şeyden evvel vatan müdafaası mevzuubahistir. 
Vatan menfaati ile fert menfaatini karşı kar-
ışıya koyarsak elbette ki vatan menafiini düşün
mek ve ona göre hüküm sevk etmek mecburiye
tindeyiz. 

Arif Hikmet Bey arkadaşımız birçok uzun 
I mütalâalar serd etti, misaller verdi. Fakat bun-
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ların ekserisi maddelere taallûk etmektedir. 
Maddelerin müzakeresi yapıldığı zaman bunla
ra gerek Adliye Vekili ve gerekse komisyon 
ayrı ayrı cevap verecektir. 

Yalnız bendeniz bir noktaya işaret edeceğim. 
Verdiği misallerin kanun teklifi ile hiçbir ilgisi 
yoktur. Her şeyden evvel şunu arz etmek iste
rim burada, bu maddede tecritti edilen fiiller, 
yani haberler, havadisler, âmmenin telâş ve he
yecanını mucip olacak fiilerdir. Âmmenin te
lâş ve heyecanını mucip olacak; vaziyet ise mü
him haberlere taallûk eder. Dediler ki : «Rah
metli Atatürk bir davet yapsa ve kendisi buna 
icabet etmese ve bir gazeteci de bunu gazete
sinde neşretse idi gazeteeiye ceza mı verecek
tik?» Bu misalin madde ile bir alâkası yoktur. 
Maddede âmmenin telâş ve heyacanını mucip 
olacak fiiller cezalandırılmaktadır. 

İkinci olarak ÇörçiPden misal verdiler: 
«Oörçil İngiltere tehlikededir, size bundan son
ra hiçjbir şey vadedemem, daima ıstırap ve he
yecan ve felâket vadediyorum, diye ıbeyanat 
vermişti, bunu nakletmek suç mu olacak?» de
diler. Bunun da madde ile alâkası yoktur. Çün
kü burada âmmenin telâş ve heyecanını mucip 
olacak yalan haber ve havadis neşri mevzuuha-
histir. Çörçil o zaman İngiltere'nin mukadde
ratına taallûk eden resmî bir beyan yapmıştı 
ve bunu da bütün İngiliz gazeteleri ve radyo
ları neşretmişler di. Resmî bir beyan, bir Dev
let adamının beyanı olduktan sonra bunu neş
retmek bu maddenin cezalandıracağı fiillerle 
alâkalı değildir. Bu maddenin maksadı tama
men başkadır. Bu madde maksadı mahsusla âm
meyi telâş ve heyecana (düşürmek için uydur
ma haber veya havadisin neşrini cezalandır
maktadır. Bu itibarla, doğru haberlerin neşri 
heyecan verici de olsa bu madde ile ilgili de
ğildir, cezalandırilamaz. 

Yine Arif Hikmet Pamukoğlu arkadaşımız 
maddedeki maksadı mahsus tâbirine itiraz etti
ler. Dediler ki, Ceza Kanununda «kasıt» var
dır. Buradaki maksadı mahsus tâbiri fuzulidir, 
yerinde kullanılmamıştır. Ceza Kanunundaki 
kasıt, umumi cürüm işleme kastıdır. Buradaki 
maksadı mahsus da âmmeyi telâş ve heyecana 
düşürmek için yalan halber veya havadis neş
ri mevzuubahistlr. Yani buradaki maddenin 
unsuru «maksadı mahsusla âmmenin telâş ve 
heyecanını mucip olacak neşriyatın yapılması» 
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[ dır. Bu bakımdan Umumi Ceza Kanunundaki 

hükümle buradaki «maksadı mahsus» un hiçbir 
: alâkası yoktur. Bu noktadan da mütalâalarm-
I da isabet yoktur. (îerekçede bu cihet izah edil

miştir. Sözü uzatmadan bu kadarla kesiyorum. 
Maddelerin müzakeresi sırasında diğer icabe-
den cevapları komisyon namına arz edeceğim . 

I REİS — Türkiye Köylü Partisi Meclis Cru-
])U namına Gezini Türk. 

TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ MECLİS GU-
RUPU ADINA CEZMİ TÜRK (Seyhan) — 
Efendim, maalesef sözler ihtilâf ediyor; huzu
runuzu sık sık tasdi etmek zaruretinde kalaca
ğımız anlaşılıyor. 

Bu kürsü çok Adalet komisyonları sözcüle
rini dinlemiştir ve çok Adalet Komsiyonu söz
cülerinden antidemokratik hükümlerin müda
faasını da dinlemiştir. Biz alışık olmadığımız 

I için garip gelmektedir. Sayın Müfid Erkuyum-
cu'ya arz edeyim ki bir milletvekili olarak 
buraya .geldiğim zaman ilk işim yukardaki kü
tüphanenin fihristini şöyle bir süzmek oldu. 

I Millet haklarını korumak için bâzı yeni mük-
tesebata ihtiyaç olduğunu da bu suretle öğren

dim. Bu arada hukuk müktesebatı da başta gel
mekte idi. 

Faşist kanunu demeyi mesnedsiz ve sebep
siz olarak söylemek âdetim değildir ve hele bu
nu bir parti sözcüsü olarak söylemekten büsbü-

| tün tevahhuş ederim. Fakat kendileri gayet ko
layca katagorik olarak reddettiler ve faşist ka
nunu değildir, dediler. Zaten çok kıymetli ze
vat da bu vadide beyanda bulundular. Bâzı 
hukuk müntesipleri de İstanbul gazetelerinde 
bu yolda neşriyat yaptılar. Fakat söylenenlere 
değil, vakıalara, eserlere kıymet yermek doğru 
olur 

İtalyan Ceza Kanununu yukarda tetkik ettim. 
Arzu buyurulursa fotokopisini de kendilerine gös
terebilirim. Bu İtalyan Faşist Ceza Kanununun 
mukaddemesinde Alfredo Recco'nun sözleri var
dır. Bunlar İtalik harflerle basılmıştır. Faşiz-

I m in ilk hukuk eseri âbidesi olarak nakledil
miş bulunmaktadır. Onun için o kanunun bir 
faşizm âbidesi olduğunu ben söylemedim. O 
ifade Alfredo Recco'nun sözleridir. Bu metin 
o kitapta mevcuttur ve yukarıda durmaktadır. 

Bizim kanunumuza gelince; bizim kanunu
muzun ana hükümleri de maalesef bu kanun-

J dan alınmış. Faşizm İtalya'nın kuruluşu bizim 
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Cumhuriyetin kuruluşundan önce cereyan et
miş ve bizim ilk İtalyan Ceza Kanununu me
haz .alanlarımız bu eserleri neşretmiş bulmuş
lardı. Bu madde İtalyan Ceza Kanununda var
mış; demişim, ben böyle bir şey demedim. 1938 
senesindeki faşist usul yetmedi de Nazi usulü
ne gidildiğini, zamanın siyasilerinin tuluat ola
rak getirdiklerini, zamanın adamlarının esbabı 
muoibesiyle müdafaa ederek bunu kanunlarımı
zın arasına soktuğunu söyledim. İtalyan Ceza 
Kanununda köyle bir ağır hükmün bulunduğu
nu ispat ederlerse, ki ispat kendilerine düşer, 
bendeniz yeni bir şey öğrenmiş olurum. Sayın, 
komisyon .sözcüsünün ondan sonraki beyanları 
üzetinde durmak istemiyorum. Bu geçmiş de
virlerde bu kürsüye çıkmış Adalet sözcüleri gi
bi değil de 19 ncu asırdaki militarizmayı mü
dafaa ettiler. 

REİS — Komisyon. 
ADLİYE ENCÜMENİ ADİNA MÜFİT ER-

KUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, 
ben Cezmi Türk arkadaşımı hakikaten çok sever ve 
takdir ederim. Kıymetli bir arkadaştır, iyi tet-
kikat yapmaktadır, hazırlanmadan kürsüye gel
memekledir, hakikaten büyük hasletleri vardır. 
Ama müsaade buyursunlar da, kendileri doktor 
olduklarına göre hukuka ait bahisleri hukukçu
lar kadar bilmiyeceklerini tasdik etsinler. Bunu 
kendilerinin kemallerinden beklerim. 

Arkadaşlar, İtalyan Ceza Kanunu, bütün 
dünya milletlerine örnek teşkil eden bir hukuk 
abidesidir. Bu, bütün milletlerce ve ceza âlimle
rinde kabul edilmiştir. Evet, İtalyan Ceza Kanu
nu faşist idare zamanında bâzı tadiller görmüş
tür. Fakat bu tadiller bu eserin hukuk âbidesi 
olarak tanınması yolundaki görüşü ortadan kal
dırmaz. Bugün dünyanın her tarafında bu ka
nun örnek olarak alınmaktadır. Esasen dünyaca 
tanınmış Garo gibi Tegor âlimleri İtalyandır ve 
bunlar bütün ceza mevzuatı esaslarını teşkil 
eden prensipleri ortaya koymuşlardır. Ben arz 
ettim ve dedim ki bu, İtalyan Ceza Kanununun 
656 ncı maddesinde mevcuttur. Yalnız 1938 sene
sinde eski iktidar zamanında, son fıkra tesis 
yoliyle bu maddeye ilâve edilmiştir, dedim. 

Binaenaleyh aramızda bu mevzu bakımından 
biri ihtilâf mevcut değildir. Nihayet ben kendi
lerine aynı şeyleri söyledim, yalnız İtalyan Ce
za Kanununda mevcut olmıyan bu hükmü son
radan koymuşlar veya yapmışlar diye Hamdi 

arkadaşımın bir fikir beyan ettiler. Hayır bu 
madde de İtalyan Ceza Kanununde mevcuttur. 

Bizini yaptığımız eski ağır hükmü hafiflet
mek ve vatandaşın en tabiî mahkemesi olan 
umumi mahkemeye yitmesini temin etmekten 
ibarettir. Kanun eski iktidar zamanında yapıl
mıştır. Demek ki, o zamanın ihtiyacı bunu iea-
bettirmiş. Biz de bu ağır hükmü hafifletmiş ve 
bâzı yanlışlıkları düzeltmiş oluyoruz. 

Son beyanlarına da kısaca cevap vereyim : 
Arkadaşlar, ben burada inanmadığım bir dâvayı 
müdafaa etmekten çekinirim. Nihayet bir hu
kukçu olduğumu ve ileride, istikbalde burada 
zapta geçen bu ifadelerimin beni lekeliyeeeğini 
daima hatırda tutarak hukuk prensiplerine ay
kırı tezi müdafaa edersem benim hukukçu vas
fımın ne olacağını elbette takdir ederim. Bu 
itibarla politika yapıyorlar şeklindeki mütalâa
ları da katiyen yersizdir. Ben burada Adalet 
Komisyonunun vazifeli bir üyesi olarak vazife
mi yapıyorum. Ve inanmadığım bir dâvaya kati
yen evet diyecek karakterde bir arkadaşınız deği
lim. Bunu da arz etmekle sözlerime nihayet veriyo
rum. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, di
ğer iki noktada müevvelen anlaşmış bulunuyo
ruz. Üstünde durmıyacağım. Çünkü sarih be
yanıma mukabelede bulunmadılar. Başında böy
le bir mukaddeme yoktur, demediler. 

Doktor olmaklığım bir suçsa maalesef dok
torum. Doktorluğum- hukuku tetkik etmekliği-
ıne mâni değildir, kabul etsinler. Yalnız huku
ki bir mütalâa olarak arz edeyim ki : İtalyan 
nazariyatı ile mevzuatı başka şeydir, İtalyan 
ceza kanunları başka şeydir. İtalyanlar (crimi-
nologia) sahasında yüksektirler ama, İtalya'
yı çok az bilen bir arkadaşınız olarak arz ede
yim ki, ceza hukukunda çok geridedirler. 

Efkârı âliye, medeni hürriyetler, ulvi hür
riyetler... Ulvi hürriyetler diye ayırıyorum, 
çünkü bunun maalesef süfli hürriyetler diye
bileceğimiz kısmı da vardır, tenasüli hürri
yetler gibi. Organik hürriyetler de vardır. U1-' 
vi hürriyetler : Söz hürriyeti, basm hürriyeti. 
vesairedir. Arkadaşlarımız bütün bu hürriyet
leri ve hu kışımı bırakıp yalnız criminologia 
esaslarını örnek almışlardır. İtalya'da bu doğ
rudur. Çünkü 19 ncu yüz yılda İtalya'da ci
nayetler, gasıplar almış yürümüş, bu sebeple ora
da ceza hukuku bu yönden tekâmül etmiştir; 
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Harbe yok mâruz memleketlerin harb cerahi-
sinde büyük tekâmül göstermesi gibi. işle bu 
sebeple İtalya'da bu kısım tekâmül etmiş, fa
kat basma ait hrums için örnek alacak şekle 
yükselememiştir. Bunları birbirine karıştır
mak da doğru değildir. Binaenaleyh bunları 
bu muhalledat içinde kabul etmeye, bir Türk 
vatandaşı olarak, rıza gösteremem. Milliyeti
ni, milletini hepiniz gibi seven bir arkadaşınız 
olarak arz edeyim : Lombrozo Türkleri karak
ter; tip ve fizyonomi bakımından kaatil ti
pinde göstermek suretiyle bunu bütün dünya
ya ilmî eserleri içinde ilân etmiştir. Bu eserin 
orijinali yukarda mevcuttur. Türkleri, kaatil 
tipindedir, diye ilân etmiş olan bir adamın 
eserine nazaran ceza nazariyatını, kirimino-
lojyasmı ele alıp bunu muhallet bir eser ola-

1954 0 : 2 
rak kabul ettirmek mümkün değildir. Bende
niz onun yanında, bizim kültür sahamıza gir
mediği için pek mûtat olarak mütalâa etmedi
ğimiz ingiliz, Amerikan Kirimonojya müesse
selerinin, mevzuatının ve nazariyatının da bu
lunduğunu bilmekteyim. Onun için sadece kiri-
monolojya sahasında ve bâzı Avrupa'lılarm 
fikirleri yanında italyan ceza nazariyatını mu
hallet bulabilirler. Bendeniz Lomrozo nesille
rinin mektebi olan bu ceza nazariyatını, bir 
Türk çocuğu olarak, kabul edemem. Sonra be
yanlarımız sarihtir, ikimizi de dinlediniz, vak
tiniz olursa yukarda mevcut mehazleri de tet
kik edebilirsiniz. 

RElS — Vakit geçmiştir. Saat 15 te topla
nılmak üzere Celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,45 

!>&<( 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,06 

RElS •=— ReisveMli Tevfik îleri 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Sedat Baran (Çorum) 

RElS —• Yoklama yapacağız. 
(Giresun mebuslarına kadar yoklama yapıl

dı.) 
REİS — Türk Oeza Kanununun 161 nci mad

desinin son fıkrasının tadili ve bu maddeye bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihasının tümü üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz efendim. 

Haindi Orhon? Yok. 
Halil özyörüık. 

. • ADDlYE En. R E M HALİL ÖZ YÖRÜK (iz
mir) — Muhterem arkadaşlar, italyan Ceza 
Kanununun ilmî değer ve kıymeti hakkında bir
az evvelki Celsede cereyaaı eden müzalkerelere 
ve münakaşalara ikarışımak istemedim, istemi
yorum. Çünkü, bir eserin ilmî değer ve 'kıyme
tinin izahı, lıukulk sahasında çok geniş bir bil
giye ihtiyaç massettirir. Vukufu ilmim buna mü
sait oılmadığı için bundan tevakki ediyorum. 
(Soldan bravo sesleri). Yalnız diğer 'hususlar 
(hakkımda Adliye Vekili arkadaşımız gereken 

izahlarda bulundular. Ben münhasıran bir iki 
noktaya cevap vermekle iktifa edeceğim. 

Bunun bir tanesi, Arif Hikmet Pamukoğlu 
arkadaşımızın 161 nci maddedeki maksadı mah
susu tâbirine ilişmiş olmasıdır. Maksadı mahsu
su, 'bir suç ikaı için mevcudiyeti zaruri olan 
kasıtla karıştırmış olduklarını görüyorum. 

ıMalûmu âliniz bir suçun tekevvünü için iki 
unsurun mevcudiyeti lâzımdır, bu Ibir müteari-
fedir : Sübjektif ve objektif unsurlar. Sübjek
tif unsur kasıt, objektif unsur ise efali icraiye-
dir. Bunlar suçun tekevvünü için (mevcudiyeti 
lâzım ve zaruri olan unsurlardır. Ancak, bun
lardan gayrı bir suçun saikı, sebebi vardır. 

Şimdi, sübjektif unsur olan kasıt nedir? 
Bir fiili memnuu işlemek iradesi. Yani âmme
min telâş ve heyecanını mucip bir haberi, bu 
mahiyette olduğunu bildiği halde, neticesini 
düşünmeksizin yaymak .keyfiyetidir. Bu kasıt
tır, efali icraiye de tekevvün .etmiş ve suç vü
cut bulmuştur. Bunun haricinde bir de saiki 
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cürüıjn olmak üzere bir kasdı mahsusla işlen
mesi i keyfiyeti vardır. O nedir? 

(Esasen âmmenin ıtelâş ve heyecanını ımucip 
olma|ı; veya millî menfaatlere zarar vermek ve 
umuıjıi bir heyecan tevl'idetmek Ikasdiyle hare
ket ejtıme kaziyesi vardır. 'Bu, kasdı mahsustur. 
Yani I suçun tekevvünü için sübjektif ve objek
tif unsurlardan gayrı olarak böyle bir netice^ 
yi taıjnaımen istihsal edebilmek maksadiyle ha
reketle geçmek ve bu kasıt altında suçu işlemek 
keyfiyeti var. Maksadı mahsus budur. Onun 
için peza Kanunumuzun bâzı maddelerinde bu 
ıma'ksjadı mahsus tâbiri sureti mahsusada Ikul-
lamlıjııştır. Çünkü o asıl kasıttan tamamen ayrı 
ve sdçun saikı aslisidir. Bir kimse bir haberle 
(yalajn veya sahih her ne olursa olsun) zama
nın icabını nazara alarak memlekette vatandaş
lar ürerinde büyük bir tesir yaratacak ve umu
mun Itelâş ve heyecanını mucip olacak, halkı 
ayaklandıracak mahiyette 'bir suçu bililtizam 
yapaj*; bir de onun vehametini düşünür, akıbe
tini ıjdrak eder, bundan tevakki eder veya hiç 
'düşülmeden tesadüfen (yani kasıt yine mevcut
tur) jsuçu işler, haberi yayar ama neticenin bu 
olacakını düşünmez; düşünse de böyle vehamet 
kesb^deceğini teyakkun etmez ve bunu iltizam 
ediyajr değildir. Peşinen böyle bir neticeyi is
tihsal etmek maksadiyle suçu işledi mi mak
sadı ^nahsus budur. Binaenaleyh kanunun mad-
desinjdeki kasdı mahsus tâbiri bililtizam kul-
Iani'lı$iTştır ve bu gibi hallerde o suçun tekev
vünü! için mevcudiyeti zaruri olan bir unsur
dur. | 

Bin hususta başkaca izahat vermeye lüzum 
>görmjüyorum, çünkü mesele açıktır. 

Yjalnız, arkadaşıım yine bir noktada ısrar et
tiler,] dediler k i ; «hu meselede ispat iddiasını 
fcabut etmek lâzıımgelir.» 

Arkadaşlar, ispatla müdafaa ayrı şeylerdir. 
Burajla âmme hukukunu ızrar eden, İbir şahsa 
ımuzajf olan, maksadı mahsusla islenmiş bir suç 
mahiyetini iktisabeden ibir fiil mevcuttur. Her 
hâdisede, suçlu sanılan kimsenin müdafaa hak
kı v4rdır. Bu, gayet tâibiîdir. Binaenaleyh suç
lu hajkkını müdafaa eder, niçin yaptığını meşru 
göstejrmek için gereken izahatı verir. Bu suret
le dej suçlu teberrî etmek ister. Bu bir müdafaa 
meselesidir. Her ispatta "bir müdafaa vardir. 
fakai her müdafaada Hbir isbat yoktur. Onun 
için i'öbat edilecek meseleler muayyen hallere 
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maksurdur. îsbatla müdafaayı birbirine karış-
tırmamaik lâzımdır. 

Sonra; 161 nci maddenin değinen şeklini 
antidemokratik 'bulduklarını söylüyorlar. Niçin 
antidemokratiktir, bunu söylemiyorlar. Antide
mokratiktir diye vasıflandırılan 'bir kanunun 
o hususta tatbik edeceği krıteryümü, formülü 
îlim Heyeti teabit etmiş bulunuyordu. Bu mu
cibi münakaşa 'olabilir. Yani bu formül tatbik 
edldiği zamandamıyız ve âmme haklarını lü
zumsuz yere tahdideden bir hal mi mevcuttur? 
Böyle bir hal mutasavver mi? Ne oluyor, umu
mu telâş ve heyecana verecek bir haber mi ya
yınlanıyor? Bu hareketler meşru mu? Ve bu 
hareketler basın hürriyeti 'dediğimiz mefhumla 
'bağdaşamıyacak bir vaziyette midir, böyle mi 
mütalâa etmek lâzımdır? Bağdaşamaz, niçin? 
Matbuat hürriyeti dediğimiz zaman nihayet 
diğer hürriyetler gibi (bu hürriyetin elbette hu
dut ve şümulü muayyendir. Binaenaleyh o hu
dut tecavüz edildi mi buna kanun müdahale 
eder. Çünkü 'burada artık hürriyet mevzuu ba
his değildir, bir başkasının hürriyeti zedelen
miş, hırpalanmıştır. Eğer hürriyetten maksat 
kayıtsız, şartsız ve hudutsuz 'bir harekettir diye 
düşünülüyorsa böyle bir hürriyet hiçbir yerde 
yoktur. 

Sonra, ibu tasan ile de onun İbir alâkasını 
görmüyorum. Böyle bir mesele mevzuu bahis 

.değildir. 161 nci madde, eski şekliyle nazara 
alınırsa, daha fazla suç unsurları mevcuttu. Bunu 
taksir etmiş, azaltmış ve dedikleri gibi şikâyeti 
mucip olan unsurlar tecrit edilerek bu basit 
şekle ifrağ edilmiştir. Binaenaleyh burada 
antidemokratik bir unsur olmadığı gibi, mat
buat hürriyetini tahdit eden hiçbir vasıf ve 
mahiyet de düşünülemez. Arz 'ettiğim gilbi mat
buat hürriyeti kayıtsız, şartsız ve hudutsuz de
ğildir. Böyle bir hürriyeti zaten kimse düşüne
mez. Düşünülemediği içindir ki burada matbu
at hürriyetinden bahsederken bu 161 nci mad
denin antidemokratik veya hürriyeti tahdit 
edici mahiyette telâkki edilmesini izah etmeleri 
bakımından bizim söyliyecek bir sözümüz yok
tur. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlar, Türk Ceza Kanununun 
161 nci maddesinin sulh zamanına ait olan ikin
ci fıkrası İtalyan Ceza Kanununun aslından 
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alındığı sözcü arkadaşım söylemeseydi, ben bu ta
sarı üzerinde konuşmayacaktım. 

ADALET EN. SÖZCÜSÜ MÜFÎT ERKU-
YUMCTT (Balıkesir) — Öyle bir şey sövleme-
• ditil: 

MEÜMtiT KÂMİL &ORAN (Devamla) — 
İtalyan Ceza Kanununun 656 ncı maddesinin 
tercümesini aynen okuyorum. ; 

Âmmenin nizamını ihlâl edecek mahiyette 
asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müs
tenit havadis veya haber yayan kimse, fiili daha 
ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, üç aya ka
dar hafif hapis cezası veya üç bin liraya kadar 
hafif para cezası ile cezalandırılır.) 

Tek parti devrinde tatbik edilen Ceza Kanu
nunun 548 nci maddesini okuyorum: «Her kim 
umumi bir mahalde yahut umuma açık yerlerde 
yalan uydurarak başkasını zarara sokacak veya 
halkin hüztıfuim bozacak suretlerle halkın saf
fetinden istifadeye kalkarsa bir aya kadar ha
fif hapse mahkûm edilir.» 

Bugün yüksek huzurunuza getirilen 161 nci 
maddenin ikinci fıkrasını okuyorum: (Sulh za
manında âmmenin telâş ve heyecanını mucip 
olacak şekilde asılsız, mübalâğalı veya maksadı 
mahsusa müstenit havadis veya haber yayan 
veya nekleden veya millî menfaatlere zarar ve
recek her hangi bir faaliyette bulunan kimse 
6 aydan 5 seneye kadar hapis ve 500 liradan 
5 bin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
edilir.) Görülüyor £i arkadaşlar, kelimeler aynı 
fakat rakamlar değişiyor. İşte tek parti zamanı 
ile bugünkü devir arasındaki kanun zihniyeti 
farkını belirtmek için bunları okumakla iktifa 
ediyorum. 

ADLİYE ENCÜMENİ ADINA MÜFÎT ER-
KUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem, arkadaş
lar, benim sözlerim zabıtta mevcuttur. Ben 
Türk Ceza Kanununun sulh zamanında 161 nci 
maddesi hükümlerinin İtalyan Ceza Kanununda 
aynen mevcut olduğunu söylemedim. Bâzı arka
daşlar «161 nci madde İtalyan Ceza Kanununda 
yoktur, tesis suretiyle getirilmiştir» dediler. Ben 
bu şekilde vâki olan ifade ve beyanlara cevap 
olarak; 161 nci madde hükmü İtalyan Ceza Ka
nununun 656 ncı maddesine tekabül eder, yal
nız ilâve edilen son kısım, sulh zamanına ait olan 
kısım 1938 senesinde eski iktidar, yani Kâmil 
Boran'm mensup olduğu partinin iktidarmca 
lüzum görülerek ilâve edilmiştir dedim. 

1954 0 : 2 
Bu itibarla Kâmil Boran arkadaşım hilafı 

hakikat konuşuyor, doğru değildir. Bu ciheti arz 
ediyorum. 

REİS — Bir sual var, buyurun Kâmil Bey, 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — Ko

misyon Sözcüsü arkadaşımızın bundan evvelki 
sözleri ile şimdiki sözleri birbirini tekzibediyor. 

Arz etmek istediğin şudur : 
Tek parti devrinde vaz'edilmiş olan 161 nci 

maddenin ikinci fıkrası tatbik edilmiş midir, 
tatbik edilmemiş midir? Tatbik edilmiş ise ne 
miktar mahkûmiyet vardır, miktarını sözcü ve
ya Adliye Vekili ifade etsinler. (Soldan, «Sözcü 
bunu ne bilsin?» sesleri). 

ENCÜME NADINA MÜFİT ERKUYUMCü 
(Balıkesir) — Arkadaşlar, bir kere bu kanun 
çıkarılmış mıdır, çıkarılmamış mıdır1? Kanun çı
karılmış olduğuna ve Ceza Kanununda yer al
dığına göre bunun tatbiki gayet tabiîdir. Ama 
tatbiki na girişilmiş midir, girişilmemiş midir? 
Bunu sözcünün bilmesine ve onun taraf ndan 
beyan edilmesine imkân olmadığını elbette tak
dir edersiniz. 

REİS — Adliye Vekili, buyurun. 
ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-

DAĞ (Ankara) — Efendim, Kâmil Boran arka
daşımızın komisyon sözcüsüne tevcih ettiği su
ale bendeniz cevap vermek mevkiindeyim. 

Kendi iktidarları zamanında, 1936 senesinde 
evvelâ 161 nci maddenin hali harbe taallûk eden 
kısmı tedvin edilmiş, 1938 senesinde de hali 
sulhe ait kısmı tedvin edilmiş.. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Onu sormuyorum.. 

ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-
DAĞ (Devamla) — Ve ceza kanununun bün
yesine almışlardır. 

Diyorlar ki, bu fıkra, bu madde, bizim za
manımızda tedvin edilmiş olmasına rağmen, tat
bik görmüş müdür? Tatbik görmüşse mahkûmi
yet vâki olmuş mudur? 

Evvelâ kendileri bu kanunun fıkrasını ted
vin etmekte zaruret hissetmişler ve bu fıkrayı 
kanuna eklemişlerdir. Bu fıkra ile kendi za
manlarında hayli vatandaş suçlu olarak askerî 
mahkemeye verilmiştir. Bizzat ben dahi bu mah
kemelerde vatandaşların müdafaasını deruhde 
etmiş bir mevkideyim. Bunu ifade ediyorum. 
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#EHMET KÂMtL BORAN (Mardin) — O 

vak^t kaç vatandaşın gittiğini, sayısını lütfeder 
misifıiz? (Soldan, gürültüler). 

He oluyorsunuz arkadaşlar? Sual soruyo
rum] 

IfElS — Dinleyin efendim, cevap veriyorlar. 
4DLÎYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-

DA(^ (Devamla) — 1950 tarihine kadar, kendi 
iktidarları zamanında, hattâ keyfî olarak bir
çok Vatandaşların, demokratik havayı teneffüs 
ederden haksız olarak askerî mahkemeler hu
zuruma gittiklerine bizzat şahidim. Şimdi bura
da bjirer, birer bunların rakamlarını zikretmek 
sizleri tasdi etmek olur. 

l^EHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — Söy-
liyermezsiniz, işinize gelmez. 

RJEİS — Tasarının tümü üzerinde başka söa 
istiy^n yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize 
arz ^diyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Layihanın müstaceliyetle görüşülmesi teklifi 
vardir. Bu hususu reyinize arz ediyorum : Ka 
bul erdenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkj Ceza Kanununun 161 nci maddesinin son 
fıkracının tadili ve bu maddeye bir fıkra ilâ

vesi hakkında Kanun 

MİADDE 1. — 
Tİirk Ceza Kanununun 161 wv maddesinin 

son fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş 
ve bı^ maddeye bir fıkra ilâve olunmuştur : 

Mjadde 161. —• Harb esnasında âmmenin 
telâş | ve heyecanını mucip olacak veya halkın 
mânejviyatını kıracak veya. düşman karşısında 
rnemljeketin mukavemetini. azaltacak şekilde 
asıisı^, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müs
tenit (havadis veya haberler yayan veya nakle
den j-eya millî menfaatlere zarar verecek her 
haııgrij bir faaliyette bulunan kimse be,ş sene
den ^ S 1 olmamak üzere ağır hapis cezasiyle 
cezalandırılır. 

E^er fiil : 
1.1 Propaganda ile veya askerlere tevcih 

olunacak işlenmişse, 
2. j Suçlu tarafından bir yabancı ile anlaş

ma neticesi yapılmışsa veri'ecek ceza on beş 
seneden eksik olmamak üzere ağır hapistir. 

Eder fiil, düşmanla anlaşma neticesi işlen
miş iaje cezası müebbet ağır hapistir. 

1954 G : 2 
Harb zamanında düşman karşısında mille

tin mukavemetini tehlikeye mâruz kılacak şe
kilde kambiyoların tedavül kıymetini düşür
meye veya resmî veya hususi kıymetli evrakın 
piyasası üzerinde bir tesir yapmaya matuf ha
reketlerde bulunan kimse beş seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapis ve üç bin liradan aşaği 
olmamak üzere ağır para cezasiyle cezalandı* 
rılır. 

Eğer fiil suçlu tarafından bir yabancı ile 
anlaşma neticesi yakılmışsa ağır hapis cezası 
on seneden ve düşmanla anlaşma neticesi işlen
mişse on beş seneden aşağı olamaz. 

Sulh zamanında âmmenin telâş ve heyeca
nını mucip olacak şekilde asılsız, mübalâğalı 
veya amaksadı mahsusa müstenit havadis veya 
haber yayan veya nakleden veya millî menfa
atlere zarar verecek her hangi bir faaliyette 
bulunan kimse (6) aydan (2) seneye kadar 
hapis vve (500) liradan (5 000) liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı cürümlerin takibi 
izne bağlı olmayıp bu nevi cürümlere mütaal-

' lik dâvalar umumi mahkemelerde görülür. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim; demin Muhlis Bey arkadaşımızın taf-
sılen izah ettiği nokta üzerinde durmak için 
söz almış bulunuyorum. Bugün değiştirmek 
istediğimiz metinle sulh zamanında yabancı
larla, harb zamanında düşmanla teşriki mesai 
etmiş olarak bu maddedeki fiilleri ika eden
lerin cezası mer'i kanunla daha şiddetli iken 
şimdi bu taksimat yapılmamak yüzünden (ya
ni yabancı veya düşmanla teşriki mesai eden
lerin vaziyeti sebebi şiddet olarak mütalâa 
edilmemek yüzünden) vaziyette bu gibiler le
hine bir durum hâsıl ölüyor. Bendeniz de 
Muhlis Beyin takririnde dermeyan ettiği mu
cip sebebi henimsiyerelk o takririn kabulünü 
istirham için söz aldım. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜFİT 
ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim; evvelâ 
Arif Hikmet Pamukoğlu arkadaşımızın takri
rine cevap vereyim. 

Bu takrir, harb zamanında işlenen suçlara 
ait olan, birinci fıkradaki suçların muhakeme
lerinin askerî mahkemelerden alınarak sivil 
mahkemelerde rüyet edilmesi gayesini istihdaf 
etmektedir. Buna, komisyon olarak iştirak et
miyoruz. Sebebini arz edeyim : 
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Yapılan teklife ve takrire 161 nci madde- I 

nin birinci fıkrası zaten cevap veriyor. Müsa
ade ederseniz o fıkrayı aynen okuyayım : 

(Harb esnasında âmmenin telâş ve heyeca
nını mucip olacak veya halkın maneviyatını 
kıracak veya düşman karşısında memleketin 
mukavemetini azaltacak şekilde asılsız, müba
lâğalı veya maksadı mahsusa müstenit havadis 
veya haberler yayan veya nakleden veya millî 
menfaatlere zarar verecek her hangi bir faali
yette bulunan kimse beş seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezasiyle cezalandırılır.) 

Görülüyor ki, bu fıkradaki fiili e r 'harb 
zamanında vatanın müdafaasiyle ilgili, âmmeye 
taallûk eden ve âmmeyi telâşa verecek şekilde 
asılsız haber yayanların yaptıkları hareketlere 
ait cürümler meyamna girmektedirler. Harbde 
birçok ahvalde memlekette idarei örfiye ilân edi
lir, binaenaleyh normal rejim yerine askerî re
jim kaim olur. Böyle bir anda işlenen suçun ma
hiyeti itibariyle askerî mahkemelerden alınıp si
vil mahkemelere verilmesi prensibe aykırıdır. 
Bu gibi suçlar askerî suçlardır, bunların faille
rinin acele cezalandırılması lâzımgelir. Bunların 
askerî mahkemelerden alınıp sivil mahkemelere 
verilmesi katiyen caiz değildir. Binaenaleyh bu 
takririn reddini rica ediyorum. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Neden değildir, bunu lütfen izah ediniz.... 

ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA MÜFİT ER-
KUYUMCU (Devamla) — Muhlis Tümay arka
daşımızın takriri yerindedir, maddedeki cezalar 
iştirak düşmanla münasebet tesis ederek bun
ların işlenmesi halinde cezaların bir miktar daha 
artırılması gayesini istihdaf etmektedir. Arka
daşlarımla istişare ettim, komisyon olarak bu
na iştirak ediyoruz. Diğer takririn de reddedil
mesini rica ediyoruz. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Kâtip mem
leket okudu, siz millet dediniz. Bunun hangisi 
doğrudur?. 

ADLİYE ENCÜMENİ ADINA MÜFİT ER-
KUYUMCU (Devamla) — Madde metninde ya
zılıdır. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Bir kısım fiillerden doğan suçlara ait dâvaların 
yine askerî mahkemelerde rüyet edilebileceğini 
söylediler. Bunun sebebi nedir1?. Acaba umumi 
mahkemelerde tahkikat daha mı noksan yapıl
maktadır?. I 
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[ ADLİYE ENCÜMENİ ADINA MÜFİT ER-

KUYUMCU (Devamla) — Efendim, harb zama-
| nma ait olmak üzere Askerî Ceza Muhakemeleri 

Usulü ayrıca hükümler sevk etmiştir. Harb zama
nı kabili tatbik olan bu hükümler mucibince, aske
rî mahiyetteki suçların daha seri usulü muhake-
.meye tâbi tutulması kabul edilmiştir. Bu itibar
la işin süratle tetkik edilerek, işin ehemmiyet 
ve mahiyetine göre, cezanın derhal verilmesi 
mümkün olmaktadır. Halbuki bunları askerî ce
za mahkemelerinden alıp da umumi mahkeme
lere verecek olursak o zaman iş uzıyabilir. Hal
buki bu dâvaların uzamadan suçluların süratle 
ve ibreti müessire olacak bir şekilde cezalandırıl
maları vatan ve memleket müdafaası ile ilgili ol
duğu için zaruridir. Bu noktai nazardan bu mü
talâa (katiyen isabetli değildir. Bu suçlar ©şasen 
mahiyetleri itibariyle askerîdir. Maddeyi arz 
ediyorum. (Harb zamanında, düşman karşısın
da memleketin mukavemetini kıracak bir şekil
de, millî menfaatlere zararlı bir suç işlenirse) 
diyor. Bunların ^muhakemelerinin askerî ceza 
muhakemelerinde görülmesi zaruridir. 

Hükümetten gelen teklifte, birinci fıkranın 
tadili teklif edilmemişti. Biz komisyon olarak 
yalnız son fıkra üzerinde çalıştık. Bu fıkranın 
tadili üzerinde müzakere cereyan etmiştir. Bu 
itibarla birinci fıkranın esasen tadili mevzuu-
bahis değildir. 

REİS — Müfit Bey sual soracaklar.... 
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Demek ki sadece askerî mahkeme olursa aske
rî usule tâbidir. Acaba kanuna adlî mahkeme-
lerdeki sivil usulü tatbik edecek mevzuatı koy
mak elimizde değil midir1?. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Arz 
edeyim : Efendim, yalnız bu sebep değildir. Arz 
ettiğim gibi bu cürümler mahiyeti itibariyle 
esasında askerî mahiyettedir. Bu bakımdan, hem 
o sebep vardır, hem bu vardır. Saniyen arkada
şımın beyan buyurdukları mütalâa Usul kanun
larının tadilâtına taallûk eder. Biz ise Ceza Ka
nununun bir maddesini görüşüyoruz. Bu bakım
dan sözleri usule aittir. Burada ise usul mevzuu-
bahis olamaz. Bu suçlarda vatan müdafaası 
mevzuubahistir diyorum. Vatan menfaati ile 
fert menfaati karşı karşıya gelirse elbette ki va
tan menfaatini tercih edeceğiz. Bu bakımdan 
da mütalâa yerinde değildir. (Reye, reye sesle-

I ri). 
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jREÎS — Madde hakkında takrirler vardır, 

okutuyorum. 

Meclis Başkanlılına 
İ61 nci maddenin sondan bir evvelki fıkra

sının aşağıda yazılı şekilde değiştirilerek kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Manisa Mebusu 
Muhlis Tümay 

Sulh zamanında âmmenin telâş ve heyecanı
nı mucip olacak şekilde asılsız, mübalâğalı veya 
maksadı mahsusa müstenit havadis veya haber 
yayan veya nakleden veya millî menfaatlere za
rar verecek her hangi bir faaliyette bulunan 
kimse altı aydan iki, seneye kadar hapis ve 
(50Q) liradan (5 000) liraya kadar ağır para 
cezşsiyle cezalandırılır. 

Eğer fiil suçlu tarafından bir yabancı ile 
anl$§ma neticesi işlenmiş işe hapis cezası bir 
sıeneden, ağır para cezası (1 000) liradan aşağı 
hükinolunamaz. 

Yüksek Başkanlığa 
161 nci maddenin tadiline mütaallik birinci 

maddenin sonuna «ispat hakkı mahfuzdur» hük
münün ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Giresun Mebusu 
A. H. Pamukoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
161 nci maddenin tadiline mütedair birinci 

maddenin son fıkrasının ikinci kelimesi olan 
«fıktada» yerine «maddede» kelimesinin ikame
sini arz ve teklif ederim. 

Giresun Mebusu 
A. H. Pamukoğlu I 

REÎS — Reye koymak üzere takrirleri tekrar 
okutuyorum. 

(Manisa Mebusu Muhlis Tümay'in takriri 
tekrar okundu). 

REİS — Arif Hikmet Bey, Muhlis Tümay'in 
takriri üzerinde mi görüşeceksiniz? 

ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 
Hayır... 

RjEÎS — Sırası gelince söz veririm. Efendim, 
komisyonun da iştirak etmiş olduğu Muhlis Tu
rnaydın takririni reylerinize arz ediyorum. Dik
kate alanlar... Almıyanlar... Dikkate alınmıştır.. 

Filhal komisyon .iltihak ediyor mu"?.. . I 

. 1954 O : 2 
1 ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA MÜFlT ER-

KUYUMCU (Balıkesir) — İltihak ediyoruz. 
REİS — Filhal komisyon iltihak ediyor. 

Reye koyacağım. 
NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale) — 

öbür takrirler ne oldu? 
REİS — Affedersiniz, yanlışlık oldu. Takriri 

okutuyorum. 
(Arif Hikmet Pamukoğlu'nun (Fıkra) ye

rine (Madde) kelimesinin ilâvesine dair takriri 
tekrar okundu.) 
. ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

-— Efendim; öğleden evvelki celsede kısaca bir 
noktaya temas etmiştim. Komisyon namına, 
sözcü olarak, konuşan Müfit Erkuyumcu arka
daşımızı dinlediniz. 

O zaman da işaret ettiğim veçhile, Sayın Er
kuyumcu arkadaşımız, «askerî mahkemelerin 
yetkisi hakkında tek sebep olarak, efendim 
usul bakımından, sürati sağlamak lâzımdır, bi
naenaleyh metni olduğu gibi kabul zarureti 
vardır, çünkü vatan aleyhine işlenmiş süç mev-
zuubahistir» diyor. 

Muhterem arkadaşlar; hukuki bakımdan, 
arkadaşımız daima yetkiyi kesin ifadeleriyle 
kendi inhisarı altında tutuyor gibidir. İlmî 
bakımdan, ilmî 'bakımdan., deyip -gidiyor. Ken
dilerinin ilmî bakımdan, titrini bilmiyorum! 
Yalnız müsaade buyursunlar da bu hususta 
biraz tedbirli konuşsunlar; çünkü kendileri
nin dah& dün komisyonda kabul etmedikleri-, 
şimdi iştirak ettikleri Askerî Ceza Kanununun 
hazarda ve seferde olmak üzere iki türlü tatbi-
kına ait ayrı ayrı usuli hükümleri ihtiva etti
ğinden dahi haberdar bulunmadıklarını burada 
ifade etmek zorundayım. Kendisini teçhdl et
miyorum. Asla böyle bir şey hatırımdan geç
mez ! Sadece 2 - 3 gün zarfında büyük bir fikir 
tebeddülatına ulaşmışlar, bundan sonra da her 
an ulaşabilirler demek istiyorum. 

Bu itibarla konuşmalarında eğer sadece 
usul ımeselesi mevzuubahs ise Askerî Ceza Ka
nunundaki usulü, umumi mahkemelerde de tat
bik ederiz, olur biter. Umumi Ceza Kanununun 
155,- 158 ve 161 nci maddelerinin, tatbikatı As
kerî Ceza Kanununun 1940 tarihindeki tadili 
ve yetkinin . 5.8. nci madde dolayısiyle, •. umumi-
mahkemelerden alınıp askerî-mahkemelere- ve--
rilmiştir.. 1940 senesine kadar- böyle bir ,zarur. 
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•ret duyulmamış demektir. »Bu nokta da gözden 
uzak tutulmamalıdır. 

Şimdi izalı ettim. Askerî hâkimlerin temi
natı yoktur; umumi mahkeme hâkimlerinin ise 
teminatı vardır. 

Sonra diyorlar ki, «bu suçalr vatan aleyhi
ne işlenmiş suçlardır; mühimdir.» Daha iyi 
ya! Esasen 161 nei maddede olduğu için bun
lar memleketi ve milleti korumak gayesini is
tihdaf eden hükümlerdir. Binaenaleyh bunlar 
Umumi O&za Kanununun hükümleri ve umumi 
mahkemelerin salâhiyeti dâhilinde olan şeyler
dir. Bunun için müdafaalarını ispat edecek 
muhik bir mucip sebep serdetmeleri zaruridir. 
îddia edebilirler mi ki, askerî mahkemeler 
umumi mahkemelerden üstündür? Yahut umu
mi mahkemeler hâkimlerinin vatanperverlip'i 
askerî mahkemeler hâkimlerinin vatanperverli
ğine nazaran dundur. («Böyle bir şey yok» ses
leri) 

REİS — Bövle bir şey yok efendim. 
ARİF HİKMET PAMUKOfrLU (Devamla) 

— Böyle bir şey yok, sövlenmedi, fakat muka
yese yapıyorum, Sayın Başkan. 

O itibarla, görülüyor ki, mâkul bir sebep 
yoktur arkadaşlar. 

Evvelce de arz ettiğim gibi, esasen Millî Mü
dafaa Vekâleti harb zamanına inhisar etmek 
üzere bu maddedeki tedbiri ittihaz etmiştir. 

'Tekrar cok rica ediyorum, bunun mucin se
bebini eok mukni bir şekilde söylesinler. Bina-
enalevh millî menfaat vardır, usulde sürat var
dır, diye gemtirm esinler! Usulde sürat varsa 
gayet tabiî ki bu sürati avniyle tabiî mahkeme
lere sevketmek elimizdedir. Bir fıkra eklen
mekle bu temin edilmiş olur. Kaldı ki. 161 nci 
maddeye esasen bütün vatandaşlar dâhildir. 
Bir vatandaş teminatlı mahkemeye çıkarsa mı 
daha ziyade adaletin tecelli ettiği görülür, yok
sa teminatsız mahkemeye çıkarsa mı? Tabiîdir 
ki, teminatlı mahkemeye çıkarsa! Böyle bir şey 
yani kuru bir iddia mevzuubahis olamaz. Onun 
için takririmin kabulünü istirham ederim. 

REİS — Komisvon. 
ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA MÜFİT ER-

KUYUMCU (Balıkesir) — Arif Hikmet Pamuk-
oğlu arkadaşımız beni komisyondaki sözlerim 
hilâfına konuşmakla itham etmeseydi söz al-
mıyacaktıni. Komisyonda bu teklif yapıldığı 

.1954 0 : 2 
I zaman, ki, bunu kendisi değil Hâmid Şevket 

înce yapmıştı, buna şiddetle ilk defa itiraz eden 
ben oldum. Burada söylediğim şeyleri aynen 
komisyonda da söyledim. Dedim ki bunlar as
kerî suçlardır. Katiyen sivil mahkemelerde gö
rülmeleri caiz değildir, dedim. Dikkat buyu-
rulursa Ceza Kanununda 161 nci maddenin yer 
aldığı faslm matlabı vatan aleyhine işlenen 
suçlardır. j 

Bu suç askerî mahiyette bir suçtur. Askerî 
j . mahiyette bir suçun sivil mahkemede muhake

mesi yapılmaz; tabiî muhakeme mercii askerî 
mahkemelerdh. 

Dediler ki, askerî mahkemelerle sivil mah-
| kemeler hâkimleri arasında vatanperverlik t a 

kımından bir fark var mıdır? Elbette yoktur. 
Fakat suçun mahiyeti bunların esas itibariyle 
askerî mahkemelerde görülmesini icabettirir. 

Askerî mahkemelerin mevzuatımızda yer al
ması ve bu mahkemelerin de Anayasa ve ka
nunlar muvacehesinde aynı derecede kanuni 
bulunması karsısında hukukçu bir arkdaaş olan 
Arif Hikmet Pamukoğlu arkadaşımızın askerî 
mahkemeler hakkında bu şekilde idarei kelâm 
etmesini sadece üzüntü ile karşılarım. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bımröl) — 
Bu mevzuda hakları olduğunu yerden göŞe tes
lim ederim. Esasen bu gibi dâvalara teknik ba
kımından askerî mahkemeler bakar. 

Harb zamanında düşman karşısında milletin 
mukavemetini tehlikeve mâruz kılacak şekil
deki teşebbüsler hakkında t i r hüküm vardır. 
Sulh zamanında bu gibi efali ika edenler hak
kında ayrı bir hüküm var mı? 

ADALET ENCÜMENİ NAMINA MÜFİT 
ERKUYUMCU (Balıkesir) — Bu maddenin Mec
lise tadil için getirilmesinin dört sebebi vardır: 
Bu gibi suçların sulh zamanında işlenmesi mev
zuubahis olmadığından eski metindeki tertip 
hatası düzeltilmektedir. Huzurunuza getirilen 
son fıkra ki tadil fıkrası budur, buna dair olan 
suçlar yoktur. Bunlar yukarıki fıkrada yer 
almıştır. O fıkranın tadili de esasen mevzuu
bahis değildir. 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEK-

DAĞ (Ankara) — Efendim, Feridun Fikri Bey 
arkadaşımızın üzerinde durduğu noktaya te
mas edeyim. Türk Ceza Kanununun 358 ve 359 

| ncu maddeleri cevap vermektedir. 
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FERÎjDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Teşekkül ederim, mesele kalmamıştır. 
RElS j— Demin okunan takriri nazarı dik

kate alanlar... Almıyanlar... Takrir reddedil
miştir. 

Şimdii Pamukoğlu 'nun diğer takririni oku« 
tuyorum.; 

(Gireiun Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu'-
nun ispat hakkı istiyen takriri tekrar okun
du). 

REİSİ— Komisyon ne düşünüyor? 
A D l İ T E ENCÜMENİ NAMINA MÜFİT 

ERKÜYtJMCU (Balıkesir) — Halil özyörük ar
kadaşımı^ cevap verdi. 

REİS j — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.., Etmiyenler... Takrir reddolunımuş-
tur. 

Dikkajte alınan Muhlis Tümay'ım önergesine 
göre 'kondisyonun yeni hazırladığı: maddeyi oku
tuyorum : 

Türk Oeşı Kanununun 161 nci maddesinin son 
fıkrasının tadili ve bu maddeye iki fıkra ilâvesi 

hakkında. Kanun 

MADİ)E 1. — 
Türk |Ceza Kanununun 161 nci maddesinin 

son fıkracı aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş 
ve bu majddeye iki fıkra ilâve olunmuştur : 

Madde 161. — Haırb esnasında âmmenin 
telâş ve heyecanını mucip olacak veya halkm 
(maneviyatını kıracak veya düşman (karşısında 
memleketin mukavemetini .azaltacak şekilde 
asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müs
tenit havadis veya haberler yayan veya nakle
den veya; millî menfaatlere zarar verecek her 
hangi bir; faaliyette bulunan kiımjse beş* sene
den aşağı; olmamak üzere ağrr hapis cezasiyle 
cezalandıtfıılıır. 

Eğer fiil : 
1. Propaganda ile veya askerlere tevcih 

olunarak (işlenmişse; 
2. ıSujjlu tarafından bir yabancı ile anlaş

ma neticesi yapılmışsa verilecek ceza on beş 
seneden ejksik olmamak üzere ağır hapistir. 

Eğer ffil, düşmanla anlaşma neticesi işlen
miş ise cejzası müebbet ağır hapistir. 

Harb Samanında düşman karşısında mille
tin mukavemetini tehlikeye mâruz kılacak şe-
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kilde kambiyoların tedavül kıymetini düşür
meye veya resmî veya hususi kıymetli evrakın 
piyasası üzerinde bir tesir yapmaya ımâtuf ha
reketlerde bulunan kimse beş seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapis ve üç bin liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasiyle cezalandı
rılır. 

Eğer fiil suçlu tarafımdan bir yabancı ile. 
anlaşma neticesi yapılmışsa ağır hapis cezası 
on seneden ve düşmanla anlaşma neticesi işlen
mişse on beş seneden aşağı olamaz. 

Sulh zamanında âmmenin telâş ve heyeca
nını mucip olacak şekilde asılsız, mübalâğalı 
veya maksadı mahsusa müstenit havadis veya 
haber yayan veya nakleden veya millî menfa
atlere zarar verecek her hangi bir faaliyette 
bulunan kimse (6) aydarj (2) seneye kadar 
hapis ve (500) liradan ('5 000) liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

(Sulh zaımanımda âmmenin telâş ve heyeca
nını mucip olacak şekilde asılsız, mübalâğalı 
veya maksadı mahsusa müstenit havadis veya 
haber yayan veya nakleden veya millî menfa
atlere zarar verecek her hangi bir faaliyette 
bulunan kimse altı aydan iki sen'eye kadar ha
pis ve (500) liradan (5 000) liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır. 

Eğer fiil suçlu tarafından bir yabancı ile 
anlaşma neticesi işlenmiş iıse hapis cezası bir se
neden, ağır para cezası (1 000) liradan aşağı 
hükmolunamaz. 

Yukarıki fıkralarda yazılı hükümlerin takibi 
iane bağlı olmayıp bu nevi cürümlere mütaal-
lik dâvalar umumi mahkemelerde görülür. 

REİS — Maddeyi bu şekliyle reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiutir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini tat-
bika icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Tasarının kanunlu-
ğu kabul edilmiştir. 
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5. — Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek 

bâzı cürümler hakkında kanun lâyihası ve, Ad
liye Encümeni mazbatası (1/767) (1 | 

REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum : 

1 \:]()4 sayılı matbua zaptın sov. undadır. 

. iyot u : z 
kelâm ve neşir hürriyetini Türklerin tabiî hak
larından saymış ve bu hürriyetlerin istimaline 
vasıta olan matbuatın da kanun dairesinde ser
bestliğini kabul eylemiştir. Hürriyetlerin kul
lanmasında, başkalarının hak ve hürriyetlerine 
tecavüz edilmemesi kaziyesi, demokratik haya
tın değişmez esaslarından mâdut olup aynı za
manda hürriyetlerin hududunu tâyin ve tahdit 
etmesi bakımından da kıymet ve mâna ifa d-1 

eder. Çünkü, hududu tâyin edilmiyen bir hür
riyetin tasavvuruna ve hüsnüistimaline imkân 
olmadığı gibi hürriyetlerin kötüye kullanılması
nın fert ve cemiyetin aleyhinde büyük zararla1' 
ve tehlikeli neticeler yarattığı ve hattâ bizzat 
hürriyeti tehdit ederek zedelediği, yok ettiği ta
rihî hakikatler arasındadır. 

Matbuat hürriyetinin kıymet ve ehemmiyeti
ni bütün teferruatiyle ve şümulü ile idrak et
miş bulunuyoruz. Zira, ancak hür matbuat va-
sıtasiyledir ki, vatandaş tefekkür hürriyetini, 
tenkid hakkını ve umumiyetle siyasi haklarını 
kullanabilme ve âmme murakabesini tesis ede
bilme imkânlarına sahip ve malik olur. Aksi 
halde. Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile mutlak te
minat altına alınmış olan bu hürriyetlerin mev
cudiyetini tamamiyle nazari ve kitabi olmaktan 
ileri gidemez. Fakat hürriyetler kullanılırken 
kanun vasıflarının tesbit ettikleri maksat dışı
na çıkılarak muhtelif şekil ve tarzlarda şeref 
ve haysiyetlere tecavüz edilmemesi, yalan ha
ber ve havadis neşri suretiyle yalnız âmmenin 
huzur ve sükûnunun bozulması değil, Devletin 
âli menfaatlerinin haleldar edilmesi ve hattâ 
emniyet ve bekasının dahi tehlikelere mâruz bı
rakılması gibi asla tervicine imkân olmıyan 
hallerle cemiyetin huzur ve sükûnu ve müsta
kâr nizamı bozulmuş, dolayısiyle topluluk ıs
tı ralba sevk edilmiş olur. 

Fikir ve neşir hürriyetinin bilhassa iki yol
dan suiistimal edildiği, demokratik milletlerin 
geçrdiği tecrübelerden ve bu hususu önlemek 
için kabul ettikleri .mevzuat hükümlerinden 
açıkça anlaşılmaktadır. 

;Bu yollardan birisi, neşir ve matbuat hür
riyetinin suiistimaliyJe vatandaşların şeref ve 
haysiyetlerine tecavüz edilmemesi, diğeri de 
yalan haıber ve havadis neşri suretiyle cemiye
tin huzur ve sükûnunun, Devletin yüksek men
faatlerinin ihlâl olunmamasıdır. 

İleri demokrasiler, rejimlerini, arz eyledi-

Yüksek Reisliğe 
Huznamenm birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 48 numarada bulunan neşir yoliyle ve
ya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkında 
kanun lâyihasının diğer işlere takdimen müsta
celiyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Rtö.tS — Kanunun takdimen görüşülmesi hu
susunu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerindeki müzakereye geçmeden ev
vel, Divanın bir sunuşunu arz edeyim: Meclisin 
yarın saat 10-1.3 kadar toplanması hususunu rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler., pjtmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. (Öğleden sonra sesleri) 
öğleden sonra tabiî olarak toplanıyoruz, zaten 
kararınız vardır. 

Kanunun tümü üzerinde söz alanların isimle
rini. okuyoruz. 

M. Kâmil Boran, 
Nadir N'adi, 
Pertev Arat. 
Kâzım Arar, 
Mervci' »Somuncuoğlu, 
Behzat Bilgin, 
A. Hikmet Panuıkoğln, 
Nusret K'irişcioğlu. 
NADİR NADİ (Muğla) Birinci madde 

üzerinde konuşacağım. 
KElS — -Şimdi söz Adliye Veküinindh'. 

ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK
DAĞ (Ankara) — Yüksek tensip ve tasvibinize 
sunulan (Neşir veya radyo ile işlenecek bâzı 
cürümler hakkında kanun lâyihası) nm umumi 
hatlarını arz etmezden evvel, lâyihanın hangi 
sebep ve zaruretlerle hazırlanmış olduğunu ve 
takibedilen maksat ve gayeyi kısaca arz ve izaha 
çalıaşcağım : 

Demokratik idareyi kabul etmiş olan her 
devletin teşkilâtı esasiyesinde olduğu gibi bi
zim Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz da tefekkür, 
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ğim bu nevi teaddi ve tecavüzlere karşı masun 
bulundurabilmek maksat ve .gayesiyle gereken 
'kanuni tedbirleri çoktan ittihaz eylemiş bulun
maktadırlar. Ezcümle hususi kanun ısdarında 
daima hassasiyet gösteren ingiltere'de matbu
at vasıta^iyle işlenecek hakaret cürümleri için 
hususi bij* kanun kabul edilmiş ve bu suretle 
neşir ve jmatbuat hüriyetinin suiistimaline mâ
ni olunmuş ve aynı zamanda vatandaş şeref 
ve haysiyeti her türlü teaddilere karşı korun
muştur; İFransa Ceza Kanununda hüküm mev
cut bulunmamasına rağmen 'bu memleket da'hi 
1881 tarijıli Matbuat Kanununda vatandaş şe
ref ve haysiyetini tamamiyle koruyucu mahi
yette yen| hükümler ve müeyyideler ve tedbir
ler vazı vje kabul eylemiş, yalan ha'ber ve hava
dis cürümlerini ağır müeyyidelerle teorim et
miş bulunjmaktadır. 

Amerika, İtalya ve isveç gibi demokratik 
memleketlerin de aynı şekilde hareket etmiş 
olduklarına misal olarak arz edeibilirim. Nite
kim, İkinci Dünya Savaşından sonra hürriyet 
nizaımını jcabul etmiş olan İtalya 1948 tarihin
de yenidejn tedvin eylediği matbuat kanunun
da, hakarjet cürmünü, italyan Ceza Kanunun
da mevcudiyetine rağmen ağır müeyyide ile te-
yidetmiş; ; hürriyeti tahdit cezasının asgari 
haddini bijr sene ve âzami haddini 6 sene olarak 
kabul eylemiştir. 

Hürriyjet esasına dayanan idare tarzını, he
nüz tat'bilja başlıyan memleketimizde ise, bu 
mevzuda |daha dikkatli ve ıbasiretli hareket 
olunmasının bir içtimai zaruret teşkil ettiğine 
inanmış bulunmaktayız. Ayrıca realiteler de 
inancımızı! teyidetmektedi^r. Genç demokrasi
mizin halehı ve âtiyen her türlü tehlikeden ez
cümle bu inevi taarruz ve teaddilerden masun 
bulundurulmasının arz ettiği ehemmiyet de izah
tan vârestjedir. 

Halbukji, mer'i mevzuatımız, temas ve işa
ret ettiğin^ maksat ve icaplara cevap vereme
mektedir. \ 

Yüksek) Heyetinizce malûmdur ki, kanun-, 
lar daima [bir zaruretin, bir ihtiyacın mahsulü
dür. îhtiykç ve zaruretler zamanın müruru ile 
tekevvün lejder, meydana çıkar. 

işte vatandaşların şeref ve haysiyetini, ce
miyetin hıjzur ve sükûnunu, Devletin emniyet 
ve bekasınjı korumak ve dolayısiyle neşir ve 
matbuat Hürriyetinin suiistimaline mâni olup 

1954 C : 2 
bizzat bu hürriyeti vikaye eylemek maksadı 
ile hazırlamış olduğumuz lâyihayı huzurunuza 
getirmiş bulunmaktayız. 

Lâyihanın hazırlanmasında bilhassa memle
ket realiteleri, hususiyetleri göz önünde tutul
muş ve ileri demokrasilerin bu husustaki bütün 
mevzuatı tetkik edilerek mukayeseli etüdler 
yapılmıştır. 

Neşir hürriyetinin vasıtası olan matbuatın 
tâbi olduğu hüküm ve müeyyidelerin keza bir 
neşir vasıtası olan radyo yayınları hakkında 
da aynen câri olmasını »gerekli ve tabiî addet
miş bulunmaktayız. 

Müsaadenizle şimdi kanun lâyihasının ana 
hatlarını arz ve izalh edeceğim. 

Lâyiha, başlıca iki mühim hüküm ile usuli 
bir hüküm ve tedbir mahiyetinde ayrı bir hük
mü ihtiva etmektedir. 

Malûmunuzdur ki, muhterem arkadaşlarım; 
bir kül olan insan şahsiyeti maddi ve mânevi 
kıymetlerden terekkübeder. insan şahsiyetinin 
mânevi varlığı, onun sübjektif ve objektif mâ
nası ile, şeref ve haysiyetini teşkil eder. 

Kanun vâzıları şahısların maddi varlığını 
koruduğu gibi mânevi varlığını, yani şeref ve 
haysiyetini koruyucu hüküm ve müeyyideler 
vaz'etmişlerdir. 

Fakat yalnız memleket realiteleri değil, 
başka demokratik memleketlerin maziye ve ha
le matuf tatbikatı göstermiştir ki, insan şeref 
ve haysiyetine klâsik şekil ve tarzlarda tecavüz 
edilmekle beraber tecrim edilmiş olan bu şekil 
ve tarzlardan gayrı metot ve yollarla da teca
vüzde bulunulmaktadır. Ve bu hakikat ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. 

Bundan başka görüş ve yaşayışlarda ki ta-
havvülât, iktisadi bünyenin inkişafiyle yeni 
müesseselerin meydana çıkması gibi sebeplerle 
de hakiki şahıslardan gayrihükmi şahıslar ve 
ezcümle hükmi şahsiyeti iktisabetmiyen bâzı 
teşekkül ve taazzuvlaı, şeref, haysiyet, itibar 
ve şöhret iktisabetmiş bulunmaktadırlar. Şüp
hesiz ki, bunların da şeref ve haysiyetlerinin, 
itibarlarının korunması lüzumunun arz ettiği 
ehemmiyet izahtan varestedir. 

Nevama şerefe tecavüz ve taarruz misillû 
bâzı fiil ve hareketlerin isnadı suretiyle de 
servete zarar iras edilmekte ve ailelerin mah
remiyetine girilerek onların hususi veya ailevi 
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hallerinin teşhiri yoliyle de şeref ve haysiyet
ler kırılmaktadır; Her vatandaşın hususi ha
yatı kendi mülküdür. Kimsenin bu mabede 
rıza hilâfına duhul etmeye hak ve salâhiyeti 
yoktur. 

Ceza Kanunumuzun 192 nci maddesinde yer 
bulan ve şantaj diye tevsim edilen fiil ve ha
reketten tamamiyle ayrı olarak yapılan isnadı 
mutazammm tehditlerle de şeref ve haysiyete 
dokunulmakta, fertler ve dolayısiyle cemiyet 
ıstıraba sevkedilmekte, daimî korku ve endişe 
vicdanlarda yer bulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, tadadettiğim bu hu
susların müeyyide altına alınmamasının tevli-
dedeceği mahzur ve tehlikelerin tahattur bu
yurmanıza işaret etmekle iktifa edeceğim. Bina
enaleyh birinci maddede, şeref ve haysiyetin, 
itibar ve servetin ihlâline ve ızrarına matuf 
her nevi fiil ve hareketler müeyyide altına alın
mış bulunmaktadır. 

Maddenin ikinci ve üçüncü bentlerindeki 
cürümler, mevzuatımızda müeyyidesi bulun-
mıyan ve fakat şeref ve haysiyet ile doğrudan 
doğruya alâkalı yeni cürümlerdir. 

Her ne kadar bu fiil ve hareketlerin bir 
kısmı Ceza Kanunumuzun 480 ve 482 nci mad
delerinde -hakaret ve söğme cürümleri olarak 
mevcut ise de, cümlesinin, yani şeref, haysiyet, 
itibar ve servete vâki tecavüz ve taaddi yolla
rı vasıtaları tesbit edilerek birlikte mütalâası, 
hepsi hakkında bir tedbir vaz'ı, usulü takibin 
değiştirilmesi, müeyyidelerin ihtiyaca cevap 
verecek şekilde ifrağı ve ahenkli kılınması 
hallerinde gerek tatbik ve gerek tesir bakımın
dan büyük bir faide mülâhaza etmekte ve hu
susi kanunların terbiyetkâr tesirini de nazara 
almış bulunmaktayız. 

Maddede, cürmün kimler aleyhine işlenebi
leceği, iltizamen tadat olunmamaıştır. Böylece 
cürme fiilen mâruz kalanlar istisnasız olarak 
himaye edilmiş bulunmaktadır. Faili de keza 
tasrih edilmemiştir. Hakaret ve sövmede mağ
dur olabilecekler ana mevzuatta tadadedilmiş-
tir. Ezcümle hakiki şahıslar (memur ve eşhas), 
adlî, siyasi, mülki ve askerî heyetler, siyasi 
partiler, âmme menfaatine hadim cemiyetler 
ve müesseseler, noter gibi hidematı âmemden 
biriyle muvazzaf bulunan şahıslar hakaret fii
linin mağduru olabilmekte ve bu cürümler bir 
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ölünün hâtırası aleyhinde dahi işlenebilmekte-
dir. Fakat tadat yoluna gidildiği için hükmi 
şahıslar ile ticari şirketler ve hükmi şahsiye
ti iktisabetmemiş olan bâzı teşekkül ve taazzuv-
lar bu tadadın haricinde kaldığından himaye
leri tatbikatta müşkülât arz etmekte veya müm
kün olamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; arz ettiğim işbu es
baba mebni ve evvelce kabul buyurmuş oldu
ğunuz bâzı hususi kanunlara imtisalen madde
de mağdur tadadedilmemiş binnetice cürme 
fiilen mâruz kalanların istisnasız olarak hima
yeleri sağlanmış bulunmaktadır. Bu teklifin 
tatbikatımızda büyük faide temin etmiş oldu
ğuna bilhassa işaret etmek isterim. 

Lâyihanın ikinci maddesi bir usul hükmü 
olup birinci maddede yazılı cürümlerin takip ve 
tahkik usulüne taallûk eder. 

Prensip olarak şikâyet sistemi kaldırılmış, 
bunun yerine mağdurun yazılı muvafakati 
üzerine C. müddeiumumisi tarafından tahkikat 
yapılması esası vaz'edilmiştir. Her hangi bir 
sebep ve saikle âmme dâvasını veya şahsi dâ
vayı tahrik ve takibedememekte olan mağdur
lar külfetten kurtarılmış, gerek tahkik ve ge
rek takip işi C. müddeiumumilerine asli vazi
fe olarak tahmil edilmiştir. 

Ancak C. Müddeiumumisi, takibata değil, 
tahkikata tevessül etmezden evvel yani hiçbir 
ihzari muameleye ve tahkikata başlamadan mağ
durun yazılı muvafakatini almaya mecburdur. 
Mağdur yazılı muvafakatini mehli kanunisi içe
risinde vermezs'e şüphesiz tahkikat icra edile-
miyecektir. Esasıen yazılı muvafakat sistemi. 
Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesinin ta
dili sebebiyle 1953 yümda mevzuatımıza girmiş 
ve tatbik edilen bir sistem haline gelmiş bulun
maktadır. 

Lâyihanın üçüncü maddesi, yalan haber ve 
havadis neşri suçunu müeyyide altına almakta
dır. Bilâhara havadis neşrinin ne mühlik zarar
lar tevlidettiği izahtan varestedir. Metindeki 
yalan haber ve havadis neşri iki unsura bağlan
mıştır. Bu unsurlardan bir tanesi yalan haber 
ve havadis neşrinin âmmenin telâş ve heyecanını 
mucip olacak, diğer unsur is'e Devletin siyasi 
veya malî itibarını sarsacak mahiyette olması 
icabeder. Bu unsurları ihtiva etmiyen yanlış ha-

| ber ve havadis neşri suç addedilmemiştir. 
i Yalan haber ve havadis neşrinin bir suç ola-

388 — 



İ : Ğ Ö 7 . i 
rakj kabul edilmesinin mucip sebebini, birkaç 
miski ile izah edeceğim: 

Bir gazetede şöyle bir haber çıkıyor: «kom-
şunjuz falan devlet bu sabah erken saatlerinden 
itibaren şu kadar zırhlı tümenle hududumuza 
tecavüz etmiştir. 

Başka bir misal: «Palan şehirde kolera sal
gını halindedir. Her gün binleri mütecaviz va
tandaş ölmektedir.» 

Yalan olan bu haberlerin cemiyetin gerek 
maneviyatı ve gerek maddiyatı üzerinde, ikti
sadi ve malî sahalarda yapacağı menfi tesirin 
şümul ve ehemmiyeti izahtan varestedir. Mad
denin Devletin siyasi itibarından maksudu mem
leketin iç ve dış siyasetiyle itibar ve perestiji-
dir. i Meselâ; «Hükümet yabancı devlet mümes
sillerini tfevkif etmiştir.» şeklinde yalan bir ha
ber i şüphemiz siyasi itibarımızı altüst eder ve 
hatla mukabele bilmisillere sebebiyet verir. 

Malî itibarı ise, bütçeye, öden'eklere, devlet 
bütçelerine, tediye muvazenesine, para kıyme
tine şâmil yalan haber ve havadisi olarak kabul 
etmek icab'eder. 

Bu madde ayrıca Türk Ceza Kanununun 161 
nci maddesiyle de ahenkli kılınmıştır. Lâyiha
nın beşinci maddesi matbuatın arz ettiği husu
siyet bakımından birinci ve üçüncü maddelerde 
yazılı cürümlerin ikama mâni olmak mülâhaza-
silyfc önleyici bir tedbir olarak (Bilhassavarz 
ediyorum tenkil mahiyetinde değil) vaz'edilmiş
ti. Şjöyle ki : 

Mevkute ve gayrimevkutelerde inisiyatifi 
elinde bulunduran ve lâyihanın birinci ve üçün
cü Caddelerine muhalif neşriyattan dolayı te
mini edilen maddi ve mânevi kazançlardan müs
tefit olan mevkute sahipleri ile naşirlerin Basın 
Kanjunundaki mesuliyetlerinden tamamiyle ayrı 
olmiık Ve bu mesuliyet mahfuz kalmak şartryle 
inzibati mahiyette bir para cezası tehdidi altın
da bırakmalarını matbuat nizamının fert ve 
âmn|e haklarının menfaati ve korunması bakı
mından lüzumlu ve zaruri görmüştük. Aynı za
manca bu hükümle sahip ve naşirin neşir hür
riyetinin istimalinde daha dikkatli, itinalı ve 
tedbirli bulunmaları lüzumunun kanun vâzıınca 
kendilerine bir vazife olarak tahmil olunduğunu 
ifadJB etmek istemiş ve Basın Kanununun 16 ııcı 
maddesi hükmiyle cezai mesuliyeti kabul "edil-
miyfcn mevkute sahiplerini cezaen değil, inzibati 
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i mahiyette bir ceza ile cezalandırmayı uygun 

görmüştük. 
Fakat lâyihayı büyük bir vukuf ve titizlikle 

tetkik ve müzakere eyliyen Adalet Komisyonu 
ekseriyetince arz eylediğim bu görüş kabul edil-
miyerek, beşinci maddenin yerine (Bu kanunda 
yazılı cürümlerden dolayı suçlular hakkında 
tâyin olunacak ağır para cezasının, beş mislinin 
ister hakiki ister hükmi şahıs olsun, mevkute 
sahibinden veya cezaen mesul edilemiyen hal
lerde naşirden tahsiline de mahkemece hükmo-
lunur.) Şeklinde bir metin ikame olunmuş, ay
rıca bu para cezasının tekerrüre esas olamıya-
cağı kaydı da metne ilâve edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, metnin bu şekilde ka
bulüne saik mevkute sahibi ile cezaen mesul 
edilemiyen hallerde naşirin mahkemeye celbe-
dilerek müdafaalarının alınabilmesi ve bir de 
kanun yollarına müracaat imkânlarının sağlan
masıdır. 

Fakat bu hususu temin edebilirken Basın 
Kanunu hükümleriyle ortadan kalkmış olan 
(sahibin cezai mesuliyeti) yeniden ihyaya doğ
ru gidilmiş bulunmaktadır. Mülga Matbuat Ka
nunu mevkute sahiplerinin cezai mseuliyetini 
kabul ettiğinden bu usulün tatbikatta adaletsiz
liklere sebep olduğu ve ayrıca matbuatın inki
şafına da mâni teşkil ettiği defatle müşahede 
edildiğinden 1950 yılında çok yerinde olan bir 
kararınızla mevkutelerde sahibin cezai - mesuli-
yeti olacağı derpiş edilmişti. 

Aradan geçen dört seneye yakın bir zaman 
içinde mevkute sahiplerinin cezaen mesul olma
malarını icabettirecek bir zaruret ve sebep mev
cut değildir. 

Ayrıca Basın Kanununun 16 ncı maddesi 
hükmü, sahibin cezai meuliyetini derpiş etme
diğinden tatbikatta tereddütler ve tehalüfler 
meydana gelecektir. Meselâ matbuat vasıtasiyle 
bir isyan veya cürme tahrik suçu işlenildiğinde 
mevkutenin sahibi cezaen mesul edilemediği 
halde bir hakaret suçundan sahibi cezai mesul 

I addedilecektir ki bu da en büyük bir mahzur 
I teşkil edecektir.. Metinden, sahibin hukuki du

rumunun fiile iştirak mahiyetinde olduğu anla
şılmaktadır. Bu takdirde fail ile birlikte aynı 
cezaya çarptırılması icabeder. Fiile iştirak eden 
sahibin cürme mürettep cezadan yalnız birisi 
ile mahkûm edilmesi halinin izahı bizce müm
kün değildir. (Tekerrüre e&as olmaz) kaydının 
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ilâvesi de yadırganacak bir ibaredir. Zira âmme 
karakterini haiz olan, her cezanın tevlid edeceği 
neticeler muayyendir. Buradaki para cezası 
âmme karakterini haiz olan ıh'er cezanın tevlid-
edeceği neticeler muayyendir. Buradaki para ce
zası âmme karakterinde bir para cezası olarak 
kabul edildiğinden tecil olunabilecek, tekerrüre 
seas olacak, sicile geçecek Ceza Kanunundaki 
hafifletici sebepelr tatbik edilecektir. Eğer mak
sat bu olsaydı neticeleri yalnız tekerrürde de
ğil daha şümullü olması gerekirdi ki bu hal 
dahi hukuk sistemimizle bağdaşamaz. Binaen
aleyh beşinci maddenin Adalet Komisyonu ek-
seriyetince yapılan tadil şeklindeki, kabulü^ 
gerek maksat ve gaye bakmmdan ve gerek mev
zuat bakımından hatalı neticeler tevlidedecek 
mahiyyette olduğuna; bir kere daha işaret et
mek isterim. Müdafaa hakkının tanınması ve 
temyiz hakkının verilmesi hususlarına vekâlet 
olarak biz de iştirak etmekteyiz. Teklifimizin, 
bu cihetleri temin edecek sarahatin de ilâvesi 
suretiyle, ayynen kabulünü Heyeti Âliyenizden 
rica ederim. 

Lâyihanın altıncı maddesi hükmü, birinci 
ve üçüncü maddelerde yazılı cürümlerin radyo 
ile işlenmesi veya nakledilmesi hallerinde lâyi
ha hükümlerinin tatbik edileceğini ve mesuliye
tin de fail ile birlikte vazifeli memura terettüb-
edeceğini âmir bulunmaktadır. 

Neşir vasıtası olan radyonun lâyiha hüküm
leri haricinde bırakılması uygun görülmediğin
den radyo neşriyatı da lâyiha şümulüne ithal 
edilmişti;. 

Mâruzâtıma son verirken; lâyiha hükümle
rinin neşir ve matbuat hürriyetine, dolayısiyle 
tenkid ve murakabe hakkına asla halel verme
diğini, maksat ve gayenin bu hakların ve hürri
yetlerin şeref ve haysiyetlere dokunmadan, 
cemiyetin huzur ve sükûnu Ib'ozulmadan hüsnü-
istimaline matuf bulunduğunu bir kere daha hu
zurunuzda teyiden tekrar eder, tasvibinizi is
tirham ederim. 

REÎS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Gurupu adına Faik Abmed Barutçu. 

CUMHURİYET HALK PARTÎSÎ MECLİS 
GURUPU ADINA FAİK AHMED BARUTÇU 
(Trabzon) — Muhterem arkadaşlar; tet'ki'kını-
za sunulan tasarı matbuat hürriyetini nizamla-
ma'k gerekçesiyle, bu hürriyeti yeni takyitlere 
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tâbi tutan bir kanun tasarısıdır. Adalet Bakanı 
burada ıhudutsuz ıbir hürriyetin mahzurların-

'• dan ve Anayasanın verdiği salâhiyetlerden 
'bahsederek matbuat hürriyetinin takyidi lüzu-

I munu ispata çalışmıştır. Bu tasarı, izah edece-
| ğim sebepler]e, zamansız olarak ve demokratik 
I mânasiyle lüzumsuz alarak ve tükenen hir dev-
j riıı karakteristiğini taşıyan bir bünye ile hu-
I zurunnza gelmiştir. 

I Evvelâ zamansız olarak gelmiştir. 9 ucu Bü
yük Millet Meclisi, 'ekseriyet gurupunun ilân 

ı edilen 'bir kararına göre beş, gün sıonra kendi 
I kendini feshederek milleti memleketin idaresi 
I hakkında siyasi vekâlet vermek için reylerini 

kullanmaya davet edecektir. Bir hafta sonra 
I üzerindeki emaneti sahihinin emrine amade bu-
j Umduracak olan bir Meclisin, asilin esaslı ta-
j sarrufuna taallûk eden konularda bilhassa 
ı önemle üzerine durması gereken nokta milletin 

doğrudan doğruya hâkimiyet hakkını kullan-
j ması zamanında onun haklarına her hangi bir 
i şekilde dokunacak bir tasarrufta bulunmamak

tadır. 

Kaldı ki teşriî faaliyeti hitama ermek üzere 
bulunan Meclisin son eserinin hürriyetleri lü
zumsuz tahdidedici bir hareket olmaması, hu-

I kuki ve siyasi olduğu kadar, mânevi olan veci
besi iktizasıdır. Milletin huzuruna çıkmaya ha
zırlandığımız bir zamana tesadüfü itibariyle 

| olduğu kadar, haddi zatında demokrasinin ru-
i hunu teşkil eden matbuat hürriyetine taallûku 
j itibariyle de bu mevzudaki yetkileri çerçeveli-

yen esasları ihmal etmeye imkân yoktur. Bir 
J yetkinin kanuni şekilde istimali kâfi gelmez. 
| O yetkiyi milletin iradesinin istihsaline esas 
I olan mânevi vecibelere ve kaidelere uygun 
! şekilde istimal etmek demokrasi anlayışının 
j bir zaruretidir. 

I Partiniz seçime girerken seçim beya'mıame-
• 'siyle millete karşı 'birtakım taahhütler altına 
i girmiştir. Hürriyetleri trjkyiîdeden hükümler 
j mevcut olduğu, bu hükümlerin behemehal kal-
! dirilacağı, vatandaş haklarının ve hürriyetle

rinin cemiyetin kolları üzerinde rahata kavuş
turulacağı, fkir hürriyetine fikirleri ifade ve 

j yayma hürriyetine demdkratik nizam içinde 
' geniş imkân verileceği söylen'ereik milletten ve

kâlet alındı, hu vekâleti kullanırken ve şimdi 
de iade ederken hürriyetleri her hangi şekilde 
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ktşmak j yolunda ıbir yetki tasarrufu Kanuni ol
sa da, mânevi esaslara istinat ettirilemez. Ve 
demokrja'tdk mahiyet arz edemez. Çünkü aslı 
vazifeyi davet ederken vekilin birinci vazifesi 
yeni V^kil taayyün edinceye kadar esaslı tasar
ruflara j girmemektir. 

Arkadaşlar; Meclisin kendi hürriyetleri ve 
imtiyazları kadar üzerinde ayni derecede kıs
kançlık! göstereceği bir hürriyet vardır ki, o da 
matbua^ hürriyetidir. 

Mebusun murakabe zaviyesinden, hürriyeti 
ne kadfr lüzumlu ise gazetenin de murakabesi 
bakımımdan hürriyeti de öyle lüzumludur. Mat
buat bı£ sayede mebusun vazifesini tamamlar. 
Onun njeşriyatı senin yardımcın olur. Onun ver
diği rajcamlar, onun istihbarları senin vazifeni 
kolaylaştırır. Sen matbuattan yalnız objektif 
olmasın^ iste Meclisin... (Dâva orada sesleri) 
Meclis, [mebus Hükümeti murakabe eder ve her 
an düşürebilir. Burada Sayın Başbakanın mü
talâasına iştirak etmiyorum. Muhalefet öyle bir 
istizah Mekanizması kurmak istiyor ki, haftada 
bir Hükümet düşürmek istiyor, demişti. Hafta
da bir değil Anayasanın hükümlerine göre Mec
lis Hükümeti her an murakabe eder ve her an 
düşürebilir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES — Şimdi
ye kadar hep öyle oldu değil mi?. 

FAİJK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Böyle 4OO küsur mebusa istinat ettikten sonra 
niçin djişsün... (Daha ziyade geleceğiz, 500 me
busla geleceğiz sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) —j 25 senede düştü mü, bir vekil?. 

FAİJK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Demokratik şekilde işliyen bir mekanizma ku-
rulursaj vekilin, icabettiği zaman düşürülmesi 
mümkü^ı olur. Meclisin, murakabe vasıtası, is
tizahtın Matbuatın murakabesi de, serbestçe 
yapacajı yayınla olur. Matbuatta bu vasıta ile 
hükümetleri umumi efkârın müzaharetinden ve 
neticed^ mevkiinden düşürebilirler. Bu, umumi 
efkârın] düşürmesidir. 

Adafet Bakanı İngiltere'de tecavüzlere kar
şı yeni ^nüeyyideler konduğunu söyledi. İngilte
re 'de 1J949 da bir Stanley hâdisesi olmuştur; 
bu bir fiş adamıdır. Ticaret Vekâletinde bir iş 
takibetjniştir. Ama öyle söylentiler başlamıştır 
ki, iş adamlarını, Hükümet azasını ve memurla
rı ıdlâlj etmişlerdir. 
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I Sayın Başbakana arz edeyim, eğer sonunda, 

söylediği fikirlere uygun kayıtlar kanuna kon
mazsa ve kanun bu suretle meriyete girmezse 
gazeteci her ne suretle loursa olsun, haysiyet, 
itibar ve .saireden bahsetti mi onu temsil eden 
gazeteci hapı yutar. (Soldan «nasıl yutar» ses
leri) Nasıl yutar şimdi anlatacağım : 

Stanley meselesine avdet ediyorum : 
Matbuatta böyle bir haber intişar eder et

mez parlâmento işe vaziyed ediyor. İşi ,bir tah
kik mahkemesine veriyor. Hakikatta fazla bir 
şey sabit olmuyor. Söylentilerden kala kala mis
kin birkaç şişe viski ile bir kat elbisenin İra iş 
adamı tarafından Ticaret Vekâleti siyasi müste
şarına hediye edilmiş, parlâmentoda rapor okun
madan (müsteşar kalkıyor ve diyor ki : «Bu he
diyenin, sizi temin ederim ki vekâletten çıkan 
karar üzerinde hiç tesiri olmamıştır, .ama ben 
son dolaşmalarda tramvaylarda, trende kulak
larımla halkın hakkımdaki muhaverelerini işit
tim, kararımı veriyorum, yalnız vekâletten is
tifa etmekle değil, mebusluktan da istifa ede-
ırek siyasi hayatıma son veriyorum.» 

Başbakanın sözü enteresandır : Modern ya
yının şuursuz ve gaddar itisafiyle bir arkada
şımız karşılaşmıştır, nazırlara tavsiyem iş âle
minin dışında kendilerini tutsunlar ve her hane
ği bir şahsın misafirperverliğini kabul etme^ 
Sinler. 

Muhalefet lideri de (alâkalının kendi kararı
nın asaleti önünde hürmetini beyan ediyor ve 
«muhalefet kaani olamaz ki ilktjdar, Devlet 
dairesinde nüfuz ile servet yapmak istiyemle-
rin ümitlerini artırıcı bir havaya imkân ver
sin» diyor. Çoğu isnatların sabit olmamasından 
memnun oluyarlar ama, gazetelerin hu haber
leri verdiğinden dolayı matbuat hürriyeti üze
rinde durmak ıkimseniu hayalinden "bile geçmi
yor. Çünkü, demokrasilerde modern yayının 
şuursuz ve gaddar itisaflarmın yanında nüfuz 

I itisaflarmm da tahripleri olabilir. 
Şimdi, bizde de böyle neşriyat tolur diye 

matbuatın lisanını kıstınız mı, cemiyetin için
de her türlü ihtimale yer vermek lâzımdır, bu 
defa da modern nüfuz itisaflarmm türlü ihti
malleri karşısında gazetelerin murakabesini 
kaldırmış olursunuz. 

Aziz arkadaşlariim, kanunların realitelere 
I ve vâikıalara tevafuk etmesi şarttır. Kanama 
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ihtiyaç, vakıalardan ve realitelerden1 istihraç 
'edilir. Mahkemelere sevk edilen vaJkayi çoğalır, 
cezaların kifayetsizliği anlaşılırsa kendini gös
teren boşluğu yine müşterek hukukça kabul 
edilen esasları göz önünde bulundurarak dol
duracaksın" 

Sayın Bakan dediler 'ki; hürriyetleri tahdi
de Anayasa yetki veriyor. 

Evet Anayasa haklarının hudutlarını çizmek 
hususi kanunla mümkündür. Ancak tahdidin 
esası, totaliter memleketlerdeki devlet anlayışı 
değil, demokratik memleketlerdeki prensipler 
olmak ikt'iza eder. Anayasadaki hakların hususi 
kanunla nizamlanmasmda iki şeye dikkat edecek
sin : 

1. Müsavat esasına dikkat edeceksin; 
2. Şahsın hürriyetine dikkat edeceksin. 
O hürriyeti tamamen bertaraf edecek şekilde 

hak nizamlamak imkânı yoktur. Antidemokratik 
kanunların ayıklanması vazifesiyle Hükümet ta
rafından tavzif edilen ilim komisyonu da rapo
runda müşterek hukukça kabul edilen prensip
lerin dışında hürriyetleri lüzumsuz tahdideden 
hükümlerin antidemokratik olacağını belirtmiş
tir. Getirilen kanunun bünyesine eski düsturla
rın esprisi hâkimdir. 

Tasarı, şahıs istihdaf etmeksizin her türlü ve 
her ne şekilde olursa olsun şereflere, haysiyetlere 
tecavüzü cürüm addediyor ve Hükümet adamla
rı hakkında ise ispatına cevaz olmıyan isnat ad
dediyor. Meselâ Stanley hâdisesi olduğu gibi 
haber yaymak suç olacağı için böyle yazılar ya-
zılmıyacaktır. Bu matbuatın murakabesini kal
dırmaya müntehi olur. Haysiyete tecavüz vaki 
olmuşsa mahkemeye gid'ilir. Ancak madde isna
dının doğruluğunu ispat hakkını tanımak zaru
ridir. Memurlar hakkında olduğu gibi Hükümet 
âzası hakkında da, ispat edemezse, müfteri olur 
ve âzami cezayı görür. 

Gazetenin ifa ettiği hizmet bir âmme hizmeti
dir. O hizmetin müdafaa vasıtası, hürriyeti ol
mazsa, gazeteyi o hizmeti ifa edemiyecek duru
ma düşürmüş olursunuz, şereflere, haysiyetlere 
her türlü tecavüz menedilmelidir. Kanunda boş
luk varsa doldurulmalıdır. Hattâ matbuat suç
larında jüri usulü düşünülmelidir. Haysiyetleri 
kırıldığı anda süratle tamiri lâzımdır. Ama bu
nun yanıbaşında, suiistimal istidatlarını da 
ümitlendirecek hava yaratmamalıdır. Sonra, ka-
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nun devletin siyasi ve malî itibarını sarsacak 
veya heyecanı mucip olacak yalan haber neşrini 
de ağır ceza tehdidi altına alıyor. Gaye, Hükü
metin icraatını tenkid hürriyetini ve neşir hür
riyetini takyide götürmek olmadığına göre bu 
cürüm için de lüzumlu unsuru kanuna koymak. 
demokratik memleketlerdeki mevzuata uygun 
hükümler derpiş etmek iktiza eder. Devletin si
yasi, malî itibarı diye ayırmaya lüzum yoktur. 
Devletin itibarını kötü maksatlarla sarsacak 
mahiyette demokratik memleketlerde olduğu gi
bi yalan haber neşrinin mâkul olan cezasiyle 
iktifa eylemek lâzımgelir. Hududu belli olmı
yan ipham içinde Hükümetin siyasetini serbest
çe tenkidden alıkoyacak hükümler matbuat 
hürriyeti için tehlikedir. Yalan ve mübalâğalı 
haberler neşrini meneden 161 nci maddenin son 
fıkrası ilim komisyonu tarafından anti - de
mokratik olarak vasıflandırılmıştır. 

ıBEtS — O madde geçti beyefendi. 
'FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Yalan haber neşri mevzuu üzerindeyiz. 
Arkadaşlar, sulh zamanında da yalan haber 

olur, nezrolunabilir. Mübalâğalı haber neşrolu
nabilir. Sulh zamanında bunlar Devletin bün
yesini sarsacak derecede vehamet arz etmez. 
Tekzibedilir. Bilmem, huduttan kaç frrlka geli
yor diye haber uydurarak halkı sulh zamanın
da .heyecana verecek, haberlere ilerlemiş bir 
toplulukta kaç kişi inanır ve bir Devletin bün
yesini sarsacak derecede vahim bir cürüm olamı-
yacağı için cezası ona göre derpiş edilmek gere
kir. 

Tenkid hürriyetini masun bulundurmak için 
arz ettiğim unsurları ihtiva etmiyen bir metin 
lüzumsuz tahditlerle antidemokratik olur. 

Radyo yayınlan için de hüküm konuluyor, 
iyi bir şey geliyor dedik. (Radyo sizde hastalık 
sesleri). Rejimin hastalığı, kanser olmadan te
davi edilmesi lâzumgelen bir hastalık!. Neşir 
suçlarının gazetelere nazaran neşir sahası da
ha geniş olan radyo yayınlarında da suç teşkil 
etmesi gayet doğudur. Ancak bu kabil yayın
lardan ilgili memur da mesul olacağı için se
çim esnasında Hükümetin icraatını tenkideden 
bir konuşma, Devletin siyasi ve malî itibarını 
sarsacak mahiyette hilafı hakikat haberleri ih
tiva ediyor endişesi veya tecavüz ve isnat iddi
aları ileri sürülebilir. 

Meselâ, Devletin malî ve siyasi itibarım sar-
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s^cak mahiyette asılsız değil, bilmem filân ı 
miemleketin gazetesinde çıkan 'bir habere isıti-
njıden doğru bir şey yazılmış olabilir. 

j RÎFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Ne derlerse 
hfemen alıp neşretmeli mi?. 

| FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
^İmiral, bu geminin bordası değildir, bu Mecli
sin kürsüsüdür, buraya gelir konuşursunuz. 
(gülüşmeler) 
i Memura bir tereddüt geldi mi, «sen bir ya-

bjancı gazeteden bahsediyorsun, bu doğru mu-
djur, değil midir, hakikat mıdır, değil midir?. Be
nî mazur gör, benim 2 500 lira nakdî ceza vere-
cjek ve bir sene hapiste yatacak halim yok» de-
dji mi bitti. Kime derdini anlatacaksın, bu ihti
lafı kim halledecek?. 
j Memurun anlayışına göre göstereceği tered

düt yüzünden muhalefetin seçimde konuşma 
hjürriyetini ve hakkını ihlâl edecek bir vaziyet 
hjâsıl olabilir. Hulâsa arkadaşlar, seçime takad
düm eden bir zamanda hürriyetlerin müşterek . 
hjukukça kabul edilen esasların dışında lüzum
suz tahditlerle anti - demokratik hükümleri ağır
laştırmak tecviz edilemez. 
I Köprülü'nün bir yazısını hatırlarım; Hükü

meti cesaretle tenkidden alıkoyan kanunlar 
ıfratbuat hürriyetini zincirliyen hükümlerdir, di-
jfordu. (Doğru olmak şartiyle sesleri) 
i FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

ijlüsaade buyurun. Dediğim unsurları derpiş et-
niezsem kanun metninde cesaretle tenkidi ve 
ijaber alıp verme hürriyetini zincirlemiş olur
sun. 

Bunları söylemekten maksadım boşlukları 
4oldurmak iktiza ettiğini anlatmaktır. Aksi tak-
4irde sade anti - demokratik olmakla kalmaz. 
Seçime takaddüm eden bir zamanda hürrivetle-
ıjin tahdidi yolunda hareketler seçim emniyeti 
•^zerinde de tesirler yapar. 

Sizin genel merkeziniz muhalefette iken neş
rettiği bir beyannamede : 

«Anti - demokratik kanunlar mevcut olduk
la seçim emniyetinden bahsedilemez» diyorlar-
4ı. 
j Biz 1950 seçimlerine hürriyetleri takyideden 
^anunlar çıkararak girmeyi düşünmedik. Mev
cut antidemokratik kanunları ayıklamadıktan 
İıaada tam seçime takaddüm eden bir zamanda 
^natbuat hürriyetini bu haliyle takyidedici ma
hiyette kanun çıkarmak doğru değildir. Bu I 
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Meclisin, memlekete seçimle giderken son he
diyesi hürriyetleri lüzumsuz yere tahdideden 
kanunlar olmamak gerektir. Aksine, seçim em' 
niyeti için tam bir itminan yaratmak lâzımdır. 
iki yolun ağzında isabetli ve doğru olanı tercih 
etmelisiniz. 

RElS — Mehmet Kâmil Boran. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlar, iktidar partisinin yeni 
bir tazyik ve tedhiş vasıtasını ele geçirmeye 
azmetmiş olduğunu şu önümüzdeki lâyihadan 
anlıyoruz. 

Ne gariptir, bu parti âdeta ebediyen iktidar
da kalacağı ve hiçbir zaman ekseriyeti kaybet-
miyeceği gibi ham ve muhal bir hayale kapıl
mıştır. Bu türlü kanunlar çok tehlikeli silâh > 
lardır. 

(Bir ses : Palavra atıyorsun) Hazırlıyanları, 
kullananları da yaraladıkları çok görülmüştür. 
Bu hakikat yakın bir âtide bizzat Demokrat 
Parti tarafından da acı bir şekilde idrak ve tes
lim edilecektir. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Yaşa Boran. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Lâyihanın bir üçüncü maddesi var ki, basım 
zincire vurmak vazifesini hakkiyle başaracağın
da hiç şüphe yoktur. Memnu fiilleri tesbit eden 
ve ceza tehdidi altına koyan hükümler de va
zıh, katî ve ölçülmesi mümkün unsurların yer 
alması ceza hukukunun ve insan haklarının en 
esaslı şartlarından biri olduğu halde bu üçüncü 
maddede (Devletin siyasi ve malî itibarım 
sarsmak) (Âmmenin telâş ve heyecanını mucip 
olmak) (Yalan haber veya havadis) veya (Ba 
mahiyetteki vesikalar) gibi birbirinden daha 
müphem türlü şekillerde tefsiri mümkün, muh
tevası, şümulü ve sınırı taayyün ve tebellür et
memiş unsurlar yer almıştır. Buna mukabil böy
le elâstiki ve gayrimazbut unsurlara uydurula-
bilecek bütün fiiler 3 sene hapis ve 2 500 lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası gibi 
azametli cezaların tehdidi altına konulmuştur. 

iktidar Hükümetinin suiniyeti o kadar aşi
kârdır, 3 ncü maddede mevzuubahis neşriyatın 
(Bile bile yapılması) kaydının konulmasından 
dahi kaçınılmıştır. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — cfürüm 
olmak için kasıt olmak lâzım değil mi? Eski hâ
kimsiniz. 
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MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Si* de basın mensubusunuz, bunu anlamanız lâ
zım. 

Her hangi bir haberin yalan veya doğru ol
duğunun tesbit ve takdirini bilhassa bu dereee 
ağır bir ceza tehdidi altında basın mensupları
na nasıl tahmil edersiniz? Böyle bir hüküm, ga
zetelerin, Hükümetin hoşuna gitmiyecek hiçbir 
haberi neşredememeleri neticesini doğuracaktır. 
Bu, Hükümetin ve iktidardaki partinin lehine 
de olsa, - ki ben o fikirde değilim, - Türk Mille
tinin zararınadır. Haberleşme hürriyetini, in
san haklarının başında olarak ilân eden hür ve 
medeni memleketlerin nazarında memleketimi
zin şeref ve itibarını son derece haleldar ede
cektir. Demokratik bir rejimi tatbik etmekle 
övünen bir iktidar hükümetinin böyle bir lâyi
hayı T. B. M. Meclisine sevketmesi tam bir te
zat ve tenakuzun ifadesi olduğu gibi pek acı 
bir sürpriz teşkil edebilirse de 1950 yılından be
ri yeni ve daha doğrusu bugünkü haliyle eski
miş iktidarın buna benzer muamele ve hareket
lerine o derece alışmış bulunuyoruz ki, bu lâ
yiha bende hiçbir hayret hissi uyandırmamıştı!'. 
Sizleri naçizane ikaz ve sizlerden rica ederim; 
hür ve faziletli Türk basınında ve Türk umumi 
efkârında itibarınızın kendi hatalarınız yüzün
den azala azala (Soldan Allah Allah sesleri) 
kalan son parçayı da kaybetmek istemiyorsanız 
tasarıyı reddediniz veya hiç değilse lâyihadan 
bu hükmü çıkarınız. 

Ben her hangi bir teklifte bulunmıyacağım. 
Çünkü, peşinen redde mahkûm olduğunu biliyo
rum. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Çok muhterem 
arkadaşlar, bu kanunla en mühim bir mevzuu 
müzakere ettiğimizi söylemeye lüzum ve hacet 
görmüyorum. 

Sayın Faik Ahmed Bey konuşmalarında, ka
nunlar realitelere ve hâdiselere uygun olmalı
dır, dediler. Bu, bir hukuki kaidedir, hakikat
tir. Bugün memleketin hâdiseleri ve realiteleri 
hiç şüphe yok ki iböyle bir kanunun tedvinine 
bizi mecbur bırakmaktadır. 

Arkadaşlar, bugün matbuat icra, teşri ve 
adlî kuvvetin yanında cemiyet hayatında mü
him bir rol iktisabetmiştir. Binaenaleyh onun 
iyi yol'da veya fena yolda olmasının cemiyet 
bünyesi üzerinde muazzam tesirler hâsıl ettiği 
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vakalarla meydanda ve aşikârdır. Bugün bir 
kısım matbuatımızın hususi maksatlarla ve bil
hassa bir müddetten beri görüldüğü veçhile si
yasi maksatlarla basın hürriyetini ne yolda 
kulandığını her gün birçok acı misalleriyle 
görmekteyiz. Her sabah bilhassa muhalif gaze
teleri elimize aldığımız zaman hangimizin şe
ref ve haysiyetinin ne tarafından yakalanıp 
neşredileceğini endişe ile görmekteyiz. Binaen
aleyh bu nevi suiistimalleri önliyecek, fakat bu 
arada basın hürriyetini zedelemiyecek bir ka
nun tedvinine de zaruret bulunmaktadır. 

Faik Ahmed Barutçu, yine dediler ki; bu 
kanun zamansızdır. Kendileri Anayasa Ko
misyonunda üyedirler. Büyük Millet Meclisi
nin ve milletvekillerinin sıfat ve salâhiyetleri 
seçimlerden sonra da yeni Meclisin tevekkülüne 
kadar devanı eder. Bunu hatırlatmayı faydalı 
görüyorum. 

Arkadaşlar, bu mâruzâtımı kısaca arz ettik
ten sonra bir temennide bulunmak isterim. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) - - ' 
Cevap değil, cevap değil... 

PERTEV ARAT (Devamla) — Telâkki me
selesi. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun başlığı 
(Neşir Yoliyle veya Radyo ile İşlenecek Bâzı 
Cürümler 'hakkında Kanun) dur. Gerek bu baş
lıktan, gerekse kanunun maddeleri ve esbabı 
mucibesinden anlaşılacağı üzere maksat yalnız 
matbuat, yalnız matbuat vasıtasiyle ve radyo 
ile işlenecek suçlar için bâzı müeyyideler koy
maktır. Halbuki (neşir yoliyle) demekle, neşir 
vasıtası yalnız ıgazetelerden ve matbuattan iba
ret olmadığına göre, (çünkü radyo da neşir 
vasıtasıdır, gramofon da neşir vasıtasıdır, opar-
lör de neşir vasıtasıdır, resim de neşir vası
tasıdır) kanunun metnine ise yalnız matibuat 
ve radyo ile işlenecek suçlar esas alındığına gö
re, kanunun adının (Matbuat vasıtasiyle veya 
radyo ile işlenecek suçlar) şeklinde değiştiril
mesi icabeder. 

Yine başlıkta (cürümler) tâbiri kullanılmış
tır. Filhakika tâyin edilecek cezalar itibariyle 
işlenecek fiillere cürüm demek doğrudur. Ama 
daha umumi mânada (suçlar) demekte de fay^ 
da vardır. (Doğru sesleri) Bu itibarla bir tak
rir veriyorum, takririmin kabulünü rica eder
ken çıkarılacak olan bu kanunun cemiyet ha-
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yştımız ve basın mensupları içdn hayırlı olma
sını temenni ederim. 

j REİS — Türkiye Köylü Partisi Grnpu adına 
Çtyzmi Türk. 

j OEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Yük-
se)t Meclisinizi Ibir an için 4 sene önceki maziyi 
ta|ıattüre davet ederim. 

| 1950 senesinin ilk aylarında Yüksek Heye
timize 1 No. lu iktidar Hükümeti tarafından 
gejtirilmiş bir basın kanunu tasarısını müzake
re! etmekte idiniz. Atmosfer, umumi ve yeni 
bi|* demokratik istihale atmosferi idi. Değil, 
yalnız Yüksek Heyetinizin kalblerinden ve vic
danlarından, değil Hükümetin getirdiği tasa
rıca ve fakat o zamanki Adalet ve İçişleri ko
misyonlarından teşkil edilen muhtelit komis
yonun Yüksek Meclisinize sunduğu gerekçede, 
buj demokratik hürriyet havası, basına getiri
len1 bu yeni hava tamamen görülmekte idi. O 
talihten bu yana birçok hâdiseler geldi, geçti 
ve) nihayet bugüne geldik. Bugün hava maale
sef o hava değildir. O gün yeni bir havanın 
ei^adeti içinde daha rahat, daha ferah ve da
ha] ümitli idik. Bugünkü haıva, ne o kadar nik-
birj, ne_ de o kadar ümitlidir. Nitekim bu ha
vacın aksini de Hükümetin yeni getirdiği ge
rekçede ve Adalet Komisyonunun bu tasarı do
la jjısiyle sevk ettiği komisyon gerekçesinde gör
mekteyiz. 

{Maddeler münasebetiyle de arz etmeye ça
lışacağız. Dört senede bu an niçin böyle de
ğişti? İleriye doğru hamle yapmak için alınan 
bu]zihniyet niçin geriye dönmekte ve ricat et
mektedir? Bunun sebeplerini araştıracak ve
ya j hikâyesini uzatacak değilim. Onu, esasen 
hepsimiz, vatandaş olarak, fert fert milletvekili 
olacak, nihayet parti (grupları olarak düşünüp 
'birçok sebeplere, âmillere, mulhite veya merke
ze £it faktörlere hamledebiliriz. Bendeniz yal
nız |vakıa olarak tesbit etmek istiyorum. 

0 i r bendesi kelime ile ifade edeyim. Eğer 
demokrasi bir müstatil idi ise 1950 de müstakil
di f e bu ımustatile varmak için bir hattı müsta
kimi takibi lâzım geliyor idi ise 1950 de Ibu hattı 
müstakimi takibe başlamıştık. Bugün demok-
ras^ maalesef gittikçe deforme olan bir şibih 
müîhariftir. Ve son aylarda çıkardığımız kanun
lar ve usuller de gösteriyor ki maalesef takibet-
merçte olduğumuz yol artık hattı münkesirdir. 
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Beyanlarımı mücerret mefhumlar halinde bı

rakmamak için kısaca bazı parçalar vermek isti
yorum. İlk olarak Anayasamızda zikredilmiş hu
susi kanun mevzuu telâkki edilen basın hürriyeti 
için getirilen ilk Basın Kanunu gerekçesinden 
bâzı hususları okumak 'istiyorum. İlk gerekçe 
şöyle diyordu : (Türkiye'mizde gelişmesine ve 
kökleşmesine çalışılan demokratik hayatın icaba-
tından olması itibariyle yeni görüş ve yaşayışa 
uymıyan bâzı mevzuatın değiştirilmesini sağlı-
yacak fayda göz önünde tutularak yürürlükte 
bulunan 1331 tarihli ve 1881 numaralı Matbuat 
Kanununun tekrar ele alınmış ve Basın Kanunu 
adiyle yeni tjir kanun meydana getirilmiştir. İl
min ve kanun tekniğinin lüzumlu kıldığı esaslar 
tasarıya alınmış, modern demokrasi prensipleri
ne sadakat gösterilmiştir.) 

Gayet mühim bir cümleye geldik : 
(Basın hürriyetini halde ve gelecekte takyit. 

etme şüphesini gösteren hususlarda titizlikle du
rulmuştur.) 

Demek ki Adnan Menderes Hükümetinin ilk 
tasarısına hâkim olan en karakteristik zihniyet 
budur : Basın hürriyetini halde, ve gelecekte tak
yit etme şüphesini gösteren hususlarda titizlik
le durmak. Doğru bir temas var ki, bunu gerek
çede tekrar ediyor, gerekçede olduğu için aynen 
okuyacağım : 

(Demokrasinin beşiği addolunan İngiltere'
nin ve Amerika'nın yaym ve basın hakkı İsviç
re, Fransa, Belçika, İtalya gibi basının hür ve 
demokrat bulunduğu memleketlerin basın mev
zuatı gerektiği şekilde ve kıymeti ile tetkik edil
miştir.) 

Bu yeni gerekçeye bakacak olursanız yine 
aynı iddia ile gelmektedir. Mesnetler aynı, müş
terek hukuktaki haller aynı. Fakat zihniyet, eda 
ve teklifler ayrıdır. 

Birinci tasarıda gayet mühim gördüğümüz 
ikinci bir fik'ir de, basın ve yayın hususunda 
(hürriyet ve mesuliyet) yekdiğerini tamamlıyan 
esaslı mefhumlardır. Maalesef ikinci tasarıda 
hürriyet ikinci plâna geçiyor. Yalnız mesuliyet 
mefhumu; - kime karşı - idare edilenlere karşı 
mesuliyet mefhumu yürütülmektedir. 

Arkadaşlar; 1950 de getirilen Basın Kanu
nunda sevkedilen hükümlerle bugün sevkedilen 
hükümler ceza itibariyle, mefhum itibariyle, ce
zayı nakdi itibariyle çok mütenazır olduğu hal
de, haklı olarak o vakit Yüksek Heyetiniz, o ka-
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nunda bahis mevzuu edilen hükümlere karşı çık
tınız. Nitekim sizden önceki Basın Kanununu 
o vakit tetkik etmiş olan Karma Komisyondan 
ayni şekilde ithamkâr olarak çıkmıştır. Zama
nın zihniyetinin gösterilmesi ve Meclisin sala
hiyetli bir Komisyon olması itibariyle o muhte
lit Komisyonun gerekçesinde de birkaç cümle 
okumama müsaadenizi rica ediyorum. Memle
ketteki demokratik inkişafa muvazi olarak 
mutbuat hürriyetini teminat altına almaik ve 
1881 sayılı Matbuat Kanununun Anayasaya ay
kırı ve hürriyetini takyit ve tahdidedici hüküm
leri bulundurmak maksadiyle Hükümetin hazır
layıp getimiş olduğu Kanun tasarısı, yani gerek
çe o tarihte mevcut olan 1881 sayılı yürürlükte 
bulunan Kanunu itham etmekte ve bu Kanun 
Anavasaya aykırı, Basın Kanununu takyid-
edici hükümler ihtiva etmektedir, demektedir. 
Hükümetin getirdiği 'tasarı ,şu Komisyondan 
geçmiş ve tadil görmüş şekliyle dahi 1881 sayılı 
Basın Kanunundan daha ağır hükümler ve da
ha ağır cezalar koymuştu?. Sahai şümulü ve 
•tesiri de daha pek çok genişletilmiştir. Demek 
ki o vakit komisyonun Anayasa'ya aykırı gör
düğü bir kanunu, maalesef bugünün Adalet 
Komisyonu Anayasaya muvafık ve mutabık 
olarak huzurunuza getirmektedir. Hattâ o va
kit hazırlanan tasarının gerekçesinde şu fikir
ler de vardı, bugün (bir hazin hâtıra da olsa 
tekrarlamak istiyorum : 

«Matbuat kanununun lüzum ve ademilüzu-
mu hususunda komisyonumuzda uzun görüşme
ler olmuş, ancak, mevkii meriyette bulunan 
Ceza Kanununda gerekli değişiklik yapılmamış 
bulunmadığından, bir matbuat rejiminin bu ha
liyle tamamen başı boş 'bırakılması da uygun 
görülmediğinden Matbuat Kanununun tedvi
nine lüzum görülmüştür.» 

Burada sarih iki hüküm var. Komisyonda 
evvel emirde bir matbuat kanununa lüzum olup 
olmadığı münakaşa edilmiştir. O muhtelit ko
misyonun ekseriyetinin temayülü de ayrıca bir 
matbuat kanununa lüzum olandığı tarafında 
t'emerlküz ediyor. «Ancak Ceza Kanununda ya
pılması lâzımgelen değişiklikler yapılmadığı 
için, 'boş kalmasın diye, bu tasarıyı veriyoruz» 
diyorlar. 

Yükseik heyetiniz gayet iyi bilmektedir ki, 
o tarihten bu tarihe kadar Ceza Kanununda 
ımütaaddit değişiklikler yapılmıştır. Bu ka-
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i nunla sevk edilen Ceza Kanununda birçok hu

suslarda, hareket, sövme, yalan haber, şantaj
cılık ilh. gibi hükümle? yeniden ele alınmış ve 
muhtelif «sebeplerle teşdidedilmiş ve ağırlaştı
rılmıştır. Demek ki o vaıkitki komisyon, (Ceza 
kanununda değişmemiş olan bu hükümler mu
vacehesinde bu kanuna lüzum vardır) diyerek 
ceza kanununda lüzumlu olan değişiklikler ya
pıldıktan sonra artık Ibu kanuna lüzum olma
dığı neticei mantıkıyesine takdimen işaret et
miş oluyor. Üç sene aralıkla iktidarın itimat 
ettiği ve bidayetinden beri başında ayni Baş
vekilin bulunduğu aynı hükümetten bu üç sene 
zarfında bu 'kadar farkla gelen iki tasarı ara
sındaki zihniyet farkı nedir? Bu geriye gidiş 
niye? Niçin ve niçin böyledir? Bunu mâkulât 
ile izahı imkânsızdır. Bunun memleketimizce, 
milletçe uzun vadeli, uzun görüşlü mürtefi bir 
politika ile izahı imkânsızdır. Bunu kısa vadeli, 
kısa görüşlü belki küçük politika ile ve belki 
yanlış bir görüşle olması muhtemeldir. Fakat 
onun üzerinde durmuyorum. Sebepler ve âmil
ler ne olursa olsun vakalar ortadadır. 1950 deki 
hükümetin getirdiği tasarı vardır, 1950 deki 
komisyonun getirdiği gerekçe vardır. 1950 de 
yüksek heyetinizce hemen ittifakla kabul edi
len Basrn Kanunu bugün yürürlükte olandır. 
Hükümet şimdi o basın kanunu üzerinde bir 
tadil getirtmiyor, ayrı bir kanun getiriyor. Yani 
Anayasanın ima ile veya bilvasıta ifade ettiği 
hususi kanun aslında basın kanunu iken yeni 
bir kanun mevzuu olarak matbuatla, neşir yolu 
ile işlenen ve radyo ile işlenen suçlar diye bİT 
kanun getiriyor. Bu kanunun içinde de birçok, 
basın kanunlarında tedvin edilmesi mümkün 
olan hususları ilâve ediyor, Niçin?. Bu, Anaya
sa bahsettiği kanun usullerine ve tedvin usul 
ve tekniğine de aykırı düşmektedir. 

Yalnız, o zamanki komisyonun güzel bir 
cümlesini intakı hak olaraik arz etmek isterim; 
bu, ezelî ve ebedî bir cümledir. Huzurunuzda 
okuyacağım ve vaktiniz olursa bu cümle üzerin
de düşünmenizi tavsiye edeceğim. Bu cümle 
o komisyonun esbabı mucibesindedir : (Her 
zora karşı bir aksülamel uyanması tabiî bir 
haldir.) 

Arkadaşlar, bu suretle neşir yoliyle veya 
radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 
kanuna gelelim, Hükümet gerekçesi bu dar 
hürriyet nizamından, hürriyet tahkiklerinden 
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ilâh... bahsediyor. Sayın Faik Ahmed Barut- I 
çu bu sahada hukuk felsefesi diyebileceğim 
güzel gözlerini söylemiş olduğu için ben onlar 
üzerinde durmıyaeağım, çünkü o kadar güzel 
söyliyepeğime emin değilim. Yalnız hâtırala-
rınızdaj daha canlı kalabilmesini temin için, 
ben yalnız bir cümle ilâve etmek istiyorum. 
Hürriyetleri hudutlandırmaktan, hürriyetlerin 
tahdidedilmesinden çok hahsedilimeye başlan
dı. Fa İa t korkarım ki, bu yollarla hürriyetle
rimiz jbüsbütün kalebendedilmesin. En ulvi 
hürriyetler, söz hürriyeti, fikir hürriveti, neeir 
hürriyeti, beyan hürriyetinin hudutlarını çize
lim darken kafa taslarımızın kalebendedil-
mesine; kalkışılmamasını bilhassa rica ederim. 
Çünkü söz hürriyetlerimiz, fikir hürriyetlerimiz 
neşir hürriyetlerimiz, değil yirminci yüzyılın 
yarısında, Türkiye'de on asır evvel malûm bu- | 
lunmahjta, daha iptidai memleketlerde dahi, 
her nevd tahdi+lere karşı infilâk kudreti bütün 
cihanca ve bilhassa demokratik âlemce bilin
mekte |di. 

Arkadaşlar, yeni gerekçe üzerind^ durmı-
yacağmjı. Söylediklerimi aynen tekrar ediyo
rum : [Hükümet gerekçesinde Anglo - Sakson-
lardan i bahsedilmektedir, İtalya'dan. Fransa'- I 
dan bahsediliyor, fakat Baltık devletlerinden 
sadece jtsveç geçmektedir. Sonra îsveç kamı- I 
nunun esbabı mücibesinde kendilerine müla
yim gelen cümleleri almış; fakat kanunun esas
larına girmemiştir. Asıl acı olanı, Adalet Ko
misyonunun kanun tasarısı vesilesiyle vermiş 
olduğu rapordur. 

Maajesef Adalet Komisyonu dâhilivecilerle 
muhtelit çalıştıkları zaman böyle değildi, Ada
let Komisyonu 1954 yılında ve seçim arifesin
de, kenjdi kendine baş başa kalınca daha anti
demokratik düşünmeye başlamıştır arkadaşlar. 

Adalet Komisyonu gerekçesinin ilk sütun
larında İHükümet gerekçesini hülâsa ettiği için, 
Hükümetin ikinci oparlörü mahiyetindedir," 
onun içjn nakletmiyorum. Yalnız Adalet Ko
misyonunun raporunda, (bir hukukçu olmama
ma rağmen hukuk malûmatı umumiyeme dahi 
ayk7*ı 0lan) gayrihukuki tâbirler, ifadeler ve 
indî hükümler vardır arkadaşlar. Yani.dün
yanın ^nüşterek hukuk nosyonlarına ve malû
matı uniumiyesirre her mebus vatandaşın kendi 
hukuk flağarcığmdaki müktesebatma uymıyan 
indî hükümler var. Adalet Komisyonu o kadar I 
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ileri gidiyor ki, bu hususta kendi bünyesi için
de bu kanun vesilesiyle ispat hakkının kulla
nılmasına dahi mütehammil değildir. Tek par
ti devrindeki İçtüzükten daha ileri derecede 
tahditçidir. Bu dar, bu sekter zihniyete şim
dilik bu kadarcık temasla iktifa ediyorum, 
mecbur ederlerse daha söyliyeceklerim vardır. 

Şimdi, bu zihniyeti ifade eden şu cümleleri 
okumama müsaadenizi rica ederim. 

«Halbuki bu lâyihada ispat müessesesi için 
hiçbir hüküm sevk edilmediğine ve Meclis ko
misyonları Dahilî Nizamname hükümlerine gö
re yalnız kendilerine havale edilecek isleri gör
mekle mükellef olup bunun dışına çıkamıya-
cakları açık bir hakikat bulunduğu cihetle Da
hilî Nizamname hükümlerinin cevaz verdiği 
bir hususun re'sen veya müzakere sırasında vu-
kubülacak bir talep ile lâviha ilâvesinin müm
kün olamıyacağı da ekseriyetle karar altına 
alınmıştır.» 

Arkadaşlarım, bir Matbuat Kanunu gelmiş
tir, içinde haysiyetler; şerefler, hakaretler, te
cavüzler, itibar kesirleri, servete zarar ver
meler ilâh... bütün bunlar bunun içerisinde mü
zakere edilmektedir; bütün dünva matbuat ka
mil arında /em ve hakaretle ispat hakları da 
beraber yürütülmektedir; burada Adalet Ko
misyonu bir takyit yapıyor, bir teşdit yapıyor. 
Buraya, komisyona dahi ispat hakkı konulamaz 
ve bu metinde /mevzuubahis olamaz. Bunu 
1954 Demokrat Türkiye Cumhuriyeti Adalet 
Komisyonunum bir vesi'kai hukukiyesi olarak 
dünya efkârı umuımiyesine arz etmekten ben 
utanıyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hükü
mete göre komisyon, kusura bakma! 

CEZMÎ TÜRK (Devamla — Bunum üzerin
de konuşıımaya mecbur olduğum için de ömrü 
bilîâh eza duyacağım. Bir komisyon 'böyle bir 
kamunda böyle bir mevzuda ben itham hakkı
nı konuşmaya salahiyetli değilim diyor, bu ka
nunu Anayasaya muvafık görmekte kendisini 
salahiyetli görüyor. Haklı mıdır? Hayrr. İçtü
zük hükümleri açıktır. Mevzuubahis ettikle! İç
tüzüğün 29 ncu maddesi aynen şöyle1 diyor : 
(Komisyonlar kendilerine havale edilmiş işleri 
incelemekten başka bir işle uğraşmazlar.) İşte 
'kendilerinle havale edilmiş bir iş. İspat, itham 
hakkı, cürmü, hükmün unsurunu, cezasını, dö-
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zrunu her şeyi ihtiva edem bir hüküm. Kaldı ki 
aynı İçtüzüğün 17 numaralı notunda şunlar ' 
var : Komisyonlar kanun ıteıklif edemezler, bir i 
yorum isteğini kanun .yapabilirler, bir tasarı
dan bir maddeyi ayırarak kanun şekline koya
bilirler. Komisyonlar bir tasarıdan bir madde
yi ayırarak 'kanun şekline koyabilirler, fakat 
o maddenin bütün şümulü, ihatası ve derinliği 
ile içine giren bir hususu bir mefhumun, bir ı 
hukuk nosyonunu konuşamazlar. Bu ne zihni
yettir arkadaşlar? 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Diktatörlük 
zihniyeti, yorma kendini Cezmi Bey. 

OEZMÎ TÜRK (Devamla.) — Arkadaşlar na
zariyatı budur, tutulacak tarafı yoktur. Ne 
hukuki mesnedi, ne de mantıki var. Ne Hü
kümet gerekçesi olarak, ne komisyon gerekçe-
sLolarak bir şey ifade etmiyor. Benlim gibi sat
hi hukuk nosyonu olan insanlar bile tatımkı 
edilmiyor maalesef. Tirit iki satır, tirit iki ge
rekçe. 

Nazariyatı bırakalım, realitelere bakalım. 
Acaba omlarım ifade ettikleri, 'müdafaa ettik- | 
leri realiteler bugün var mı hu meımlefceıtte? 
Bugün bu suçlardan ne kadar mahkûm edilmiş 
insan var? Bunlar hakkında malûmat yok. 
içtüzüğün, zannediyorum 65 nci maddesi, sevk 
•edileıı tasarılarda istatistikî malûmatın veril
mesini âmirdir. Adalet Vekâleti suç mevzuun
da istatistik tutmaktadır. Sonra, istatistik 
Umum Müdürlüğü vardır, her sahada rakam
la neşrediyor. Kendileri iddialarını tevsik için 
neden :bu gibi istatistikî malûmatı, İçtüzük 
bükümlerine uyarak Meclise getirmiyorlar, ef
kârı aydınlatmıyorlar? Niçin demezler ki düne 
'Wıdar mevzuatla suçlar şu şu idi, hu kadar 
kişi, mahkemeye verildi, şu kadar kişi mahkûm 
^ldu. bugüne kadar mevzuatla böyle böyle ol
anaktadır, şu şu sebeplerden artıyor... Niçin de
mezler? Bunun yanında «Chantage» hüküm
leri geliyor. Bu memlekette biliyorsunuz en az 
işlenen suçlar chantage suçudur. Memlekette 
senelerden beri bir chantageo - phobie1 vardır. 
Siz bizzat chantageo - phobie'den korkmuyor L 
musunuz? Niçin bunlardan korkuluyor? 'Neden 
tatbikatı olmıyan şeyler evirip çevirip Ceza 
Kanunu ile, Matbuat Kanunu ile, yeni tasarı 
ile getiriliyor. Çıkıp söylesinler, şu kadar arttı, 
şu kadar eksildi, bunları efkârı umumiye ile 
birlikte öğrensek olmaz mı? Hükümet veya ko- | 
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misyon bu tasan ile bizim idrak edemediğimiz 

' bir ahlâk reformunu yapmak istiyor, olabilir, 
i dedim. Kanunlar sahasından ahlâk sahasına 

geçtiler ve bir ahlâk reformu yapmak istiyor
lar. 

REFET AKSOY (Ordu) — Ahlâk inzibatı, 
I reformu değil. 
I CEZMİ TÜRK (Devamla) — Efendim, ah

lâk reformu, ahlâk disiplini ama, evvelâ şahsi 
ve vicdani olur efendiciğim. 

Ama gerkçeye dikkat ederseniz, dikkatle ve 
etrafiyle okuduktan sonra burada maalesef lâ-
ahlâkilik tedvin loılunımak isteniyor. Lâ-ahlâki-
liğin bâzı muhkematm arkasına yerleştirildiği 
görülüyor ve bu iddianın aksini ispat edecek 
arkadaşlarımıza bu kürsüde intizar edeceğiz, 
arkadaşlar, bu hem o kadar ileri götürülmekte
dir ki lâahlâkiciliği muhkemat içine almak 
için düne kadar çalışan insanların tarihî ve eze
lî derdimiz olan rüşvet, irtikâp gibi hâdiseler
de matbuat vasıtasiyle ortaya çıkmasiyle, 
Temyizin bâzı içtihat kararlarını yürütebilmek 
imkânı mevcut iken bugün bunun dahi imkânı 
olınıyacaktır. Filhakika Adalet Komisyonu ge
rekçesinde bu hususta gelecek itirazları karşı
lamak için de Isagoci mantiğiyle indî ve endi-
rekt bir formül bir komprime çıkartılmak isten
miştir. Fakat ancak yazanın zihniyetini ifade 
etmekte bulunmuştur. Yoksa vicdanı âmmeyi 
tatmin edecek bir formül değildir. O halde sui
istimallerle mücadele edeceğim diyor, suiistimal
lerle en ciddî şekilde mücadele etmek istiyen 
bir partinin programı ve onun yaratıcısı olan 
Hükümet, onun gayelerini tahakkuk ettirmesi 
lâzım gelen komisyon ve gurup nasıl geliyor da 
en müspet suiistimalin ortaya çıkmasına mâni 
olacak muhkem atla maddeler teklif ediyor. Ev
velâ kendi programlariyle tezat halindedirler. 
Âmme efkârına bunu vadettiler, biz de vadettik 
ve inandık, muhalif matbuatı olarak inandık. 
Bu memleketin Koçi Bey risalesinin yazıldığı 
tarihten Osmanlı tmperatorluğunun yıkılması 

L tarihine kadar en büyük hastalıklardan biri 
olan rüşvet, irtikâp ve suiistimalle mücadele 
edilecek diye bu millet sizi beklemekte idi. Ge
lip gelin de, haydi iktidarınızın demiyeyim, fa
kat teşriî devrenizin sonuna geldiğiniz bir anda 
böyle bir muhkemat çıkaryorsunuz ? Niçin sui-

I istimalleri söyletmiyeceksmiz'' 
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B^HDIR DÜLGER (Erzurum) — Cezmi Bey 

yuvaıjlak lâf söylemeyiniz. Hangi madde suiis
timalin söylenmesini menediyor? Onu söyleyin. 
Zekâıii2 çok keskindir., 

C^ZMÎ TÜRK (Devamla) — Benim zekâm 
sizin ^ekânız kadar keskin değildir. Zekâm kes
kin oâsaydı sizin sıranızda bulunurdum. Ren
gim geldiğim zamanki renk ve terzim geldiğim 
zamaşki terzimdir Bahadır Dülger. 

NEŞRET KlRÎŞOÎOĞLU (Çanakkale) — 
Muhajlefet zeki değil mil 

CİZMl TÜRK (Devamla) — Ben zekâ ile 
kurnazlığı tefrik ediyorum. Sizi semirmiş görü-
yoruı^ı, benim kilomda bile fark yoktur. 

B4n bunun için çok emek verdim, tahlil et
tim. Yeri gelince maddesinde söylerim. Siz de 
emek | verin bulursunuz. Bu benim eski meto
dundur, bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim, 
insanj kendisi çalışır da bulursa, çok daha iyi hatı
rında] kalıyor. 

Arkadaşlarım, realiteler var. Realiteler var 
ama pundan da demin Sayın Pertev Arat şikâ
yet ederken ben hazin hazin gülüyordum. On
lar şikâyet ederlerse bizlerin feryat etmesi lâ
zım. Size birkaç misal vereceğim arkadaşlar. 
Şu mjeşhur ilânat parası ki, Devlet Bütçesiyle 
beraner otomatik olarak milyonları aşmaktadır 
ve büyüdüğü nispette de bu memlekette Devlet 
matbuatı, Devlet muharrirliği, Devlet neşriyatı 
almışj yürümüş ve türemiştir. Ayrıca muhtelif 
yollardan muhtelif şahıslarla para verilmek su
retiyle gazete çıkartılmıştır, çıkartılıyor ve çı
kartılmaktadır. Bunlardan birkaç misal vere
ceğini. Bir yüz ellilik mahkûm biliyorum, o yüz 
ellili^ çağırılmış, vaktiyle Ümit Mecmuasını çı
karttığı zaman Sayın Köprülü'ye yazı yazdırdı
ğı için, madalyalar aldığı için şimdi himaye 
görmjektedir. Nasıl himaye görmektedir?. Türki
ye Kjöylü Partisi kurulur kurulmaz Ankara'da 
bir kjöylü gazetesi çıkarmaya memur edilmiş ve 
köylii gazetesi hâlâ çıkarılmakta bulunmuştur. 
Güzel, mazisi ne olursa olsun, hayatı ne olursa 

•olsuDj kimden para alırsa alsın, nereden besle
nirse] beslensin bir şey demiyeceğim. Ancak şu
nu saracağım : Köylü Gazetesi diye çıkan bu 
gazele, mütemadiyen bizim küçücük partimizi, 
onunj naçiz şahıslarını ele alır, hakaret eder sö
ver sayar, bunu da iktidar partisi parası ile ya
par fe bu zamana kadar hiçbir şikâyetimiz ol-
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maz da, iktidar nasıl olur da muhalefet gazetele
rine şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun der?. 

Bizim hiç iktidarımız olmadığı halde, istinad-
ettiği suçlar hiçbirisine kendi mazileri itibariyle, 
kendileri kadar bile müstahak olmıyan insanlar 
olduğumuz halde bunu yapar. Niçin?. Memle
ketin demokratik inkişafına, halkımızın efendi
liğine, sezişine, asaletine ve halkımızın kanaa
tine inanıyoruz. Bu avave ve naralar ne olur
sa olsun bize tesir yapamaz. Memleketin inkişa
fına mâni olmamak için .bunların mahkemeye ve
rilmesini dahi düşünmemiş ve yapmamışızdır ar
kadaşlar. O tarihten bu yana bir tane mi arka
daşlar?. Bir «Yeni Cephe» çıktı. «Yeni Cephe» 
yıllarca hakaret, felâket kustu, şantaj yaptı, 
mahkûm olmasına rağmen sahibinin uzun müd
det mahkûmiyeti dahi infaz edilmedi. Vakit gel
di, Sayın Samet Ağaoğlu ve iktidarınız tara
fından Devlet Bankası idare Meclisine getirildi. 
Ondan evvel muhalefete en ağır hücumlar yapı
yor, infaz dahi görmeden geziyordu. Sayın Sa
met Ağaoğlu ile Sayın Raif Meto'ya bunlar in
giliz casuslarıdır diyecek kadar ileri gittiği için, 
infaz rejimi ile hapishaneye gitti, zannederim 5 -
6 aydır da orada yatmaktadır. 

Şimdi, bu adam kimden tahsisat alıyordu, 
kimlerin hesabına çalışıyordu, başka hiçbir mâ
naya gelmemek üzere söyliyeyim, Sayın Samet 
Beyle, Raif Meto'ya bu istinatları yaptığı aynı 
nüshada bizim Mükerrem Sarol arkadaşımızı da 
methediyordu. Bu da bir vakıa. 

Şimdi, bu hareket, bu kötülükler, bu efkârı 
bulandırma nereden geldi? işte bir tanesini söy
ledim, vaktiyle Damat Ferit ' in Yaveri ve Sayın 
Köprülü'nün hâmisi iken şimdi mahmisi Tarık 
Mümtaz'm çıkardığı gazete, ikincisi Yeni Cep
he, üçüncüsü 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Biraz 
da Büyük Doğu'dan geldi. 

CEZMl TÜRK (Devamla) — Unutursam lüt
federsiniz, zaten çoktandır mütehassiriz; bu ve
sile ile çıkarsınız. 

Ondan sonra Atom'dan geldi. Atom'da is
met Paşanın sehpada asılmış bir resmi, genera
lin ateş püsküren makaleleri ve arkasından up
uzun banka ilânları. Her nüshasında asgari do
kuz tane saydım, öyle ki ilân rejiminin tasarrufu 
bir kararname ile genişletildi. Bankalardaki hu
susi ilânlara, muvazenei umumiye, belediye ilân
larına kadar tasarrufunu artırdı. Bu arada da 
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böyle gazeteleri de besledi. Büyük Doğu, açık 
üzerinde fazla durmıyacağmı. Büyük Doğunun 
aldığı parayı, kime gitti, ne söyledi, bilemeyiz. 
Nihayet çıkardı. Ondan sonra bir bedbahtın 
Malatya'da kurşun patlatmasına kadar iş gitti. 
Bunlar muhalefetten mi geldi, bunları muhale
fet mi besledi!. Muhalefet, muhalefet diye teş
mil edilerek daima ortaya atılan Ulus Gazetesi
nin neşriyatıdır. 

PEDTEV ARAT (İzmir) — Onu da tasvip 
etmiyoruz. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Etmiyorsunuz 
ama, rica ederim, tamamlıyalım. Şimdi itimadı
nızı hâmil bir Hükümet beytülmalin parasından 
bunlara para veriyor. Muhtelif vesile ve suret
lerle hattâ kanuni olmıyan kararlarla bu parayı 
dağıtıyor. 

Evvelâ Zafer Gazetesi 48 punto harflerle biz
lerin namuslarımıza tecavüz etti, bunları bili
yorsunuz. Gık demedik, yeni bir devre girdik de
dik, bundan şikâyet etmiyelim, çünkü biz ni
tekim ilk muhalefete atılırken az şeylerle mü
cadele etmedik; etmediniz. Kaç sene şahsan ben 
Halk Parti gazetelerinden hakaret ve çamur ye
dim. Dayandım ve sizler de dayandınız. Ancak, 
1954, 14 Mayısı seçimi ile buraya geldik. Daha 
da dayanacaktınız. Kendi beslemelerinden ge
len seslere, asıl mağdurlara ses çıkarmazken, 
affedersiniz, fazla kibarlaştmız. Muhalefette 
iken böyle değildiniz. Nelere katlanmadınız ve 
katlanmadık. Şimdi dört seneye yakın bir za
mandır iktidarda kaldıktan sonra büsbütün 
matbuat hürriyetlerine ,insan haklarına irtifa
dan bakmaya başladınız. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Cezmi 
Bey; bu Meclis olmasaydı böyle konuşur mu idi
niz? 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Bay Balık; 
bana böyle hitabedersen zararlı çıkarsın. Ben 
bunları vaktiyle askerî bir müessesenin kürsü
sünde konuşmuş bir adamım. Bana böyle hi
tabetine! Bunun yanında asgari üç bin insanı 
işhadedebilirim. Değil bu kürsüden, daha Yüz
başı Cezmi olarak söylediklerimi dinliyenlerim 
bilmektedir. Maalesef demokratik mücadelenin 
kahramanlığı inhisar altındadır. Arkadaşlar, or
tada eserler, müesseseler ve bu müesseselerin 
gelir kaynakları bu, şimdi kalkmış Hükümet 
şöyle diyor, yok haysiyetler zedeleniyor, yok 
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şöyle, böyle oluyor. Arkadaşlar, haysiyetler ve 
şerefler öyle muteber şeylerdir ki, onlarla oy
nanılmaz, onlarla oynıyan ve çamur atayım di
yen olursa kendisi yer çamuru. Bunun en güzel 
hükmünü vicdani âmme verecektir. Bizim mil
letimiz kadar asil ve karakterli bir millet ta
savvur edilemez. Asîl ve karakterli millet ha
karet muvacehesinde yapacağım bilir. Bu ara
da Ulus Gazetesi ileri gidiyorsa cezasını göre
cektir. Bir Ulus Gazetesi mi yapıyor? İşte Atom, 
Büyük Doğu, hattâ Zafer'de bunların en âdi
sinden sövmeye mütaallik kelimeler gelip geç
miştir ve demokrat adı altında vilâyetlerde in
tişar eden gazetelerde hakaret ve küfürlerin her 
çeşidinden size misaller bulabilirim; hem hük
mi şahsiyetlere, hem de fiziki şahsiyetlere kar
şı. Fakat bütün bunlara rağmen muhalefet sa
bır ve sebat göstererek yoluna devam etmekte
dir ve edecektir. Çünkü, dâva büyüktür. Bu 
yolda yürürken aşağıdan gelecek çamur ve çir-
keflere kıymet vermeden, aldırış etmeden hede
fimize doğru yürüyeceğiz ve yürüyeceksiniz ar
kadaşlar. Bu şekilde hareket etmezsek iş geriye 
gider. Giderse ne olur? İşte şimdi bocalamakta 
olduğunuz gibi olur. 

Arkadaşlar, bu arada şikâyet etmek lâzım -
gelirse şekva bizden gelmelidir. Biz, bir esaret 
havasından kurtulduk buraya cümlenizle bera
ber, âdeta esiri hürriyet olarak geldik. Şimdi 
o bitti. Fakat, maalesef şimdi eskiden kalma 
sistemleri tatbik ve teşdit suretiyle eskiden da
ha fenaya gidiyoruz. Söz hürriyeti, fikir hürri
yeti, yazı hürriyeti biz geldiğimiz zaman daha 
fazlasiyle vardı. Eğer biz bu mevzuatı buraya 
aldığımız gibi koyarsak, hangi partiden olur
sak olalım, kendi seçmenlerimize dahi, kırmızı 
oy verdik diyerek teselli bulmakla mağdur 
olup gideceğim. Yani bu teselliyi bulmakla bu 
dâvayı intaç etmemiş oluyoruz. Grup ekseri
yeti, Meclis ekseriyetinin karan derken netice
de 1950 de gittiğimizden daha ağır mevzuatla 
döndük diyeceğiz. Buna mukabil neler yap
maktadır Hükümet? Buraya gelmiş sızlanılı
yor; haysiyetler, şerefler, şunlar, bunlar... 

Devlet radyosu tahrifler yapıyor. Mecliste 
beyanda bulunan mebusların beyanlarını tahrif 
ediyor, sükût ediyorlar, zira mebusun ismi 
zikredilmiyor, söyledikleri ketmediliyor, tel
his ediliyor. Bunlar umuru âdiyedendir. Bü
tün bunlar için şikâyet etmeye lüzum görmüyo-
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rumj Fakat, beyanların ta'hrif edildiği zaman 
görüyoruz. Sonra ne oluyor? Tutmalarınız 
MecMsteM vaziyet ve beyanlara Devlet radyosu 
ile felkinatta ve hattâ tevbihatta bulunuyor. 
Eskij devirden kalma bir yol tutmayı sizin ik
tidarınız ıgetirdi, hoparlörün başına koydu. 
Bu, peş, altı yüz lira ile tutulan bir tutma Bü
yük (Millet Meclisi azasına bilhassa muhalif me
buslarına telkinatta bulunmaktadır. Ne hakla? 
Anayasa sarihtir: (Bir mebus Meclisteki sözle
rinden ve dışardaki beyanlarından hiçbir za
man mesul tutulamaz) diyor. Fakat 'buradaki 
beyanlarımız dahi bu tutmalarınız tarafından 
ele alınmaktadır. İktidarın Devlet bütçesinden 
ve 'bjeytülmalin milyonları ile beslediği gazete
lerin) neşriyatını bilirsiniz. Bu gazetelerin me
buslara nasıl baskı yaptığını ve siyah çerçeve
lerin) ne olduğunu bilirsiniz, kendi isimlerini
zin lj>u gazetelerde ne şekilde yazıldığını az ve
ya çj)k kendiniz de görüp anlamaktasınız. Ken
di bjeslemeniz olan basın, yani iktidar gazete
leri türlü neşirlerle tahrifler yapar, bunlar da 
Devljet radyosuna intikal eder. Muhalefet bun
dan j şikâyette dahi bulunmaz, memleketin 
menfaati, istikbali uğrunda ses çıkarmaz. Ge
tirdiğiniz tasarılar belki sizin beslemeleri tat
min (eder, fakat ben Köylü Partisi Meclis Gru-
pu andına evvelâ arz ederim ki, bizim grupu-
muz} şimdiye kadar şahsiyata girişmemiştir, gi
rişmeyecektir de. Bu memleketin o kadar mü
him | meseleleri, halkımızın bilmesi, öğrenmesi, 
anlaması, düşünmesi lâzımgelen iktisadi, malî, 
içtiniai, o kadar büyük ve o kadar çok mühim 
mesejleler vardır ki, halkımıza bunları söyleme
ye djahi vaktimiz ve ömrümüz yetmez arkadaş
lar; j kaldı ki, şahsiyat ile uğraşacak ve ondan 
seçirı^ neticeleri almaya gayret edeceğiz. N»--
çiz arkadaşınız olarak, elli yaşında tecrübe 
görniüş bir arkadaşınız olarak arz edeyim ki, 
şahsiyat, polemik bu milletin karakterine uy
maz.) Ona kar§ı konacak müeyyidelerle de hay
siyetleri, şerefleri koruyoruz derken muhtekir
leri, jmürtekipleri, mürteşileri korumak... Bu, 
olmak arkadaşlar. Unutmayınız ki, Türk tari
hindi, Sultan Abdülhamit devrindeki mat/buat 
rejiminde dahi, sansüre rağmen, işletilmiş bir 
şifahji gazete vardır. Bu şifahi gazetelerin 
neşrijyatı artaeak, bu şafahi gazetelerin telki-
natı artacaktır ve yalan yanlış birtakım tel-
kina| bu gazetelerde revaç 'görecektir. Onun 
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için memleketin mazide geçirdiği tecrübelerden 
ilham alarak mazide düşenlerin düştükleri ha
talara düşmemek için ifade ediyorum. Bunun 
sizin zararınıza olması benim için mühim de
ğildir, beni, alâkadar etmez, fakat memleketin 
zararına olur diye ifade ediyorum. . 

Memleketteki muazzez haysiyet ve şerefleri 
korurken ötekileri tecrit ederek ayırmalıdır. 
Mürtekipler, suiistimal sahipleri ile namus Ve 
şeref erbabı birlikte ele alınamaz. 

Ve nihayet bâzı içtihat farkları vardır arka
daşlar. Bâzı memleketlerde bâzı partiler, şahıs
ların iktidarda bulundukları zaman malî veya 
iktisadî iş görmesini mubah görebilirler. Bâzı 
memleketlerde, bâ'zı partilerde 'bulunan bâzı 
şahıslar da icra makamlarında bulundukları za
man malî iş görülmesini doğru saymazlar. Me
selâ, bir bakan, bizim anlayışımıza göre Hükü
mete iştirak eden, Bakanlar Kurulunda bulu
nanlar maden işlerini üzerlerine almamalıdır. 
Bu doğru değildir. (Soldan «kim almış» sesleri) 
Mücerret misaller veriyorum, bizi müşe'hhas mi
saller vermeye medbur etmemenizi rica ederim. 
(ıSoldan söyle, söyle sesleri) O halde aynı for
mülü tekrar ediyorum. Lütfen 1950 den bu ta
rihe kadar Bakanlar Kurulundan çıkan karar
nameleri tetkik buyurunuz, benim rasladığım 
isimlere siz de raslıyae aksınız. (Soldan söyleyin 
sesleri) 

Yalnız bu arada arz edeyim, bâzı Bakanlar 
Kurulu kararnameleri Resmî Gazetede neşredil-
memektedir. Şahısların kendi arzulariyle neşre
dilmektedir. isterseniz numaraları şahsan yazılı 
sorularla 'ister ve getirtirsiniz. (Soldan, gürültü
ler, söyle sesleri) Biraz emek veriniz. Mehaz gös
teriyorum, burada dahi ben şahsiyat yapmak 
istemiyorum, kanun bana bu hakkı verdiği hal
de. (Soldan, isim söyle sesleri, gürültüler) 

Efendim, daha kolayı var. Maadin Umum 
Müdürlüğüne gidip sorunuz; manganez madenle
ri, krom ve ilâh. madenlerin 1950 senesinden bu 
yana işletmesini alanlar kimlerdir? Kimlerin ya
kınlarıdır, bunları öğrenebilirshm (Soldan 
«toptan itham etme, söyle» sesleri) 

İktidar elinizde, Devlet brokrasisi elinizde, 
ister ve öğrenirsiniz, rica ederim beni daha çok 
ithamkâr olmaya sevketmeyiniz. 

MUAMMlR ALAKANT (Zonguldak) — 
Böyle toptan ithamları Robespier yapardı. Sizin 
vicdanınız tasrih etmeyi emreder. 
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CEZMI TÜRK (Devamla) — Muammer Ala-

kant Bey, Muammer Alakant Bey belki de si
yasi akideniz olan ve olabilecek insanları bana 
itham ettirmeyiniz. Bunun da bir siyasi tak
tik olduğunu bilenlerdenim. Beni bir Fransız 
olan Robespier'e benzetmeyiniz. Ben ondan da, 
senden de nefret ederim! Türk soyundanım, 
Türk kalacak ve Türk olarak öleceğim, örnek de 
alabilirsem Türkleri alacağım. (Sağdan alkışlar) 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Efendim; sizden nefret ederim, diye bana sataş
tı. Söz istiyorum. (Cezmi Türk dışarı çıkarken 
soldan: «Kaçma, kaçma!» sesleri) 

REÎS — Buyurunuz efendim. 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Arkadaşlar: diğer memleketlerin siyasi müesse
selerini tetkik eden insanlar da gayet 'iyi bilir
ler ki ahlâkı salâbetli, kuvvetli olmıyan insanlar 
herkesin ahlâki salâbetinden şüphe ederler ve it-
hamkâr ifadelerle bâzı şeyler ortaya atıp bir ik
tidarı yahut kendilerince hedef 'ittihaz ettikleri 
birçok şahsiyetleri çürütme vadisine girerler. 
Ve bunların neticesinde, arkadaşlar, bir mem
leket için en kıymetli olan mefhumlar cürür. 
1789 Fransız ihtilâli bu dünyada asil bir mil
letin ilk defa hürriyet, adalet ve müsavat için 
kıyam ettiği bir hâdise olarak tarihe geçmiştir. 
Ve 1789, 1790, 1791 senelerini tetkik buyurur
sanız orada Fransız milletinin hakîkaten Cum
huriyeti tesis eden hürriyetperverane, müsa
vat ı : adaleti, uhuvveti en yüksek prensipler 
ittihaz eden bir kitle olduğunu görürsünüz. 

Fakat zaman gelmiş Fransız Milletinin bu 
güzel demokratik hareketini türlü ithamlar
la, şaibelerle lekeliyen ve onun arkasından 
hürriyeti mahveden, Fransa'yı anarşiye düşü
ren insanlar meydana gelmiştir, işte bunlar
dan bir tanesi burada otururken ismini söy
lediğim Robes Piyer'dir. Ropes Piyer'iıı ha
yatını tetkik edenler bilirler ki, Jacoben Kulü
büne gitmiş, mütemadiyen isim zikretmeksi-
zin doğruluk perdesi altında hâdiseler söyle-
meksizin, suçları ortaya dökmeksizin itham
larda, isnatlarda bulunmuştur. 

îşte Gezmi Türk'ün burada Büyük Millet 
Meclisinde yaptığı hareket de budur arkadaş
lar. (Soldan, alkışlar). 

Bu kadar, vicdana ve siyasi ahlâka geniş 
bir hakarette bulunduktan sonra çıktı, gitti. 
Ben de kendilerine nefretimi söylüyorum. 

. 1954 C : 2 
| OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ba

kanlığınıza ait bir yolsuzluğu açıklıyacağım. 
Cesaretiniz varsa beni kürsüye davet ediniz. 

REÎS — Söz almadan konuşmayın. 
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Ken

disini bu Meclisin hakiki nefretine, Türk mille
tinin hakiki nefretine mazhar olmuş insanlar
dan biri olarak telekki ederim. Bu şekilde si
yasi ahlâka uymıyan hareketlerde bulunan 
kimseler daima nefrete lâyıktır. Eğer bildik
leri hakikatlar varsa burada onları söylesin
ler, ifade etsinler. Fakat muhterem şahsiyetle
ri töhmet altında bırakmasınlar. (Soldan, al
kışlar). 

RElS — Demokrat Parti Grupu adına Hu
lusi Köymen... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Açık
lıyacağım, cesareti varsa beni kürsüye davet 
etsin. Adliye Vekâletinizin odasını zaptiye ka
rakoluna çevirdiniz. Millet Partisi aleyhine 
Adliye Vekiliniz tertipler yapmıştır, bunları da 
açıklıyacağım. 

REÎS — Söz almadan konuşmayın efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Söz 

istiyorum, her şeyi açıklıyacağım, siz Muam
mer Alakant'a sorun bakalım beni kürsüye da
vet edebilecekler mi? 

REÎS —• Evvelâ diğer arkadaşların konuş
ması temayülü vardır, o temayüle uyarak Kâ
zım Arar 'a söz vereceğim. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, mühim, çok mühim bir kanunu müza
kere ediyoruz. Sözlerime esbabı mucibe lâyi
hası hakkında birkaç noktaya temas ederek 
başlıyacağım. Lâyiha esbabı mucibesi haki
katen pek munis ve siyasi tatbikatın dışında 
kalan ve politika ile hiç meşgul olmamış kim
selerin beğenebileceği bir üslûpla kaleme alın
mış fevkalâde güzel denebilecek mahiyet taşı-

I maktadır. 
I Bu güzel esbabı mucibeden çıkardığım en

gin mâna, 1950 senesinde beraberce devir al
dığımız iktidarın üç buçuk yıl, her türlü hür
riyete sahip bulunduğumuzu her vesile ile tek
rar etmesine mukabil 1954 senesinde Mart ayın
da ve Meclisin tatile gireceği hafta içinde 
böyle bir lâyihayı getirmesidir ki, bu esbabı 
mucibe ile bugüne kadar hürriyet nizamının 

I mevcut olmadığını kabul etmiştir, Halbuki mu-
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halefette iken oldukça serbest olan matbuatın 
hürriyetinin acılarını beraber çekmiş bu ser
bestli^ az bulmuş, iktidara geldikten sonra da 
büyük i dâvamıza büyük hizmetler ifa eden 
Türk ıjıatbuatmı tatmin edecek kanunu Büyük 
Meclisle alkışlar arasında çıkarmıştık. Demok
rat Partinin vaitlerini ifa yolunda bir numa
rayı aljan o güzel kanun, bugün hürriyet niza
mı tesisi adı altında ortadan kaldırılıyor. Ye
rine gizel esbabı mucibeli ve fakat demokrasi 
kaidelerine hiç de uymayan müeyyideleri muh
tevi bii* kanun ikame olunuyor. 

Heri tedvin edilen antidemokratik kanunun 
mucip Sebebi de bu lâyihanın mucip sebebi ka
dar güjzeldir. Tam dört buçuk sayfa tutan 
esbabı {mucibe metne göre ayarlanmamış ve 
maddeljer bir hürriyet nizamı tesisinden ziyade, 
âmme haklarına vukubulan tecavüz ve istis
marların inşasını men ve haksız iktisapların ko
runmasını müeyyide altına almış bulunmakta
dır ki, i böyle bir kanunu getirmekle dört yıl
lık iktijiar devresi içinde vukubulmuş veya bu
lacak hâdiselerin 1946 - 1954 seneleri içinde 
henüz jnuhasebesine başlıyamadığımız ve bir 
türlü bjaşlamak istemediğimiz hesapların ört 
bas edijmesi ve muhasebeden kaçınılması mâ
nası çıkarılır ki, umumi efkârı böyle karan
lık bir Ivâdide düşündürmeye hakkımız yok
tur. 

Birinci maddenin birinci fıkrası şöyledir : 
(Matbuat vasıtasiyle her ne suretle olursa ol
sun. Naimus, şeref veya haysiyete tecavüz edil
mesi veya hakarette bulunulması.) 

însatım hatırında namus, şeref veya haysi
yete tecavüz edilmesi veya hakarette bulunul
ması hajlinde bugüne kadar bir müeyyide mev
cut değil mi idi? Mevcut idi de cezai müeyyi
deleri nii azdı? Gibi istifhamlar beliriyor. 

Ben {iktidara hak veriyorum, hem müeyyide 
vardı, hjem de yoktu. Meselâ mahkeme ilâmına 
ait bir jıükmü, matbuat neşredebilirdi. Yine o 
matbuatf siyasi partiler haysiyet divanlarının 
mesnetsiz asılsız, serapa tezvirat ile dolu ve ye
gane mesnedi, haysiyetleri divana çekmek ve 
bundan jdolayı adalet huzuruna götürülmemesi 
teminatıma mukabil, haysiyet şeref ve namus
larla oyjnamaktan zerre tevahhuş etmeden if
tira fermanları tanzim eden vicdanı nasırlaşmış 
insanların şerrinden böyle bir kanunla vatan
daşları kurtarabilecek ise, ben birinci maddeye 
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şahsan kalıbımı basarım. Fakat öyle bir temi
nat bu kanunda yoktur. Bu hususu komisyon 
veya bakan vuzuh ile zapta geçirebilirlerse boş
luk kısmen zail olur. 

Birinci maddenin ikinci fıkrası : «İtibar kı
racak veya şöhret veya servete zarar verebile
cek bir hususun isnat edilmesi» diyor. Kimin 
itibarı, kimin şöhreti veya serveti kasdediliyor? 
Namusu ile kazanılmış itibar, şöhret veya ser
vetler yalnız kanunların değil, vicdanı âmme
nin teminatı altındadır. Şu veya bu sebep ve 
nüfuz ile iktisabedilen bir servetin ortaya atıl
ması halinde namuslu vatandaş, dâva açmak 
hakkım haizdir, iddia edilen husus ispat edile
mediği takdirde ayrıca müfteri dâvası da aç
mak ve itibarı ile, şerefi ile mütenasip olarak 
tazminat istemek hakkını da haizdir. Bu iki 
hakkı haiz olanlara tanınmak istenen bu yeni 
teminat sadece bu nevi haksız iktisapların bir 
cemiyet içinde çoğalmasına ve bunu menetmek
le de umumi ahlâkın biraz daha sükutuna hiz
met etmekten başka amelî bir faydası olmıya-
caktır. 1950 yılında bir sözlü sorum münasebe 
tiyle ve 1954 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi mü-
naseebtiyle belirttiğim gibi mal beyanı hakkın
daki kanun meriyetten kaldırılmadığı halde ne 
dünkü iktidar ve ne de bugünkü iktidar tara-
fırıcan tatbikatından kaçınılmıştır. Bu takdirde 
böyle bir kanuna şiddetle ihtiyaç var demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun bize ne 
getirecektir? Biraz da bunun üzerinde duralım. 
Bu kanun, maddelerin vuzuhundan anlaşılacağı 
üzere vukua gelmiş veya gelecek suiistimalle
rin müessir bir salâh olan matbuata intikal et
memesi suretiyle iktidar partisinin hırpalan
mamasını sağlıyacak ve âmme emvalinin .zara
rına olacaktır. 

Eğer iktidar, namus, şeref, ve haysiyete te
cavüz edilmesi veya hakarette bulunulması, iti
bar kıracak veya şöhret veya servete zarar ve
rebilecek bir hususun isnat edilmesinden ger
çekten ve samimî olarak endişe etmekte ise va
tandaş haysiyet ve şerefinin korunması yolu bu 
değildir. 

Cumhuriyet devrine ait beyanda bulunmak 
istiyorum. Genç Cumhuriyetimizin kuruluşun
dan bu yana sembolik mahiyette birkaç baka
nın Divanı Âliye şevkinden daha ileri gidile
memiş ve -milletin hukukuna tecavüz eden, gay-
rinıeşru surette hamlar, -apartmanlar, kâşane-
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ler (kuranlardan hesap istemmeımiş ve Ibugün de I 
değil istemek, günlük suiistimalleri, ibir âmme | 
hizmeti gören matbuat yolu ile umumi efkâra 
duyurmaktan meni cihetine gidenlerin demok
rasi anlayışının en beliğ misalini teşkil eder. 

Devlet Hazinesinden bir santim çalanın ce
zası idam olmalıdır. En küçük bir varlığı bu-
lunmıyan kara ruhlu betbahtlar, kısa zaman^ 
da siyasi nüfuz suiistimali yolu ile büyük ser
vetler elde etsin, hakkında salahiyetli makam
larca otomati'kman takibat yapılmasın, üste
lik de bu kanunla işaasını önleyici tedbirlere 
baş vurulsun. Bu lolmaz arkadaşlar. Ayrıca 
yüzde yüz sahih olan vakayi için de ispat hak
kı tanınmasın. Bunun mânası bir kelime ile sui
istimali teşvik olur. Siyasi mülâhazalarla ha
yalî suiistimaller tahayyül ve tevehhüm eden
lerin de çoğaldığı bir devirde insan haysiyet, 
şeref ve namuslarına vukubulacak tecavüzlerin 
sözde önlenmesi maksadiyle getirilmiş olan bu 
kanun, tamamen aksine Millet Hazinesine ve 
imeımleket menafiine aykırı olarak servetler te
min edenlerin korunmasına matuf olduğu ap
açık göze çarpmaktadır. 

Bu mevzu daha ciddî şekilde ele alınmak is
teniyorsa Devlet idaresinde bulunan ve bu-
lunmıyan bilûmum insanların varlıklarını tes-
bit etmek, menşelerini aramak, hesap vermi-
yenlerin haram olan servetlerini tarumar etmek 
lâzımıdır. Ben şahsan millet hizmetinde bulun
manın mânasını 'böyle anlıyorum. Aksi tak
dirde itibar, şöhret ve servetlere zarar verebil e -
cek neşriyattan kaçınmak umumi efkârın di
linden hiç kimseyi kurtaramaz ve kendisinden 
şüphesi olmıyanların da !bu nevi neşriyattan 
korkuları yoktur. 1950 senesinde tavsiye ettim, 
bir defa daha tekrar ediyorum. Bunun kesin 
çaresi 4237 sayılı Kanun gereğince, mal beyan-
namesi müessesesini tadilen daha âm ve şâmil 
şekle ifrağ etmektir. Yalnız fevkalâde hallerde 
değil, alelade hallerde de şâmil ve 'bütün va
tandaşları memur, tüccar, esnaf, mebus, vekil, 
Başvekil, hepsini içerisine almaktır. Aksi hal
de suiistimallerin çoğalmasına hizmet etmiş 
oluruz. 

İleri demokrasilerde tatbik edilen usulleri 
her iktidar iş hasına geldikçe kendi telâkkisi
ne göre tatbik eder ve olgunlaşmamış demok
rasi zihniyetinin dar çerçevesi içinde mütalâa- | 

1954 0 : 2 
ya kalkışırsa daha uzun yıllar etmekleriz arka
daşlar. 

Bu kanunun radyo neşriyatını da içine al
masının tek sebebini anlıyorum. 

Biraz evvel Faik Ahmed Barutçu arkadaşı
mızın konuşması sırasında Başvekil Adnan Men
deres, bir tashih yaptılar. Bir vesikaya istina-
detmiş olması itibariyle bu tashihi cevaplandı
rarak sözlerime devam edeceğim. Bunu Basın 
ve Yayın bütçesinin tümü üzerinde yaptığım 
konuşmada mevzuubahis etmiştim, fakat tekra
rında fayda umuyorum. 

Radyo mevzuu üzerinde beraber çalıştığımız 
sıralarda, hakikaten hepimiz Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarının tek taraflı faaliyetinden 
müşteki idik. Şikâyetlerimizi o derece ileri gö
türdük ki, her kongremizde, her mitingimizde 
ve her yazımızda, hattâ başmakalemizde bunu 
tekrar ediyorduk. O zaman Millet Yolu Gazete
sinin 17 Nisan 1948 sayılı nüshasında Sayın Fu-
ad Köprülü'nün bir başmakalesinden iki küçük 
pasaj okuyacağım. Köprülü devlet radyosu hak
kında bakınız neler söylüyor: 

«İktidar partisinin bir propaganda aleti ha
linde işliyen ve muhalefet partisine tamamiyle 
kapalı kalan radya vaziyetinin de islâh edil
mesi ve muhalefetin bundan istifadesine imkân 
bırakılması da süratle ele alınması gereken bir 
meseledir.» 

Sayın Baş-/ekilin ten af- 'ettikleri kısma cevap 
olacak paragraf da şudur • 

«Biz sadece siyasi mahiyette bâzı kanunlar
dan yani memleketin hakiki bir demokratik 
rejime kavuşmasını temin edecek kanunlardan 
bahsetmek istiyoruz.» 

Hakikaten yalnız radyo mevzuu değil diğer 
kanunlardan da bahsediyorlardı. Seçim Kanu
nu; buyurdukları gibi; Memurin Muhakemat 
Kanunu, Matbuat Kanunu, Radyo Kanunu gibi.. 

Dün muhalefette iken Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidarının Demokrat Parti muhalefetine 
karşı gösterdiği imkânsızlıklara karşı vuku-
bulan şu isyan halimiz ve o gün âdeta demokra
tik bir nizama girmenin bir neticei zaruriyesi 
olan radyodan istifadeyi sağlamanın bir kanuna 
bağlanmasını istiyecek kadar ileri giden Dmok-
rat Parti kurucularından Fuad Köprülü, De
mokrat Parti programının tam ifadesini bulan 
hususları izaha çalışmıştır. Bugün radyo hak
kında bu kanunda kabul edilmesi istenen husus, 
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radyoda muhalefete söz hakkı vermemek bu 
hakkı da daraltmak mânasmdadır. Benden ev
vel konuşan arkadaşlarım bu mevzuu geniş mi
sallerle anlattılar. Biz Demokrat Partinin 1946 
senesinde ve faaliyete geçtiği tarihten bu yana 
hep bu güzel sözlere, programlarındaki vuzuha 
aldanar&k millete, onların nam ve hesabına ken
di intihap bölgelerimizde yapmış olduğumuz va-
itlere bakıyoruz ve emin olunuz, karşımıza çıkan, 
o ayağı çarıklı, fakat zeki, kafası işliyen köylü
lere cevap veremiyecek hale gelmiş bulunuyoruz. 
Ben Demokrat Partinin eski bir emektarıyım. 
Bir türlü bağdaşamadığım sebepler.. 

NUSRET KÎRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — 
Nedir bhı sebepler? 

KAZIM ARAR (Devamla) — Zabıtları oku
yun. Üç buçuk senelik zabıtları okuyun. Bundan 
başka hiç kimse, hiçbir sebep izafe edemez! Baş-. 
ka sebep biliyor musunuz Sayın Menderes? 

BAŞJVEKİL ADNAN MENDERES — Mü
saade edin, kürsüden cevaplandırayım. 

KÂ^IM ARAR (Devamla) — Şunu demek 
istiyorum ki; bütün bir milletin kucakladığı De
mokrat Partinin içerisinde, vadedenler arasın
da bulutmam itibariyle bu nevi kanunlardan te
vakki etenelerini va'dime sadakatle bir kere daha 
temenni i ederim. Üç buçuk seneden beri iktidarda 
bulunan: Demokrat Parti bugüne kadar memle
kette haysiyet, şeref ve namuslara tecavüz edil
memiş de bugün mü lüzum görmüşler? Böyle bir 
lüzuma ben şahsan kani değilim. Matbuat Ka
nununa vermek istenen yeni veçhe münasebetiy
le düşüncelerimi arz etmiş bulunuyorum. Kısaca 
böyle bir kanuna iltifatı günah telâkki etmekte
yim. 

REİS — Komisyon Başkanı Halil özyörük. 
ADLÎYE ENCÜMENİ REÎSÎ HALÎL ÖZ

YÖRÜK (İzmir) —• Evvel emirde şu cihet'i be
lirtmek isterim ki, Türk Ceza Kanununda sıfatı 
resmiyeyi haiz olanlara karşı yapılan taarruz ve 
tecavüzlerle fertler aleyhine ika edilen hareket, 
sövme ve tezyif fiilleri d'iğer eşkâl ve şeraitten 
muarra olarak normal tarzda işlenen suçlar için 
mevzu hükümleri ihtiva etmektedir. Zaten bütün 
memleketin ceza mevzuatında takibedilen usulü 
tedvin de budur. Fertler arasında cari münase
betlerde i birbirini incitme, hırpalama ve maddi 
efalden jnütecerrit olarak yapılan tecavüzler 
sözle veya ima tarikiyle tahkir ve şerefe taarruz 
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I mahiyetinde tahakkuk eylemekte ve hele yüze 

karşı vukua getirilen bu kabîl efalin mutlaka 
sözle işlenmesi icrai fiil ve hareketlerin tabiî 

I icabatmdan bulunmasına göre muvaceheten ya
pılan hakaret ve taarruzlarda başka unsurun 
mütalâasına lüzum hâsıl olmadığı için mevcut 
hükümler daima bu zaviyeden mütalâa edilerek 
sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Gerçi sıfatı resmiyeyi haiz olanlar aleyhinde 
işlenen suçlarda maddi tecavüz ve şiddet hare
ketlerinin bulunabileceği de düşünülerek Ceza 
Kanunumuzun 266 ncı maddesinden başlıyan hü
kümlerinde bu kabîl fiillerin suç unsuru olarak 
maddelere ilâve edildiği görülmektedir. Hakaret 
ve tezyif sadedinde yapılan tecavüzlerde maddi 
taarruzların da derpiş edilmiş bulunmasından 
dolayı tahdidedilen cezaların miktar ve nevileri 
bu fiillerin mahiyet ve ikaı şekil ve şartlariyle 
mütenasip olarak sevk edilmiş, ve neşir yoliyle 
tahkirin sonradan tahakkuk eden ihtiyaç ve lü
zuma binaen bu maddelere ilâve edilmiş olduğu 
arzdan müstağni bulunmuştur. 

Türk Ceza Kanununun menşei olan İtalya 
Ceza Kanununun tedvini ve gerek bu kanundan 
iktibas edilmiş hükümler ve içtimai zaruretleri
mizin ilcasiyle ilâve olunanlarla birlikte tanzim 
edilmiş bulunan Ceza Kanunumuzun vücuda ge
tirildiği zamanda basının bugünkü ehemmiyeti
ni ikt'isabetmemiş bulunmasına rağmen bu ka
nunların arz eylediğim şahsın hukukuna taarruz 
ve şerefini nakîsadar eden hallerde bir icra 
âmili olarak düşünülmemiş bulunduğu aşikâr
dır. Bilâhara neşir yoliyle vâki fiillerin çoğal
ması ile kanun vazıı bu icrai fiili de kanun met
nine ilâve etmeye icbar edilmiş bulunmaktadır. 
Fakat demokrasi rejiminin memlekette teessüs 
eylediği günden beri iktisap eylediği ehemmi
yet ve memleket nizamında işgal eylediği mev
ki itibariyle hususi hükümlere bağlanması zaru
reti karşısında Ceza Kanununun muayyen mad
delerine eklemeler yapmakla ihtiyacın tatmin 
edilemiyeceği kanaati tahassül edince müzake
re konusu olan husus bu kanunun tedvinine za
ruret görülmüş ve tasarı bunun için hazırlanmış
tır. Gerçekten basın, demokrasinin gayrimüfa-
rik bir lâzımı ve bu sistemin ayrılmaz unsuru 
ve müeyyidesi olmakla beraber, prensiplerden 
ayrıldığı ve şahsi itiraza alet edildiği takdirde 
rejimi soysuzlaştırmak tehlikesini de yarataca-

I gına şüphe edilemez. Her medeni memleketin ta-
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rihinde geçen hâdiselerle sabit olmuştur ki, ba
sın, demokrasi rejiminin tekarrüründe ne kadar 
büyük bir rol ifa ederse etsin ilk zamanlarda 
henüz itiyat hâsıl olmıyan kullanış şekli itiba
riyle ifratkârane hareketlere yol açmakta ve bil-

hassadevlet faaliyetinde rol alanlara hücum için bir 
vasıta olarak istifadeye mevzu ittihaz edilmek
tedir. Demokrasi her şeyden evvel bir nizam ve 
intizam âmilidir. Ve içtimai huzurun temininde 
başlıca bir kuvvettir. Bu sebeptendir ki, bu ara
da mütalâa beyan eden sayın hatiplerden Faik 
Ahmed Barutçu arkadaşımız bu kanun tasarısı
nın zamansız gelmiş olduğunu beyan buyurdu
lar. Ve dediler ki ; fallaiyeti teşriiyemizin hi
tam bulmakta olduğu şu anda son eser olmama
lı idi. Kanuna yasağın yalnızca konulmuş olma
sı kâfi değildir; millet iradesine uygun şekilde 
kullanılması lâzımdır diyorlar. 

Teşriî Meclisin vazifesini ifa etmekte bulun
duğu şu anda memleketin muhtaç bulunduğu 
bir kanun tasarısını teşriî faaliyet devresinin 
sonu gelmiştir diye asla ihmal edemezdi. (Bra
vo sesleri, alkışlar.) 

öyle bir ihtiyaç ki demokrasi rejiminin bu 
memlekette tatbik edildiği, inkişafa başladığı 
bir zamanda onu soysuzlaştırmak tehlikesine 
mâruz bulunduğu görülünce Millet Meclisinin 
vazifesi onu kurtarmaktır. (Bravo sesleri) Mec
lisin vazifesi budur. Onu ihmal etmek hakkına 
malik değildir. «Diğer taraftan kanun ihtiyaç
lara uygun olmalıdır» diyorlar. Bu kanun tasa
rısı ihtiyaçlarımızın bir mevlûdu olarak müta
lâa edilmiştir. Büyük Meclisin bir rüknü olan 
Adalet Komisyonu bugün bu ihtiyacı derpiş et
miş, kabul etmiş ve bu tasarıyı yüksek huzuru
nuza sevketmiştir. Binaenaleyh, vazifemizi ifa 
etmekle vicdanen müsterih bulunuyoruz. 

Üçüncü bir nokta var, diyorlar ki, matbuat 
hürriyeti tahdit edilmemeli, isnatlar ispat edil
melidir. Matbuat hürriyetini tahdideden hiçbir 
müeyyide konulmuyor. Bizim tasarıya koydu
ğumuz hükümler âmme nizamını koruyucu ve 
teyid ve temin edici hükümlerdir. Çünkü her 
hürriyet gibi, matbuat hürriyetinin de elbette 
bir hududu vardır, bir sınırı vardır. Hangi hür
riyettir ki, dünyada hudutsuzdur, sınırsızdır?. 
Böyle bir iddia ileri sürülebilir mil. 

Binaenaleyh şahıs hürriyeti gibi, matbuat 
hürriyeti de ayni müeyyideye tâbi, ayni hudut-

1954 C : 2 
larla mahdut bir hürriyettir, ayrıca bir imtiyaz 
düşünmeye asla mahal yoktur. 

îspat iddiasına gelince : Bunu, bilmiyorum, 
nereden çıkarıyorlar, ve neden üzerinde tevak
kuf e t t i le r ! 

îspat hakkı, Türk Ceza Kanununun 481 nci 
maddesinde yer almış bir mevzudur. 

îspat iddiasının hangi hallerde kabul edile
ceği bu maddede sarih olarak, açıkça gösteril
miş ve tesis edilmiş bulunmaktadır. 

Kimlere isbat hakkı tanınacaktır, isbat hak
kından ne şekilde istifade edilecektir, bu mu
ayyendir. 

Binaenaleyh muayyen olan hükümlerin san
ki bu tasarı ile ortadan kaldırılmış gibi telâkki
ye tâbi tutulması asla doğru değildir. 

Köylü Partisi namına burada söz söyleyen 
Cezmi Türk arkadaşımız 1881 sayılı Kanunun 
1946 senesinde yapılan tadilâtının bu tasarıdan 
daha 'öhven 'olduğunu iddia ediyor. Bilmiyo
rum, hakikaten bu tasrıları tamamen karşılaş
tırmışlar mıdır? Her halde bunu okumuşlar 
ve karşılaştırmışlar ki bu sözü söylemeye cesa
ret 'ediyorlar. Fakat pek iyi bilirler ki, 1881 sa
yılı Kanun 1946 senesinde tadil edilirken, o 
günkü müzakereleri ihtiva eden zabıtnameler 
okunduğu zaman açıkça görülecektir ki, bir 
taraftan demokrasi rejiminin tatbikma henüz 
başlanmış ve geliştirmeye çalışılmış olduğu ileri 
sürülmekle beraber diğer taraftan bu rejimin 
taarruzdan ve soysuzlaştırılmasından korunma-
smı .temin için 1881 sayılı Kanuna muayyen 
maddeler ilâve edilmiş bulunuyor, ki biz bu 
maddelerden Ibir tanesini bile almış değiliz. 

1950 senesinde BaSm Kanunu yapılırken 
o kanunun ihtiva ettiği hükümler de bugün 
meydandadır, hic/bir zaman suç mevzuunu teş
kil eden fiil ve 'hareketleri mevzuubaihis etme
dik. Bunun içerisinde yalnrz mesleki suçlara ait 
bâzı hükümler konulmakla iktifa edildi ve asıl 
beş mıadde, basın suçlarını teşkil eden kısımlar 
Ceza Knununa intikal ettirilmek suretiyle ay
rıldı. Fakait bugüne kadar da Ceza Kanununa 
ilâve edilmedi. 

Binaenaleyh 1881 sayılı Kanunun 1946 se
nesinde yapılan tadili keyfiyeti ile bugünkü 
neşir yolu ile vâki hakaretlere taallûk eden bu 
tasarının mukayesesine asla imkân yoktur. 

Cezmi Türk arkadaşımız, Adalet Komisyonu 
raporundan, burada çok utanılacak bir vaziyet-
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te bahsettiler ve dediler ki «raporda birtakım ] 
indî i hükümler vardır, ispat hakkında İçtüzük 
hükümleri müsait değildir, Iben hu gerekçeyi 
okumaıktan utanıyorum» ve ilâve ettiler ki ; 
«gerekçenin elle tutar yeri yoktur.» 

Bu mütecavizane sözleri söylemiye kendileri 
asla salâhiyettar değildirler. Bu sözleri söyliye-
mezler. Biz içtüzük 'hükümlerini Iböyle anlıyo
ruz. İspat hakkında ceza 'kanununun bir temel 
'kaidesi vardır; ibiraz evvel arz ettiğim giibi 
481 nei 'madde ceza kanununda haliyle duruyor. 
Ceza Kanununun 10 ncu maddesi gayet açıktır: 

«Hususi kanunda 'sarahat <olmıyan hallerde 
umumi kanundaki esaslı hükümler hususi ka
nunlarda da tatbik edilir.» 

Bu -kadar açık hükümler karşısında ve bu 
teklif edilen tasarıda ispat hakkında yeni hü
kümler bulunmadığına göre komisyon kendili
ğinden 'hüküm ilâve edemezdi. Bu cihet komis
yonun 'bir kanaati olarak esbalbı mucibede ifa
de 'edilmiştir. Cezmi Türk Büyük Meclisin bir 
cüz 'ü (olan Komisyonu hu tarzda tehzil ve tez
yif edemez, buna asla hakkı yoktur. (Bravo 
sesleri) Maksadı Komisyon raporunu beğenme
diğini söylam'ekse daiha mutedil ve utandırmı-
yan kelimelerle bunu söyliyehilirlerdi. Ben bu 
zatın hicap duyduğum sözlerini tekrar etme
den kürseden ayrılıyorum. (Soldan alkışlar, 
(bravıo sesleri) 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Sual soracağım. 

BEİS — Soruları sözlerden sonra müzakere 
edeceğiz. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Söz iste
miştim. 

REİS — Efendim, isminiz yazıldı, 'sıra zatı 
âlinizde değil. Sırada Server Somuncuoğlu, 
Arif Hikmet Paanukoğlu, Sırrı Atalay ve ondan 
sonra da zatıâliniz varsınız. 

D. 'P. Orupu adına Hulusi Köymen. 
DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU ADI

NA HULUSİ KÖYMEN (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, huzurunuza getirilen kanun lâ-
hası etrafında muhalif grup arkadaşları müta
lâa ve tenkidlerini tek zaviyeden ele almışlar
dır. ıVe o şekilde hükme vardıklarını kabul et
memek imkânı yoktur. Bu arkadaşların bu 
tasarıya bakış zaviyesinden şunu anlıyoruz ki; 
kendileri bu tasarının huzurunuza getirilmesin- ' 
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deki illet ve maksat yalnız muhalefet tarafın
dan çıkarılan neşriyatı bâzı kayıtlarla kayıtla
mak ve bu suretle fikir hürriyetine, neşir hür
riyetine kement vurmak gibi bir maksada ma
tuf olarak anlıyorlar. 

Arkadaşlar, bir defa şunu peşinen izah et
mek lâzım gelir ki, gelen kanun şu veya bu si
yasi partiyi gözetmeksizin yalnız memlekette 
içtimai kıymetlerin muhafazasını hedef tutarak 
ve onların tecavüze uğramasından yüksek millî 
aMâkımızm, millî itibarimizin, siyasi haysiyet 
ve şerefimizin duçar olduğu tezelzülü göz önü
ne alarak böyle bir lâyihayı huzurunuza getir
miş bulunuyoruz. O lâyiha eğer tasvibinize ik
tiran edecek olursa burada muhalif ve muvafık 
bütün matbuat, bütün neşir vasıtaları aynı ka
nunun hükmü altındadır. Çünkü bunu tatbik 
edecek mahkemelerdir, çünkü bu hususta dâ
va açacak, hukuku âmmeyi müdafaa eden Cum
huriyet müddeiumumileridir. Mahkemelere iti
madımız varsa, Cumhuriyet müddeiumumile
rinin hukuku âmme müdafaası hususundaki 
vazifelerini hüsnü istimal ettikleri kanaati var
sa böyle bir iddianın huzurunuza getirilmesin
de muhalif arkadaşlarımızın en ufak bir endi
şe duymaları tasavvur edilemez. 

Arkadaşlar; bu mukaddemeyi yaptıktan 
sonra bu lâyiha ne gibi zaruri sebeplerle huzu
runuza sevk edilmiştir, buna birkaç kelime ile 
işaret etmek lüzumunu duydum. 

1950 de matbuata taallûk eden, kanunda 
yapılan tadilâtın, bir defa bu kanunla hiç alâ
ka ve münasebeti olmadığını peşinen kaydet
meye ve ondan sonra konuşmalara kıymet ver
menin yerinde olacağını arz etmeye meclburum. 

Arkadaşlar; matbuat hürriyetinin ideal 
olarak, e» mütekâmil ve en ileri muassır mede
ni memleketlerde yine matbuat tarafından tah
dit edilmesi esası daima literatürde yer almış 
ve (matbuat hürriyeti yine matbuat hürriyetiy
le tahdit olunur) şeklinde bir fikir alıp yürü
müştür. Bu çok güzel, güzel olduğu kadar 
nazari mahiyetten ileri git'miyen, amelî kıymet 
iktisabetmiyen bir faraziyedir. Farazi olmıya 
mahkûm eden hâdiseler meydandadır. Çünkü 
kanaati doğuran memleketler, bilhassa İngil
tere dahi haysiyet ve şeref üzerine dil uzatan
lara ve bunları neşredenlere karşı hükümler 
koymak mecburiyetini hissetmiştir. Bizim mat
buatın ne şekil ve şartlarla memleketimizde te-
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essüs etmekte olduğunu göz önüne getirirsek; 
dört Seneden beri âmme vicdanını müteezzi 
eden hâdiseleri hatırlarsak, böyle bir tasarının 
gelmesinden bir defa millî vicdanın ve ondan 
sonra da matbuatın bizzat kendisinin memnun 
olması lâzım geleceğine kanaat getirmemiz lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, bizde matbuat için çok ileri 
kayıtlar konmuş değildir. Bugün her önüne 
gelen bir gazete çıkarmak imkânına böl bol 
sahiptir. Bu kadar geniş imkânlar arasında 
neşriyatın âdap ve ahlâkı umumiye seviyesine 
hürmet edici bir dille yapılması ve herkesin 
içtimai kıymetler hakkındaki telâkki ve hü
kümlerinin sarsıntıya uğratılmamasma dikkat 
edilmesi her vatandaş için vatani ve millî bir 
vazifedir. Ama tahsil seviyesini yükseltmeden, 
hattâ yapacağı suçlar için nakdî teminat ve sa
ire almadan tam bir serbesti içinde bir gazete 
çıkarmak imkânı mevcut olan memleketlerde, 
bizde olduğu gibi, elbette bunun mehazirini 
önleyici kayıt ve hükümlere ihtiyaç olduğu aşi
kârdır. Arkadaşım, şimdi bilhassa zıt iki ide
olojinin, senelerden beri devam eden mücade
lesi ve bunların âmme efkârında yarattığı ra
hatsızlıklar, bunların hepsi göz önüne alınır ve 
malûm olan ideolojinin ne gibi taktiklerle sos
yal huzuru bozmak ve içtimai kıymetleri kö-
kün'den yıkıp mahvetmek gibi korkunç bir ga
ye güttüğü nazara alınırsa bugün bu hüküm
ler ileri seviyede bulunan medeni memleketler
de yapılan takyidattan başka bir şey değildir. 

Bu arada hemen şurasını arz edeyim ki, bu 
gibi medeni ve ileri memleketlerde her ay ve 
hattâ her hafta gazetelerin ne kadar gelir sağ
ladığı kontrol altında olmakla beraber onlar 
trajlarmm ne kadar olduğu ve ne kadar ka
zanç temin ettiğini dahi murakabe etmek lü
zumunu hissetmektedirler. Bütün bunlardan 
maksat sırf âmmenin selâmeti ve huzuru için
dir. Aynı maksatla bizim de gösterdiğimiz şu has
sasiyetin üzerinde bu kadar büyük fırtınalar 
koparılması hakikaten yersizdir. Şimdi Halk 
Partisi Grupu adına konuşan Sayın Barutçu ar
kadaşımızın konuşmalarından ana hatlarını ala
rak tesbit ettiğim noktalara birer birer temas 
sırası gelmiştir, kanaatindeyim: 

Bir de «Bu kanun lüzumsuzdur, ve mevsim
sizdir» dediler. Buna sayın üstadımız özyörük 
gayet güzel cevap verdi. Arkadaşlar, bu kanun 
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| lüzumsuz değildir. Bu kanun bir içtimai lüzum 

ve zaruretin ifadesi olarak huzurunuza gelmiş
tir. 

Cezmi Türk arkadaşımın, «Burada böyle bir 
lüzumu tesbit edici elinizde ihsai ne gibi malû
matla geliyorsunuz?» sualine ilişerek arz edeyim 
ki, 1950 ye kadar senede hakaret cürümleri ni
hayet 10 bini geçmez iken 1950 den bu yana se
nevi 30 bini bulmuştur. Bunlar hakaret cü
rümleridir. Buradaki hakaret ve onu bâzı malî 
hükümlerle zecrü meneden hüküm tamamen 
böyle bir neticenin mahsulü olarak nazara alın
mıştır, buna göre de hükümler vaz'edilmiştir. 
Seçim zamanında bu kanun hürriyetleri tah-
dideder mülâhazalarına yol açar diye, memle
ket nizamı için iktidarımızın cesaretle bu ka
nunu hazırlamasından daha mâkul ve müdebbir 
bir tedbiri olur mu? 

Sayın arkadaşlarım, iktidarımızın üzerine al
dığı vazife ve mesuliyetler, bilhassa. âmme hu
kukunu muhafaza için getirdiği tedbirler ikti
dar partisinin ne kadar hasbi düşüncelerle me
suliyetlerini yerine getirmek yolunda hareket 
ettiğini gösterir. Bu hareketi selâmlamamız lâ-
zımgelir. 

Sayın arkadaşlar, yine buyurdular ki «Mat
buat, murakabe bakımından hürriyete muhtaç
tır.» Buna şüphe yok. Matbuat hürriyeti bura
da ne gibi ahvalde tahdideliyor? Bunu göz 
önünde tutacak olursak bu noktai nazara ta
sarının tamamen sadık olduğunda şüpheye ma
hal kalmaz. Nedir arkadaşlar : Şeref ve haysi
yete tecavüz edilmiyecek. Şeref ve haysiyete 
tecavüz edilmesini mi istiyorlar, matlup mura
kabeyi yapmak için? Fikir hareketleriyle, ten-
kid hürriyetleriyle şeref ve haysiyetleri tezlil 
etmek, hangi cepheden bu kanunla alâkadar bir 
mahiyet taşır? Bu, kolay kolay kabili izah de
ğildir. 

Bilhassa Faik Ahmed Barutçu arkadaşımızın 
bu noktada verdiği misal çok karakteristiktir. 
Orada matbuatın yazdığı şu olmuştur; bâzı 
af f airiste'ler devlet adamlarının veyahut yük
sek memurlarımızın nezdine kadar hulul edi
yor ve onları dalâlete götürüyor.. Bu üsluptaki 
asalet aşikârdır. Bu yazı ile, mevkien büyük 
bir adam hakkında, hiçbir tahkikat yapılmadan 
ciddî vesikalara dayanılmaksızm, menfaatler 
temin etmiştir) yolunda açıkça, onun içtimai 

| hassasiyet ve siyasi ahlâkını ve mevkiini tama-
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men kaldırımlar üzerine atacak kadar küçük 
düşüren neşriyatla tenkid arasındaki fark aşi
kârdır. Fikrî tenkid bu şekilde yapılmaz. Sonra 
bir adamı hakikaten bulunduğu mevkii, itibarı 
böyle suiistimal edecek fırsatlara sahip oldu
ğu ve bu fırsatları suiistimal eylediği vesikalar
la safcitse bunun yolu gayet aşikârdır. Ama 
gazete bunu, neden o yola müracaat etmezden 
evvel kendi hükmünü kendi veriyor, hem dâ
vayı kendi ikame ediyor. Hem de âmme nazarın
da, çıkardığı bir gazete ile bir mesuliyet maka
mının mümessilini doğrudan doğruya kendi 
mahkftm ediyor. 

Arkadaşlar, haysiyet ve şeref üzerinde bu 
kadar mübalâtsızca tasarruf ediltn memleket
lerde ahlâkî kıymetlerin istikbalinden korkul
mak lâzımdır. (Soldan bravo sesleri) Bu gibi 
haller memleketi tereddiye götürür. Ahlâka, 
şerefe ve haysiyete verilen ehemmiyet nispetin
de bir memleketin içtimai seviyesi, medeni sevi1-
yesi inkişaf eder, yükselir. 

Burada bir şey hatırıma geldi: Bir mütefek
kir şeref ve haysiyet etrafında diyor ki ; şeref 
ve haysiyet: Çevresi gayet sarp, çetin, aşıl
maz irtifada büyük kayalarla çevrili bir adaya 
benzer. Bu adadan bir kimse bir defa dışarıya 
atıldı mı bir daha oraya avdet edemez. 

Arkadaşlar, tdr adamın yersiz olarak şeref 
ve haysiyeti şu veya bu şekilde hırpalandı mı 
o adam iartık haysiyet kurbanı olarak adanın 
dışında perişan ve cemiyet içinde zelil ve hâsir 
bir vaziyyette yaşamak gibi bir felâkete mâruz 
kalmış demektir. 

Hiçbir kimse mahkeme kararını dahi pek 
çok ahvalde bilirsiniz, mahkeme tarafından mü
saade edilmedikçe neşredemez. 

Arkadaşlar, bizde adalet ve haysiyet anla
yışı o kadar iptizale uğramıştır ki, haysiyetini 
koruma bahanesiyle herkes her gün haysiyet 
cellâdı olarak şuna buna saldırmaktadır. (Sol
dan çok doğru sesleri). Buna imkân vermeme
liyiz, arkadaşlar. (Bravo sesleri) Şerefler, hay
siyetler üzerinde titiz durmamız ve bunların 
korunması için böyle bir lâyiha ile huzurunuza 
Hükümetin gelmesi bu gibi yüksek bir hakikatin, 
mukaddes endişelerin mahsulü olduğunu erbabı 
izanın kolayca takdir etmesi lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar; şimdi kanun iki safhada 
suçları ifade etmiştir : Birisi; şeref, haysiyet, 
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şöhret üzerine tecavüz. Diğeri de; Devletin 
siyasi ve malî itibarına vâki olan tecavüzler. 
Yani yalan haberler neşri. 

Arkadaşlar; bence memleketinin iç ve dış 
âlemde itibarı üzerinde tamamen tiztiz olan ve 
kalbi de bu kıymetler için çok hassas bulunan 
bir vatandaş böyle bir hükmü memnuniyetle 
karşılamalıdır. Neden? Hâdiselerle ve reali
telerle bunun memleketin ne kadar dış âlemde 
ve iç âlemde piyasalara karşı fena bir kadere 
götürmek istidadını gösterdiğini acı misalle
riyle gördük. 

Hükümet (Memlekette malî itibarımız sağ
lam, altınlarımız şu vaziyettedir.) dediği hal
de, biz altınları gidip kasalarda göreceğiz gör
medikçe inanmayız, diyecek kadar takibedi-
len sakim bir neşir yolu, Hükümeti âmmenin 
itibarından ve itimadından bu derece uzak tu
tacak bir hareket elbette ki, içte ve dışta mem
leketimizin yüksek menfaatine olmamıştır. Bu 
şekilde bir hareketi matbuat murakabesini ya
pıyor kelimesi ile de izah güçtür. Şu halde ar
kadaşlar, malî, siyasi itibarı muhafaza etmek 
Hükümet ve memleket için, Büyük Meclisiniz 
için, milletimiz için bugün katî bir ihtiyaçtır. 
Bu ihtiyaç, kanunun hazırlanmasındaki isabe
ti meydana koymaktadır.. 

Arkadaşlarım, mâruzâtımı, hülâsa etmek 
lâzımgelirse, muhalif grupu temsil eden arka
daşlarımın bütün mütalâaları, tamamen nazari 
kalmakta, mücerret kitap adesesinden dünya
yı ve memleketimizi temaşa eden bir müşahi
din mütalâalarından, mülâhazalarından ileri 
gitmiyen bir mahiyet taşımaktadır. Realitele
rin içine girmek, hakikatlerin icaplarını bitara-
fane teemmül etmek - bu kanunun buraya şev
kinin çok hayırlı bir iş olduğu kanaatini te
sis etmek için - kâfidir. Ben de temenni ediyo
rum : Bu kadar iyi niyetle gelen kanun bu 
memleketin hayrına olsun ve hayrıma olacak
tır. 

REİS — Kifayet takrirleri vardır. Sekiz ar
kadaş söz almıştır. Arzu ettiği takdirde Hükü
mete ve bilâhara da bir milletvekiline söz ver
mek üzere kifayeti reye koyacağım. 

Başvekil söz istiyor. 
Buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; elde bulunan 
tasarının müzakeresi münasebetiyle, tâbir caiz 
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ise ve müsaade ederseniz, tamamiyle yersiz ve \ 
ieapsız birçok gürültüler koparılmış olduğunu j 
ifade edeceğim. i 

Muhterem arkadaşlar; evvelâ sarih olarak j 
şurasını ifade etmek lâzımgelir ki, getirdiğimiz 
tasarı hiçbir surette matbuat hürriyetini kayıt
lamak maksadına matuf olarak sevk edilmiş 
değildir. Burada şerefler ve haysiyetler ve na
muslar bahis mevzuudur. Bir taraftan matbu
at hürriyetini, matbuatın tenkid vazifesinin 
serbest olmasını, matbuatın murakabe vazifesi
nin tamamiyle yerinde işlemesini temin eder
ken, diğer taraftan da bütün vatandaşlarımı
zın namus, şeref ve haysiyetlerinden de emin 
olarak korkusuz yaşama hakkına sahip olmala
rını temin etmek icabeder. Bu, medeni bir ce
miyetin şiarıdır. Hürriyet nizamı içinde yaşı-
yan vatandaşların korkusuz yaşamasını istemek 
haklarının esasını teşkil eder. (Bravo sesleri) 
Bizim getirdiğimiz tasarı bu zihniyetle getiril
miştir, zamansız değildir, zamanında getiril
miştir. iddia edildiği gibi zamanında getirdik 
ve tam zamanında getirdiğimizi birkaç cümle 
ile izah etmiş olacağım. 

Demokrat Parti 1950 - 1954 yıllarının ara
sında iktidarının son aylarını yaşamaktadır. 
önümüzde iki ay daha kalmamıştır, böyle bir 
zamanda tasarıyı huzurunuza getiriyoruz, ifa
de ve tasvir edilmek istenen manzara şudur : 
«Bu kanun geldikten sonra artık suiistimalleri 
önlemek için hiçbir imkân kalmıyaeaktır.» O 
halde bunun mefhumu muhalifi, bugünkü sui
istimalleri önlemek için her türlü imkânlar 
mevcuttu, demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten her tür
lü imkânlar mevcuttu. Tenkid hürriyeti değil, 
neşir hürriyeti değil, küfür hürriyeti, hürriye
tin her (türlüsü mevcuttu. En küçük hâdiselerin, 
mevcut olmıyan vakaların dahi mevcut kılı
nıp efkârı umumiyeye arz olunmasının itiyat 
olunduğu devrin dördüncü senesinin son ayla
rını yaşamaktayız. Eğer Hükümetin efalini, ha
rekâtını umumi murakabeden gizlemiye bir ni
yeti olsaydı iktidara geldiğimiz zaman, onu 
takibeden sene, (Soldan alkışlar, bravo sesleri) 
onu takibeden sene elbette bu kanunu getire
bilirdik. Şu anda içinde bulunduğumuz nokta 
bu kanunu getirmekte en hasbi olan bir zama
na Taslamaktadır. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar) . Onun için Ikanun zamanında getirilmemiş | 
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değildir. Fakat asıl medeni bir vecibeyi yeırine 
getirme sırasını böyle bir zamana tesadüf et
tirip muhalefetin hücumlarını üzerine çekmek
tir ki bir Hükümetin cesur hareketi, bir ikti
darın cesur hareketi olarak karşılanmak lâzım
gelir. (Soldan bravo sesleri, alkışlaır). Bütün 
hayatını namusiyle geçirmiş, Temyizde daire 
reisliğine kadar gelmiş, "bütün hayatının tasar
rufları ile damla damla biriktirdiği em eklerinin 
takattur etmiş bir neticesi olarak bir mülk 
yaptırmış bir zatın yaptırdığı mülk gazeteler
de ilân idilmiş. Ama yazının altında bir dâva 
mevzuu teşkil edecek bir suç unsuru bulundur
maktan kaçınılmış... Bu ve bu gibi zatları teş
hir etmiş olanların kimler olduğunu hepiniz bi
lirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu haksız teşhiri 
yapmak itiyadında, olanların millet ve Devlet 
Hazinesinden yapılmış irtikâp ve suiistimalleri 
örtmek istidadında oldukları da aşikârdır. Bu 
gibi haksız taarruz ve hücumlar altında nice ni
cenizin ve vatandaşların ne kadar muztarip ol
duğunu ka'bııl etmemeye imkân var mıdır1? 

Sevgili arkadaşlarım; bütün bu meseleler 
ortaya konulmuş ve mevcut hâdiselerin ışığı 
altında tetkik edilmiş ve Hükümetinizin nasi-
yesi daima apaçık ve temiz olarak nümayan 
olmuştur. Büyük Türk Milletinin huzurunda 
arz etmek isterim ki, şimdiye kadar gelmiş hü
kümetlerden umumi murakabeye bu derece 
ehemmiyet vermiş bir Hükümet ilk defa olarak 
karşınızda bulunmaktadır. (Bravo sesleri), id
dia ediyorum ki, Hükümetiniz millet malını is
raf etmemek, irtikâp ve irtişayı önlemek ve hu
lâsa siyasi ve idari tam mânasında namuskâr 
ve vakarlı olmak bakımından gelmiş geçmiş hü
kümetlerin en başında gelen bir Hükümet ola
rak huzurunuzdadır, arkadaşlar. (Soldan aldış-
lar). Delili kendi sözleridir. Faik Ahımed Ba
rutçu arkadaşım diyor ki; «hürriyeti kıstınız 
imi irtikâp ve irtişa başlar. Matbuatı susturdu
nuz mu her türlü kötülükler alır yürür.;» O hal
de hürriyetin kısıldığı, matbuatın susuturuldu-
ğu devirleri yani kendilerinin perverde olup bu
güne yetişmiş oldukları devir, baştan aşağı 
suiistimallerle dolu bir devir olarak telâkki 
edilmek lâzımgelir. Onların muhasebesini yap
mak gayriımüımlkündür. Çünkü onlar bütün ic
raatlarını karanlıklarda yapmışlardır. Tek ga
zetemin dahi bir şey yazmak imkânına sahip 
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olmadığı devirlerdedir ki icrayı Hükümet et
mişlerdir. işte Hükümet olarak, iktidar ola
rak! devremizi ikmal etmek üzere bulunduğu
mu^ şu sırada, tenkid değil, dünyada görül-
ımefljıiş iftira ve tezvirler muvacehesinde dahi 
karcınızda dimdik duran bir iktidarız, bir Hü-
(küni'eıtiz. ((Bravo sesleri, alkışlar). 

[jtfuhtereım arkadaşlarımı, bu kanundan kim 
istifade edecektir, daha belli değil. Biz 4 sene 
yaşidik; ne diye telâş edarler? 

^fuhalefet mensupları diyorlar ki, «iıktida-
ırını^m sonunda bunu ne diye getirip 5 - 10 
mebjusluk için olsun bir itibarınız varsa onu da 
kaybediyorsunuz? Bu kanunu geri alınız da 
bari bu kadarı için itibarınızı muhafaza edi
miz.* O halde kendileri iktidara şeref verecek
leredir demektir. Şeref veriler ve gelip derhal 
»değiştirirler. O halde bu sözleri samimî olarak 
söylüyor değillerdir. Sadece Demokrat Parti 
iktidarım memleket gözünde kötülemek ve bü
yük) bir fedakârlıkla katlanmakta bulunduğu 
vazifenin ifası halinde memlekete sevimsiz gös
termek gayesiyle hareket ediyorlar ki, bunda 
samimî olmadıklarını, müsaadeleriyle, söylemek 
lâzı^ıgelir. 

tyhıhterem arkadaşlarım, esasen samimî ol
madıklarını iddia için delil sadece bu değildir; 
bunjı ispet edecek deliller mütaaddittir. Geçen 
def ̂ ki konuşmamda da uzun uzun durdum: Sev
gili {arkadaşlarım, muhalefet adına konuşan ar
kadaşımız diyor ki, bir iktidar, seçimlere yak
laştığımız sıralarda böyle hürriyeti tahdit edici 
kanjınlarla değil, aksine hürriyet veren kanun-
larty gelir. Bu nasihati vaktiyle niçin kendi ken
dilerine yapmamışlardır? Bu nasihatin hükmü
ne ıjiçin kendileri itibar etmemiş olduklarını in-
sanı£ sorası gelir. Sorup da cevap beklemeye 
hac^t yok, cevabım ben vereyim. 

Şikâyet ettiklerin kanunların değiştirilmesi; 
şimcji olduğu gibi 1950 senesinde, iktidarları
nın £on aylarında ve hattâ .son günlerinde tama-
miyje ellerinde idi, fakat bu nazariyelerden o 
zam^n tamamen bihaber göründüler ve başla
rında kavak yelleri eserken mütemadiyen se
çimlere hazırlanmakta idiler. 

delilleri muhtelif zamanlarda ve muhtelif 
surejtlerde huzurunuza arz edilmiş olduğu için 
tekıjar etmiyeceğim, vaktinizi suiistimal etmek 
istemem.. Bu yönden münakaşa cereyan edecek 
oluı^sa söylenecek pek çok sözler vardır. 

. 1954 C : 2 
Sevgili arkadaşlarım; Demokrat Partinin bu 

yola girip girmemiş olması çok ileri sürülen bir 
mevzu olarak daima bu kürsüye getirilmekte Va 
efkârı umumiyeye arz edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti Türk 
Milletine neler vadetmiştir, bunlardan hangi
lerini yerine getirmiştir, yerine getirmedikleri
miz nelerdir? Bunun hesabını necip Türk Mille
tinin huzurunda kalem kalem vereceğimiz seçim 
günleri yaklaşmıştır. Bunların ciddî olarak mu
hasebesi önümüzdeki haftalarda görülecektir. 
Yalnız burada temas edilen mevzular arasında 
(Demokratik bir nizamın kurulması için antide
mokratik kanunların değiştirilmesi gerektiği) 
mevzuu ele alınmıştır ki, bu husustaki mütalâ
alarımı arz edeyim: 

Fuad Köprülü'nün Demokrat Parti iktidarı 
namına vaktiyle yazmış olduğu bir makaleyi bi
zim aleyhimize bir ilzam vesikası olarak huzu
runuza getirdiler. O yazıda ne derece mutedil 
bir lisan kullanıldığını dinlediniz ve aynı zaman
da muhalefete mensup olanların bu kürsüden, 
aynı mevzuları ne derece şiddetle, nasıl zihin
leri bulandırıcı bir zihniyetle ve nasıl velveleli 
bir şekilde ortaya atmış olduklarını gördünüz. 
Mukayese yapabilirsiniz. Bakınız Köprülü ne 
derece yumuşak ve mülayim söylemiştir: 

Köprülü'nün söylediği dört şeydir. «Radyo 
diyor, baştan başa tarafgirane bir neşriyat vası
tası olmuştur. Memurin Muhakemat Kanununun 
değiştirilmesi lâzımgelir. Ondan sonra Matbuat 
Kanununun geğiştirilmesi lâzımgelir. Seçim Ka
nununun değiştirilmesi lâzımgelir». 

Muhterem arkadaşlarım, Seçim Kanununu 
vaktiyle değiştirdiler, biz bunu son derece te
kemmül ettirdik. O halde kendimizi, va'dimiz 
yerine getirmiş addetmek mevkiindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Matbuat Kanunun
da yaptığımız değişiklik tamamen kökten olmuş
tur. Bu memlekette içtimai nizamı, medeni niza
mı, hukuki nizamı altüst edecek derecede ile
ri hareket etmişizdir. Ve dünyanın hiçbir de
mokratik memleketinde mevcut olmıyan hudut
lara kadar gitmişizdir. 

Şimdi getirdiğimiz tasarı, matbuatı hiçbir 
veçhile takyid etmemekte, gerek murakabe, ge
rek tenkid vazfesini görmekte, ona engel olma
makta ve matbuat hürriyetinin suveri muhteli-
fede tecelli eden icaplarını yerine getirmeden 
onu alıkoyacak hiçbir hükmü ihtiva etmemek-
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tedir. Binaenaleyh Seçim Kanununu tekemmül I 
ettirdik. Matbuat Kanununda serbestiyi en ile
ri dereceye götürdük. Bugün sabahleyin çıkan 
gazeteleri muhterem vatandaşlarıma okumalarını 
rica ederim. Eğer ,bu memlekette matbuat hür
riyeti vardır, yoktur münakaşasını bugünkü 
rejimin aleyhinde yapabilecek, maksat sahibi ol-
mıyan bir vicdan sahibi tasavvur edilemez. Bu
gün matbuat hürriyeti yoktur diyeceklerin ha
kikatleri görmekten uzak ve takdir hislerini 
doğru kullanmaktan âciz insanlar olduklarını 
iddia ve kabul etmek lâzımgelir. Bizim matbua
tımızda yazılan yazılar hiçbir memlekette yazıl
maz. Bizim matbuatımızda gördüğümüz hücum
lar başka yerde görülmez. 

Size şurasını arz edeyim ki, bir iktidar ve bir 
Hükümet hiçbir memlekette komünist partiler 
tarafından dahi bu derece terzile yeltenilmemiş-
tir. Eğer D. P. iktidarı memleket şümul ve ga
yet keskin hatlarla millet vicdanında mahkûk 
icraatın sahibi olmasaydı, eğer bu kadar büyük 
ve geniş bir mazhariyete malik bulunmasaydı 
çoktan yuvarlanır giderdi. Bu derece ağır, bu 
derece terzil edici, bu derece tahkir edici neşri
yata bir iktidarın, bir Hükümetin dayanmasına 
ihtimal ve imkân mevcut değildir. s 

Sevgili arkadaşlarım, bugün matbuat hür
riyeti hakkında kasideler tertibedenler, alelû-
mum hürriyet mevzuunda ilâhiler terennüm 
edenler vaktiyle matbuatı tamamen susturmuş 
olan insanlardır. (Bravo sesleri) Matbuatı evvel
ce tamamen susturmuş olan insanların sözlerine 
inanmayınız sevgili arkadaşlarım. Eğer bugün
kü tenkidlerine inanmak lâzımgelseydi dünkü 
konuşmalarını, dünkü icraat ve tatbikatlarını 
tamamen hafızalardan silmek icabederdi. Bunu 
silmeye imkân olmadığı için sözlerinde samimiyet 
aramak beyhudedir. Matbuatın tecavüz eden 
kısmı vardır, vazifesini bilen, vatandaş hak ve 
haysiyetlerine riayet etmesini bilen ve asla te- I 
cavüz hududuna gitmeyen muhterem büyük bir 
kısmı mevcut, bunu birtakım beylik lâflarla 
bir kül olarak ele almak imkânı yoktur. Ceza 
kanunlariyle hareketlerini tahdidetmek istedi
ğiniz bir kısım vatandaşlarımızın hürriyetlerini 
tahdidetmek değil, sadece dalâlete sapacak ve 
suç işleme mevzuuna girecek olan vatandaşla- i 
rı tahzir etmek ve suç işledikleri takdirde onları 
cezalandırmak mânasına gelir. 

Hürriyeti nizamlamak icapsız olmamalı, lü- | 
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zumsuz olmamalı. Bu icap ve lüzumu takdir ede
cek acaba kimdir?. 

Muhterem arkadaşlar; kendileri iktidardan 
düştükleri için bu lüzum ve icabı takdirde, dün 
kullandıkları ölçünün tamamen aksini kullan
makta, bunda beis görmemektedirler. Ben ol
sam bundan tevakki ve içtinabederim. Bir insa
nın siyasi hayatı makaslarla parçalara bölüne
mez. Bir insnm bu derece maziyi inkâr mânası
na gelebilecek olan ileri hareketlere gitmemesi 
lâzımgelir. 

Bu arkadaşlar diyorlar ki; 1940 daki tadil 
ile bugünkü tadil arasında... falan. Bunları ko
nuşmaya mahal yoktur. 1940 m şartları başka, 
bugünün şartları başka. 1940 da esasen matbuat 
ve bütün vatandaşların elleri kolları demir ha
latlarla bağlı idi, bu neviden suçlar işlemek gay
ri kabildi. (Bravo sesleri) Şimdi o zamanki en 
liberal hükümleri kanunlarınızda göstermelik 
olarak muhafaza edebilirsiniz, öte taraftan; iste
diğiniz zaman bir gazeteyi bir telefonla kapat
mak salâhyetini elde ettikten sonra matbuat hak
kında hükümlere ihtiyaç olmaz, bir tek madde 
kâfi. Birtakım siyasi suçlar mevzuunda da, o 
zaman istiklâl mahkemeleri vardı, o zaman örfi 
idare vardı, o zaman tek parti vardı, o zaman 
gazete yoktu, o zaman karakollarda dayak veya 
işkence vardı. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 
Ne yapılabilirdi? Binaenaleyh o zaman ihtiyaç 
hissedilmiyen bâzı hükümlere, demokrat hürri
yetler gereği gibi tatbika konulduktan sonra 
şiddetle ihtiyaç hâsıl olacağı dergârdır. Biz De
mokrat Parti iktidarı olarak demokratik ölçüler 
ve demokrat memleketlerde tatbik edilmekte olan 
hükümlerin hududunu aşar olduğumuz ispat 
olunmadıkça ağız dolusu mugalatalarla Türk 
milletinin aldatılmasına imkân ve ihtimal mev
cut değildir arkadaşlar. 

Sevgili arkadaşlarım, yine Türk mil
leti aldatılmak isteniyor. Ticaniler 'için 
kanun getirdiğimiz zaman bu memleket
te hürriyetin asla kalmadığını iddia eden
ler, komünistlerin takibi için gerekli 
tasarıyı getirdiğimiz zaman bu memlekette artık 
hürriyetin fatihasının okunmuş olduğunu iddia 
edenler; her hayırlı teşebbüsümüz ve hareketimiz 
karşısında aynı eda ile karşımıza çıkıp «vatan 
elden gidiyor, hürriyet yok oldu!» diye feryada 
bağlamakla zannediyorlar ki Türk milletini al
datmış olacaklar. Fakat arkadaşlar kendilerinin 
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siyasi hüviyetleri; tahlil etmek değil, şöylece kar
şıdan bir resmi geçit halinde gözden geçirilecek 
olarsa, mazinin bütün icraat ve tatbikatı bir an 
iç^ı hatırlara getirilecek olursa derhal meydana 
çıkacaktır. Ben F. Ahmed Barutçu 'nun yerinde 
ol^am, bunların hiçbirisini bu kürsüden zikrü-
ta^at edip tafsiline girişmem. 

(Muhterem arkadaşlar, mülayim bir lisanla 
bu] tenkidi yaparak karşıdakini itham etmemiş 
gtyi hareket edenlerdir ki kâfir - müslim dâvası 
güper şekilde, sen demokrasi kâfirsin, sen demok
rasi müminsin demekten asıl memnu olmak lâ-
zııjıgelir ve hattâ onlara «Hazâ min fadli rabbi» 
detnek icabeder. Daha dün ilân etmiş ve tatbika 
kopnuş olduğumuz prensiplerin bugün yine on-
laıjı en şiddetle ortadan kaldırmaya savunmuş 
olanlar tarafından dahi şu kürsüde ve bütün 
memleketin sathında savunuluyor olmasını gör
mekten dolayı büyük bir hazzı mânevi duymak 
lâzımgelir; (Allahım nelere kadir değilsin) de-
m^k lâzımgelir. (Soldan: Alkışlar) 

İMuhtereu arkadaşlar, bu kanunu getirdik, 
Hükümetin icraatını ,setretmek istiyormuşuz; 
bö^-le tasvir etmek istediler. 

] Bir noktayı unuttum ilâve edeyim. Dördün
cü ] olarak Memurin Muhakemat Kanununu de
ğiştireceğiz demişiz. Bu kanun tasarısı, huzuru'-
nu^a takd'im edilmiş ve bugün elinizde bulunan 
ru^namenin 8 nci maddesini teşkil etmektedir. 
Şu) suretle demokratik bir rejimin şu suretle 
demokratik bir rejimin tesisi bakımından 
müjhim görüp de makale mevzuu yapmış ol
duğumuz 'kanun ve hükümlerin esaslılarını ta
hakkuk ettirmişizdir, bu aşikârdır. 

(Diğer vaitlere gelince; biz şu kadar baraj, 
şu I kadar fabrika yapacağız, 4 senede bütçeyi 
birj misli artıracağız demedik, şunu böyle ya
pacağız, diye bir vaitte bulunmadık arkadaşlar. 
Bizj yalnız çalışmalarımızın istikametini göster-
dilsj; bizi beğenirseniz bu istikamette çalışaca
ğız] dedik. Bundan müşahhas vaitler ortaya çı
karmak bunların yapılmadığını ileri sürmek 
gajjrikabildr. 

(Arkadaşlar, bugün memlekette tahakkuk et
tirilmiş olanlar bizden gayri en nikbin ola a va
tandaşların dahi tasavvurunun üstündedir. 

(i sene içinde yapılmış olanla'-, «Deraohrat 
Paıjti vaitlerini tahakkuk ettiremedi, diyenlerin 
gözleri önüne serildiği takdirde onların ne ka
dar) mütenevvi, ne kadar şümullü, ne dereceler-
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de ileri olduğunun münkirler tarafından da zor
la kabul edilmesi mecburiyeti hâsıl olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı ile Hüküme
tin icraatını bir sütre arkasında gizlemek, ispat 
hakkını ortadan kaldırmak falan niyetinde de
ğiliz. Asla böyle bir şey yoktur. Bugün bu ka
nun, elde mevcut mevzuat bir defa bakanlar 
hakkında ispat hakkını tanımamaktadır. Bina
enaleyh, biz kendimizi bu gibi tenkidlerden aza
de kılmak ihtiyacında değiliz. Zarif bir cümle 
halinde diyorlar ki, «tşte, hatalı içtihat olarak 
teessüs etmiş olan hükmü» 1954 te, devrenin 
sonlarında seçime doğru gidilirken, ortadan kal
dırmak bugün için tasvibedilemiyecek hâdise 
midir? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Siz ya
pın o halde. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bunu yapmak lâzımgelir. Müsaade edin 
de konuşayım. 

Bunları müeyyideleriyle arz etmiştim. Eğer 
mesele tetkik edilecek olursa bu hatalı içtihat 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar; bir gazete kalkacak. 
Sanki vekillerin, Hükümetin icraatını muraka
be edecek memlekette başka hiçbir imkân mev
cut değildir de Devlet işlerinin iyi yürümesi 
hakkında yegâne müddeiumumi ve heyeti it-
hamiye olarak matbuata vazife verilmiş. Gazete 
yazacak, yazdıktan sonra istersen dâva aç, dâ
vayı açtın mı? îspat hakkı ile mahkemeye gid-
deceksin. Mahkeme neyi görecek? Bakanın va
zifesinden inbias eden her hangi bir suç iddiası
nın muhakemesini görecek. 

Muhterem arkadaşlar, bu Divanı Âlidir. 
Mahkemelerin Divanı Âli haline getirmemek 
için bu içtihadın kabulü zaruriydi. Esasen bu 
mevcut. Binaenaleyh böyle bir tahassun siperi 
kurmaya ihtiyacımız yok. 

Gelelim şimdi, hususi eşhasa : 
Muhterem arkadaşlar, hususi eşhas hakkın

da esasen ne bizim kanunumuz, ne de medeni 
bir tek milletin kanunu dahi müsait değildir, 
ispat müessesesini tanımamıştır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Fran
sa'da vardır, kitap burada. 

REÎS — Rica ederim, sözünü kesmeyiniz. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — İktidardaki hususi şahıslar için hiçbir 
memleket bunu tanımamıştır. 
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Muhterem arkadaşlarım, memur hakkında I 

yapılan isnatların, suç yüklemelerin ispatı bah
sinde muhtelif rejimler tatbik edilmektedir. Bâ
zı memleketlerde bu kabul olunmamıştır, bâzı 
memleketlerde kabul olunmuştur. I 

Memurun da hususi hayatı, vazifesinin dı
şında olan hayatı her memlekette mevzu dışı 
addedilmiştir. Bu taraf yüzde yüz masundur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, vaziyet şöv 
le tasavvur ediliyor : Bir memur her hangi bir 
fiilî harekette bulunacaktır ve bunu hiçbir su
retle murakabe imkânı mevcut değildir. Tek 
vasıta olarak matbuat sütunları kalmış ve ora
da murakabe edilecek. Memurun âmiri vardır, 
âmirin de âmiri vardır. Adliye vardır, milletve
killeri vardır, Büyük Millet Meclisi vardır. Bü
yük Millet Meclisine Anayasanın tesis ettiği şi
kâyet hakkı vardır türlü haklar mevcuttur. 
Esasen bir açık idarede bunların yapılabilmesi 
fevkalâde zorluk iktisabeder. Şimdi kendileri 
bir rubu asır kapalı idarenin taraftarı oldukları, 
kapalı idareyi tatbik etmiş oldukları halde şim
di nasıl oluyor da kendi devirlerini ittiham ma
hiyetinde olmak üzere «Tenkid hürriyeti kısıl
dığı takdirde» Şöyle olur, böyle olur diyorlar. 
Tenkid hürriyeti değil arkadaşlar, o zaman ga
zeteler dahi sureti zahirede çıkardı, resmî ga
zeteler mahiyetinde idi. Abdülhâmit devri ga-
zateleriyle muayyen bir devri tarihîmizde inti
şar etmiş olan gazetelerin tâbi bulundukları 
şartlarda sadece lâfız değişikliği vardı. Bunu 
yapanlar kendileridir ve bunu re'sen kendileri 
terketmiş olsalardı öper başımıza koyar ve bu
gün için her türlü ithamlarda bulunmak hakkı
nı kendilerine tanırdık. 

Fakat arkadaşlarım, büyük bir cidalin mü
temadi ricatları ile birer siper, birer siper terk-
etmek suretiyle 1950 ye geldiler. Bunu tarih 
böyle kaydetmektedir. Re'sen kendilerinin ver
dikleri ve tanıdıkları hiçbir hak ve hürriyet ol
mamıştır. 1946 seçimlerini takibeden dehşet ve
rici millî kıyam karşısında mütemadiyen geri
leme ve safra atar kabilinden siper terkederek 
1950 ye kadar gelmişlerdir, kendiliklerinden değil. 
kendiliklerinden olsaydı, 1946 seçimlerini o haliy
le yapmazlardı. D. P. daha otuz kazada teşekkül 
etmeden seçimlere daha iki sene var derken, | 
seçimleri 1,5 sene evveline almaya teşebbüs et
mişlerdi. D. P. daha yirmi vilâyette kurulma
dan seçimlerin bir buçuk sene evveline alınma- | 
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sı suretiyle belediye seçimlerime iştirake mec
bur edildik. Arkasından umumi seçimler gel
di, Seçim Kanunu getirildi. Şikâyet ettik, mu-
tazallimane; bu kürsüden şikâyet ettik; dedik 
ki: «Seçimlerin prensipleri tam aksine olarak 
tatbik ediliyor, gizli rey, aleni tasnif yerine 
aleni rey, gizli tasnif şeklinde tecelli ediyor, 
vatandaşlar gizli yerlerde rey atamıyorlar. Vic-
dandariyle başbaşa kalarak, mehfi bir yerde 
kalarak rey vermelidirler!» Zamanın Dahiliye 
Vekili olacak zat bana bu kürsüden cevap ve
rirken bir az da alaylı bir eda ile: «İhtiyacınız 
olduğu yerde gizli kabineler mi yapalım?» dedi. 

ıSeçim Kanununun neler hazırlamakta oldu
ğunu ifade ettik, zabıtlar meydandadır, hiç
birisini kabul etmediler. Bu kürsüye çıktım; 
o halde, yaklaşmakta olan seçimlerde niyetle
riniz var, yapacaklarınız var, dedim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sizin 
de öyle. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım; öylesine mü
cadele ettik. Mevzuun bulunduğu nokta; hiç
bir demokratik tedbirin re'sen kendileri tara
fından alınmış olmadığını ispattır. 

Ondan sonra, Polis Vazife ve Salâhiyetleri 
Kanununun 18 nci maddesini bilirsiniz. Zabıta 
tutar, hiç sebep olmadan vatandaşı hapse atar. 
Onu da değiştirinceye kadar belimiz koptu. 
örfi İdare Kanununu kaldırmcaya kadar beli
miz koptu. Bunlar için sathı vatanda çatır ça
tır mücadeleler yaptık. Millet ayakta. Bili
yorsunuz, en büyükleri bir vilâyete gidiyor, 
karşılarında birkaç yüz kişiden başka insan 
bulamıyordu, millet dargın vaziyete gelmiş. 
1946 seçimlerinin bütün acısı vicdanlarımızda 
pıhtılaşmış haldedir. 

İskân Kanunu, biliyorsunuz; beğenmediği 
vatandaşları, zararlı ve yabani ot kökler gibi, 
ayrık kökler gibi vilâyetinden alır, oradan kal
dırır, başka yere atarlardı. Biz muhalefet yap
tığımızda İskân Kanununda bu hükümler mev
cuttu. O zaman iktidarın ne insafına, ne mer
hametine ve ne de demokratik efkârına iltica 
ederek muhalefet yapmadık. Aslan ağzından 
pay alır gibi, milletin nam ve hesabına hürri
yetleri istihsal etmenin yolunu bildik. İddiam 
şudur ki, kendi keyifleriyle, arzulariyle bu 
hayatı millete bahşetmiş değillerdir. Vaktin-
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de mutlak idare ile memleket idare eden hü
kümdarlar dahi zaman zaman sadık tebealarına 
birtakım bahşayişlerde bulunurlar, fermanlar 
ısdar I ederlerdi. Mevcut bağların bir kısmını 
gevşetirler, biraz nefes almalarını temin eder
lerdi. Fakat bizim mutlakiyet bunu dahi yap
madı.: Ancak geniş, vatan şümul bir mücadele
nin tazyiki içinde siper terkederek iktidarı bı
raktılar, ve biz o suretle buraya geldik. Bu 
noktada ısrar eder ve tekrarlarım ki, bu mev
zuda lehlerine kaydedilecek tek unsur silâh 
kullanmamış olmalarıdır. Çok arandık. Hattâ 
ikinci kongremizde ilân edilen en masum bir 
tezallüm karar ve ifadesi olan ve hattâ hiç de 
karar mahiyetinde bulunmıyan bir nevi niyaz 
şeklinde olan söz şu mahiyette idi: «Bu mil
letin âhmı almayın, iyi olmaz!» 1946 darbesiyle 
bir parti nasıl konuşabilirdi. Bizi takibetmek, 
partiyi lâğvetmek için, onu idare edenleri ha
pislerde çürütmek için nasıl teşebbüse geçmiş
lerdi. Bu çok uzak bir şey değil, 1949 yazı idi» 
işte kendileri bu tedbirlerden hiçbirini alma
dıkları halde tamamen milletin tazyiki karşı
sında] adnm adım buraya kadar gelmişlerdir. 

Şitndi, bu kanun hakkında görüşmek üzere, 
muhalif arkadaşlardan bu kürsüye gelenler: 
«Maajesef yeni müthiş bir vesika karşısında
yız.» /demektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, bunun mefhumu mu
halifini alın, şeref, haysiyet ve namuslar ma
sun almamak mı lâzım^elir? Bunu iddia etme
ye injkâıi var mı? Bundan ibiz mi istifade ede
ceğiz t Bütün vatandaşlar istifade edecek. Bu
nu bifc mi tatbik edeceğiz? Mahkeme tatbik ede
cek. ; 

Sevgili arkadaşlarım, bu sözleriyle şimdi
ye kadar, bütün haklı ve memleket hayrına 
olan teşebbüslerimizde olduğu gibi, TDU teşeb
büsümüz karşısında da efkârın iğlâk edilmek 
istendiğine asla şüphem yoktur. Bundan isti
fade jedecek biz değiliz. Kanunlar objektif 
olara^c memleket için yapılır. Kendi günahla
rının j kendilerini takibetmesi kabilinden, her 
hükümden bir vesvese mevzuu bulanlara ve her 
hükümden kötü bir mâna istidlal etmek itiya
dına i mazilerinden gelen bir hisle kendilerini 
kaptırmış olanlara verilecek teminat mevcut 
değildir. Bu kanunun elfazı meydanda, vaz'-
ettiğii hüküm meydanda, mezcetmek istediği 
fiil, ijesis etmek istediği memnuiyet meydanda-
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dır. Bunu, türlü tâbirler maskesi altında, zi
hinleri hakikaten teşviş edecek ifadelerle huzu
runuzda kötülemeye çalışmak, bütün memleket
te devam ettirmekte oldukları bir haksız mü
cadelenin bir safhasını Büyük Millet Meclisine 
intikâl ettirmekten başka mâna taşımaz. 

Hulâsa olarak arz edeyim arkadaşlar; biz 
şimdiye kadar hiç'bir iktidarın görmediği, hiç
bir hükümetin mâruz kalmadığı hücumlara iş
te son günlere kadar tamamiyle g'âgüs germiş 
bulunuyoruz. Bundan sonra bu kanunun bize 
getireceği bir şey yoktur arkadaşlar. Binaen
aleyh, Demokrat Partinin bu memlekete ihda 
edeceği bir medeni vesikadan ibarettir. (Sol
dan şiddetli alkışlar) Bunun siperinde barına
cak değiliz arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, 'hanlardan, apartman
lardan, kâşanelerden, gizli kararnamelerden, 
ondan sonra maden imtiyazlarından bahsettiler. 

Arkadaşlar, bunların burada konuşulması 
gazetelere intikal ettirilmesi o kadar mümkün 
ve envai, emsali o derece kesretle tatbik edil
miştir ki, bilindiği halde bunların niçin söy
lenmemiş olduğuna hayret etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, vekiller iş yaparlar-
ımış, bâzı işlerle meşgulmuşlar, memleket işle
riyle meşgul değillermiş. Bütün Ibunlar, sanki 
objektif lâflar olarak şurada burada devam et
mektedir. Muhterem arkadaşlar, safelamasın-
lar, maksatlarını açık olarak söylesinler, cok 
rica ederim; nerede ne var ise derhal takip ve 
tetkikata geçmek bizlere şeref borcudur! (Sol
dan alkışlar, bravo sesleri). 

Deomokrat Part i iktidarının hu nevi isnatla
rın yapılmasına mahal verecek icraatı yoktur. 
Halen ve dün her tarafı sımsıkı kapalı, dışarıya 
koku aksettirmiyen fbir halaya içinde icrayı 
hükümet etmiş olanlar için bu büsbütün müs-
fcebat, tevakki olunacak ibir isnat olmak lâzıan-
gelir. 

Muhterem arkadaşlar, ben uanuani lâflar al
tında, bir iktidarın ve namuslu ve şerefli va
tandaş! arın haysiyetlerinin rencide edilmesinin 
çok ağır bir keyfiyet olduğuna kaaniim. Şu 
kürsüden söylenenleırin dahi umumi tâlbirler al
tımda hepinizi haysiyetlerinizden vurmuş oldu
ğunu hissetmektesiniz sevgili arkadaşlarım. 
Burada söylenen sözler hepimize teşmil olunabi
lecek vüsat arz etmektedir. Bu kararnamelerin 
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numaraları neymiş? Bunları burada söylemele
ri icebederdi. 

(Muhterem arkadaşlar, hesabını vermiyece-
ğimiz hiçbir işimiz yoktur. Hesabını bizden sor
duklarında hepsinin hesabını vermiye hem mıec-
iburuz, hem kemali hahişle buna hazırız. 

«Bize mazinin hesabını niçin sor muyorsu-
ııu'z? diyorlar. O mazinin hesabını sormak çok 
ımüşiküldür. (Mazinin hesabında, en belli oldu
ğu mevzularda dahi haklı iken nasıl haksız çı
karılmak istendiğimiz malûmdur. (Soldan bra
vo sesleri), işte Halk Partisi malları, Halkev
leri mallariyle birlikte 5 - 6 milyonu bulmak
tadır. Kendi ifadelerine göre 400 milyon lira
lık mal devrettik, diyorlar. Bunların kendi ikay-
nakla.rından edinilmediği meydandadır. Bu, 
her gözü, kulağı olan insanın gözü önümde bu
lunan bir hakikat olmasına rağmen, bu hakkın 
ihkakı konusunda bile ne derecelere kadar ta
arruzlara mâruz kaldığımız yine hepinizin ma
lûmudur. Haklı iken haksız çıkarılmak isten-' 
dik. 

Ondan' sonra, bundan on, onbeş, yirmi se
ne 'evvel cereyan eıtmiş olan hâdiselerin neler 
olduğunu da unutmuşuzdur arkadaşlar. Bun
lar ika olunduğu zamanlarda murakabe cihaz
ları, serbestçe işlemediğine ve bütün delâiliyle 
her vaka anında, gününde tesbit ^edilemediğine 
göre on sene sonra, ıon beş sene sonra nazarı 
bulkufeta bunların tebeyyün etmesine imkân ve 
ihtimal mevcut mudur? tşte bu ademiimkâna 
istinadedilmek istenmektedir. Bizim efalü ha-
ıreTcâtumız ise murakabenin gereği gibi işlediği 
zamanlara raslamaktadır. 

Unuttum, geçiyordum muhterem arkadaşlar; 
(bâzı memleketlerde ispat müessesesi mıemurlar 
hakkında dahi kayıtlıdır, taım olarak tatbik 
cdileımem'ekteıdir) demiştim. 

(Sevgili arkadaışlarım; yaşadığımız zaman
da olduğu gibi intikal devrelerinde bâzı husu
si tedbirlerin alınması lâzımgeldiğine kaaniiz. 
Bu kanaatimizi tatbika koyup koymamak me
selesi ayrı. Tatbika koymada ayrıca üstün bir 
mahzur olabilir. O üstün mahzuru bertaraf et
mek bakımından cereyanını kabul etmek ye
rinde olabilir. 

Fakat arkadaşlarım, şayet bâzı gazeteler, 
kendilerinin de şikâyet ettiği veçhile şunu yazı
yor bunu yazıyor, şu hücumu yapıyor bu hü
cumu yopıyorsa, pekâlâ işte biz yalnız falan 
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I neviden yahut falan tarafa mensup gazeteler 

için bunu kabul ediyoruz, diğerleri için kabul 
etmiyoruz diye bir hüküm getirmedik; getirdi
ğimiz hüküm objektiftir, sahasına hangisi rast-
gelirse onun hakkında tatbik olunur. Bunda şek 
ve şüphe yoktur. 

Fakat muhterem arkadaşlarım teşhirin ayrı
ca bir ceza olduğunu kabul etmek lâzım gelir. 
Bakınız tiz, çok nazik olan bu mevzudaki dü
şüncelerimizi size olduğu gibi söylemekten çe
kin miyecek insanlarız. 

Arkadaşımın verdiği nJsali ele alalım, bir 
memur hakkında isnatta bulunmuş, bunların 
hiçbirisi tahakkuk etmemiş, dört şişe viski ta
hakkuk etmiş. Fakat o dört şişe viski de tahak
kuk etmemiş olsaydı, acaba âmme nazarında 
bu taarruzlara, t u hücumlara mâruz kal
mış olan zatın haysiyeti avdet eder mi 
idi? Muhterem arkadaşlarım, gazetelerde 
umuma teşhir edilmiş olmak, vazifesi 
icabı mahkemeye gitmiş olmanın intişarı 
dahi vicdanlarda bir rusup bırakır. Devlet me
murunun sicillerine bakarken t i r defa, iki defa, 
üe defa mahkemeye gitmiş ve fakat beraet et
miş olması - hepiniz takdir edersiniz ki - vic
danlarda bir şüphe rusubu bırakmaktadır. Bu 
şuradan gelir: Her şey mahkemede kabili is
pat değildir, bu bir hakikattir. Kabili ispat 
hale gelecek suçlar var, kabili ispat hale gel
memiş getirilememiş suçlar vardır. Binaenaleyh 
suçun sabit olmaması, her zaman suçun mevcut 
olmamasını ispat etmez. Bu kaziye bütün âm
me efkârında mevrut olduğu için, bir kerre 
teşhir edildikten sonra, mahkemede mahkûm 
olmamış olması onu âmme vicdanında tebriye 
ettirmez. 

Bir vali muhakeme edildi, bütün memleket 
gazeteleri yazdı. Neticei muhakemede vali bir 
aya mahkûm oldu. Ondan sonra? ondan sonra, 
cari kanunlar mucibince tekrar gidip vazifesine 
başlıyacak, valilik yapacak. Af Kanunu çıktı, 
kendisine bütün hakları iade edilecek... 

Muhterem arkadaşlar, o zatın, çotuğunun, 
çocuğunun, ailesinin ıstırapları da ayrı mevzu. 
Hakikaten umumi murakabenin işlemesi ve 
bâzı kötülüklerin önlenmesi bakımından Dev
let memuru hakkında ispat müessesesini kabul 
etmiş olması dahi, şu arz ettiğim sebepler bakı
mından, şu mâruzâtım nazarı itibara alınacak 

i olursa, bir zaruret olarak kabul edilmiş olmak 
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lâzınıgelir. Devlet memuru âmirin veya her I 
hangi bir zatın iftirasına kurban olabilir, kü
çücük bir iş, küçük bir noksan için daimî su- | 
rette tahdidedilmek suretiyle istismar edilebi- I 
lir. Devlet hayatında bunun türlü acı emsaline 
rasgelinebilir. Sonra bütün Devlet memurları
nın sabahtan akşama her gün başka biri taraf
tan teşhir edilmesi imkânını başkalarına ver
mek doğru bir iş değildir. Bu umumi muraka
be bakımından ancak bir zaruret halinde ka- I 
bul etmek, binaenaleyh bunu şahsi hususiyeye 
teşmil asla hatırdan geçmemek lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, ben bu kanunu getir
mekle : iktidarımızın bundan bir fayda ummak
ta olmadığını, yapılan acı tenkidlerin ve hü
cumların kanunla hiçbir alâkası bulunmadığı
nı belirtmek ve bunun medeni mevzuatımız ara
sında kıymetli bir vesika olarak kalacağını is
pat etmek istedim. Onun için aşarı hücumlar
la Demokrat Parti iktidarının bu derece suini
yetle melûf gibi gösterilmesine asla tahammü
lümüz yoktur. 

Partimiz, iktidarımız ve şahıslarımızın bu 
kanunun tenkidi zımnında uğramış olduğu hü
cumları müdafaa sadedinde söylediğim sözler
den arkadaşımın alınmamasını rica ederim. 
(Soldan : Bravo sesleri, şiddetli alkışlar..) 

AVNI DOĞAN (Yozgad) — Söz istiyorum. 
REÎS — Grup adına istiyorsanız size söz 

vereceğim. 
AVNI DOĞAN (Yozgad) — Hayır, Başba

kandan sual soracağım. 
REtS — Teamülümüz gereğince sualler 

sözlerden sonradır. 
AVNI DOĞAN (Yozgad) — Arkasından ki

fayeti müzakere takriri geliyor. 
REÎS — Buyurun Faik Ahmed Bey. 
C. H. P. GRUPU ADINA FAÎK AHMED 

BARUTÇU (Trabzon) — Muhterem arkadaş
lar; C. H. Partisinin bu kürsüden yaptığı ten-
kidlere, Hükümetin daima C. H. P. muhalefe
tine hücumla cevap vermesi itiyat haline gel
miştir. Adnan Menderes arkadaşımızın bu sa
bit itiyadıdır. Mazi üzerinde durmak, mazi
den ders almak için lâzımdır, bir de yeni te- ı 
rakkileri gösterebilmek için; yoksa uluorta 
hücum,! ne cevaptır ve ne bizi susturur. Bizim 
maziden korkumuz yoktur. Alnımız açık adam
larız. I 
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Karanlıkta suiistimalden bahsettiler, ikti

dardadırlar, her hangi bir suiistimal hakkın
da bilgileri varsa açıkça ortaya koymak vazi
fesidir ve istediği gibi araştırma yaptırmak 
pekâlâ mümkündür. Teklif yapacağım şimdi : 

Bizim iktidarımızın son devresinde bize ya
pılan hücumlara karşı bizim mukabelemiz as
la hürriyetleri takyidetmek için kanun getir
mek olmamıştır. Bakanlarına suiistimal imala
rı ve iddiaları taşıyan neşriyat C. H. P. iktida
rını küplere bindirmemiş, aksine o bakanlar 
hakkında tetkikata, tahkikata sevketmiştir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Atıf 
înan meselesi. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Evet Atıf înan meselesi de tahkik mevzuu ya
pılmıştır. Ve C. H. Partisi ekseriyeti Atıf 
înan meselesinin Mecliste tahkikma karar ve
rerek işi Adalet ve Anayasa komisyonlarından 
mürekkep Komisyona tevdi etmiş ve sizin par
tinize mensup mebuslar da dâhil olduğu halde 
o komisyonun yaptığı tahkikat sonunda mütte-
fikan muhakemesine lüzum görmemiştir. (Ne 
zaman, ne zaman, sesleri) C. H. Partisi iktida
rı bir Ulaştırma Bakanımız hakkındaki imalı 
veya açık iddia ve neşriyat üzerine gemi muha-
yaatı işini derhal ele alarak, o zaman bu kür
süden Hükümet sözcüsü sıfatiyle ifade ettiği
miz gibi, mesele kime dokunursa, hakkında 
tahkikata girişebilmek üzere maliye müfettişi 
olarak Sayın Emin Kalafatı da Amerika'ya ka
dar göndermiş, söylentileri setre çalışmamıştır. 
Bu bakımdan ben diyorum ki, C. H. Partisinin 
alnı açıktır ve hesapları tetkiklerinize açık
tır. Biz alnı açık adamları, hiçbir zaman he
saptan şahsan kaçınacak adamlar değiliz. Mal 
beyanına buyurun ve hepimizi buna tâbi kılın. 
Ve tâbi kılalım. (Sağdan alkışlar) Ne kadar 
mebus varsa... Huzuru millette söylüyorum, ta 
bidayetten beri, ve hangi devirden itibaren is
terseniz, takdirlerinize bırakıyorum; bizler, mal 
beyanına amadeyiz, temizlik böyle olur! (S'en 
temizsin sesleri) Pervamız yok, şahsan korku
muz yok. Pervası olanlar serbest konuşamazlar.. 
Başbakanınız «Karanlıklarda yaptığınız suiisti
maller namütenahidir» diyor, toptan itham edi
yor, hakkı yoktur. Biz namuslu adamlarız ve 
hayatımızda sermayemiz namusumuzdan ibaret
tir. (Sağdan alkışlar) Fikirlerimiz var bir, man
tığımız var iki, namusumuz var üç! Cevap iste-
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rim. Fikre fikirle mukabele isterim. îsnat, hü- I 
cum bunlar marifet değildir! 

Aziz arkadaşlar, bizim devrimiz kısır bir de
mokratik devirmiş. Nasıl? 1946 ile 1950 arasın
daki devir bir şibih demokratik devirmiş. Siz
ler bu kısır devre, iktidarınız da ne ilâve etti
niz, söyler misiniz? Neler ilâve ettiklerinizi lüt
feder misiniz? (Soldan «ibda ettik» sesleri, «çok 
şeyler yaptık» sesleri, gürültüler) 

Müsaade buyurun, söyliyeceğim şimdi, mü-
sadde buyurun. (Gürültüler). 

Ben, mesnetsiz konuşmam, hakikati olduğu 
gibi söylerim, haklı olduğunuz yerlerde haklı
sınız derim, çekinmem. Başbakan neler yaptınız 
dedi ( «Rey hırsızlığı yaptınız», sesleri) (Reyleri 
çaldınız sesleri). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Demokrasi namına rey hırsızlığı yaptı
nız! eşkiyalık yaptınız, rey çaldınız, rey! 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Münferit ele alıyorsunuz. 1950 yi unutuyorsunuz. 
Müsaade buyurun da devam edebileyim. 

Diyor ki, Başbakan Polis Vazife ve Salâhi
yet Kanununun 18 nci maddesini kaldırdınız, 
örfi idareyi kaldırdınız. (Soldan zorla kaldırdı
nız sesleri) Şunu yaptınız, bunu yaptınız ama 
re'sen yapmadınız, zorla yaptınız. (Soldan doğ
ru sesleri) Müsaade buyurun. Yaptığımızı kabul 
ediyor demektir. Re'sen yaptık, rizaen yaptık, 
mecburi yaptık. Ama yaptık. (Soldan, gürül
tüler) . 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Reis1 bey, lütfen müdahale edin, konuşmasını te
min edin... 

REİS — Zatı âliniz evvelâ susun. 
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Başvekili kemali sükûnetle dinledik. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Müsaade buyurun, örfi idareyi kaldıran, Polis 
Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 nei maddesi
ni kaldıran, benim dâhil olduğum Hasan Saka 
Hükümetidir. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Kimin tazyiki ile? 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Beyefendi, yerinden ne bağırıyorsun, sonra gel 
'buradan konuş! 

Arkadaşlar, örfi idareyi kaldırmak için ilk 
evvel Hasan Saka meseleyi mevzuulbahis ettiği j 
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I zaman bizim içimizde de «bu doğru değildir, 

askerî mülâhazalar sebebiyle İstanbul'da örfi 
idare lâzımdır» fikrini müdafaa eden mühim, 
nüfuzlu arkadaşlar vardı. (Soldan, kim yaptı 
sesleri, gürültüler) 

C. H. P. Hükümeti yaptı. Bu, Adnan Men
deres'in üzerimizdeki tesiri değildi. Demokrasi
ye inanmak lâzımdı, yaptı. (Gürültüler) Şim
di sen hürriyetleri tahdit edici kanun yapıyor
sun (Soldan gürültüler) Dinleyin, aynı zihniyet* 
te bir adam olsaydı demek ki örfi idareyi de de
vanı ettirecekti, öyle değil mi ? 

örfi idare kaldırıldı. Çünkü arkadaşlar, 
yeni bir demokratik nizamın içine girdikten 
'sonra samimî olmak lâzımdı. 

REFET AKSOY (Ordu) — Çok çırpmdınız. 
Fakat tutturaımadınız. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Onun için siz tutturuyorsunuz, demek. 

REİS —• Cevap vermeyin efendim; ben sus
tururum. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Sustursan a, 
akıl öğreteceğine sustursan a! 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Şimdi farz Ibuyurun Adnan Menderes'in bizini 
üzerimizdeki (baskısı 'sebebiyle 18 nci maddeyi 
kaldırdık, farz buyurun aynı şekilde örfi ida
reyi kaldırdık, ondan korktuk kaldırdık. Ar
kasından matbuatı kapama yetkisini kanundan 
yine korktuk kaldırdık, 'bunları kaldırdığımızı 
itiraf 'ederken dahi sahiplerine mal edemiyor
sunuz. Ve nihayet teminatlı Ibir seçim kanunu 
ile 1950 seçimini duru'st, namuskârane Ibir su
rette yaparak iktidarı size teslim ettik. Tamam 
mı. (Gülüşmeler) Mukabeleniz nedir? Muhale
fet olarak kendilerini tenkit edebilmemize ta
hammülleri yoktur. İşte zihniyetleri. Baskı yap
tık, ta hürriyetleri, onu, bunu elinizden aldık 
diyorlar. İyi, demekki Ibiz baskınıza dahi müsa
maha ile iyi niyetle tahammül ettik. Siz bizim 
iktidarı teslim etmemize mukabil, şurada 60 
kişiyiz.. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Millet 
verdi, siz feslim etmediniz. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Yaptığımız tenkitlere taihammül etmiyorsunuz. 
Mütemadiyen maziye hücum etmek işitiyorsu
nuz. 

I Soruyorum, ne ilâve ettiniz, hürriyet ve mü-
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essesetarimize ? Hükümet beyannamesi okudu
nuz bu kürsüde. Hükümet beyannamesinde 
Başbakanın şimdi dediği gibi yalnız çalışma 
istikametini göstermekle iktifa 'etmiyordunuz. 
Bilâkiis Hükümet beyannamesinde yapacağınız 
işleri söylüyordunuz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Nelerdir onlar? 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Şimdi 'okuyayım size. Bakın ki istikamet mi gös-
teriyordunuz î. Hükümetin beyannamesinden 
aynen okuyorum : 

(Demokrat inkılâbımızın bugüne kadar elde 
edilmiş neticelerini mahfuz tutmakla kalmayıp) 
yani matbuat hürriyetine taallûk eden elde edil
miş neticeleri de mahfuz tutmakla kalmıyacak-
lar, geriye gitmiyecekler, daha ileriye görüre-
ceklerdi. Okumaya devam ediyorum: (Anayasa
da vatandaş hak ve hürriyetlerine ve millet ira
desine dayanan istikrarlı bir Devlet nizamını 
teminat altında bulunduracak esaslı tadiller ha
zırlayıp huzurunuza arz etmek kararındayız. Bu
nun sebebi bugünkü Anayasanın Devlet birliği 
esasına dayanması ve vatandaş hak ve hürriyet
lerini kâfi teminat altında bulunduracak müey
yidelerden mahrum olmak itibariyle millet hâki
miyeti yerine tek parti hâkimiyetine mâni ola
mamış bulunmasıdır.) 

Bu sözler ve vaitler 1950 de oluyor. Şimdiye 
kadar milletin hâkimiyetini kurmak yolunda ve 
tek parti hâkimiyetini bertaraf etmek için bu 
esaslı tadilâtı yapmak istemediler. Dört senedir 
yapamadılar. 

Devam ediyor beyanname: (Bununla muvazi 
olmak üzere kanunlarımızda, itiyatlarımızda ve 
telâkkilerimizde tek parti devrinden arta kalan 
ne varsa) hesapça Meclis murakabesini engelli-
yen bugünkü İçtüzük de bu arada idi, ona da el 
sürülmedi; (tam olarak tasfiye edeceğiz. «Bura
da soldan alkışlar oluyor» Bu cümleden olmak 
üzere, meselâ matbuat ve Ceza kanunları, Me
murin Muhakemat Kanunu gibi bellibaşlı anti
demokratik hükümleri ihtiva eden kanunları ve 
mevzuat içinde yer yer tesadüf olunan buna mü
masil hükümleri demokrasi ruhuna uygun ta
dilleri huzurunuza getireceğiz.) İşte Hükümet 
beyannamesinin bir parçası. (Soldan, olmadı 
mı? Sesleri) Ş'imdi müsaade buyurun.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hâ
kimler Kanununu unuttunuz. 
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| CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPÜ 

ADINA FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) 
—• Matbuat Kanununun 1950 deki haliyle 
antidemokratik olduğu beyannamede kabul edi
liyor, (kaldırdık sesleri) Ş'imdi geri dönüyorsun. 
(Yok sesleri) Acele etmeyin anlatacağım. 1950-
1951 aradan bir sene geçiyor. Sayın Devlet Baş
kanı açış nutkunda haber veriyor: Devletin, şah
sın hürriyeti esasına göre hukuk nizamını kur
mak zamanı gelmiştir. Antidemokratik kanunla
rı ayıklamak üzere İlim Komisyonu namı altın
da bir komisyon teşekkül etmiştir. 1951 geçiyor, 
1952 de İlim Komisyonu raporu veriyor. İlim 
Komisyonu raporunda diyor ki; (Antidemokra
tik kanunlar mevzuatımıza şu veya bu sebeplerle 
girmiştir. Bu akın 1945 ten bu yana durmuştur. 
Eski iktidar zamanında şu şu kanunlar ve örfi 
idare kaldırılmıştır. Ve nihayet Seçim Kanunu 
yapılmıştır. Bu antidemokratik kanunları tatbik 
etmemek zihniyetinin idarede hâkim olması ve 
antidemokratik kanunların ayıklanması yoluna 
girilmesi ve bunlara yenilerinin 'ilâve edilmiye-
ceğinin tabiî olması sebebiyle artık memleketin 
siması antidemokratik olmaktan çıkmış addedile
bilir. Ve yapılması lâzımgelenleri de söylemişler
dir: Kaldırılması lâzımgelen kanunlar, tadil edil
mesi lâzımgelen kanunlar, şunlar, şunlar.. Ve 
demokratik boşluk olarak doldurulması lâzımge-
lenler de bunlardır) demişlerdir. (Bunların kal
dırılmaması ve yenilerinin ilâvesi halinde de re
jimin esasının tehlikeye düşeceğini) söylemişler
dir. 

Bu rapor ortada kalmıştır, ,bir tarafa atıl
mıştır, hiç el sürülmemiştir, bir iki tadil yapıl
mıştır. Biri Sayın özyörük'ün Bakanlığı zama
nında kendi tarafından yapıldığını söylüyorlar. 
Bir mevkufen muhakeme usulü vardı, kaldırıl
mıştır. Tipik antidemokratik kanun olmak üze
re gösterilen hükümlere bu meyanda 159 ve 161 
nci maddelere temas edilmemiş, en mühim an
tidemokratik kanunlar olduğu gibi kalmıştır. 
Sonra kendilerinin, yeni Hükümetin antidemok
ratik olduğunu söylediği Matbuat Kanunu dahi 
bugün yeniden geriye doğru, antidemokratik 
karekteri galip bir tadille huzurunuza getirildi
ği için de yaptığımız tenkidlere karşı C. H. P. 
nin mazisi şöyledir, mazisi böyledir, siz konu
şamazsınız tarzında, fikirlere mukabeleten çare
sizliğin ifadesi cevaplar veriyor. Fikir olarak ce
vap isterim. Ne diyoruz?. Buna karşı yaptığımın 
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itiraz nedir?, ilim Komisyonunun tesbit ettiği 
esaslara istinaden diyoruz k i : (Matbuatın hür
riyetini bu şekilde takyit, antidemokratik olur. 
Lüzuma istinadeden hürriyetleri takyidetmek 
mümkün olur. Ama müşterek hukukça kabul 
edilen sınırları ve gayeyi aşan tadiller antide
mokratik damgasını yemeye mahkûmdur. Dü
zeltmek lâzımgelir) diyoruz. Müspet olarak ve
rilen bir cevap yok. Sadece (bu kanun hürriye
ti katiyen takyideden bir kanun değildir) demek 
cevap vermek değildir. 

Arkadaşlar, esasa dayanan isnatların, şeref
lere ve haysiyetlere tecavüzlerin suç olması ta
biîdir. Ve zaten bugünkü mevzuatımızda bunlar 
suçturlar. 

Bizim dediğimiz şudur: îsnadedilen şey ha
kikat da olabilir. Bu takdirde eğer işin hakikat 
olduğunu ispat etmek hakkı elinde bulunmazsa, 
âmme hizmeti gören bir müesseseyi vazife gör
mek vasıtasından mahrum etmiş olursunuz. Bana 
gösterilebilir mi, bir demokrat memleket ki, ha
kikat olması mümkün olan bir şeyi yazdığı için 
isnat mahiyetinde telâkki edilerek müdafaası 
dinlenmeden mahkûm edilsin? Böyle adalet olur 
mu?. Misal vereyim : (Stanley) hâdisesi gibi bir 
hâdise. Söylentilere nazaran Hükümet azaları 
iş adamları tarafından idlâl edilmişlerdir diyor 
gazeteler. Bu kanuna nazaran o anda haysiyet, 
şereflere tecavüz ediliyor diye takibat yapıla
caktır. Bunu yazan gazete hâdiseyi ispat etmek 
isterse dinlenmeden mahkûm edilecektir. Böyle 
bir adalet anlayışını anlamaya ve medeni mem
leketlerde misalini göstermeye imkân yoktur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Memur hakkında mı?... 

FAÎK AIIMED BORUTÇU (Devamla) 
Hayır, Hükümet âzası hakkında, politika ada
mı hakkında olursa ispat iddiası dinlemiyecek-
tir. ispat hakkının tanınması bakanı o mahke
mede muhakeme etmek demek değildir. Eğer 
o adam söylediği şeyin doğruluğunu ispat eder
se, cezadan kurtulacaktır. Hâkim orada sade
ce işin doğruluk derecesi hakkında takdirini 
kullanmak için ispat hakkını verecektir. O de
mek değildir ki, Bakanı muhakeme edecektir. 
Şayet orada verilen vesikalar Bakanın mesuli
yet ve muhakemesini icabettirecek mahiyette 
olursa alâkalı merci olan Büyük Millet Mecli
sine intikal ettirilmek tabiî olur. 
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Eğer mahkemeye tevdi edilen vesikalar dâ

vasını ispat edecek mahiyette olmazsa o zaman 
iddiası iftiraya inkılâp eder ve âzami cezayı 
görür. Bunda içtimai bir zarar gösterebilir mi
siniz? Aksine topluluğun menfaati, adaletin 
menfaati bundadır. Müdafaasız mahkûmiyet 
olmaz. Buna adalet denmez. (Soldan, Atıf inan 
meselesini anlat sesleri), (Soldan, onu Halil 
özyörük'e sorun sesleri). 

FAİK AIIMED BARUTÇU (Devamla) — 
Anlatayım. Çünkü evvelce böyle bir mesele yok 
idi. Kaç senesi idi o? (1949 sesleri). 

O zamana kadar böyle bir şey yoktu. Ba
kan memur addediliyordu. Ceza Kanunu tatbi
katı böyle idi. Bir bakan hakkında her hangi 
bir iddia veya isnat mahkemeye düştüğü tak
dirde kabili ispattı o sıralarda bir Hasan Âli -
Kenan öner dâvası çıktı. Çıkmaz olaydı. (Gü
lüşmeler) Kenan öner, Bakan hakkındaki id
diasını ispat etmek istiyor. Bakan, memurdur, 
ispat iddiası dinlenebilir, dinlenebilir dinle-
nemez meselesi münakaşa konusu oluyor, tş 
Temyiz Mahkemesinde bir içtihada bağlanıyor. 
Temyiz diyor ki : Bakan Türk Ceza Kanunu 
tatbikatına göre memurdur. Ama bunun hak
kındaki ispat iddiaları mahkemede değil, ken
di usulü muhakemesine tevfikan Divanı Âli
de tetkik edilebilir. Bakanın memur olduğu 
kabul ediliyor. Memur olunca sanık iddiasını 
ispat edebilecek sanırsınız. Ve ispat ederse is
nat cezasından kurtulacak. Fakat bu iddia an
cak Divanı Âlide ispat edilebilir, denirse Ba
kanın görevini değil; şahsını himaye olur. De
mek sanık bakan hakkında söylediğinin doğ
ruluğu için Büyük Millet Meclisine müracaat 
edip Divanı Âlinin kurulmasını istiyecek ve 
şayet Divanı Âli kurulursa orada iddiasını is
pat edecek ve yaptığı hakaret suçundan kurtu
labilecek. 

Böyle içtihat olur mu? Bu hatalı bir içti
hattır. Bu bakanın nizami mahkemede yargı
lanması demek değildir, hâkimin, sanığın me
suliyeti hakkında takdirini kullanmak için onun 
müdafaasını dinlemektir. 

Arkadaşlar, biz de bakan olduk, bu imti
yazlı olmak değildir. Bana bir isnat yaparlar
sa doğru mahkemeye giderim ve isnadını ispa
ta davet ederim. Edemezse o zaman ona yap
tığı iftiradan dolayı âzami cezayı vermek lüzu
munu kabul ederim. 
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Namusla ve şerefle oynanamaz, gayet tabiî. 

Ama ben bakan oldum diye kendime imtiyaz
lı bir vaziyet istemeye imkân yoktur. Vazife
nin himayesi vardır, şahısların himayesi ve 
imtiyazı yoktur. (Sağdan, bravo sesleri) Vazi
fenin himayesi için kanun zaten tedbir derpiş 
etmiştir. Memur hakkında ne derpiş etmişse 
Bakan hakkında da fazla bir şey kanundan is
tenemez. Bu doğru değildir, yanlıştır. Evvel
ce de şerefe, namusa, haysiyete tecavüz edildi
ği zaman suç teşkil ediyordu. Bu defa servet
lere, şöhretlere zarar verecek: isnatlar da ilâ
ve ediliyor. Servete, (şöhrete halel getirecek bir
takım isnatlar... Deımek ki olabilirmiş. 'Güzel! 
Ancak bunun yanıbaşmda «filân zat şu serve
ti peyda etmiş, rivayet edildiğine göre vaziyet 
şudur» denirse bu yüzden aleyhine açılan dâ
vada sanığın müdafaa hakkını, ıo zat bakan
dır- diye, takyidetmek doğru değildir. Vazifeyi 
himaye için lüzumlu olan -tedbirlerin ilerisine 
gitmek demokrasinin «sası olan eşitlik pren
sibine aykırıdır. Hukukta müsavat esastır, şa
hıs için imtiyaz olamaz; bunu istiyoruz. Ka
bahat mi ediyoruz? Bunu söylememize muka
bil, «siz karanlıkta suiistimaller yapmış adam
larsınız, bizim iktidarnmızım adamlarından na
sıl şüphe «diyorsunuz? biz tertemiz adamlarız» 
deniyor. Biz «ize tertemiz adamlar değilsiniz id
diasında bulunmuş /değiliz. Her hangi bir va
tandaşın şeref ve haysiyetinin her hangi bir 
şaibe altımda bulundurulmasını bir defa ahlâk 
bakımından doğru bulmayız. 

İngiltere'de bile olabiliyor ve orada «Devlet 
dairesinde nüfuz suiistimali ile servet yapmak 
istiyenlerin ümitlerini artırıcı bir havaya el
bette iktidar müsaade etmez» diyen Muhalefet 
Partisinin liderinin sözleri, hüsnü telâkki gö
rüyor. Bundan tabiî ne olabilir? 

Bizim dediğimiz de başka bir şey mi? Niçin 
el birliği ile doğrudur, demiyoruz? Suiistimal 
yapmak istiyen senin iktidarın zamanında da 
olabilir, benim iktidarım zamanında da olabi
lir, başkasının iktidarı zamanında da olabilir. 
Topluluklar meleklerden mi müteşekkildir? 
Cemiyetlerde bu gibi şeyler olmaz mı? Bu ih
timali bertaraf edecek unsuru kanunda derpiş 
edelim diyoruz, kıyamet kopuyor. Bunun için 
kıyamet koparırsan haksız olursun, umumi ef
kârda haksız olursun. 

Menderes'in burada diyeceği şu idi : «Biz 
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I de aynı mütalâadayız, bizim istediğimiz sade

ce şereflere, haysiyetlerle haksız tecavüzleri 
menetmektir; bunun yanında medeni memle
ketlerde derpiş .edilen müdafaa hakkının icap
larını da kabul etmemek için sebep yoktur; 
çünkü matbuatı susturmak istemiyoruz» diye
bilmeli idi. Dâvaeıyrm senden. Beni ve hiçbi
rimizi yaralamıya hakkın yok. Heır hangi bi
rinizi yaralıyacak söz Barutçu 'nun ağzından 
çıkmış mıdır? Fenalığım varsa bütün millet 
karşısında söyleyin. Yoktur, yok. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Yalnız Barut
çu'nun şahsı mevzuubahis olmadı. Hepimiz 
mevzuubahis olduk. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla). — 
Hiçbirimizi yaralamaya hakkınız yoktur. Ter-
ter yerinizde tepiyorsunuz, suiistimal şaibesi mi 
isnadediliyor diye; sonra dönüp karşrnızdaki-
lere uluorta isnat yapıyorsunuz. İsnat bir ta
raflı olarak mı mezmum ıbir şeydir? İsnat ye
rinde olmayabilir, isnat yerinde ise mah
kemede ispat edebilmelidir. Kim olursa ol
sun, isnat yerinde değilse bunu yapan ceza 
görmelidir. Mesele bundan ibarettir. Kanun ol
duğu gibi kabul edilirse bu geriye doğru git
mektir, bunun taşka izahı yoktur. Bu kanun 
bir nevi sansür koymaktadır. Yazarın başında 
müdafaa hakkı tammıyan ağır hükümleriyle 
kanun, Demoklesin kılıcı gibi durmakta olan bu 
kanun bir sansür gibidir. Radyoda da bir idari 
sansür sistemi kuruluyor. Radyoda seçim za
manında yapılacak konuşmalar, radyo neşriya
tından memur da mesul olduğu için, tetkika 
tâbi tutulacaktır. Alâkalı memur Devletin si
yasetini sarsacak hilafı hakikat sözler var 
«derse», konuşmak mümkün olmıyacak demek
tir. Bu bir idari sansürdür. Halbuki Anayasa 
sansürü meneder. Düzeltelim diyoruz. Sen söy-
liyemezsin diyorlar. Neden? Çünki sen C. H. 
Partilisin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Krşehir) — Bize de 
söz hakkı yok. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Mükemmel bir şey. Demokratik bir nizamda 
•muhalefetin varlığına, fikirlerine, tenkidlerine, 
tahammül etmek istemezsen bu rejime intibakın 
çok güç olur! 

Aziz arkadaşlar, Köprülü bir makale yazmış. 
I Ama mülayim yazmış. Biz öyle yapmıyormu-
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şuz. ne şekilde konuştuk, Köprülü'nün yazdık
larını hatırlattık. «Hükümeti cesaretle tenki- I 
detmekten alıkoyan hükümler matbuatın hürri
yetini zincirler» diyordunuz. Rica ederim şu | 
kanun şöyle çıkarsa bu bir gaztecide, serbest 
tenkid için cesaröt bırakır mı? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES — Alı
koymaz, yanılıyorsun Barutçu. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Asgari nakdî ceza 2 500 lira, asgari bedenî ceza 
bir sene hapis, tekerrür ederse iki misli... 

Bu kanuna iki unsur ilâve edilmelidir: Bel
çika ve Fransız kanunlarında olduğu gibi kötü 
niyyet esas olmalıdır. Ve müdafaa hakkı mut
lak olarak mahfuz olmalıdır. Aksi takdirde bir 
gazeteci için haber alıp vermek hürriyetini de
mokratik nizam içinde cesaretle kullanmasına 
imkân yoktur. 

Komisyon başkanı bu kanunu matbuat hür
riyetini teyidedici bir kanun olarak vasıflan
dırdı. 

Aziz arkadaşlar, bir gazete kapatma vardı 
o yenisini çıkarabilirdi, bir de ağır ceza tehdidi 
ve ağır şartların tehdidi altında susturmak var
dır, bu devamlı bir kapatmak demektir. Bunu 
bir gazeteyi kapatmak usulünü müdafaa sade
dinde söylemiyorum. Mukayese yapıyorum, ağır
dır, arkadaşlar ağır. 

Bir noktaya cevap vermek lâzım; susan mat
buat mı, yoksa söyliyen matbuat mı? ( «Yalan 
söyliyen matbuat mı, doğru söyliyen matbuat 
mı? sesleri) Gayet tabiî söyliyen matbut. Ama 
nasıl söyliyen matbuat? Şereflere tecavüz eden, 
matbuat değil, ( «Biz de onu diyoruz» sıesleri) 
getirilen hükümlerle susan matbuatı istemiş 
oluyorsunuz. Netice ne olur 

Bir îngiliz muharririnin serbest tenkidlere 
ait yazısını okumuştum. Fransa hakkında di
yor k i : Sansür, Hükümetle millet arasındaki 
gizli ihtilâfı tramvaylarda, kahvelerde şifahi ola
rak devam ettirmeye hizmet etmiştir. Ve Fran
sa'yı yıkılmaktan kurtaramamıştır. Fakat harb-
de dahi sansürü tatbik etmeyin İngiltere yıkıl
mamıştır. Ya bu sulh devrinin bir nevi sansürü 
olursa susan bir matbuatın sağlıyacak olduğu 
sükûn, hakiki sükûn d'eğil, zararlı sükûndur. 

Güdümlü radyo.. Çörçil'in galiba hatıratın
da okudum, diyor ki, güdümlü bir radyo, ce
hennem makinesidir. Güdümlü bir matbuat ne
dir Güdümlü matbuatın saadet getirmiyeceğini [ 
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İngiliz muharririnin sözlerinden çıkan netice 
gösterir. 

Aziz arkadaşlar, bu kanunu bu haliyle çıkar
mayınız. Hakikaten 9 ııcu Büyük Millet Mecli
sinin m'emleette son hediyesi hürriyetleri lüzum
suz tahdit olmamalıdır. Böyle bir kanunu huzur 
içinde kabul edebilir misiniz? Böyle bir kanunu 
kabul ederek evinize gitseniz bile rahat uyuya
bilir misiniz? Cevabını vicdanlarınız versin... 
(Sağdan alkışlar) 

REİS — Başvekil Adnan Menderes. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem, arkadaşlar; böyle bir kanunu 
huzur içinde kabul edebiliriz, böyle bir kanunu 
kabul ettikten sonra huzur içinde evlerimize gi
debiliriz ve böyle bir kanunu kabul ettikten 
sonra huzur içinde evlerimizde uyuyabiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, rüyet zaviyesine göre 
işler değişir. Hakikaten bunları muhtelif örnek
leri ile bu kürsüde müşahade etmek mümkün 
oluyor. 

Arkadaşlar; işi öylesine tahrif ediyorlar ki, 
sanki bakanlar aleyhinde yapılan taarruzlar ve 
mevcut olan ispat hakkı kanundan kaldırılmış 
gibi hilafı vakıa bir telkinatta bulunmak iste
niyor. Bu noktaların sarih olarak herkesçe ma
lûm olması lâzımgelir. 

Biz bir bakanı her türlü tenkid ve isnatlar
dan berî kılan bir hüküm getiriyor değiliz ar
kadaşlar, Faik Ahmed Barutçu bütün iddiaları
nı, bütün konuşmasını, şimdiye kadar bakanlar 
hakkında yapılan hakaret ve tecavüzlere karşı, 
yapanın ispat hakkı mevcutmuş da, biz onu ön
leyici yeni hüküm getiriyoruz ve bunu kaldırı
yoruz, noktasında topluyor ve bu hükümlerin 
ispat hakkını ortadan kaldıracağı zannını vere
cek şekilde konuşuyor. 

Biz bir defa, bakanlara bu mevzuda tatbik 
edilmekte olan usul ve esasa dair hükümlerin 
hiçbirisinde değişiklik yapmamaktayız. Binaen
aleyh söyledikleri tamamen hilafı vâkıdır. Bu 
kanun çıktığı takdirde, artık bundan sonra ba
kanlar hakkında hiçbir tenkid yapamıyacak, di
yor. Zannederim ki kanunu okumamıştır. Ka
nunda böyle bir şey yok arkadaşlar. Devlet me
muru hakkında şimdiye kadar mevcut olan is
pat hükümleri tatbik edilecektir. Binaenaleyh 
bütün ,bu feryat, bütün bu vaveylanın sebebi ne
dir, bilmiyorum arkadaşlar. 
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ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 

Komisyonda açıklandı. 
BAŞVEKİL AUNAN MENDERES (Devam

la) — Burada açıklanan zapta geçmektedir. Ko
misyon reisinin, komisyon sözcüsünün burada söy
lediği bütün sözler meydandadır, zabıtlara geçmek
tir. Binaenaleyh bun']arın hepsi, tamamen Ba
rutçu'nun kanunu okumamasından dolayı, bil
meden yaptığı isnatlardan ibarettir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Allah Allah/ 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Böyle bir şey mevcut değildir. Bu kanun 
bir sansür kanunu değildir. İspat hakkı kema-
kân bakidir. Bakanların efalü harekâtına taal
lûk eden hususlarda, ispat hakkı mevzuunda 
bir tek kelime telâffuz edilmiş ve yeni bir hü
küm getirilmiş değildir. 

Burası sabit oldukta sonra, Barutçu'nun sa
dece tazallüm ve hücumları kalıyor. Şimdi, Ba
rutçu'nun kanun münasebetiyle, fakat onunla 
alâkası olmıyan tazallüm ve hücumlarına söz
lerimi intikal ettiriyorum.: 

Barutçu, tenkide tahammül etmiyorsunuz, di
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, tenkide tahammül 
etmeyişimiz, tenkidlere cevap verişimizden iba
rettir. Onlar istiyorlar ki, her tenkidi yapacak
lar, biz de onlara bir (fazileti demokrasiye) gös
termek için cevap vermiyeceğiz. Ne derecelere 
kadar; hattâ şerefü haysiyetlerimizin müdafaa
sı mevzuubahis oluncaya kadar. Hayır arkadaş
lar. Bir taş atanın mukabeleten kendisine taş 
atılmasını beklemesi lâzımgelir. Kalkacak, her 
türlü sözü söyliyecek ama biz «ya sizin zamanı
nızda ne oldu?» demek hakkını haiz değiliz. Bu
nu dediğimiz zaman da «siz Hükümetsiniz, ne 
diye cevap veriyorsunuz, ne diye tahammül et
miyorsunuz?» demektedirler. Biz bu çatı altında 
türlü tenkid numunelerini görmüşüzdür. Şura
da bakan olarak oturan arkadaşım dövülmek 
üzereydi. Bir başka arkadaşımız dövülerek bu 
kürsüden indirildi. Tenkide tahammül etmeme
nin derecelerinin envama mesuliyet taşıdığı za
manlarda Barutçu şahit olmuştur. Şimdi bizim 
kendimizi müdafaa sadedinde vereceğimiz ce
vapları sevk ettiğimiz bir tasarının müdafaası hu
susunda ileri süreceğimiz mütalâaları tenkide 
tahammülleri yok mânasında alıyorsa diyecek 
bir şey yok. 
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i Birtakım sözler söylüyor, «alnımız açık, hiç

bir şey karanlıkta cereyan etmedi v. s.» Bir ke
re benim söylediklerimi tağyir ederek burada 
tekrar etmemeli. Dikkat buyurunuz arkadaşlar, 
kendisi dedi ki : «Eğer matbuatı susturacak 
olursanız suiistimaller başlar.» Ben de kendi sö
zü ile aynen söylüyorum. «Tenkid hürriyetinin 
kesildiği yerde, matbuatın hudutlandığı yerde 
suiistimaller başlar.» O da böyle söyledi. Ben 
kendi sözü ile kendisini ilzam etmek için dedim 
ki, o halde sizin zamanınızda değil tahdit edil
miş hürriyet, matbuatın kökten ve toptan hiçbir 
hürriyeti yoktu. O halde geçmiş olan bunca se
nelerin karanlıklarında cereyan etmiş ifade ve 
hareketleri baştan şaibeâlût görmek lâzımgelir. 
Ben bu sözleri kendisine cevap sadedinde arz et
tim, tekrar ediyorum. Ondan sonra geçiyor kar
şımızda gurbette övünme kabilinden büyük bir 
kahramanlık tezahürü olarak diyor ki : «Bizi 
mal beyannamesine tâbi tuttunuz!» 

Muhterem arkadaşlarım, mal beyannamesi
nin işler bir ' silâh olmadığını kendileri bizden 
yüz defa daha iyi bilirler. Eğer mal beyanname
sinin işler bir silâh olduğu hakkında en küçük 
bir kanaatleri olsaydı bir defa olsun o yola git
miş olurlardı. Mal beyannamesi hükmü bizim 
mevzuatımızda kaç senelerdir yaşamaktadır ve 
onu tatbik eden insanlar olarak kendileri ikti
dar başında idiler. Fakat bugün, «geçen on sene 
on ,beş sene, yirmi sene, yirmi beş sene evveline 
ait olmak üzere, bize mal beyannamesi usulünü 
tatbik ediniz» demekte, ve övünmektedirler. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Bize değil, umuma. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — övünmeye lüzum yoktur, ihtiyaç yoktur. 
Şahsı hakkında kimsenin bir iddiası yoktur. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
İsnat yapıyorsunuz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — İsnat yapmıyorum. Sizin sözlerinize sizin 
sözlerinizle cevap veriyorum. «Matbuat sükût 
edecek olursa suiistimaller olur, idare şaibeli 
olur, binaenaleyh bırakınız işler matbuatın gö
zü önünde cereyan etsin» dediniz. 

Muhterem arkadaşlar; devir bu devir, mey
danda her şey; her şey matbuatın gözü önünde 
cereyan etmekte. Binaenalyh bu sözlerinin dere-

I cei isabetini aramaya imkân ve ihtimal mevcut 
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değil. Fakat kendi sözlerinin kendini ilzam | 
etmekte olduğu bir hakikat: O zaman matbuat 
hürriyetini toptan susturdukları apaçık bir ha
kikattir. 

Mal beyannamesi... «ıBizinı zamanımız temiz» 
diyor. Ne temizdir denilebilir, ne de kirlidir 
denilebilir. Bunun hakkında objektif olarak 
konuşulamaz. Arz .ettiğim gibi suçların işlen
diği anda bütün takip unsurları harekete gel-
miyecek olursa, on sene, yirmi sene sonra 
suçu bulup ortaya çıkarmak için ancak Pey
gamber olmak icabeder. Neden bahsediyor ar
kadaşım? Bütün bunlarda, ihtilâllerde ve in
kılâplarda tatlbik edildiğini bildiğimiz usullere 
gidilmemiştir. Halk mahkemeleri kurulmuştur, 
ihtilâl mahkemeleri kurulmuştur. Mazinin geç
miş olan hesapları ancak bu mahkemelerde gö
rülmüştür. Bunun tarihte başka türlüsü yok
tur. Binaenaleyh ben, kendisimin hiç de ihti
yacı olmadığı halde, bir fazla gayretkeşlikle 
kürsüye gelip, vaveyla halinde «Bizim hakkı
mızda mal beyannamesi usulünü tatbik ediniz» 
demesini Faik Ahmed Barutçu 'nun şahsı için 
lüzumsuz ve siyasa mesele olarak tamamen gur
bette övünmek kabilinden bir şey telâkki edi
yorum. Af kanunları çıktıktan sonra bir mem
lekette siyasi edebiyatın parlak söz numunele
rinden telâkki 'edilebilecek neviden söz söyle
mek katiyen caiz değildir. 

«Halk Partisi mallarına göz dikenler ana
dan hatasız doğmamıştır» dediler. 

AVNl DOĞAN (Yozgad) — Demez olsalar
dı, demez olsaydık! 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES Devam
la) — Bu edebiyatı bırakalım. Onlar hakkında 
da, bizim hakkımızda da mal beyannamesi tat
bik edilsin, şeklindeki sözlerden vazgeçelim. 

Nizamnamie söz hakkını vermediği halele 
Mecliste «Söz isterim, Reis söz hakkını vermi
yor, nizamnameyi çiğniyor!» diye bağırdıktan 
sonra Riyasetin nizamnameyi yerinde tatbik 
etmesi dahi ertesi gün büyük manşetlerle (Mu
halefete söz verilmedi!) şeklinde gazetelerinde 
neşrolunmaktadır. Muhalefete söz hakkı ve
rilmedi! Tıpkı bunun gibi, yarın yine «mal 
beyannamesi teklif ettik, biz teklif ettik, fakat 
onlar korktular, kaçtılar» diye yazdıracaklar. 
Yarın bunlar böyle konuşulur, fakat bunlar 
hakikat değildir, ve Barutçu'nun böyle istis- | 
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marlara vesile verecek tarzda bu kürsüden ko
nuşmaması icabeder. 

Ondan sonra muhterem arkadaşlarım, bu 
milletin hatıratında Halk Partisinin nasıl mal 
edindiği hakikati menkuştur. Barutçu'nun üze
rinde hiçbir şey okuyabilir, fakat kendileri de 
pekâlâ bilirler ki, âmme vicdanında yer etmiş 
hakikatlar muvacehesinde yeniden mal beyan
namesi vermeye lüzum yok. Malları birer âbi
de olarak meydanda! İktidara gelmeden önce 
bir habbesi olmadığı halde sonradan büyük ser
vetler edinenlerin hâtıraları ve eserleri her va
tandaşın kalbinde yer etmiştir! 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Fran
sa bile hesap sormuştur, bu harbden sonra. Siz 
de sorun. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — «Bizim maziden korkumuz yok, alnımız 
açık, her hangi bir suiistimalimiz varsa hesap 
sorun.» diyor. Muhterem arkadaşlar, Barutçu 
arkadaşımızın şahsı hakkında evet, fakat bir 
partinin içinde, hepsine birden, bir rubu asır 
içinde gelmiş geçmiş, halen dünyada mevcut 
ve .gayrimevcut bütün eşhası toptan teminat al
tına alan bir sözü Barutçu nasıl söyler? 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Toptan demedim, mesul kim varsa meydana 
çıksın, dedim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — «Bunların hepsi bu şekilde alûde olmuş 
insanlar değildir, bizim yirmi beş senelik efalü 
harekâtımızın hesaJbı sorulsun» demek suretiy
le geçiştirilemez. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Varsa meydana çıkarılsın, diyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Sözlerim; murakabenin cari olmadığı 
zamanlarda Devlet kuvvetlerinin, siyasi nüfu
zun istimali ile vazifeli olan insanlar - beşer
dir şaşar - yanlış yollara sapmış olabilirler, 
umumi efkârı tamamen susturulmuş olan hele 
uzun bir devir içindeki bu nevi suçluların çok 
olması ağlebi ihtimaldir nazariyesini ele alarak 
bir hakikatin ifadesinden ibarettir.. Kimler yap
mış, kimler yapmamış.. Biz, şereflere taarruz et
memek, bir kaziyei muhkeme haline gelmeden 
insanların aleyhinde bir hüküm vermekte içti-
nabetmek yolunda tedbir almak üzere kürsüye 
gelmiş iken, kalkıp da müşahhas olarak falau 
falan suçludur, dememiz katiyen caiz değildir. 
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Çünkü, bunların muhakeme edilebilmesi imkânı 
bugün mevcut değildir. Ne mal beyanı, ne mah
kemeye çekmek bu mevzuun istihdaf ettiği ha
kikati tesbite kâfi değildir. Değil böyle, anında 
işlenmiş suçlar bile bazan kanun nazarında sa
bit olmayabilir, işlenecek olan suçların nazarı 
hâkimde ispat edilmiş olması lâzımgelir. Fakat 
hepimiz bu cemiyet içindeyiz, bu cemiyetin ah
valini bilen insanlarız, malûmdur ki, işlenen 
suçlar anında takibolunsalar dahi her zaman 
kabili ispat olmamaktadır. Kaldı ki, 20 sene ev
velki suçlar... Bunlar birer nakşı berabdır, söy
lemeye değmez. 

Muhterem arkadaşlarım, diyorlar ki ; ilim 
heyetinin raporunda bahsedilen anti - demokra
tik kanunlar kaldırılmamıştır. Ben bir ilim he
yeti olduğunu bilmiyorum. Hükümet daima ken
di azalarından ve onlara ilâve ettiği zevattan 
müteşekkil komisyonlar kurabilir. Bunlara ilim 
heyeti damgası vurup bu heyet mutlaka inkıyadı 
lâzım gelen vesikalar vücuda getirmiştir diye 
onun kararlarını mütemadiyen karşımıza çıkar
mak, bunları icra mevkiine koymadınız diye bi
zi suçlandırmak caiz değildir. îlim heyeti de
diği, bizim vekâletin memurlarından ibarettir. 
alâkalı memurlardan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, ben isterdim ki, an
ti • demokratik dedikleri ve ilim heyetinin tes-
bit ettiği raporlardan örnekler okusunlar. 

Muhterem arkadaşlar, noterlerin ecnebi ka
dınlarla evlenmesini meneden kanun anti - de

mokratik, meni israfat kanunu anti - demokra
tik, bilmem, hariciye memurlarını ecnebi kadın
larla evlenmesini meneden kanun anti - demok
ratik, şeker rüsumunun bilmem falan şeyine 
taallûk eden falan maddenin faları fıkrası an
tidemokratiktir, diyorlar. Bunları o îlim Heye
ti tesbit etmiş. 

Ondan sonra bize diyorlar ki ; «Bizim bı
raktığımız yerden bu yana ne yaptınız?» 

Muhterem arkadaşlar, bugün yaptıklarımı
zı bir türlü beğendiremiyoruz : Sivil şahısla
rın askerî makhemelere verilmesine dair olan 
hükmü kaldırdık beğendiremedik. Askerî bir 
suçu işliyen, sivil ise sivillerin ait olduğu mah
kemeye, işlenen suç askerî ve işliyen asker ise 
bunların da ait oldukları mahkemeye verilme
si hakkındaki demokratik prensibin tatbikı-
na ait ve müzakeresini bugün öğleden sonra 
deıvam eden tasarı, kanuniyet kesbetmiştir. Bu; 
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bu yolda yaptıklarımızın en son örneğini teşkil 
eder. Onu da beğenmediler. Sanki bir teşdit 
hükmü getiriyormuşuz gibi; bunu mütemadi
yen - tenkid demiyeceğim - hücuma mâruz bı
raktılar. Dinleyenler zannedecekler ki, biz mü
zakere edilen tasarı ile dahi bir teşdit ve tak
yit- hükmü getirmişiz. Halbuki mevcut olan 
teşdit ve takyit hükmünü kaldırmakta idik. 
Dinliyenler, hattâ eğer tasarıyı tesadüfen içi
nizde okumamışlar varsa onlar, bu müzakere
leri bu mânada anlamaya mahkûm idiniz. Ha-
kikatlar bu derece tağyir ediliyor. 

Muhterem arkadaşlar, filhakika iktidara 
geldiğimiz ve vazifeye başladığımız zaman yaz
dığımız tasvibinize mazhar olan Hükümet prog
ramına dikkat buyuracak olursanız biz o mad
deleri seçimleri kazanmak için yazmış değiliz. 
O, bir seçim beyannamesi değildir, Hükümet 
programıdır. 

Muhterem arkadaşlar; bir Hükümet prog
ram olarak birçok maddeleri ihtiva eden bir 
vesika ile bir Meclisin huzuruna gelir. Bunla
rın âtiyen efal ve tecelliyatma göre tatbik edi
lebileni olur, tatbik edilemiyeni olur. Bir Hü
kümetin programında yazılı olan ve türlü sa
halara taallûk eden maddelerin hepsini mutla
ka tahakkuk ettirecektir diye bir kaydın mev
cudiyeti bahis mevzuu değildir. (Sağdan, «bra
vo, bunu bilmiyorduk.» sesleri) Böyle olsay
dı, hükümetlerin hiçbir suretle vaitlerde bu-
lunamamaları icabederdi. 

Muhterem arkadaşlar, hakikat şudur ki, 
program olarak Meclisin tasvibine arz edilen 
maddelerden bâzılarının ademitatbikı için es
babı mazeret mevcut mudur, değil midir? Bu 
esbabı mazeret mevcut ise Hükümetin üzerin
deki itimat devam eder. Bu esbabı mazeret 
mevcut değilse o zaman Hükümet hakkındaki 
itimat sakıt olur. Bu takdir kimin hakkıdır? 
Bu takdir Büyük Millet Meclisinin hakkıdır. 

Muhterem arkadaşlar; gelelim Anayasa 
mevzuuna; filhakika Anayasamız muhtacı tadil 
ve tashihtir. Biz evvelü âhir bunu söyledik. Fa
kat bir Anayasanın tadili için iklimin mevcut 
ve müsait olması lâzımgelir. Bir Anayasayı 
kökten değiştirmeye cesaret edebilmek için ha
kikaten şartların tekevvün etmiş olduğuna kâ
mil kanaat edinilmesi lâzımgelir. Yoksa bir ik
tidar böyle bir mesuliyeti üzerine almaktan çe
kinir. Anayasada bir memleketin bütün t eski-
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lâtına ve ana hukukuna yeni bir biçim, yeni 
bir veçhe verecek teşebbüslere geçebilmek ko
lay olmamıştır. Muhalefetimiz zamanında Ana
yasanın tadili için tecrübeler yaptık, çalıştık 
ve ikinci büyük kongremize arz etmek üzere 
hazırlandık. Tekrar düşündük taşındık, Anaya
sanın tadili için bir teklif, bir eser vücuda ge
tirmek hususunda vaziyetin tavazzuh etmemiş 
olduğu noktasına vardık ve bu teşebbüsümüz
den feragat ettik. Tekrar Türk millî efkârına 
yarın seçimlerde diyeceğiz ki ; Anayasayı şu 
şu sebeplerden dolayı tadil etmek istediğimiz 
halde etmemişizdir. 

Bunlar gizli kapaklı şeyler değildir. Bun
ların hepsi meyydandadır ve hesabını verece
ğiz. 

Biraz evvelki konuşmamda arz etmştim, seçim
lere yaklaştık, önümüzdeki haftalar içinde, ya
pılan vaitlerden, tasvibedilmiş olan program 
maddelerinden neleri yaptık, neleri yapmadık; 
yapabildiklerimiz nelerden ibarettir, vadettik-
lerimizden üstün yaptıklarımız nelerdir; yapa
madıklarımız varsa tunların esbabı mucibesi 
nedir... Bunları efkârı umumiyeye izah edeceğiz. 
Anayasa üzerinde tadilât yapmamış olmamız 
bu sözlerinin esasını teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlar, hepsini yapmak müm
kün değildir, sebepleri meydanda. Birinci De
mokrat Parti Hükümeti vazifeye başladığı za
man ne Kore vardı, ne şu vardı. Ondan sonra 
bu türlü bir muhalefete mâruz kalacağımız 
hatır ve hayalimizden geçmiyordu. Yani (en haklı 
noktalarda dahi, her ne pahasına oursa olsun 
aksini iddia edip iktidara geleceğim) parolası
nı düstur ittihaz etmiş bir muhalefet tasavvur 
etmek muhal idi. Beraber yürümek suretiyle 
Anayasa tadilâtını kolaylıkla yapma imkânına 
malik olacağınızı zannediyorduk ve yeni bir 
iklim yaratacağımızı düşünüyorduk. 

Fakat arkadaşlar memleket, muhalefetin, 
bellibaşlı muhalefet partisinin, açtığı top ate
şinin altında, türlü hücumlara mâruz kaldı, tür
lü makasıt erbabının tahrik sahası haline geldi. 
Ticani harekete geçti, komünistler harekete 
geçti. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Biz? 
ADNAN MENDERES (Devamla) — Müsaa

denizle sözlerimi tekrar edeyim. Muhterem 
Avni Bey iyi dinlesin. 
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i Açılan top ateşi altında çok şiddetli hücum 

ettiniz,. 
Hakikaten iktidarın kolunu kanadını kır

mak için, daha iş başına geceli iki ay olmadan, 
bizi ayakta duramıyacak hale getirmek üzere 
yapılmadık teşebbüs kalmadı. Şahsan size söy
lemiyorum Avni Doğan Bey; «daha iki ay geç
meden memleket kazaya uğrıyacaktır» de-

ı mekten başlıyarak iktidarı kötülemek için el
den gelen her şey yapıldı. Henüz iktidara ge
celi iki ay olduğu halde bize, vaitlerinizi tut-
madmız, dediniz. Süt gibi hürriyetçi kesilerek 
karşımıza çkıp bizi istibdatçılıkla itham etti
niz. Memlekette yarattığınız namüsait hava için
de Anayasa tadilâtı için mevcut olması lâzım-
gelen müstakar ve sakim havayı bulmak haki
katen mümkün olmadı. Bütün bunlar aşikâr ve 
meydanda olan hakikatlardır. 

inşallah önümüzdeki seçimlerden sonra bu 
imkânlar hâsıl olur da, memleketin bünyesine 
uyabilecek şartlar ve maddeler Anayasa hü
kümleri olarak tedvin edilebilecek olursa mem
leket için 'bahtiyarlık teşkil edecektir. 

Ben Anayasa tadilini ileri süren muhalefete 
mensup arkadaşlarımın dahi bu işin mevsimi 
gelmediği hakkında kanaat sahibi olduklarını 
sununla ispat edebilirim : Şimdi sorarım ken
dilerine; (Anayasanın hangi maddeleri ne şe
killerde tadil edilmesi lâzrmgelir?) diye sorsam 
kendilerinden müspet bir cevap alacak değilim. 
Anayasa şu şekilde 'olmalıdır, diye hazır bir 
vesika ile karşımıza çıkacak durumda değildir
ler. Henüz efkârı umumiye şöyle bir Anayasa 
istedi, diye bir vesika ortaya atılmamıştır. On
lar da 'bu işin mevsimi gelmediğine kanaat ge-

I tirmişlerdir. İnkılâbımız yürüyüş halindedir. 
iki Meclise mi gidilecek, «presidentiel» siste
me mi gidilecek, müvazenei kuvaya mı gidile-

I cek, tefriki 'kuvaya mı gidilecek, esasların ne 
olması lâzım gel ir... 

Muhterem arkadaşlar, bunlar daha kimse
nin aklına gelmemiş, ortaya konulup halledil
memiş olduğu için henüz bu tadilin mevsiminin 
gelmediği esbabını kendiliğinden ortaya koy
muş oluyor. 

Arkadaşlarım, yaptıklarımrzm hesaibinı her 
I zaman verebiliriz, yapmadıklarımızı da niçin 
j yapmadığımızın sdbepl erini ve hesabını açıkça 
1 vermeye amadeyiz. Gizli kapaklı hiçbir şey 



İ : 60 7 . 3 . 
yo'ktur. Her zaman için bu noktadan muhasebe- ı 
mi? yapılabilir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bize «Progra
mınızda şunlar vardı, yapmadınız; muhalefet 
zananmınzda şu makaleyi yazdınız, bu kanunla 
ise;şunu yaptınız.» diyorlar. Yani hem maziye 
TUOU ile terikid etmek, hem de bugün bizi ten-
ki<3 ederken gayet ileri taarruza geçecek bir 
lisan kullanmak yolu ihtiyar edilmektedir. Bel
ki Barutçu şahsan böyle bir lisan kullanmamış 
olalbilirler, fakat tenkid olarak ne lisan]ar kulla
nıldığı malûmdur. Biraz evvel şahit olduğunuz 
gibi, fbütün bunları söylemekle, maziye orucu 
etm'ekle suçlu olma vaziyetine düştük. Faik 
A'hhıed Barutçu lisanına bakim bir arkadaştır. 
Demin bizi maziyi söylediniz, diye itham eder
ken 1950 seçimlerinin gayet şuurlu ve teminat 
altında olarak yapıldığını söylediler. Ya 1946 
seçimlerine ne diyelim? Lâtakrebüssalâte! Bu-
nuıJL mefhumu muhalifini alalım. 

Muhterem arkadaşlar, 1946 seçimlerini ya
pan insanlar, 1946 dan bu yana nasıl adım adım 
geldikleri cümlece malûm olan insanları, de
mokrasi babında bu derece hamiyet ve bu dere
ce iffetü gayret göstermiş olurlarsa, işte taham
mül edemeyip de mukabil tenkide geçmeye 
mecbur olacağımız hal bundan ibarettir. 

iMuh'tr'eım arkadaşlar, bir veznedar tasavvur 
ediniz ki veznede suiistimal yapmıştır. Bu vez
nedar aradan bir müddet geçtikten sonra geli
yor, sizden vaktiyle soyduğu vezneden daha 
ehemmiyetli, daha külliyetli parayı havi olan 
bir' veznede tekrar veznedarlık istiyor. O tak
dirde talebi reddediyorsunuz ve diyorsunuz ki 
seni kendine paraya el koyamıyacağm başka 
biri iş ara. Fakat o adam ondan sonra artık ha-
miyetü ismetin ileri derecede müdafii oluyor. 
Bu) salbik müflis ve zimım'etli veznedar mesele
sini olduğu gibi konuşsak ne olur? 

İBarutçu bırakıyor her şeyi, «siz bunu eksik 
yaktınız, bizi kötü bir devre getirdiniz, Antide
mokratik bir devir yarattınız» diyor. Şimdi on
ların devirleri malûm. Demokrat Partinin iş ba
şına gelmezden evvelki o devre nazaran gelip de 
adjm adım inkişaf ettirdiği durum ve safhalar
da jmalûm. Bunları beraber yaşadık. Bu ebenanced-
diri böyleymiş de şimdi demokrasinin çehrei dil-
firibine, zülfüendamma bir şey arız oldu, târi ol
du; diye vaveyla koparmak, bize yalnız maziyi 
hatırlamaya ve kendilerini tenkide sevk etmez, j 
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aynı zamanda gayretullaha dokunur, indallahta 
makbul ve mergup da değildir. Allah görüyor, 
şahittir. Yalnız fiilî hareketleri değil, kalblerde 
meknuz olanları da görüyor, ondan korkmak lâ
zımdır. Barutçu arkadaşımız iyi bilir, ne olur 
mutedil bir demokrasi gösterseler, biraz mutedil 
olsalar, hattâ icapların, zaruretlerin telkinlerini 
anlar görünseler diyeceğimiz bir şey yok. Ten-
kidlerini ölçü dâhilinde yapsınlar. Yani bütün 
bu demokratik hayatı biz tesis ettik, bütün bun
ları biz getirdik demesinler, kendilerini sütbesüt, 
ebenanceddin, anadan doğma demokrat gösterme
ye kalkmasınlar. Biraz ölçülü konuşmak lâzım
dır arkadaşlar! 

Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız, affetsin
ler, tâbir belki yerinde olmıyaeak, başımıza âde
ta demokrasi mollası kesildiler! (Gülüşmeler) 
(Soldan alkışlar) Bu derece ileri gayrete hacet 
yok arkadaşlar. Mazi sanki tertemiz işlerle malâ-
mal 'iken Demokrat Parti gelmiş, şu güzel vatan
da bütün işleri karıştırmış.. Hâdise böyle değil 
arkadaşlar. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, 
böyle bir iddiayı ispat etmeye imkân ve ihtimal 
mevcut değildir. 

Sevgili arkadaşlarım, demokrasinin temel 
şartı serbest seçimlerdir. Telâşları nedir? Suya 
düşmüş gibi neden birbirlerine sarılıyorlar. 
(Soldan gülüşmeler) Memleket dehşet içinde di
yorlar, şu seçimlerde sizlerle beraber olalım, 
şöyle yapalım, böyle yapalım diyorlar. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Men
deres, bu mevzuda çok dertlisin, bir kanun çı
kar da iş birliğine mâni ol, rahat et. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, Niçin bu fevka
lâde tedbirleri istemeye lüzum görmüyorlar? 
Niçin kitapsızlar gibi kitaplarını bir tarafa bı
rakarak seçimlerde âdeta koalisyon listesi vü
cuda getirmek istiyorlar? 

Komisyonlar seçildikten sonra yapılır ve 
kemmî bir zaruret olarak tek basma bir partinin 
Hükümet kurması mümkün olmadığı zamanlarda 
yapılır. Bunun aksine tatbikat yoktur. Ne di
yeyim, burada belki de Fransızlarnı «Front 
populaire» 'dedikleri şekilde bir şey meydana 
getirmeye, bir taarruz cephesi meydana getir
meye teşebbüs ediyorlar. ((Soldan, bravo ses
leri). 

Bunun sebebi ikidir : 
Bir; t«k 'başına Demokrat Parti ile karşı 
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karşıya gele'miyeceklerinin Ibir ifadesidir, iti- I 
rafıdır. 

İk i ; Türik Milletinin normal seçimlerle ne
ticeyi isabetle tâyin edeceğine dair şüphe bes
lemiş olmaları. 

'Eğer, tasvir ettikleri tatbikat bu memle
kette cari ise, kendilerinin gördüğü ve Ibüıtün 
gayretleriyle ımemlekete göstermek istedikleri 
gibi bir tatbikat mevcut ise 'ki her şey ımille-
tin gözü önünde cereyanı etmektedir, millet 
her şeyi bilmekte ve takdir etmektedir) o hal
de niye telâş .ediyorlar? Yarın serbest seçimde 
millet rahat, rahat reyini kullanmak suretiyle 
•beğenip beğenmediğini izhar edecektir. Ama, 
•onlar buna boyun eğmek istemezler, öteden be
ri milletin olgunluğuna, isabeti reyine kaani 
değildirler, onun için tabiî bir intihap usulü
ne yani ibir zorlama seçime gitmeyi arzu eder
ler. Ne diyeyim; serbest seçime giden bir par
tinin, kendisini bütün hüviyetiyle ımilletin ira
desine teslim etmiş olan bir iktidarın bu azmü 
kararı karsısında bu suretle hareket etmek ha
kikaten dediği m gibi ya muvaffakiyet ümidi
ne tamamiyle veda edilmiş, olmasının veyahut 
da milletin reyinin tecellisinde isabet olmıyaca-
ğına inanılmış bulunmasının neticesi olarak ka
bul edilmek lâzımgelir. 

Muhteremi arkadaşlar; yeni çıkan partiyi 
Allah uzun ömürlü etsin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Duanı 
istemiyoruz, Allah himmetinden, korusun. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) —• Elbette biliyorsunuz ki bu parti eskisinin 
ıbir devamından İbarettir. Eskisinin sebebi vü
cudu ise muvazaa iddiası idi. Demokrat Parti 
ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında muvazaa 
vardır, demekten azıtarak parti kurmaya kadar 
gidildi. Ve bu parti 1950 senesi seçim gününe 
kadar Demokrat Partiyi kötülemek için (Halk 
Partisi ile muvazaa halindedir) iddiasını bütün 
sathı vatana yaymakta bir an için durup din
lenmedi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bana 
da konuşmak imkânını lütfediniz, erkeklik bu
dur! Konuşacağım, sana cevap vereceğim, hep
sine cevap vereceğim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — •Muhterem arkada şiar, diğer taraftan 
Halk Partisi öteden ıberi savunduğu inkılâpçı I 

fikirlerin, elinde tuttuğu rayeti inkılâbın düş-
ımanı olarak daima gösterdiği bir parti ile... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yeni 
kurulmuş bir Partiyi itham edemezsin. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Bölük-
başı sözümü kesme. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — irticaın 
hâmisi sensin. Necip Fazıl'ı koruyan ve besliyen 
adam sensin! (Soldan sus sesleri, gürültüler). 

İşte demokrasiniz! irticaın hâmisi sizsiniz! 
ADNAN MENDERES (Devamla) — Ne de

mek lâzımgelir. Bunları bastu temhidetmekten 
maksadım siyaset hayatında memlekete itimat 
telkin 'edebilecek yollardan partilerin yürüme
mesine yardım etmektir. Ne diyelim? Şimdi dü
ne kadar inkılâp aleyhtarı olmakla itham olu
nan - hattâ bizim partimiz bu noktada mutedil
dir ve tam mâkul ve matlup olan hattın üze
rindedir - bizi dahi inkılâp aylehtarı gösterir 
ve bu silâhı bize karşı kullanırlarken ve bu hü
cumu (inkılâp esaslarına riayet etmediniz) nok
tasından yapılırken, onda çok ileri gitmiş olan 
bir başka teşekkülün, bir parti oyunu olarak, 
Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya gelmesi 
hakikaten demokratik ananelerimizde iyi bir ör
nek teşkil etmiyecektir. 

Denilebilir ki, bundan alınıyor musunuz, 
bundan sıkılıyor musunuz? 

Sevgili arkadaşlarım; biz Türk milletinin 
olgunluğuna inanmış insanlarız. Kendilerini tek 
başlarına mücadele etmek kuvvetinde görmeme
leri yüzünden, karşıdakini yıkmak ve munzam 
kuvvet teşkil ederek, bir araya gelelim diyecek 
olanların bundan evvelki prensipsizliklerini 'el
bette Türk seçmeninin takdir edeceğine ve reyi
ni ona göre kullanacağına emin bulunmaktayız. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Binaenaleyh biz bun
dan çekinecek vaziyette değiliz. Sevgili arkadaş
larım, şunu nazarı itibara alırsınız, Demokrat 
Parti bir iktidara karşı tek başına çıkmıştır. 
Yanında yardımcılariyle çıkmamışızdır. Ne za
man? İdarei Örfiye, Takriri Sükûn kanunları
nın hâkim olduğu bir devirde tek başına çıkmı-
şızdır. Binaenaleyh yine kendi program ve pren
siplerine dayanmak suretiyle ekalliyette kalmı-
yacaktır. Ekseriyette kalınca da doğru bildiği 
prensiplere, doğru bildiği vesaiti ve meşru ta
nıdığı silâhları kullanmak suretiyle girecektir! 
(Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 
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Cezmi Türk Bey, grupunuz adına 

OEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Evet. 
BEİS — Buyurun. (Karnımız acıktı, biraz 

ara terin de ondan sonra devam edelim sesleri, 
ayağa kalkmalar) Müsade buyurun arkadaşlar, 
Hükjim etten sonra son söz milletvekilinindir. 
Bugân bunu bitirelim ve maddelere geçelim. 

(Soldan: «Cezmi Bey, kısa kes» sesleri). 
TÜRKIYE KÖYLÜ PARTÎSI ADINA CEZ-

MÎ TÜRK (Seyhan) — Onu şefinize söyleyin. 
(Solhan: «Bizde şef yok» sesleri, gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) ; — Sizi dinlemiyorum, dışarı çıkıyorum, 
geçen gün siz de 'böyle yapmıştınız. 

ÖEZMÎ TÜRK (Devamla) — Bana muka
bele i ettiğiniz için teşekkür ederim. 

ijfendim, söze Başbakan Adnan Menderes 
başladı, konuştu ve fakat İstanbul Mebusu 
Menderes bitirdi. Onun için ben de evvelâ İs
tanbul Mebusu Menderes'e cevap vereceğim, 
ondapı sonra da Başbakan Menderes'i cevap
landıracağım. 

Burada seçim endişesiyle gruplar koalisyo
nundan bahsettiler. (Soldan: «Bizim seçimden 
korkumuz yok» sesleri) Burada Cumhuriyet 
Millft Partisi Grupunu B'aşkanlık tanımadı. 
Biz küçücük bir grupuz ve bizim de böyle bir 
koalisyonumuz yoktur. (Soldan: «Söz size de
ğil» isesleri) Binaenaleyh Başbakan mevzusuz 
bir idrak içinde, bir kâbus altındadır. Bu kâ
bus jîstanbul Mebusu Menderes'in kâbusudur. 
İstanbul'da şimdi bir Cumhuriyet Halk Partisi 
ve Oumhurîyet Millet Partisi iştiraki kendisine 
halli; pek müşkül bir muadele kurmaktadır. 

OELÂL TÜRKGELDÎ (İstanbul) — Asla, 
asla,: İstanbul'dan eminiz! (Gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bu 
müşkülü Mükerrem Sarol'la, Celâl Türkgeldi 
halkjdeceklerdir. 

CJEZMÎ TÜRK (Devamla) — Müsaade bu-
yurusı, ben de konuşacağım. * 

Ojnun için Sayın İstanbul Mebusu Menderes 
seçili tavasına düşmüş bir balık gibi cayır ca
yır Sanmakta ve sıçramaktadır. (Soldan asla 
sesleH, sağdan gülüşmeler) Ama o burada se
çim şabahındaki ıstıraplarını ifade ediyor, yok
sa btı kanun mevzuunda değil. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet 
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Millet Partisi İstanbul'da bu azizliği yapar ve
ya yapmaz, onu bilmem. Biz yalnız olanı mü
şahede etmekteyiz. Ancak, bu da demokrasi 
değildir, bunun başka memleketlerde misali 
yoktur, demek doğru olmaz. Demek ki haki
katen birkaç günden beri bu kürsüye defaatle 
gelmesi de gösteriyor ki, îstanlbul MeJbusu Men
deres'in şuurunun nüvesini bu işlgal etmektedir 
ve geceleri bu kanunun yüzünden değil, o bir
leşime yüzünden huzursuzluk geçirmektedir. 

Başbakan Menderes'in beyanlarına gelince: 
Sayın Başbakan buraya çıkar çıkmaz «Memur
lar hakkında ahkâm getirmedik, bunu nereden 
çıkarttınız?» dediler. Bunu evvelâ Hükümet 
gerekçesinden, komisyon gerekçesinden çıkarı
yoruz. Burada komisyonu da söylemeye davet 
ediyorum. Bir kanun tedvin olunurken bütün 
hukuki kıymeti gerekçesinde ve komisyon söz
cülerinin beyanlarında mündemiçtir. Bende
nizin bildiğime göre kanunu tatbik edecek hâ
kimler ica'bında evvelâ gerekçelere, sonra teş
riî organların temsilcilerinin beyanlarına ba
karlar, yoksa Başbakanın beyanlarına değil. 
Başbakan «Memurlara şâmil değildir, bunu ne
reden çıkarıyorsunuz?» demektedir. Bakınız 
Hükümet gerekçesi ne diyor: (Maddede cür-
mün kimler aleyhine işlenebileceği iltizamen 
tadat edilmemiştir. Böylece cürme fiilen mâ
ruz kalanlar, istisnasız olarak himaye edilmiş 
bulunmaktadır. 

Ezcümle, resmî sıfatı haiz olan memurlar, 
adlî, siyasi veya askerî heyetler, hakiki veya 
hükmi şahıslar gilbi varlıklar ve mevcudiyet
ler cürmün mağduru olabileceklerdir.) 

Bu cürmün mağduru olanlara bu kanunla 
teminat verilmekte, yani matbuata ispat hak
kı verilmemektedir. İşte görülüyor ki, memur
lar vardır. Başb'akan imzasının üstünde yazılı 
gerekçeden malûmattar değildir. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Cez
mi Bey, mağdur mu iddiasını ispat eder yoksa 
suçlu mu? Böyle şey olur mu? 

DEVLET VEKİLİ OELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — İspat hakkı verilmiyor diye bir şey var 
mı? 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Siz komisyo
nun gerekçesini okumamışsınız, biraz sabretse-
niz. Müsaade buyurun, bendeniz hokkabazlık 
yapmıyorum, okuyorum. 

Şimdi komisyonun gerekçesini okuyorum: 
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(Bugün medeni milletler ve şahıslar ceza ka
nunlarında hakaret fiillerinden dolayı mutlak 
surette suçluya ispat hakkı tanınmamıştır. Türk 
Ceza Kanununun 481 nci maddesinde kabul 
edilmiş olan prensip de budur. Maddenin bil
hassa ilk fıkrasında bu hüküm açıkça gösteril
miş bulunduğu gibi resmî sıfatı haiz. olanlar 
hakkında işlenmiş olan hakaret suçları için de 
mutlak surette ispat, iddia hakkı kabul edilmi-
yeoeği kati bir beyanla ifade ve tesbit edilmiş 
bulunmaktadır.) 

Buyurun cenaze namazına beyefendi! 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ MÜFİT ERKUYUMOU (Balıkesir) — De
vamını okuyun, işinize gelen tarafını değil, 
maddenin sonunu okuyun. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Yahu sen na
sıl hâkimlik etmişsin?.. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Mu
galâta yapma, oku sonunu. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Hukuk namı
na sen, nasıl, nasıl? Devamını okuyacağım, mu
galâtayı ben yapmam, okuyacağım hâkim. Ben 
okurum, sonunu okuyacağım, eksik kalan tara
fı olursa gelir tamamlarsın. Seni Adalet Söz
cüsü seniii!. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Oku; 

oku, sonunu oku, işine gelen tarafı okuma ha
mamlarım ben. 

REİS — Rica ederim Müfit Bey, ihtar edi
yorum, müdahaleyi kesiniz. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Vay, vay, vay 
sana, Demokrat Adalet Komisyonu Sözcüsü, 
ütopik demokrat. (Gürültüler) Prototip demok
rat seni! 

Seçmenlerimize yalvarırım, bizim gibi adam
ları Meclise göndermesin (Soldan : «İnşallah» 
sesleri, «Gelmezsin» sesleri). 

Gelmek için mücadele edeceğim, gelmiye ça
lışacağım. Sizi büsbütün boş bırakmak doğru 
değil. 

Okuyorum : 
«Türk Ceza Kanununda esaslı bir prensip 

olarak yer almış ve mezkûr kanunun bâzı ah
vale inhisar ettirildiği kabul ve âdemikabulü 
hususları bu temel kanuna uygun bir tarzda 
mütalâa edilebilmek için girmiş bulunan bütün 
ceza maddeleri kül halinde nazara alınmasın
daki zaruret sebebiyle bu durumda bir tadil tu-
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| lebiyle keyfiyetin hukuk esasları bakımından 

tetkikma imkân verecek kanuni şekle riayet 
olunması icabetmekte bulunmuştur.» 

Lütfen mânasını tavzih edin. öyle muakkat 
bir ifade ki, anlaşılmasın; bilinmesin, izah edil
mesin diye yazılmış. Adalet Komisyonu yazmış, 
ne hazin! 

Arkadaşlar, vâzıı kanun olarak her şeyi dü
şünmek mecburiyetindeyiz. Menderes'e cevabı
mızı verdik. Komisyondan rica ve talepte bu
lunduk. Komisyon çıkar buraya «Memurlar bu 
hükmün şümulündedir, memurlara karşı ne ya
pılırsa bunu ispat etmek mümkündür, ispat 
hakkı verilecektir» der. Yoksa bunu maddeler
den çıkarmaya imkân yoktur. Esasen tavzihini 
temin için birinci madde hakkında bir tadil tek
lifi vereceğiz. Kabul edersiniz veya etmezsiniz, 
o sizin bileceiğniz bir şeydir, fakat biz vazife
mizi yaparak bu tadil teklifimizi takdim ede
ceğiz. Bu hakkı temin etmenin ancak ithamlar, 
şu, şu haksız yere yapılan isnatlar ve iftiralara 
tahsis edilmesinin lüzumuna kaaniyiz. 

Arkadaşlar, Başbakan olarak Demokrat Par
tinin Sayın Başkanı eski devrin karanlık meç-
hulâtı içinde birtakım müşahade ve ifadelerde 
bulundular. 

Arkadaşlar, maddeten iştirak etmeseler bile 
manen müşterek oldukları bir devrin hesabın 
Türk Milleti 1950 de hükme bağlamıştır. Hükme 
bağlanmadık 1950 - 1954 senesi kalmıştır, biz 
bunun üzerinde de fazla durmuyoruz, çünkü, 
birkaç ay sonra millet bu devir hakkındaki 
hükmünü de verecektir. Ve bu maşerî vicdanın 
vereceği hüküm hepsinin üstünde olacaktır. 

Yalnız bu arada, 1950 - 1954 arasında de
mokratik bakımdan sivri, mütebariz olan devre 
olağanüstü ilk geldiğiniz altı aylık devredir. 
Tarihe de demokratik devir olarak o olağanüs
tü devre geçecektir. 9 ncu devrenin başladığı 
tarihten itibaren bu tarihe kadar olan devrenin 
adını da zamanın hâtıratiyle beraber vakanü-
visleri ve tarih yazarları yazacaklar ve millet 
tarafından siyasi hükme bağlanacaktır. Tarihi 
hüküm de ondan sonraki hâtıraların, vesaikin, 
hâdiselerin kaydü zaptından ve ilmî mel otlar
la tefsir ve izahından sonra meydana çıkacak
tır. Bugün her hangi bir otorite bu kanunu 
Türk Milletine demokratik diye kabul ettiremez. 
Bizim bu kanun üzerindeki mücadelemiz 1954 

I sonrası içindir. Siz bu kanunla gelecek devreye 
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ait bit tasarrufta bulunmaktasınız. Siz yaptığı- I 
niz bit kanunla ağızları kapatmak istiyorsunuz. 
Bunların yanında suiistimalleri de koruduğunu
zu biliniz, diyorum size. Bunun fayda ve mah
zurlarını mukayese edecek olursanız, bunun za
rarlara faydalarına galiptir. Millî hayat ve is- | 
tikballmiz için zararlı olacaktır. Mazide misalle- I 
ri çoktur. Kısaca panoramasını bir defa daha 
arz ebeyim. Bu zemmü kadih, ispat ve isnat hü
kümleri bu memlekete İkinci Meşrutiyet dev
rinde ide getirilmiştir. Ancak ittihat ve Terakki 
Harbi Umuminin en kötü safahati içinde iaşe 
rezaletini ve suiistimalleri kapatmak için Mec
lise gelmiş ve iki maddeyi tadille bu ispat hak
kım kaldırmıştır. 

Bıinu bu memlekete ilk defa siz getirmiş ve
ya getirecek değilsiniz. Ancak ondan sonra 
Halk Partisinin birinci iktidar devresinde büs
bütün: tahdide gidilmiş, zemmü kadih ibareleri 
kaldırılmış onun yerine daha modern, diye haka
ret ve sövme kelimeleri konmuştur. Yalnız me-
murlarınki vazifei memuriyetlerine talikan bı- | 
rakılniış, diğer sahalar kapatılmıştır. Siz geldi- I 
niz buraya bir yenilik getirdiniz. îlk Basın Ka
nunu jmevzuubahis olurken Hükümet tasarısın
da bunlar yine gelmişti. O vakit şimdi de im
zası vıardır, Sıtkı Yırcalı çıktı, uzun beyanlar
da budundu. Değil yalnız aile hayatına, şahsi 
hayati, ait şeylere kadar gitmelidir, basın dedi
niz. 

Sayın Nadir Nadi çıktı, ispat hakkı veril-
melidiir dedi. Âmme hizmeti gören kimseler hu
susi hayatlarında da matbuat tarafından mura
kabe edilmelidir dedi. ' | 

Kulunuz da o tarihten beri bu dâvanın dâ-
vacısıyım. Aile hayatına karışmayın, yalnız 
âmme idaresinde bulunanların hususi hayatları
nı dahi basın alabilsin dedik. 

O vakit, Yüksek Heyet büyük bir cesaret 
gösterili. Bendenizin temenniyatımı da nazarı 
itibara almadı, daha ileri gitti, şahsi ve ailevi 
hayati yazabilir dedi. I 
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Siz böyle geldiniz. O vakit Hükümetin ge

tirdiği tasarı yine böyle idi. Fakat, benim oğ
lum bina okur, döner döner yine okur, kabilin
den oluyor. Affedin, ben hanei pederde döne 
döne> bina okumadım. Şimdi hanei millette, şu 
kürsüde., şu kürsülerin üstünde döne döne bi
na okumaktayız. Buna da demokrasi yolunda, 
inkılâp yolunda yürüyoruz diyorsunuz. Geriye 
gidiyorsunuz, maziye gidiyorsunuz (Sağdan 
alkışlar). Bu memlekette elde edilmiş netceler-
den bugün birer birer gerilemektesiniz. Buna 
da demokrasi diyorsunuz. 

Bir seçime gideceğiz. Seçimden korkmayın, 
Zaten Millî Selâmet Kanunu var. Fakat seçim
ler geçtikten sonra, sizin iktidarınız olsun, 
onların iktidarı olsun, kim olursa olsun, gele
cekler devrinde olsun matbuata murakabe hak
kını veriniz. Onlara ispat hakkını tanıyınız. 
Asıl gayretullaha dokunacak işler bunlardır. 
Beytülmale dokunan işler gayretullaha da do
kunur. Asıl vicdanlara hâkim olacak yer orası
dır. Milletin malına, el uzatanlar, tarihî kötü-
tülükleri ,itiyat haline gelmiş hususları gi
dermek için programınızda vadettiğiniz husus
ları karşılamazsanız ne olacak? Biz istikbal 
için, Türk heyeti içtimaiyesinin istikbali için 
söylüyoruz. Bunları baskı altına alırsanız her 
tazyikin patlayış kudreti vardır, memleketi
mizin siyasi, coğrafi, içtimai vaziyeti bu taz
yikleri yapmaya müsait değildir. Bu bir ikti
darın beş on sene yaşaması için değmez. (Sağ
dan alkışlar). Sayın Menderes'in vicdanına 
hitabediyorum, oturduğu koltuk dahi bu mem
lekette her hangi bir sebep ve behane ile olur
sa olsun tazyik yapmaya, bu mevzuatı koymaya 
değecek kadar kıymetli değildir. Gayretullaha 
dokundu diyen Menderes'ten biraz daha der
vişane, biraz daha müminane hareketler bek
lerim. (Sağdan: Bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Yarın saat 10 da toplanılmak üze
re inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 21,45 
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6. — SUALLEK VE CEVAPLAR 

A — TAHRÎRİ SUALLER 

1. — Zonguldak Mebusu Abdürrdhman Bo-
yacıgüler'in, öğretmenler Yapı Sandığının. du
rumu hakkındaki sualine Başvekil Adnan Men
deres'in tahrirî cevabı (6/1344) 

Yazılı soru : Başbakandan, öğ
retmenler Yapı Sandığının du
rumu hakkında. 

15 .1.1954 

TürMye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
(Başkanlığına 

1. 'öğretmenler Yapı Sandığının elinde 
bugün II milyon Türk lirası mevcut olup yüz
de iki faizle bankalarda durmaktadır. 

OBu paaıa ile öğretmenler Bankası tesisi dü
şünülmüş ve bu papta Meclise bir kanun lâyiha
sı takdim edilmiş midir? Edilmiş ise bu ka
nun lâyihasının kanunlaşması için Hükümetçe 
tedbir alınmaması sebebi nedir? 

'2. Memleketin en büyük meselesini teşkil 
eden mesken dâvasını halletmek için kurulan 
bu güzel müessese, alâkasızlık sebebiyle gaye
sine ulaşmamıştır. 

Hükümet elde mevcut bu büyük para ile ıs
tırap içinde kıvranan öğretmenlere birer mes
ken yaptırmak hususunda teşebbüse geçmekte 
niçin gecikmiştir? 

!3. Emlâk - Kredi Bankası ile öğretmenler 
yapı sandığının teşriki mesai etmesini sağlıya-
nak Türkiye'de mevcut sandık üyelerine hattâ 
üye olmayan öğretmenlere ıbirer ev veya blok 
apartmanlarda kat mülkiyeti tariki ile mesken 
ihtiyaçlarının sağlanması derpiş edilmekte mi
dir? 

4. Bu büyük paranın (böyle muattal bir va
ziyette bırakılması bu müessesenin ehil .ellere 
verilmemesi ve ıslahına tevessül edilmemesi bu 
müessesenin malî ve idari sahada tecrübe ve 
'bilgi sahibi bir diğer malî müessese ile idaresi
ne tevessül ^edilmemesi ve mühmel bir halde 
bırakılması sse'beibi nedir? 

İşbu yazılı soruma yine yazılı olarak sayın 
(Barbakanın cevap vermesini teminen gereken 

işlemin yapılmasını saygılarumla rica ederim. 
Zonguldak Milletvekili 

Avukat 
Abdürrabman Boyacıgiller 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 77/389 - A, 6 - 690 

1 . I I I . 1954 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 
21.1 .1954 tarihli ve Kanunlar Md. 6/1344/ 

6318/14575 sayılı yazıya karşılıktır. 
öğretmenler Yapı Sandığının durumu hakkın

da Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacı gü
ler tarafından verilen yazılı soru önergesi cevabı
nın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
A. Medere® 

1. İlkokul öğretmenleri Yapı Sandığının 
mevcudu 11 milyon lira olmayıp 3 1 . X . 1953 ta
rihindeki durumuna göre 7 835 877 liradır. Bu 
miktarın 3 363 580 lirası nakit ve tahvil olarak 
bankalarda durmaktadır. 2 807 640 lirası San
dık malı gayrimenkuller tutarıdır. 1 572 297 li
rası evvelki yıllarda ortaklara açılan hesaplar
dan ipotekli alacaklara ait olup yapılan muka
veleler gereğince 10 - 15 yıl içinde taksitlerle 
tahsil olunacaktır. 

23 551 lirası demirbaşlar tutarı, 68 809 l;ira-
sı da masraflar karşılığıdır. 

Sandık Genel Kurulunca alman karara uyu
larak Sandığa yeni ,bir şekil verilinceye kadar 
ortaklara hesap açılmamaktadır. Yine bu karar 
gereğince (öğretmenler Tutum ve Yapı Sandı
ğı) adı altında yeni bir sandık kurulması için 
bir tasarı hazırlanmıştır. Bu tasarıda derpiş 
edilen Hazine yardımı, kredi temini hususları 
üzerinde Maliye Vekâleti ile Millî Eğitim Ve
kâleti arasında temaslara devam edilmektedir. 
Netice alınınca tasarı Büyük Millet Meclisine 
sunulacaktır. 
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2. Sandığın 15 000 -e yakm ortağı bulun-

maktadır. Mevcut para ve ortaklardan alınmak
ta bulunan % 2 - % 4 aidatla müessesenin kısa 
bir zamanda bütün ortaklarını birer eve sahip 
kılmasıa imkân görülememektedir. Bunun için 
dışardan kredi teminine ve yardıma ihtiyaç var
dır. İlgili vekâletler arasındaki temaslar bu hu
susa taallûk etmektedir. 

3. Emlâk Kredi Bankası ile bu konuda gö
rüşmelerde bulunulmuş, sandığın durumu mü
tehassıslara tetkik ettirilmiş, alman raporlar
dan tasarının hazırlanmasında faydalanılmıştır. 
Ancak Yapı Sandığının 15 000 ne yakın ortak
larının 64 vilâyetin köylerine kadar yayılmış ol
ması, Emlâk - Kredi Bankasının ise teşkilâtının 
muayyen vilâyetlere münhasır bulunması dola-
yısivle bu banka ile iş birliği teminine imkân 
görülememiştir. 

4. Müessesenin verimli bir hale getirilmesi 
hazırlanan' tasarının kanuniyet kesbetmesiyle 
mümkün olacaktır. Tasarıdan bir örnek eklidir. 
[•] 

2. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'ın, Çan
kırı Vilâyetinde bir çimento fabrikası açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine İşlet
meler Vekili Sıtkı Yırcalı'nın tahrirî cevabı 
(6/1360) 

22 .1.1954 
T t B. M„ Mellisi Reisliğine 

Aşağıdaki hususların Başvekil tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederiz^ 

Çankırı Mebusu Çankırı Mebusu 
Kâzım Arar Kemal Atakurt 

1. Çankırı ili çevresinde bir çimento fab
rikasının ihtiyacını temin edecek maddei ip+i-
daiyeye sahip bulunduğu malûmdur. Bu huncH-
ta bir etüd yapılmış mıdır, yapılmamış ise dü
şünülmekte midir?. 

2. Her bakımdan fakir ve Hükümet yardı
mına muhtaç olan ve her yönden ili- mi oJPdigi 
aşikâr olan Çankırı îli çevresinle, açılması mu
karrer olan çimento fabrikalarındın birisinin bu 
vilâyete verilmesi düşünülmekte midir?. 

[*] Broşür sual sahibine gösterilmiş ve dosya
sına konmuştur. 

1954 C : 2 
T. C. 

İşletmeler Vekâleti 
Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı 

özel : 4/410 

5 . I I I . 1954 

özü : Çankırı Milletvekili 
Kâzım Arar'ın yazılı so
ru önergesi hak. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Çankırı Vilâyetinde bir çimeto fabrikası ku

rulup kurulmıyacağma dair Çankırı Mebusu 
Kâzım Arar ve Kemal Atakurt tarafından ve
rilen ve Yüksek Makamıızdan 6343/14635/6 -
1360 sayılı ve 25 .1.1954 tarihli yazı ile Yüksek 
Başvekâlete gönderilen yazılı soru cevabının 
ilişik olarak sunulduğunu derin saygılarımla 
arz ederim. 

İşletmeler Vekili 
S. Yırcah 

Çankırı Vilâyeti dâhilinde bir çimento fab
rikası kurulup Kurulmıyacağma veya açılması 
mukarrer fabrikalardan birisinin bu vilâyete 
verilmesinin düşünülüp düşünûlmedibine dair 
Çankırı Mebusu Kâzım Arar ve Kemal Atakurt 
tarafından verilen vazıh soru önergesi hakkın
da İşletmeler Vekilinin Başvekil namına verdi 
ği cevabı': 

Çankırı Vilâyeti dâhilinde bir çimento fab
rikasının kurulmasına esas itibarivle karar ve
rilmiştir. Bu hususta gerekli etüdlere girişebil
mek için, ilk plânda kurulması kararlaştırılan 
ve çalışmaları müspet bir şekilde inkişaf eden 
20 çimento fabrikasının etüdlerinin ikmal edil
mesi lâzımgelmektedir. 

Halen ele alınmış bulunan ve ön plânda ku
rulması kararlaştırılan fabrikalardan birinin 
yerinin değiştirilerek «Çankırı'» ya tebdili işi 
de," bu yerlerdeki etüdlerin ve çalışmaların çok 
ilerlemiş olması itibariyle mümkün görüleme
mektedir. 

3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgüler'in, Adliye teşkilât haritalarının tan
zim ve tevzii hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sualine Adiliye Vekili Osman Şevki Çiçekdağ'-
m, tahrirî cevabı (6/1365) 
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25 . I . 1954 ! 

Adalet Bakanından : Ya
zılı soru. Teşkilât harita 
veya listelerinin tanzim ve 
tevzii H. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Mahkemeler ve savcılıklarda, halen mev

cut mahkemelerin yerlerini ve derecelerini 
gösteren harita veya listeler olmadığından ya
zılan talimatlar - istinabeler - önce her hangi 
bir yerin savcılığına gönderilmekte ve bunun 
ait olduğu mahkemeye tevdii talebedilmekte, 
askerî mahkemelerce de aynı muamele müker-
reren sebketmektedir. 

2. Dâvaların gecikmesine sebebiyet veren 
bu halin önlenmesi için son değişiklikleri de 
gösteren yeni bir adliye teşkilât haritasının 
bastırılıp tevzii veya matbu listelerin tabedile
rek dağıtılması hatıra gelmektedir. 

Sayın Adalet Bakanı bu ihtiyacı düşünerek 
icabını teemmül etmiş midir? 

işbu yazılı soruma yine yazılı olarak cevap 
verilmesini teminen gereğinin yapılmasını say
gılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C. 
Adalet Vekâleti 1 , III . 1954 

Sayı : Genel : 1510 
özel : 301 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 27 . I . 1954 

tarih ve 6/1365/6368/14692 sayılı yazınıza bağ- | 
lı olarak gelen Zonguldak Mebusu Abdürrah
man Boyacıgiller'in yazılı soru önergesi tet
kik edildi. 

önergede mevzuubahsedilen husus Vekâ-
letimizce daha evvel nazarı dikkate alınarak 
mevcut mahkemelerin vilâyet, kaza ve nahi
ye itibariyle yerlerini ve derecelerini gösterir 
alfabetik cetvelle ağır ceza merkezlerine gö
re hazırlanmış olan cetvel, (Adalet teşkilâtı) 
başlığı altında bastırımış ve 3 . VI . 1953 ta
rihinde bütün teşkilâta gönderilmiş bulunmak
tadır. 

Bundan başka Vekâletimizce, ayrıca adalet 
teşkilâtını ihtiva eden bir harita tanzim edil- I 

1954 C : 2 
miş ise de 1954 malî senesi içinde yapılacak 
teşkilâtı da ihtiva etmesi için bastırılması 1954 
senesine bırakılmıştır. 

(Adalet teşkilâtı [*]) başlığı altında bastırı
larak teşkilâta gönderilmiş olan kitaptan bir 
nüsha takdim edilmiştir. 

Keyfiyetin soru sahibine bildirilmesi saygı 
ile arz olunur. 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

4. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, Tank 
subaylarına yıpranma tazminatı verilmesi hak
kında ne düşünüldüğüne dair sualine Millî Mü
dafaa Vekili Kenan Yılmaz'm tahrirî cevabı 
(6/1397) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Millî Sa

vunma Vekâletinden yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla rica ederim. . 

Burdur Mebusa 
Mehmet özbey 

4. I I . 1946 tarih ve 4843 sayılı Kanuna göre 
tank eratına diğer sınıflara nazaran daha faz
la yıprandıkları nazarı dikkate alınarak her 
ay bir tazminat verilmektedir. Hangi düşünce 
mahsulü olduğu maalesef bilmediğimiz bir se
beple tank subayları bu tazminattan istisna 
edilmiştir. Onbaşı, çavuş, astsubay alıyor, su
bay almıyor. Halbuki \Av astsubay tek tankın 
komutanı, bir üsteğmen ise beş tankın komu
tanı olduğu gibi aynı zamanda kendi bindiği 
tankın da komutanıdır. Bölük komutanı da 
sırasiyle diğer tank komutanları da hep böy
ledir. 

Tank yıpratıcı bir silâh ise (hakikaten böy
ledir) ona binmeye mecbur olan her şahsa ay
nı hak tanınmalıdır. Orduda ikilik yaratabi
lecek olan bu tehlikeli hal derhal ortadan kal
dırılmalıdır. Ortaokuldan sonra bir buçuk yıl
lık tahsilden sonra kıtaya 18 yaşında iki şerit
li astsubayın tankçılık zammı ile beraber al
makta olduğu maaş: 

(Lise, Harbiye ve iki sene de Tank Okulun
daki tahsilden sonra kıtaya atılan bir subay
dan fa-zla bir para alması) sebebi izahsız büyük 

[*] «A'daleJ Teşkilâtı» isimli kitap sual sa
hibine gösterilerek dosyasına konulmuştu v. 
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bir haksızlıktır. Maddi cihetten başka mânevi 
üzüntüsü de başkadır. Bu üzüntü ve haksızlı
ğın kalkması lâzımdır. Tank subaylarına da 
yıpranma tazminatı verilmesi hakkında ne dü
şünülmektedir? 

Yazılı cevaplarını tekrar rica ederim. 

T. C. 
Millî Müdafaa Vekâleti 

Hususi Kalem 
Sayı : 26 

6 Mart 1954 

T. ıB. M. M. Yüksek Kiyasetine 
18.11.1954 gün ve kanunlar xMüdürlüğü 
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6490/15043 sayılı yazıları karşılığıdır : 

1950 senesinde Kara Kuvvetleri Kumandan
lığı Zırhlı Birlikler Dairesince tank subayları
na, tank astsubayları gibi, tazminat verilmesi 
için bir kanun lâyihası hazırlanmış ve Yüksek 
Askerî Şûraya sunulmuştu. Ancak Şûranın 
1950 senesi sonunda yaptığı toplantıda tetkik 
konusu olan bu kanun lâyihası heyeti umumiye-
ce reddedilmiş olduğundan bu hususta başkaca 
bir muamele yapılmamıştır. 

Saygı ile arz ederim. 
Millî Müdafaa Vekili 

Kenan Yılmaz 

» e « 
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Petrol Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket tnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Eteni Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler : 273 

Eabul edenler : 256 
Reddedenler : 17 

Müstenkifler : 
Reye katılmıyanlar : 193 

Açık mebusluklar 21 

[Kabul edenler) 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yıreah 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet KurkuV 
Yünmü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BlTLlS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesut Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Eyüp Şfthin 

İEDtRNE 
Mehmet Enginün 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Kemal Zeytinoğlu 
GAZİANTEB 

Samih İnal 
GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Salih Inankur 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
İhsan. Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan M'enderes 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yarmın 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
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Ayni Başman 
Sadık Giz 
Tank) Gürerk 
Necdcjt İneekara 
Osma ı̂ Kapani 
Halil jözybrük 
Abidin Tekön 
Ekren) Hayri Üstündağ 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrüj Eerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya termen 
Hayri) Tosunoğlu 
HamdJ Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmilj Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf! Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik £akay 
Mahmut Erbil 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya ^Ltığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğln 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredj)ğ Kişioğlu 
Saim 0nhon 
Lûtfi fTokoğlu 
Hüsnü Türkand 

! KONYA 
Abdüıf*ahman Fahri A-
ğaoğlıj 
Rifat İAlabay 
Kemalj Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi I Birand 

t : 66 7.3 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ulgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
'Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-,, 
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
A bd ikrah man Bayar 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri össan 
Nâtık Poyrazoğlu 

1964 Ö : İ 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NIODE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 

izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SttRD 
Raki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Jîrtürk 

Halil İmro 
Rifat öçten 
Sedat Zeki Ön 
Bahattın Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer Onal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

ÜRFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğln 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

- 4 â t -
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[Reddedenler] 

Arif 
oğlu 

GİRESUN 

Hikmet Pamuk-

KARS 

Esat Oktay 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadrı Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Oedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoglu 

BİTLİS 
Salâhattin Tnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayı oğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Aziz Uras 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tüm erk an 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Ilamdi Oıhon 
Cahid Zamangil 

VAN 
Ferid Melen 

[Reye katılmıy anlar] 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Ragıp Eme^ 
Agâh Erozan (1. Â.) 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
ihsan Karasioâlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügii 
"Refet Tıvaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 

Rüknecldin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (1.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sagıroğlu 
Ziya Soylu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Vanaca 
Kemal YÖrükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 

Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Kemal Demiraley 

İSTANBUL 
Enver Adatan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos (1.) 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehm'et Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
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Tezta Taşkıran 
Hüsjamettin Tugaç 
Hüsfeyin Cahit Yalçın 

(KASTAMONU 
Rif^t Taşkın 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Mehmet özdemir 

Fikı 
KIRKLARELİ 
•et Filiz 

SıtÜı Pekkip (t.) 
Faiİ Üstün 

Osm 
Hal 
Elvı 
Rıfıı XVIII 

Eth 
Mel 

KIRŞEHİR 
an Bölükbaşı 
1 Seîai Erkut 
m Kaman 
t özdeş 

KOCAELİ 
jm Vassaf 
met Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mecjdet Alkin 

j 

Halikı Gedik 
Asııjı Gündüz 
Ahniet îhsah Gürsoy 

j 

i 

• 
î 

i 
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MALATYA 

Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Sudi Mıhçıoğlu 

.3 

Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NIGDE ' 
Halil Nuri Yurdakul 

[Açık mel 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

. 1954 C : 2 
ORDU 

Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdı Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik ileri (Reis V.) 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Ban 

«Terfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 

SURD 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Ali Şükrü Şavk 

msluklar] 
Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
o 

1 

1 
1 
1 

— 
21 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller . 
Cemal Kıpçak 
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Türkiye Petrolleri Türk Anonim Ortaklığı kurulması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Rekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ram iz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Mend'eres 
A. Baki ökdem 

Aza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katıknıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
248 
248 

218 
21 

[Kabul edenler] 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğiu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çeiikbaş 
Mehmet Er kazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
aesud Güney 

Ali Rıza Sağlar 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nıısulıioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 

Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Bay bura 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ram azan oğlu 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
İhsan Altınel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hiisman 

m 



Adnan Menderes 
Seyjfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füiuzan Tekil 
Naili Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüinü Yaman 

l'7rMlJİ. 

Mehmet Aldemir 
Cihjad Baban 
Aviıi Başman 
Tamk Gûrerk 
Needet lncekara 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Genial Tunca 
Ekj-em Hayri Üstündağ 
- i KARS 
Es*t Oktay 

{KASTAMONU 
Muzaff er Âli Mtihto 
Haindi Türe 

i KAYSERİ 
Fiİri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâjnil Gündeş 
Ibıkhim Kirazoğln 
Mejhmet özdemir 
Yujsuf Ziya Turgut 

j KIRKLARELİ 
Şeıik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fajk Üstün 

| KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Haindi Başak 
Saph Kaleme ioğlu 
Mümtaz Kovalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 

i : 60 
daim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergiıı 
Refik Şevlçet İnce 
Adnan Ka^aosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Baser 

7. â. 1964 C : â 
Nadir Nadi 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NlODE 
Hadi Arıbag * 
•Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halü Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Zeki Rıza Sporei 

SAMSUN 
ismail İşın 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Sinan Tekel ioğlu 

SURD 
Mehmet Daim Süalp 

8IN0B 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil lmre 

Rifat Öçten 
Sedat Zeki ö n 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksoz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oglu 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[11 ey e katıbnıyanlarl 
AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal Özçoban 
Ali ihsan Sâbis 

AÖRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet' Öljraç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdu'Jah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Talât Oran 

BİTLİS 
Nusrettîn Barut 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Ragıp Emoç 
Sfelim Herkmen 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ite Cet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal. Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcaıı 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GlRESüN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Yasfi Mahir Kocatürk 

nalis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
[Tüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal D^miralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet namdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
(I.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Ahilya Moshos (t.) 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Sanı Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Meııtcş 
Zühtü Hilmi Veli beşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Ali Rıza Kıhçkale 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
nakkı Gedik 
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Asır*. Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Hüsfyin Doğan 
Mehmet Kulu 
Nur | Ocakcıoğlu 
Lûtffl Sayman 

j MANİSA 
Faruk İlker (t.) 
Sud| Mıhçıoğlu 
Hamjdullah Suphi Tan
rı över 

MARAŞ 
Ahm|et Bozdağ 
Salâjıattin Hüdayioğlu 
Remfci öksüz 

i MARDİN 
Abdflrrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdilkadir Kalav ı 
Cevdet öztürk 
KempI Türkoğlu 

; MUĞLA 
Cemal Ilünal | 

1 
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1 Zeyyat Mandalinci 

Nâtık Poyrazoğlu 
NİĞDE 

Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Ejrat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topal oğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrnkoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ilâşim Alişan 
Naci Berkman 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 

.3 

1 

[Açık mel 
Amasya 
Ankara 
'Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatva 

ı 1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

. 1954 0 : 2 
1 Sedat Ban 

Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Ali Şükrü Şavlı 

SIVAS . 
İbrahim Duygun 

TEKİRDAĞ 
İsmail nakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Zihni Betil 
ITamdi Koyutürk 

nıslııklar] 
Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 

21 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
llâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 

»&<{ 
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Dahilî İstihlâk Vergisi Kanunu ile bu kanuna müzeyyel 26 . V . 1934 tarihli ve 2448 sayıh Kanunda 

değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı 487 
Rey verenler : 276 

Kabul edenler 276 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye katılmıyanlar : 190 

Açık mebusluklar : 21 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât îlfrekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazili Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Ğeveci 
Şevki Hasırcı 
E tem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yıroalı 

BtLECtK 
Tsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurku* 
Talât Oran 
Yümnii Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nnri Okeuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahhrut Güçbilmez 
îhsan Oülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Asrâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıo&lu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 

Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 

h Ali Ocak 
GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
İhsan Altınel 
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Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fürazan Tekil 
Nazh Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Halil özyorük 
Abulin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Tlayri Üstündap 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Abbas Çetin 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerim zade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayrı" Tosun oğlu 
Hana di Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

î : 60 7.3 
KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavaleıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Biran d 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yigiter 

KÜTAHYA 
"VTeorlet Alkin 
Vnsnf Avsal 
Resim Besin 
TTnkkı Gptfik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
\hmet Kavuncu 

^iilevman Süruri Na-
^nhofflu 
Thsan Şerif özeren 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Nuri Oeakeıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 

1954 C : 2 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadır Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Kffşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Bo7tene 

RİZE 
tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morsrıl 
Zeki Riza Spnrel 

SAMSUN 
Hâsım Alişan 
Tsmail Tsm 
Tevfik Tleri 
Firnz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Fprırl Tüzel 
Şükrü Ulu çay 
Hasan Fehmi Ustaoğln 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Salim Serçe 

Sinan Tekelioğlu 
SÜRÜ 

Ba.ki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacı koğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Sedat Zeki öre 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

YOZOAD 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan üçoz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
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[Beye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Ali İhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekel ioğlu 

AYDIN 
A. Baki ökdcm 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Muharrem Tuncay 

BİTLİS 
Salâhattin tnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENÎZLÎ 
Fikret Başaran 
Ali Çoban oğlu 
Mustafa Oülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Rüknedrlin Nasnhıoğlu 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (1.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Parnuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Seiim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 

Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Dem i rai ay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum 
hur) 
Nihad Reşad Bel ger 
Mithat Beııker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fahrettin Sayım er 
Mithat Sözer 
Ahmet Topcü 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
ismet inönü 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Faruk İlker (î.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin nüdayioğlu 
Remzi öksüz 
Mazlıar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
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Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

** A I1TMTT%T 
SAMSUN 

Nac; Berkman 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 
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SIÎRD 

Ş-efik Türkdoğan 

SINOB 
M i l i \ / A 

Muhtar Acar 

.3 

Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tüm erkan 

StVAS 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüs 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

5 
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S. SAYISI : 169 
Türl̂  Ceza Kanununun 161 nci maddesinin son fıkrasının tadili ve 
bu maddeye bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Adliye 

Encümeni mazbatası (1/768) 

T. C. 
j Başvekâlet 15.11.1951 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
TİtMk' 3îüdürlüğü 

Sayi\; 71 - 2736, 6/349 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tüıjk Ceza Kanunun 161 nci maddesinin son fıkrasının tadili ve bu maddeye bir fıkra ilâvesi 
hakkınca Adalet Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 13. I I . 1954 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
i A. Menderes 

Türk 0eza Kanununun 161 nci maddesinin son fıkrasının tadili ve bu maddeye bir fıkra ilâvesi 
! hakkındaki kanun lâyihasının mucip sebepleri 

Derjıokratik rejimin temel şartı olan neşir ve matbuat hürriyetinin suiistimalini önlemek ve 
bizzat JJU hürriyetleri korumak ve tarsin etmek maksadiyle bir taraftan mevzuatımızın hâdisele
re ve İçtimai zaruretlere göre işlenmesine ve mevcut boşlukların doldurulmasına çalışılırken di
ğer taraftan mezkûr hürriyetlerin hüsnüistimalini uzaktan veya yakından kısmen dahi olsa göl
gelendirecek mahiyette ad ve telâkkisi mümkün bulunan ve mevzuatımıza evvelce şu veya bu se-
beplerlje ithal edilen hüküm ve müeyyidelerin tadil ve ıslah edilmesi lüzumunun arzettiği ehem
miyet pahtan varestedir. 

İşte! bu cümleden olmak üzere Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin son fıkrasının tadi
li ciheiine gidilmiş ve maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Tacftlât, aşağıda arzedilen hususlara matuf bulunmaktadır. 
1. iTürk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, harb esnasında âmme

nin teljlş ve heyecanını mucip olacak veya halkın maneviyatını kıracak veya düşman karşısında 
memleketin mukavemetini azaltacak şekilde asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müstenit 
havadi^ veya haberler yayılması veya nakledilmesi veya millî menfaatlere zarar verecek her han
gi bir (faaliyette bulunulması beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasını müstelzim 
olup mjaddenin diğer bent ve fıkraları ise cezayı derece derece müebbet ağır hapse kadar yük
selten jşiddet sebeplerini ihtiva etmekte ve kambiyoların kıymetini düşürmeye ve kıymetli evrak 
piyasası üzerinde tesir yapmaya matuf hareketleri de müeyyide altına almaktadır. 
• Bu jmadde tarif ve tasrih edilen cürümler sulh zamanında işlendiğinde, harb zamanında iş
lenmeleri halinde tâyin edilecek cezanın yarısından dörtte üçüne kadarı indirilmek suretiyle 
hükmeÛileceğini âmir bulunan ve tadile esas olan son fıkra hükmü maddeye 1938 yılında 3531 
sayılı gamınla ilâve edilmiştir. 

Maddedeki cürümlerinden her hangi birinin sulh zamanında işlenmesi, hafif şeklile iki bu
çuk vej ağır şekliyle 7,5 sene ağır hapis ve şiddet sebebinin mevcudiyeti halinde ise müebbet ağır 
hapis cezasını müstelzim bulunmaktadır, Meselâ âmmenin telâş ve heyecanını mucip olacak ma-
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hiyetteki asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müsteni bir haberin sulh zamanında yayılma
sı veya nakledilmesi hallerinde, failleri hakkında asgari 2,5 âzami 7,5 sene ağır hapis cezası 
hükmedilebilecektir. 

Bu müeyyidelerin cürüm ile ceza arasındaki nispeti âdile prensibine uymadığı, nispetsiz dere
cede şedit olduğu ilk nazarda anlaşılmaktadır. 

2. 161 nci maddenin son fıkrası hükmüne tevfikan ,sulh zamanında âmmenin telâş ve heyeca
nını mucip olacak şekildeki asılsız veya mübalâğalı haber veya havadis yayılması veya nakli, 
mahkemenin takdirlerine göre, asgari ya 2,5 yahut bir sene 3 ay ağır hapis cezasını müstelzimdir. 

Halbuki ,neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek cürümler hakkındaki kanun lâyihasının 3 ncü 
maddesinde aynı cürmün yani yalan haber veya havadis neşri veya nakli suçunun müeyyidesi cü
rüm ile ceza arasındaki âdil nispet göz önünde tutulmak ve mevzuatımızdaki diğer müeyyideler
le ahenk ve irtibat tesis edilerek ceza adaleti sağlanmak suretiyle bir seneden üç seneye kadar ha
pis ve bin liradan on bin liraya kadar ağır para cezası olarak kabul edilmiştir. 

Mezkûr cürmün matbuat vasıtasiyle yahut radyo ile işlenmesi hallerinde, failleri asgari bir se
ne hapis ve ağır para cezasına mahkûm edilecek ve fakat aynı cürmün âdiyen ikaı halinde ise 
maznun daha şedit bir mahiyet taşıyan ağır hapis cezasına çarptırılacaktır. 

Bilindiği üzere her hangi bir cürmün matbuat veya radyo ile işlenmesi halinde cürmün tesir 
derecesi ziyadesiyle vâsi ve şümullü olduğundan müeyyidenin cürmün âdiyen işlenmesi haline mü-
rettep müeyyideden daha şedit bulunması en basit bir ceza siyaseti ve adalet kaidesidir,. Halbu
ki yukarda tebarüz ettirildiği şekilde âmmenin telâş ve heyecanını mucip olacak mahiyetteki 
asılsız veya mübalâğalı bir haberin yahut havadisin yayılması veya nakli hali, aynı cürmün mat
buat ile veya radyo ile ikamdan daha ağır bir ceza müeyyidesini ihtiva etmektedir ki, bu teza
dın bertaraf edilmemesi adaletsizliğe vasıta olmaktan başka bir mâna ifade etmez. 

3. 161 nci maddede yazılı bu cürümlerin sulh zamanında işlenmeleri halinde dahi bu nevi 
dâvaların, Askerî Ceza Kanununun 48 ve 58 nci ve Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 3 ncü 
maddeleri gereğince Millî Savunma Vekilinin izniyle askerî mahkemelerde rüyeti icabetmek-
tedir. Filhakika, Basın Kanununun 1953 yılında tadil edilen 36 nci maddesiyle matbuat vasıtasiyle 
işlenen bütün suçlardan dolayı faillerin, askerî eşhastan madut bulunmadıkları takdirde, muhakeme
lerinin umumi mahkemelerde görüleceği temin edilmiş ise de cürüm matbuat yoliyle işlenmeyip de di
ğer bir vasıta ile veya âdiyen ika edildiğinde dâvayı rüyet salâhiyeti yine askerî mahkemeye ait olup 
binnetice bir kısım vatandaşlar hâkimi tabiîlerine bağlamakta ve bir kısmı ise bu prensibin haricin
de bırakılmaktadırlar ki, aynı suçun muhtelif vasıtalarla veya âdiyen işlenmesi halinde, kaza mer
cilerinin tefrik edilmiş olması suretiyle hem içtihadlarda tehalüf ve hem de bir kısım vatandaşların 
hâkim tabiîsinden ayrılması gibi mühim mahzurlar doğmaktadır. 

4. 161 nci maddenin son fıkrası, tarzı tahrir bakımından hatalı olmakla beraber kanun tekniğine 
de uymamaktadır. Zira metinde, maddede yazılı cürümler sulh zamanında işlendiğinde, hükmedilecek 
cezanın miktarı tâyin ve tesbit edilmekte ve fakat bu cürümlerin neler olduğu açıklanmadığından 
cümlesinin sulh zamanında işlenebileceği hususu kanun vâzımca kabul edilmiş addolunmaktadır. 
Halbuki maddede tarif ve tasrif ve tasrih edilen cürümlerin bir kısmının münhasıran harb halinde 
işlenmesinin mümkün olup sulh zamanında ikalarının kabil olmadığını gerek tatbikattaki misaller ve 
gerek cürümlerin vasfı ve mahiyeti ve unsuru aslileri vazıhan göstermektedir. 

5. Cürme mürettep olan bâzı cezaların, o cürmün sulh zamanında işlenmesi halinde tatbiki im
kânsız bulunmaktadır. Ezcümle müebbet ağır hapis cezasını müstelzim olan bir fiilin sulh zamanında 
işlenmesi halinde cezadan ne şekilde ve ne miktar indirme yapılacağı metinde açıklanmadığından 
tatbikatta bu cezanın hükmedilmesine imkân bulunmadığından tereddütlere düşüleceği tabiîdir. 

Binnetice yukardan beri arz ve izaha çalışıldığı üzere, 161 nci maddenin son fıkrasındaki noksan
ların ve tezadlarm giderilmesi ve telifi maksadiyie mezkûr fıkra metninde ancak sulh halinde işlen
meleri mümkün ve kabil olan cürümler tadat ve tasrih edilmiş ve cürüm ile ceza arasındaki âdil 
nisnet prensibine yer verilmek ve mevzuatımızdaki diğer müeyyidelerle ahenk temin edilmek sure-
tivle şedit müeyyidelerin yerine âdil ve nispetli cezalar ikame îdilmiştir. 

( S. Sayısı : 169 ) 



- 3 -
j Ayrıca maddeye ilâve edilen bir fıkra hükmü ile, bu nevi dâvaların izne bağlı olmaksızın 

unlumi mahkemelerde hal ve rüyeti temin edilmiş ve dolayısiyle hâkimi tabiîsinden ayrılmış olan 
vajtandaş tabiî hâkimine iade edilmiş bulunmaktadır. 

| Tadil edilen fıkraya göre : Sulh zamanında âmmenin telâş ve heyecanını mucip olacak şekilde 
asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müstenit havadis veya haberler yayılması veya nak
ledilmesi veya Millî menfaatlere zarar verecek her hangi bir faaliyette bulunulması altı aydan 
ikji seneye kadar hapis ve (500) liradnn (5 000) liraya kadar ağır para cezasiyle müeyyet kılın
mıştır. 

j Fıkrada, sulh zamanında işlenmeleri mümkün ve kabil olan ve yek'diğerlerinden tamamiyle ayrı 
ve| müstakil bir vasıf ve mahiyet arzeden üç nevi cürüm tarif ve tasrih edilmekte ve bunların hepsi 
ajjnı müeyyideye tâbi tutulmaktadır. 

j Fıkrada derpiş edilen cürümlerin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadadı ve müşterek unsurun 
ayrılması izahatımız için kolaylık teşkil edecektir. 

) Sulh zamanında : 
| 1. Âmmenin telâş ve heyecanını mucip olacak şekilde asılsız, mübalağalı havadis veya haber 

yiyılması veya nakledilmesi; 
\ 2. Mnksadı mahsusa müstenit havadis veya haber yayılması veya nakledilmesi; 
I 3. Millî menfaatlere zarar verecek her hangi bir faaliyette bulunulması, menedilmiştir. 
I Bu üç ayrı cürmün müşterek unsuru, hepsinin sulh zamanında işlenmiş olması şartıdır. Şayet 

bı̂ . cürümler harb halinde işlenirse şüphesiz birinci fıkradaki müeyyide veya bu fıkraya şâmil diğer 
b^nt ve fıkralardaki müşeddet cezalar tatbik edilecektir. 

I Maddeye yeniden ilâve edilen bir fıkra hükmü ile de, sulh zamanında işlenen mezkûr cürüm
lerin takibi izne bağlı olmaksızın bu cürümlere mütanllik dâvalar, askerî mahkemelerde clp*il 
u^ıumi mahkemelerde hal ve rüyet olunacaktır. Bu değişiklik harb haline maksur olan ve tadilin 
şümulü haricinde bırakılan birinci ve mütaakıp fıkraların tâbi olduğu usulü muhakemeye tabia-
üyle sâri değildir. 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 1/788 
Karar No. 43 

23 .11 . 1954 

Yüksek Beisljğe 

i Adalet Vekâletince hazırlanarak Vekiller He
yetinin 13 . II . 1954 tarihli kararına istinaden 
Başvekâlet tarafından Büyük Millet Meclisine 
sı^nulan, Türk Ceza Kanununun 161 nci mad
desinin son fıkrasının tadili ve bu maddeye bir 
fı^ra ilâvesi hakkındaki kanun lâyihası Yüksek 
Riyasetçe encümenimize havale edilmiş olduğun
dan Adliye Vekili ve vekillik temsilcileri hazır 
olpukları halde tetkik ve müzakeer edildi. 

İncelenen lâyihanın gerekçesinin tetkikından 
d i keyfiyet anlaşılacağı veçhile Büyük Millet 
ivedisine sunulan lâyihanın başlıca aşağıda 5 
mjadde halinde hıflâsa edilen aksaklıkları giderme 
gayesini istihdaf ettiği anlaşıldı. 

1. Türk Ceza Kanununun 161 nci madde

sindeki cürümlerden her hangi birinin sulh za
manında işlenmesi hafif şekilde 2,5 ve ağır şe
kilde 7,5 ve şiddet sebebinin mevcudiyeti halin
de ise müebbet ağır hapis cezasmı müstelzim bu
lunmaktadır. Bu müeyyideler cürüm ile ceza 
arasmda bir nispeti âdile bulunması hakkında
ki ceza prensibine uymamakta ve nispetsiz dere
cede şedit bulunmakta olduğundan bu maddede
ki cezalar âdil bir nispet dairesinde tenzil edil
mektedir. 

2. Her hangi bir cürmün matbuat veya 
radyo ile işlenmesi halinde tesir derecesinin âdi-
yen işlenen suçlardan daha vâsi ve şümullü ol
duğunda şüphe yoktur. Bu itibarla bu gibi 
cürümlerin cezalarının âdi cürümlerin cezala-
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rmdan daha fazla olmaması lâzımgelir. Bu gi
bi hallerde müeyyidelerin daha şiddetli olmala
rı en basit bir ceza siyaseti ve adalet kaidesidir. 
Halbuki neşir yolu ile veya radyo ile işlenecek 
cürümler hakkındaki kanun lâyihasının 3 mad
desinde, aynı cürmün yani yalan haber veya 
havadis neşri veya nakli suçunun müeyyidesi 
cürüm ile ceza arasmdaki âdil nispet göz önün
de tutulmak ve mevzuatımızdaki diğer müey
yidelerle ahenk ve irtibat tesis edilerek ceza 
adaletini sağlamak sureti ile bir seneden 3 se
neye kadar hapis ve bin liradan on bin liraya 
kadar ağır para cezası olarak âdiyen işlenen 
suçlardan daha hafif bir şekilde kabul edilmiş
tir. Bu durum karşısında mevzuatımız arasın
da bir ahenksizlik yaratılmaması için 161 nci 
maddenin son fıkrasındaki ağır müeyyideler
den teklif olunan hükümlerle tahfif edilmekte 
ve bu suretle kanunlarımız arasında tenazur te
min olunmaktadır. 

3. 161 nci maddenin son fıkrasındaki sulh 
zamanında işlenen suçların da, Askerî Usul Ka
nununun 48 ve 58 nci maddeleri ve Askerî Mu
hakeme Usulü Kanununun 3 ncü maddesi hü
kümlerine göre Millî Müdafaa Vekâletinin izni 
ile askerî mahkemelerde rüveti icabetmektedir 
Vaka a Basın Kanununun 1953 yılında tadil edi
len 36 nci maddesi hükmü ile matbuat vasıtası 
ile işlenen bütün suçların faillerinin askerî eş
hastan madut bulunmadıkları takdirde umumi 
mahkemelerde muhakeme edilmeleri kabul ve 
temin edilmiş ise de cürmün matbuat yolu iîe 
islenmevip de diğer bir vrsıta ile veva âdîven 
ika edilmesi halinde dâvayı rüvet salâhiveti yi
ne askerî mahkemelere ait bulunmaktadır. Bu 
suretle bir kısım vatandaşların hâkimi tabiîleri 
olan umumî mahkemelerde, bir kısım vatandaş
ların da prensin hilâfına askerî mahkemelerde 
muhakeme edilmeleri do^ru olmadıkından mev
zuat arasındaki bu ahenksizlik de sriderilmis ve 
sulh zamanında islenen cürümlerin faillerinin 
um^mi. mahkemelerde muhakeme edilmesi kabul 
edilmiştir. 

4. 161 nci maddenin son fıkrası yazılış sek
li bakımından hatalı olduğu gibi kanun tekni
ğine de uygun bulunmamaktadır. Zira metinde 
maddede yazılı cürümlerin sulh zamanında iş
lenmesi halinde hükmedilecek cezanın miktarı 
tâyin ve tesbit edilmekle beraber bu cürümle
rin neler olduğu tasrih edilmediğinden cümle

sinin sulh zamanında işlenebilecekleri hususu 
vâzn kanun tarafından kabul edilmiş addolun
maktadır. Halbuki maddede tarif ve tavsif edi
len cürümlerin bir kısmı munnasıran harb ha
linde işlenmesi kabil olan ve sulh zamanında 
ikaları mümkün bulunmıyan cürümlerdir. Bu 
sebeple sulh zamanında işlenebilen cürümlrein 
son fıkrada tasrihi sureti ile maddenin tarzı 
tahriri ıslah edilmiştir. 

5. Ayrıca maddeye ilâve edilen bir fıkra ile 
bu nevi dâvaların izne bağlı olmaksızın umumi 
mahkemelerde rüyet ve halledilmesi temin olun
muştur. 

Hükümetçe yukarda 5 madde halinde hulâ
sa edilen gerekçelere binaen Büyük Millet Mec
lisine sevk edildiği anlaşılan tadil lâyihasının bu 
mucip sebepleri Encümenimizce de muvafık gö
rüldüğünden aynen kabul edilerek kanunun he
yeti umumiyesinin müzakeresine geçilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesinin müzakeresi 
sırasında söz alan azalardan bâzıları maddede
ki (Maksadı mahsus) tâbirine itirazla vazıh bu
lunmıyan tâbirin ,tatbikatta şüphe ve tereddüt
lere yol açabileceğini ileri sürerek tayymı ve 
yerine (Fena veya kötü maksat) tâbirinin ika
mesini teklif ettikleri gibi bâzı azalar da fık
radaki (Maksadı mahsusa müstenit havadis ve
ya haber yaymak veya nakletmek) fiilinin (Âm
menin telâş ve heyecanını mucip olmak) unsu
runa bağlı olmıyan müstakil bir cürüm teşkii 
edeceği kanaatini izhar etmişlerdir. Bu arada 
söz alan Adliye Vekili Hükümet geı tkçesinin 
son kısmında küçük bir zühul mevcut olduğunu 
maddenin sulh zamanında işlenen cürümlere ait 
4 ncü fıkrasında âmmenin telâş ve heyecanını 
mucip olacak şekilde asılsız, mübalâğalı veya 
maksadı mahsusa müstenit havadis veya haber 
yaymak veya nakletmek fiili ile millî menfaat
lere zarar verecek her hangi bir faaliyette bu
lunmak fiilinden ibaret iki esaslı cürüm mev
cutken gerekçenin son kısmındaki 2 numaralı 
bentte (Maksadı mahsusa müstenit havadis ve
ya haber yayılması veya nakledilmesi fiilinin 
de müstakil bir cürüm olarak mütalâa edildiğini 
ve gerekçede bu küçük zühulü tashih ettiklerini 
söylemiş ve sulh zamanında âmmenin telâş ve 
heyecanını mucip olacak şekilde asılsız haber 
ve havadis yayma fiilinin A) Asılsız, B) Mü
balâğalı, C) Maksadı mahsusa müstenit olmak 
üzere 3 unsuru ihtiva ettiğini ve (Maksadı mah-
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susa müstenit havadis veya haber yaymak ve
ya nakletmek) cürmünün ancak âmmenin telâş 
ve heyecanını mucip olmak unsuru ile tekem
mül ejdeceğini sözlerine ilâve etmiştir. 

Encümenimizde yapılan müzakereler sonun
da (Maksadı mahsus) tâbirinin vazıh olduğu ve 
tatbikatta hiçbir şüphe ve tereddüt uyandırma
dığı neticesine varılarak gerek bu tâbirin mad
deden çıkarılması hakkındaki teklif ve gerek
se bu tâbirin çıkarılması suretiyle fıkranın ye
niden yazılması hakkındaki diğer takrirler ek
seriyetle reddedildiği gibi encümen ekseriyetin-
ce müzakere mevzuu olan 4 ncü fıkrada : 

1. Âmmenin telâş ve heyecanını mucip ola
cak şekilde asılsız mübalâğalı havadis ve ha
ber yayılması, 

2. Âmmenin telâş ve heyecanını mucip ola
cak şekilde maksadı mahsusa müstenit havadis 
veya haber yayılması veya nakledilmesi, 

3. Millî menfaatlere zarar verecek her han
gi biri faaliyette bulunulması, 

Fiillerinden mürekkep 3 ayrı ve müstakil 
suç mevcut olduğu ve maddenin tatbikatta bu 
şekildie anlaşılması icabedec'eği keza ekseriyetle 
kabule edilmiştir. 

Sulh zamanında işlenen fiillerin cezalarının, 
âdil bir nispetle indirilmesi teklifi işlenen cü
rüm ü'e verilecek ceza arasında bir nispeti 
âdile bulunması hususundaki ceza prensiplerine 
uygun ve yerinde görüldüğünden 'eneümenimiz-
ce de iittifakla kabul olunmuştur. 

Mütaakiben maddenin son fıkrasındaki bu 
gibi cairümlere ait dâvaların izne bağlı olmak
sızın umumi mahkemelerde rüyet edilmesine 
dair olan hükmün müzakeresine geçilmiştir. 

16X nci maddenin 4 ncü fıkrasındaki cürüm
lerin takibinin izne bağlı olmaması hususunda 
HükÜJpıetçe teklif edilen prensip encümenimizce 
de yetinde görüldüğünden aynen kabul 'edil
miştir. 

Mahiyetleri itibariyle âdiyen işlenen suç
lardan daha ağır oldukları aşikâr olan basın 
yoliyle işlenen suçlara mütaallik dâvaların 
umumi mahkemelerde görülmesi prensibinin 
Basın j Kanununun 36 nci maddesinde esasen 
kabul)edilmiş olması ve daha hafif bir mahiyet 
arz eden sulh zamanında işlenen ceraimi âdiye-
nin asjkerî mahkemelerde rüyet edilmesinin caiz 
bulunmaması dolayısiyle sulh zamanında işle
nen 101 nci maddedeki fiillee mütaallik dâva

lara da umumi mahkemelerde bakılması teklifi 
mevzuat arasında tenazur ve ahenk temin ve 
vatandaşın hâkimi tabiîsine iade edilmesi ba
kımlarından muvafık görüldüğünden encümen
ce ittifakla kabul olunmuştur. 

Son fıkranın görüşülmesi sırasında bâzı ar
kadaşlar 161 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki 
harb zamanında işlenen cürümlere ait muha
kemelerin de umumi mahkemelerde rüyet edil
mesini teklif etmişlerse de, Türk Ceza Kanu
nunun vatan aleyhine işlenen ceraime ait fas
lında yazılı olan (Harb esnasında âmmenin te
lâş ve heyecanını mucip olacak veya halkın 
maneviyatını kıracak veya düşman karşısında 
memleketin mukavemetini azaltacak şekilde 
asılsız mübalâğalı veya maksadı mahsusa müs
tenit havadis veya haberler yaymak, nakletmek 
veya millî menfaatlere zarar verecek her hangi 
bir faaliyette bulunmak) gibi ağır ve daha zi
yade askerî bir cürüm mahiyetini arz eden fi
illerin muhakemelerinin memlekette fevkalâde 
hallerin cari olduğu her şeyden ziyade vatan 
müdafaasının mevzuubahis bulunduğu harb 
sıralarında umumi mahkemelerde rüyet edil
mesi caiz görülmediğinden yapılan müzakereler 
sonunda harb zamanında işlenen cürümlerin 
de umumi mahkemelerde rüyet edilmesini te
mine matuf talebin ekseriyetle reddine karar 
verilmiştir. 

Netice itibariyle, Hükümetin tadil teklifi
nin aynen kabulüne işin mahiyet ve ehemmiye
tine binaen diğer işlere tercihan müstaceliyet
le müzakeresi hususunun Büyük Millet Mecli
sinin yüce tasvibine arz edilmesine karar veri
lerek müzakereler ikmal edilmiştir. 

Yüksek Riyasete takdim olunur. 

Reis 
îzmir 

H. özyorük 
Kâtip 

Balıkesir 
V. Asena 
Ankara 

0. T. lltekin 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
M. Güney 

Bu Mazbata Muharri 
Balıkesir 

M. Erkuyumcu 

Amasya 
/. Olgaç 
Ankara 

Söz hakkım mahfuz 
H. Ş. İnce 

Manisa 
Ş. Ergin 

Erzurum 
Enver Karan 
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Crazianteb 
G. Ktnoğlu 

Kars 
L. Aküzüm 

Konya 
H. Aydıner 

İstanbul 
A. Moshos 

Kayseri 
Y. Z. Turgut 

Konya 
M. Obuz 

Kütahya Siird 
8. 8. Nasuhoğlu §. Türkdoğan 
Sivas Tokad Tokad 

Ş. Ecevit H. Ökeren M. önal 
Yozgad îçel 

N. Ü. Alçılı Şahap Tol 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin son 
fıkrasının tadili ve bu maddeye bir fıkra ilâvesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 
Türk Ceza Kanununun 161 ned maddesi'iıin 

son fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş 
ve bu maddeye bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Madde 161. — Harb esnesında âmmenin 
telâş ve heyecanını mucdp olacak veya halkın 
maneviyatını kıracak veya düşman karşısında 
memleketin mukavemetini azaltacak şekilde 
asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müs
tenit havadis veya haberler yayan veya nakle
den veya millî menfaatlere zarar verecek her 
hangi bir faaliyette bulunan kimse beş sene
den aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasiyle 
cezalandırılır. 

Eğer fiil : 
1. Propaganda ile veya askerlere tevcih 

olunacak işlenmişse, 
2. Suçlu tarafından bir yabancı ile anlaş

ma neticesi yapılmışsa verilecek ceza on beş 
seneden eksik olmamak üzere ağır hapistir. 

Eğer fiil, düşmanla anlaşma neticesi işlen
miş ise cezası müebbet ağır hapistir. 

Harb zamanında düşman karsısında mille
tin mukavemetini tehlikeye mâruz kılacak şe
kilde kambiyoların tedavül kıymetini düşür
meye veya resmî veya hususi kıymetli evrakın 
piyasası üzerinde bir tesir yapmaya matuf ha
reketlerde bulunan kimse beş seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapis ve üç bin liradan aşağı 
'olmamak üzere ağır para cezasiyle cezalandı
rılır. 

Eğer fiil suçlu tarafından bir yabancı ile 
anlaşma neticesi yapılmışsa ağır hapis cezası 
on seneden ve düşmanla anlaşma neticesi işlen

mişse on beş seneden aşağı olamaz. 
Sulh zamanında âmmenin telâş ve heyeca

nını mucip olacak şekilde asılsız, mübalâğalı 
veya maksadı mahsusa müstenit havadis veya 
haber yayan veya nakleden veya millî menfa
atlere zarar verecek her hangi bir faaliyette 
ıbulunan kimse (6) aydan (2) seneye kadar 
hapis ve (500) liradan (5 000) liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı cürümlerin takibi 
izne bağlı olmayıp bu nevi cürümlere mütaal-
lik dâvalar umumi mahkemelerde görülür. 

MADDE 2, — Bu kanun 
meriyete girer. 

neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini tat-
bika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

içişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Vekili 
A7, ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

işletmeler Vekili 
8. Yırcalı 

* • * 
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Yurt Petrolleri Anonim Ortaklığı kanun lâyihası ve Muvakkat En

cümen mazbatası (1/792) 

T. C. 
Başvekâlet 1. III. 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2724, 6 - 696 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İşletmeler Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 27 .1.1954 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Yurt Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu ve esbabı mucibe lâ
yihalarının ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Bfiyük Millet Meclisinde müzakere edilmekte bulunan Petrol kanunu tasarısında, Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsünün petrol arama faaliyetlerinin tahdidi ve buna mukabil enstitünün ha
len yapmakta olduğu petrol ameliyatının, Hükümetçe kurulacak bir hükmi şahsa devri derpiş 
edilmdş bulunmaktadır. Ancak mezkûr tasarı kanunlaştığı takdirde, bu hükmi şahsın, Petrol Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde kurulmuş olması icabedecektir. Petrol Ka
nununun bu hükümleri muvacehesinde derhal kurulması lâzımgelen bu hükmi şahıs, Maden Tetkik 
ve Atama Enstitüsü tarafından keşfedilmiş olan petrol yataklarının işletilmesini, halen arama 
sondajları yapılmakta bulunan yerlerdeki aramaları ve Batman Refinerisini tesis edip işletmeyi 
deruhte eyliyecek ve ayrıca diğer hükmi şahıslarla aynı haklara sahip ve mükellefiyetlere tâbi 
olarak memleketin diğer bölgelerinde de petrol ameliyatı yapabilecektir. 

Bm hükmi şahsın bir anonim ortaklık hüviyetinde olması Petrol Kanununun maksat ve gaye
sine ye işin icaplarına uygun ve Hükümete bu ortaklığı kurmaya bir kanunla salâhiyet verilmesi 
mevzuatımız muvacehesinde zaruri bulunmuştur. Bu ortaklığa devri düşünülen petrol yatakları
nın M. T. A. Enstitüsünce keşfedilmiş, Batman Rafinerisinin de Devlet tarafından verilen ödenek
lerle jyine bu enstitü eliyle kurulmaya başlanmış olması ve işin ehemmiyeti dolayısiyle bu anonim 
ortaklığın sermayesinin % 51 nin Hazineye aidiyeti derpiş edilmiştir. Ortaklığa sermaye olarak 
devredilecek kıymetlerin zaten nominal sermayenin % 51 i civarında olacağı tahmin edildiğinden 
faaliyetinin devamı için lüzumlu olacak ilâve sermayenin tamamının Hazineye yükletilmeden teda
rikini imkân dahiline almak maksadiyle nominal sermayenin '% 49 nun hususi sektöre bırakıl
ması derpiş edilmiştir. 

Bıi suretle umumi izahı yapılmış olan ilişik «Yurt Petrolleri Anonim Ortaklığı» kanunu tasa
rısının ihtiva ettiği maddelerin mucip sebepleri kısaca aşağıya dercolunmuştur: 

Midde 1 : Yukarda da tema» iddildiği veçhile m**aeatım3# muvacehesinde şimdiye kadar Dev
let tajrafmdan bulunmuş petrolleri işletmek ve başlamış olan aramalara devam eylemek üzere 
Hükümetçe bir ortaklık kurulması, bu hususta Hükümete yetki verilmesine bağlıdır. İşin husu
siyeti} karşısında bu yetki kullanılırken tâbi olacağı kanunlar arasındaki münasebetin de tasrihi 
faydalı görülmüştür. Tasarının birinci maddesi bu maksatla konulmuştur. 
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Madde 2 : Bu ortaklığın daha doğarken diğer ortaklıkların hukukan sahip oldukları veya olabi

lecekleri bütün imkânlarla mücehhez bulunması lâzımdır. Bu itibarla kurulacak ortaklık icabına 
göre petrolün aranmasından satışına ve tevziine kadar bütün safhalariyle iştigal edebilmek im
kân ve kabiliyetine malik bulunmalıdır. Ortaklığın bu durumunun, halen petrol ve mahsulleri
nin yalnız alım, satım ve tevziini yapan Petrol Ofisin faaliyetlerine devama mâni teşkil etmiye-
eeği bedihidir. 

Ayrıca bir petrol ortaklığının, petrol ameliyelerinin riskli safhalarını üzerine alıp kazançlı 
safhalarının tamamından veya bir kısmından menedilmesi işin icaplariyle telif olunamaz. 

Maddenin 2 nei fıkrası, ortaklığın faaliyet mevzuları dâhilinde çalışan diğer ortaklıklarla bir
likte yeni işlere '• girebilmesi maksadiyle konulmuştur. 

Madde 3 : Keşfedilmiş bulunan Raman, Garzan ve havalisinde petrol yataklarına şimdiye ka
dar 30 milyon lira civarında bir masraf yapılmış, rafineri tesisleri için 1954 Bütçesine konulanla 
birlikte 55 milyon liralık ödenek alınmıştır. Bu 55 milyon lira Batman Rafinerisine yatırılacak
tır. Rafinerinin tamamlanması ve fonksiyonu icabı yeni aramalar için ortaklığın bir miktar daha 
para harcaması mümkün olabilecektir. Bu hususlar göz önünde tutularak ortaklık sermayesi 
«150» milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

Ancak, işlerin ilerdeki inkişafı karşısında gerektiği takdirde, şirketler umumi ahkâmına uy
gunluğu itibariyle, sermayeı-in Heyeti Umumiye karariyle artırılması hakkında bu maddeye bir 
fıkra ilâve edilmiştir. Maliye Vekâletinin bütçe ile gereken ödeneği ve dolayısiyle mezuniyeti is
tihsal etmedikçe ortaklık Umumi Heyetinin sermaye tezyidine karar veremiyeceği izahtan vares
tedir. 

Madde 4 : Ortaklık sermayesinin % 51 inin Hazineye ve % 49 unun hususi sektöre ait bulun
ması sebepleri yukarda umumi kısımda arz olunmuştur. Ancak hususi teşebbüs erbabının bu ku
ruluşla matlup şekilde alâkalanmaması ihtimaline karşı (B) grupu hisse senetlerinin de Hazinece 
t&ahhüdedilmesi imknıu sağlanmıştır. 

Madde 5 : Bu madde ile (A) grupu hisse senetlerinin de lüzumu halinde İktisadi Devlet Te
şekküllerine intikaline imkân verilmiştir. 

Madde 6 : Bu maddede, hususi sektörü ortaklığa iştirake teşvik için (B) grupu hisse senet
lerine ilk devresinde muayyen bir temettü garantisi verilmesi derpiş olunmuştur. 

Hazine, ortaklığın kuruluşu tarihinden itibaren beş yıl müddetle, ortaklığın kârı kâfi gelme
diği takdirde, (B) grupu hisse senetleri sahiplerine, hisse senetlerinin ödenmiş miktarının % 6 
sına kadar kâr tevziini mümkün kılmak üzere ortaklığa avans verecek ve fakat bu avanslar 
ortaklığın mütaakıp yıllar kârı müsait bulunduğu takdirde Hazineye iade olunacaktır.. 

7 nci madde ortaklığa devredilecek kıymetleri tadat etmekte; 8 nci madde devirden müte
vellit taahhüt hak ve vecibelerin ifa ve tatbikatının ortaklıkça yapılması iktiza ettiğini belirt
mekte ; 9 ncu madde devir heyetini tesbit ile devir müddetini tâyin eylemektedir. 10 ncu madde, 
P-etrol Kanunu hükümlerine tevfikan gelirden ayrılabilecek tükenme payının tahsis cihetini tas
rih etmektedir. 

11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nci maddeler, kârın tevzi şekline, umumi heyetin terekküp tarzına, 
Umnm Müdürün tâyin şekline, İdare Meclisinin sureti teşkiline ve murakıpların ne suretle seçi
leceğine mütedair bulunmaktadır. 

17 nci madde ortaklığın mümasil şirketlerdeki • seyyaliyete sahip kılınmasını temin maksadiy
le konulmuştur. 

18 ve 19 ncu maddeler, kanunun neşri tarihinde yürürlüğe gireceğini ve Vekiller Heyeti ta
rafından yürütüleceğini tessbit etmiştir-, '• : . . • . 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 1/97 
Karar No. 6 

4 . III . 1954 

Yüksek Reisliğe 

(Yurt Petrolleri Anonim Ortaklığı kanun 
tasarısı) komisyonumuza havale edilmiş olmak
la, Hükümet temsilcileri hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu ve aşağıki 
şekilde sonuçlandırıldı. 

Komisyonumuzca daha evvel müzakere ve 
kabul edilmiş bulunan Petrol Kanunu tasarı
sının bâzı hükümleri böyle bir kurumun ku
rulmasını esasen derpiş ettiğinden, kanunun 
tüıaü ittifakla kabul edilerek maddelerin mü
zakeresine geçildi.. 

1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeler esasa taallûk 
etmiyen değişikliklerle veya aynen kabul edil
di. 

Hususi eşhasa tahsis edilmiş bulunan B 
grupu hisse senetlerinin ödenmiş kısımlarına, 
5 sene müddetle ve Maliye Vekâletince % 6 
kâr garantisi vermeyi istihdaf eden 6 ncı mad
de, daha vaçıh bir şekle konuldu. 

7 nci madde bir kelime değişikliği ile, 8 
nci madde aynen kabul edildi. 

9 ncu madde hükümlerinin istihdaf ettiği 
maksatlar muvakkat mahiyette olduğundan 
madde metinden çıkarıldı. 

10 ncu madde 9 numarayı aldı ve bu mad
denin ilk hükmünü takibeden kısım metinden 
çıkarıldı. 

11 ve 12 nci maddeler 10 ve 11 nci madde
ler şeklinde aynen kabul edildi. 

12 numarayı alan 13 ncü maddedeki «İşlet
meler Vekâleti» ibaresi «İşletmeler Vekili» iba
resiyle değiştirildi. 

13 numarayı alan 14 ncü maddede B grupu 
hisse esenetleri sahiplerine idare meclisinde iki 
üyelik verilmesi teklif olunmaktadır. Bu mikta

rı hususi sermayenin ortaklıktaki hissesiyle mü
tenasip bulmıyan Komisyonumuz üçe çıkarmış 
ve Maliye Vekâletine ait iki üyeliği bire indir
miştir. 

14, 15, 16 numaraları alan 15, 16 ve 17 nci 
maddeler esasa müessir olmıyan değişikliklerle 
kabul edildi. 

Tasarının 9 ncu maddesi hükümleriyle istih
daf edilen maksatları teminen, tasarıya bir mu
vakkat madde eklendi. 

18 ve 19 ncu maddeler 17 ve 18 nci maddeler 
olarak aynen kabul edildi. 

Tasarının öncelik ve ivedilikle müzakeresi 
hususunda Umumi Heyete teklifte bulunulması
na karar verildi. 

Gerekli muamelelerin icrası için Yüksek Re
isliğe arz olunur. 
Muvakkat Encümen 

Reisi Mazbata muharriri 
Bursa Kocaeli 

H. Şaman E. Alican 
Kâtip 
Giresun Ankara 

H. Bozbağ M. Ete 
İmzada bulunamadı 

Aydın " Diyarbakır 
N. Geveci M; R. Bucak 
Gazianteb Erzurum 

Söz hakkım mahfuz 8. Erduman 
E. Cenani 

Kocaeli Tokad 
L. Tokoğlu H. ökeren 

Malatya Sivas 
Söz hakkım mahfuz N. Ertürk 

H. Fırat 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yurt Petrolleri Anonim Ortaklığı kanun lâyihası 

MADDE 1. — « Yurt Petrolleri Anonim Or
taklığı » adı ile bu kanunla hususi hukuk hüküm
lerine tâbi olmak üzere bir anonim ortaklığı 
kurmak için Vekiller Heyetine yetki verilmiş
tir. 

Ortaklığın müessis hissedarları tarafından 
bu kanun hükümleriyle Ticaret Kanununun işbu 
kanuna aykırı olmryan hükümleri ve Petrol Ka
nunu hükümleri dâhilinde tanzim edilecek esas 
mukavelenamesi usulü dairesinde tasdik, tescil 
ve ilân ettirilir. 

MADDE 2. — Petrol Anonim Ortaklığının 
iştigal mevzuu : 

a) Petrol Kanunu hükümleri dâhilinde 
Türkiye'de petrol ameliyelerini ve ica
bında petrol ve petrol mahsullerinin alıan, satım 
ve tevziini yapmak ve faaliyet mevzuuna dâhil 
işler için her türlü ticari muamelelere girişmek; 

b) Faaliyetle ilgili olmak üzere ticaret 
şirketleri kurabilmek, Türkiye'de ve yabancı 
memleketlerde kurulmuş bu nevi şirketlere işti
rak edebilmektir. 

MADDE 3. — Ortaklığın esas1 sermayesi be
heri (1 000) lira kıymetinde (150 000) aded his
seye ayrılmış olarak (150 000 000) Türk lirası
dır. 

Yukanki fıkrada yazılı sermaye umumi he
yet karariyle artırılabilir. 

MADDE 4. — Hisseler (A) ve (B) grupları
na ayrılmış olup bunlardan; 

(A) Grupu esas sermayenin % 51 ini; 
(B) Grupu esas sermayenin % 49 unu teş

kil eder. 
(A) Grupu hisseleri münhasıran Hazineye 

tahsid edilmiştir. 
(R) Grupu hisseleri hakiki ve hükmi şahıs

lara tahsis olunabilir. 
Şu kadar ki, Ortaklığın kuruluşunda Hazine 

(B) grupu hisselerinden bir kısmını taahhüt 
edebilir. 

MADDE 5. — (A) grupu hisse senetlerinin 
(tamamı nama., (B) grupu hisse senetlerinin ta
mamı hâmiline yazılıdır. 

((A) grupu hisse senetlerinin Devlet Ekono
mi Kuruanlariyle diğer Devlet kurumları ve 

4 -
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Yurt Petrolleri Anonim Ortakhğı kanun lâyihası 

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

MADDE 2. — Ortaklığın iştigal mevzuu : 
a) Petrol Kanunu hükümleri dâhilinde Tür

kiye'de petrol ameliyelerini ve icabında petrol 
ve petrol mahsullerinin alım, satım ve tevziini 
yapmak ve faaliyet mevzuuna dâhil işler için her 
türlü ticari muamelelere girişmek, 

b) Faaliyetiyle ilgili olmak üzere ticaret 
şirketleri kurabilmek, Türkiye'de ve yabancı 
memleketlerde kurulmuş bu nevi şirketlere iş
tirak edebilmektir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — (A) grupu hisse senetlerinin 
tamamı nama, (B) grupu hisse senetlerinin ta
mamı hâmiline muharrerdir. 

(A) grupu hisse senetlerinin devlet ekono
mi kurumlariyie diğer devlet kurumları ve mii-

( S. Sayısı : 200) 
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müesseselerine satış, devir ve temliki caizdir. ı 
(B) grupu hisse senetlerinin isteklisi çıktığı 

takdirde Hazine taahhüt ettiği veya taahhüdü
nü ifa ettiği kısımları satabilir. 

(MADDE 6. — Ortaklığın elde ettiği s£fi kâr 
(B) grupu hisse senetleri sahiplerine ödenmiş 
sermayelerinin senede % 6 sı nispetinde kâr 
dağıtılmasına müsait olmadığı takdirde Maliye 
Vekâleti hu kâr noksanını ortaklığın kuruluş 
tarihinden itibaren beş yıl müddetle ikmale yet
kilidir. 

Bu kâr noksanları Hazinece ortaklığa avans 
olarak ödenir. Ortaklık bu avansları kanuni 

. ihtiyatlar ve ödenmiş sermayenin % 6 sı çıktık
tan sonra safi kâr Ibakıyesi ile Hazineye iade 
eder. 

IMADDE 7. — Ortaklığın kuruluşunda Hazi
ne tarafından taahhüt edilen hisselere karşılık 
olarak : 

1. iMaden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
fiilen bulduğu petrollü arazi ile bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte soıîdajlar yapmak 
suretiyle petrol aramakta bulunduğu sahalarda: 

a) Vücuda getirdiği her türlü tesisat ve 
sahip.bulunduğu gayrimenkuller ve buralarda
ki mevcudat ve enstitüye ait sair haklar; 

!b) Enstitüce yapılmış, bilcümle arama mas-
raflariyle inkişaf ve istihsal sondajları açma 
masrafları, [petrol bulunmadığı takdirde Ada
na (Hocalı) sahasında yapılan arama masraf
ları hariçtir.] 

2. (BatmanMa kurulmakta olan rafineri 
için Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü bütçe
lerine konmuş bulunan ödeneklerden yapılan 
sarfiyatla ilktisabedilmis olan bilcümle haklar 
ve menkul ve gayrimenkul mallarla tesisat ve 
'bakiye tahsisat. 

3. Kurulmakta olan batman rafinerisi için 
işletmeler Vekâleti Bütçesine 1954 yılı içinde 
vaz'edilecek ödenek; 

Ortaklığa devredilir. 

MADDE 8. — Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsünün petrol aramaları, inkişaf ve istihsal 
sondajları dolayısiyle girişmiş olduğu taahhüt
lerle rafineri tesisi ile ilgili olarak aktedilmiş 
mukavelelerden mütevellit hak ve vecibelerin 
ifa ve tatbikini ortaklık deruhde eder. | 

( S . Sayış: 
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esseselerine satış, devir ve temliki caizdir. 
(B) grupu hisse senetlerinin isteklisi çıktı

ğı takdirde Hazine taahhüdettiği veya tahhü-
dünü ifa ettiği kısımları satabilir. 

MADDE '6. — Ortaklığın elde ettiği safi 
kâr (B) grupu hisse senetleri sahiplerine öden
miş sermayelerinin senede % 6 sı nispetinde 
kâr dağıtılmasına müsait olmadığı takdirde Ma
liye Vekâleti kâr noksanını ortaklığın kuruluş 
tarihinden itibaren beş yıl müddetle ikmal eder. 

Bu kâr noksanları Hazinece Ortaklığa avans 
olarak ödenir. Ortaklık bu avansları kanuni ih
tiyatlar ve ödenmiş sermayenin % 6 sı çıktık
tan sonra safi kâr bakiyesi ile Hazineye iade 
eder. 

MADDE 7. — Ortaklığın kuruluşunda Hazi
ne tarafından taahhüdedilen hisselere karşılık 
olarak : 

1. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
fiilen bulduğu petrollü arazi ile bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte sondajlar yapmak su
retiyle petrol aramkta bulunduğu sahalarda : 

a) Vücuda getirdiği her türlü tesisat ve 
sahip bulunduğu gayrimenkuller ve buralarda
ki mevcudat ve enstitüye ait sair haklar, 

b) Enstitüce yapılmış bilcümle arama mas-
raflariyle inkişaf ve istihsal sondajları açma 
masrafları. [Petrol bulunmadığı takdirde Ada
na (Hocalı) sahasında yapılan arama masrafları 
hariçtir.] 

2. Batman'da kurulmakta olan Rafineri 
için Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü bütçe
lerine konmuş bulunan ödeneklerden yapılan 
sarfiyatla iktisabedilmiş olan bilcümle haklar ve 
menkul ve gayrimenkul mallarla tesisat ve ba
kiye tahsisat. 

3. Kurulmakta olan Batman Rafinerisi için 
İşletmeler Vekâleti Bütçesine 1954 yılı için ko
nulan ödenek, 

Ortaklığa devredilir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.. 

: 200) 
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MADDE 9. — Bu kanunun (7 nei madde
sinde yazılı kıymet, hak ve masrafların tesbit, 
takdir ve devir muameleleri, Maliye, İşletmeler 
vekâletleri, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
ve Ortaklık tarafından seçilecek birer üyeden 
müteşekkil komisyon marifetiyle ortaklığın te
şekkülünden itibaren en geç 90 gün içinde ya
pılır. 

Komisyon lüzumu kadar personel kullanabi
lir. Komisyonun ücret ve masraflariyle kulla
nacağı personelin ücret ve masrafları ortaklıkça 
kendi usullerine göre takdir ve tediye olunur. 

MADDE 10. — Petrol Kanunu hükümlerine 
tevfikan ayrılacak tükenme payı ortaklığın faa
liyet mevzularma tahsis edilir. Bunun ortaklık 
faaliyet mevzulanna tahsisinde umumi heyetçe 
bir fayda görülemezse tahsis ciheti yine umumi 
heyet karariyle tâyin edilir. 

Şu kadar ki, tükenme payının bir evvelki 
yıla ait kısmı ortaklığın faaliyet mevzularma 
tahsis edilmek üzere muhafaza edilir. 

MADDE 11. — Ortaklığın yıllık safi kârı I MADDE 10. — Hükümetin 11 nci maddesi 
şu suretle dağıtılır : aynen kabul edilmiştir. 

a) % 10 u ödenmiş sermaye tutarına va
rıncaya kadar âdi; 

b) % 5 i ödenmiş sermayenin % 25 ine 
varıncaya kadar fevkalâde ihtiyat akçesi olarak 
ayrılır. 

c) % 5 i esas mukavelenamede gösterile
cek şart ve esaslar dâhilinde idare meclisi baş
kan ve üyeleriyle genel müdür ve muavinlerine 
ve memur, hizmetli ve işçilerine aylık ücretleri 
nispetinde ikramiye olarak dağıtılır. 

d) Bakiye, beher hisseye, hisse nominal 
kıymetinin % 10 unu tecavüz etmemek üzere 
temettü olarak tevzi edildikten sonra geri ka
lan miktardan gelecek yıl için (B) grupu his
selerinin ödenmiş kısmının % 6 temettüüne kar
şılık tefrik edilerek bakiyenin yeni petrol ame
liyelerine tahsisi veya hissedarlara tevzii umu
mi heyet tarafından kararlaştırılmıştır. 

MADDE 12. — Umumi heyet hisse sahiple- MADDE 11. — Hükümetin 12 nci maddesi 
rinden kurulur. İster tamamen ister kısmen aynen kabul edilmiştir. 
Ödenmiş olsun her 50 hisseye sahip olanın veya 
bu miktar hisseyi-temsil edenin umumi heyette 
bir reyi vardır. 50 hisseden fazlaya sahip olan- | 

Muvakkat E. 

MADDE 9. — Petrol Kanunu hükümlerine 
tevfikan ayrılacak tükenme payı Ortaklığın fa
aliyet mevzularma tahsis edilir. 

( S. Sayısı : 200 ) 
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ların veya 50 hisseden fazlayı temsil edenlerin 
hiçbir itahdide tâbi olmaksızın beher 50 hisse 
için bir oy hakları vardır. 

MADDE 13. — Ortaklığın Umum Müdürü 
İşletmeler Vekâletinin teklifi üzerine Vekiller 
Heyetince tâyin olunur. 

MADDE 14. — îdare meclisi yedi kişiden 
terekktibeder. idare meclisinin iki âzası âdi 
umumî heyet toplantısında (B) grupu hisse sa
hipleri tarafından seçilir. Diğer dört azadan 
birisi işletmeler, birisi İktisat ve Ticaret ve 
ikisi Maliye vekâletlerinin teklifi üzerine Ve
killer Heyetince tâyin olunur. Umum Müdür 
idare meclisinin tabiî âzasıdır. İdare meclisi 
azalan üç yıllık bir devre için intihap ve tâyin 
olunurlar. Tekrar intihap ve tâyinleri caizdir. 

MADDE 15. — Anonim ortaklıkta iki mura
kıp bulunur. Umumi heyet toplantısında biri 
(A) grupu diğeri (B) grupu hisse senetleri sa
hipleri tarafından iki yıllık bir devre için in-
tihabeflilir. 

Murakıpların hak ve vazifeleri aynıdır. Mu
rakıplar Ticaret Kanununa göre kendilerine tev
di edilen işleri yaptıktan başka umumi heyetin 
tâyin edeceği şekilde ve muayyen fasılalarla 
raporlar verirler. 

MADDE 16. — Anonim Ortaklığın Umum 
Müdürü ile İcra Vekilleri Heyeti karariyle tâ
yin edilecek idare meclisi âzalarının ve murakıp
ların yüksek tahsil görmüş ve görevlerini 
muvaffakiyetle başarmak için gerekli meslekî, 
hukuki, malî, iktisadi ve teknik bilgi ve tecrü-

. be salnbi olmaları şarttır. 

MADDE 17. — Anonim ortaklık ve bunun 
kuracağı ortaklıklar 1050, 2490, 3460 ve 3611 
sayılı kanunlarla ek ve tadillerine ve Divanı 
Muhasebatın murakabesine tâbi olmadığı gibi 
memut ve müstahdemleri de 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlarla ek ve tadilleri hükümlerine tâbi de-
ğUdir. 

(S. 
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MADDE 12. — Ortaklığın umum müdürü İş
letmeler Vekilinin teklifi üzerine Vekiller Heye
tince tâyin olunur. 

MADDE 13. — İdare meclisi yedi kişiden te-
rekkübeder. İdare meclisinin üç âzası âdi umu
mi heyet toplantısında (B) grup a hisse sahip
leri tarafından seçilir. Diğer üç âzası İşletme
ler, Ekonomi ve Ticaret ve Maliye vekillerinin 
teklifi üzerine Vekiller Heyetince tâyin olunur. 
Umum müdür idare meclisinin tabiî âzasıdır. 
İdare Meclisi azaları üç yıllık bir devre için in
tihap ve tâyin olunurlar. Tekrar intihap ve tâ
yinleri caizdir. 

MADDE 14. — Ortaklıkta iki murakıp bulu
nur. Murakıpler umumi Heyet toplantısında 
biri (A) grupu diğeri (B) grupu hisse senetleri 
sahipleri tarafından iki yıllık bir devre için in
tihap edilir. Murakıplerin hak ve vazifeleri ay
nıdır. Murakıpler Ticaret Kanununa göre ifa-
siyle mükellef bulundukları işleri yaptıktan 
başka umumi heyetin tâyin edeceği şekilde ve 
muayyen fasılalarla raporlar verirler. 

MADDE 15. — Ortaklığın umum müdürü ile 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle tâyin edilecek 
idare meclisi âzalarının ve murakibin yüksek 
tahsil görmüş ve görevlerini muvaffakiyetle 
başarmak için gerekli mesleki, hukuki, malî, ik
tisadi ve teknik bilgi ve tecrübe sahibi olmaları 
şarttır. 

MADDE 16. — Ortaklık ve bunun kuracağı 
ortaklıklar 1050, 2490, 3460 ve 3611 sayılı ka
nunlarla ek ve tadillerine ve Divanı Muhaseba
tın murakabesine tâbi olmadığı gibi memur ve 
müstahdemleri de 3656, 3659 ve 6245 sayılı ka
nunlarla ek ve tadilleri hükümlerine tâbi değil
dir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun (7) nci 
maddesinde yazılı kıymet, hak ve masrafların 
tesbit, takdir ve devir muameleleri, Maliye, İş
letmeler vekâletleri, Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü ve Ortaklık tarafından seçilecek birer 

a : 200) 
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MADDE 18. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 19. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 
Dışişleri Vekili 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Vekili 

R. S. Burçak 
Eko. ve Ticaret Vekili 

F. Çelikbaş 
G. ve leke! Vekili 

E. Kalafat 
Ulaştırma Vekili 

Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

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

I arım Vekili 
İV*, ökmen 

Çalışma Vekili 
TL Eritmen 

Muvakkat E. 

üyeden müteşekkil komisyon marifetiyle Ortak
lığın teşekkülünden itibaren en geç 90 gün için
de yapılır. 

Komisyon lüzumu kadar personel kullanabi
lir. Komisyonun ücret ve masraf] ariyle kulla
nacağı personelin ücret ve masrafları Ortaklıkça 
takdir ve tediye olunur. 

MADDE 17. — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanunu icra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

işletmeler Vekili 
S. Ytrcalı 

( S. Sayısı : 200 ) 



S. SAYISI : 204 
Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkında ka

nun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası (1 /767) 

T. C. 
Başvekâlet 15 . II . 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Bayı : 71-2737, 6/350 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkında Adalet Vekâletince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince 13 . II . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LAYİHASI 

Hürriyetler nizamı olan demokrasinin, yurdumuza, getirdiği en esaslı değişikliklerden biri de, 
topluluğu teşkil ve terkip eden vatandaşların hürriyetlerini, kanun dairesinde ve başkalarının hak 
ve hürriyetine tecavüz etmemek «artiyle, 1 ullabilmeleri ve hür olmanın haysiyet ve şere
fiyle yaşamak imkânını elde etmiş bulunmalarıdır. 

Tabiî haklarımızdan mâdut bulunan hürriyetlerimizin hududunu, başkalarının hürriyetinin 
hududu ta-kyidetmetsi itibariyle fert olarak, c< miyet olarak hakkımız bulunan hürriyetleri an
cak oilara riayet eylemek ve saygı göstermek suretiyle mahfuz tutmak mümkündür. 

Bütün demokratik idarelerde, hürriyetlerin kullanılmasının yanlış istikametlere sürüklenmesi
ne mâni olmak ve bunları her nevi taaddi ve tecavüzlere karşı masun ve mahfuz bulunurmak 
maksafliyle kanuni tedbirler alınmış, başka bir tâbirle hürriyetlerin nizamı tesis edilmiştir. 

Vatandaşlarımızın sahip oldukları fikir, söz, neşir hatk ve hürriyetleri Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu ile mutlak teminat altına alınmış ve bu hürriyetlerin istimaline vasıta olan matbuatın kanun 
dairesinde serbestisi yine Teşkilâtı Esasiye Kanununda Kabul edilmek suretiyle Matbuat hürriye
tinin ete hududu tâyin edilmiş bulunmaktadır. Çünkü; hududu tâyin edilmiyen bir hürriyetin ta
savvuruna ve hüsnü istimaline imkân olmadığı gibi hürriyetlerin kötüye kullanılmasının da fert 
ve cemiyet aleyhine büyük zararlar ve tehlikeli neticeler tevlidedeceği ve hattâ bizzat hürriyeti teh-
didedetek yok edeceği açık bir hakikattir., 

Matibuat hürriyeti nizam altına alınmadığı takdirde bir taraftan bu hürriyetin suiistimal edilerek 
muhtelif şekil ve tarzlarda şeref ve haysiyetlere tecavüz edilmesi, her neviden şantajlar yapılması 
yani bjı hürriyetin kullanılması zımnında diğer vatandaşların hürriyetlerine tecavüzlerde bulu
nulması diğer taraftan yalan haber veya havadis neşri suretiyle yalnız âmmenin huzur ve sükûnu
nun bozulması değil Devletin yüksek menfaatlerinin haleldar edilmesi ve hattâ emniyet ve bekası
nın dahi tehlikelere mâruz bırakılması gilbi asla tecvizine imkân olmıyan hallerle cemiyet ıstıra
ba sevk; edilmiş olur. 

Matibuat hürriyeti hiç şüpHıe yok ki, vatandaşın tefekkür hürriyetini, tenkid hakkını ve umu
miyetle! siyasi haklarını kullanması ve âmme murakabesinin işliyebilmesı ve haberleşmenin te
mini maksatlarına dayanmaktadır. 
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Binaenaleyh bu hürriyetlerin kullanılmasında kanun razılarının tesbit ettikleri maksat içinde 

kalmak ve bu hürriyetlerin suiistimali ile matbuatı 'bir taaddî vasıtası haline getirmemek, vicdan
larda korku ve endişe yaratmamak ve nihayet âmmenin menfaatini, huzur ve sükûnunu, emni
yet ve selâmetini ihlâl etmemek husularmın arz ettiği ehemmiyet izahtan varestedir. 

'Matbuat rejimlerinin bütün memleketlerde türlü safhalar geçirmiş olduğunu ve nihayet de
mokratik memleketlerin mevzuatında arz ve izahına çalıştığımız prensiplerin mahfuz bulundu
rulması için hüküm ve müeyyideler konulmuş, bulunduğunu sathi tetkiklerle dahi derhal ortaya 
koymak mümkündür. Demokratik memleketler ezcümle Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya ve 
îsveç gibi devletler neşir hürriyetinin suiistimalini önlemek ve bu suretle esasta hakiki neşir hür
riyetini himaye ve muhafaza etmek maksadiyle lüzumlu tedbirleri ve müeyyideleri çoktan kabul 
etmiş ve hattâ bu mevzuda hususi kanunlar dahi tedvin eylemiş bulunmaktadır. 

Vaziyeti daha iyi tebarüz ettirebilmek maksadiyle îsveç Matbuat Kanununun mucip sebeple
rinden bir kısmını aynen kendi esbabı mucibemize dercetmeyi faydalı görüyoruz : «Mat'buat hür
riyetinden maksat, evvelâ, her îsveç vatandaşının, Matbuat Kanununda derpiş olunmadığı halde 
âmme makamları tarafından önceden çıkarılabilecek mânilere bakmıyarak neşriyatta buluna
bilmesi, saniyen, bu neşriyatın muhtevası dolayısiyle, salahiyetli mahkemelere cel'bedilmesi ve 
âmmenin haberleşmesine mâni olmaksızın umumi huzur ve sükûnu sağlamak maksadiyle tedvin 
edilmiş mevzuata muhalif neşriyatta bulunulduğu takdirde ancak cezalandırılabilecekleri temi
natının vaz'ıdır. 

Böylece tesbit olunan gayeyi nazarı itibara alan bizler, her şahsa ;aşağıda sarahaten yazılı 
bulunan hükümlere (îsveç Matbuat Kanunu hükümleri) riayet eylemek ve saygı göstermek ve 
diğer mer'i mevzuata muhalefet eylememek ve Devletin dahilî sükûnu ile harici emniyetini ve 
Tanrıya, Hükümete, vatandaşlara, örf ve âdetlere borçlu olduğumuz mukaddes hürmeti göz önün
de bulundurmak şartiyle ister hususiyle kırallığa veya yabancı devletlere, ister hale ve maziye, 
ister yaşayan veya ölmüş olan kimselere, taallûk etsin ve hangi üslûp ve mahiyette yazılmış olur
sa olsun, her hangi bir mevzu üzerinde fikirlerini ifade etmek ve açıklamak hakkını tanıyoruz. 

Bu itibarla matbuat suçları hakkında hüküm vermekle mükellef bulunanlara, masumları mü
dafaa ve himaye vazifesini tahmil eden bizler, matbuat hürriyetini, medeni bir cemiyetin ve her 
vatandaşın hak ve hürriyetiyle kabili telif bir şekilde sağlamak maksadiyle aşağıdaki hüküm ve 
tedbirleri karar altına almış bulunuyoruz.» 

Hürriyet esasına dayanan idare tarzını henüz tatbika başlıyan memleketimizde ise, daha dik
katli ve basiretli hareket olunmasının bir içtimai zaruret teşkil ettiği aşikârdır. 

Halbuki, mer'i mevzuatımızın yukarda temas ve işaret ettiğimiz maksat ve icaplara cevap ve
rememekte olduğunu ifade etmek yerinde olur. Mevzuatımızda mevcut hükümlerin hâdiselere ve 
içtimai zaruretlere göre işlenmesi ve boşluklar varsa doldurulması, hürriyetlerimizin hususiyle 
hürriyet rejiminin halen ve âtiyen her türlü tehlikelerden masun bulundurulmasının en esaslı te
minatım teşkil eder. 

îşte bu maksatladır ki, (Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki kanun 
lâyihası) nı tanzim ederek Yüksek Meclise takdim etmiş bulunuyoruz. 

Neşir hürriyetinin vasıtası olan matbuatın tâbi olduğu hüküm ve müeyyidelere keza bir neşir 
vasıtası olduğu muhakkak bulunan radyonun ithal edilmemesi doğru olamıyacağmdan radyo va-
sıtasiyle yapılan neşriyatta bu lâyiha hükümleri e tâbi kılınmıştır. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi, matbuat vasıtasiyle ve her ne suretle olursa olsun tecavüz, 
hakaret tehdit ve isnatların yahut şahsiyata yer veren neşriyatın ve teşhirlerin önlenmesini istih
daf etmektedir. 

Maddede cürmün kimler aleyhine işlenebileceği iltizamen tadat edilmemiştir. Böylece cürme 
fiilen mâruz kalanlar istisnasız olarak himaye edilmiş bulunmaktadır. 

Ezcümle, resmî sıfatı haiz olan memurlar, adlî, siyasi veya askerî heyetler, hakiki veya hükmi 
şahıslar gibi varlıklar ve mevcudiyetler cürmün mağduru olabileceklerdir. 

Matbuat vasıtasiyle, her ne suretle olursa olsun namus, şeref veya haysiyete tecavüz edilmesi 
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veya! hakarette bulunulması veya itibar kıracak veya şöhret veya servete zarar verebilecek bir hu-
susui. isnadedilmesi yahut rıza hilâfına hususi veya ailevi ahvalin teşhiri yahut bu yolda hakaret 
veya) tecavüzde, isnatta veya teşhirde bulunulacağından bahisle tehditte bulunulması halleri 
memnu olup bu nevi hareketleri matbuat vasıtasiyle yani Basın Kanunumuzun derpiş eylediği 
neşir; vasıtalarından ve şekillerinden her hangi biriyle işliyenler altı aydan üç seneye kadar hapis 
ve bjn liradan on bin liraya kadar ağır para cezasiyle mahkûm edileceklerdir. Bu cürümlerden 
her hangi birinin işlenmesi halinde fail, hapis ve ağır para cezasiyle cezalandırılacaktır. 

Haddede tecavüz, hakaret, isnat, teşhir ve tehdit tahdidi mânada alınmamış bilâkis (her ne su
retle! olursa olsun) kaydının vaz'ı suretiyle bu efalin sarih veya zımnî bütün şekilleri kasdolunduğu 
ifadej edilmiştir. Bu itibarla Türk Ceza Kanununun 192 nci maddesinde yer bulan ve şantaj diye 
tevsim edilen tehdidin dahi, menfaat unsuru aranmaksızın, maddenin 4 numaralı bendinin şümulü 
dahilinde mütalâası icabedecektir. 

Sim fıkra hükmü, kanuni mahiyette bir şiddet sebebidir. Bu maddede yazılı olan cürümler res
mî sifatı haiz olanlar aleyhinde sjfat veya hizmetlerinden dolayı işlendiğinde ceza, mağdurun sıfatı 
ile i|a ettiği vazifenin mahiyeti ve ehemmiyeti, cürmün ağırlığı ve tesir derecesi nazara alınarak, 
üçte ibirden yarıya kadar artırılarak hüküm olunacaktır. 

ikinci madde, birinci maddede yazılı olan cürümlerin Cumhuriyet Müddeiumumiliklerince 
re'sejı takibedilebileceğini âmir bulunmakta ve bu suretle adalet cihazını harekete getirmek im
kânımı her hangi bir sebeple bulamamış olanların hukukunu teminat, altına almakla beraber, aynı 
zamajnda, takibata geçilmemesi suretiyle çirkin ve tahripkâr neşriyatın devam ettirilmesinde gizli 
ve g^yrhneşru menfaatler uman suiniyet erbabının da bu kötü maksatlarının bertaraf edilmesini 
istihdaf eylemektedir. Artık hukuku âmme dâvasının tahrik ve ikamesi için lüzumlu olan yazılı 
muvafakat, mezuniyet veya şikâyetname gibi mütekaddim dâva şartlarının mevcudiyeti aranmak
sızın j takibat Cumhuriyet Müddeiumumiliklerince re'sen yapılacaktır. Bu sayede hem mağdurlarım 
ve h^m de cürmün işlenmesiyle huzur ve sükûnu bozulmuş olan cemiyetin hak ve hukuku korun
muş (olacaktır. 

îkinci maddenin son fıkrası hükmü; re'sen takip usulüne istisna vez'etmektedir. Bu istisna
ya gjîre, Türk Ceza Kanununun 158, 159, 164 ve 166 ncı maddeleri ahkâmı, arz ettikleri hususiyet 
göz ((nünde tutularak, re'sen takibin şümulü haricinde bırakılmış yani mezkûr maddelerde yazılı 
suçlardan dolayı takibat icrası, bugün olduğu gibi, izin ve muvafakata bağlı tutulmuştur. 

Layihanın üçüncü maddesi, Devletin siyasi veya malî itibarını sarsaöak veya âmmenin telâş 
ve heyecanını mucip olacak mahiyetteki yalan haber ve havadislerin veya bu mahiyetteki vesi-
kalaıiın neşrini meneylemekte ve bu gibi neşriyata tevessül edenler hakkında (1) .s'eneden (3) se
neye (kadar hapis* ve (bin) liradan (on bin) liraya kadar ağır para cezası derpiş etmektedir. 

Y^lan haber, havadis veya vesika neşrinin Devlet itibarını sarsmak veya âmmenin telâş ve 
heyecanını mucip olmak bakımlarından ne mühlik zararlar tevlidedeceği izahtan varestedir. 

Bjı maddeye göre, neşri menolunan haber, havadis veya vesikalar, Devletin siyasi veya 
malî j itibarını sarsacak veya âmmenin telâş ve heyecanını mucip olacak, huzurunu bozacak ma-
hiyetjteki yalan, yani hakikata aykırı ve sıhhattan âri olanlardır. Maddenin Devletin siyasi iti
barımdan maksudu memleketin iç ve dış siyasetiyle itibar ve prestişidir. Malî itibara gelince: 
bunuj da bütçeye, vergilere, Devlet borçlarına, tediye muvazenesine, para kıymetine hulâsa Dev
let hizmetlerini yaşatan bilcümle malî mevzulara şâmil olarak kabul etmek lâzımdır. 

MJaddenin meneylediği ikinci nevi yalan haber, havadis veya vesikaların, âmmenin telâş ve 
heyecanını mucip olup huzurunu yani içtimai sükûn ve nizamı bozacak mahiyette olması icap 
eder. j Burada âmmenin telâş ve heyecanını mucip olma keyfiyetini en geniş mânasiyle mütalâa 
eyleniek ve maddenin her hangi bir vatandaş topluluğunun huzur ve sükûn içinde çalışıp yaşa
masını ihlâle, telâş ve heyecan tevlidine veya huzur bozmaya müncer olabilecek yalan neşriyata 
şâmil] bulunduğunu tasrih etmek gerekir. 

MJaddenin tatbiki için, âmmenin telâş ve heyecana düşmesi, şart olmayıp yalan neşriyatın 
bu mjahiyeti haiz bulunması kâfidir. 
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Âmmenin telâş ve heyecanını mucip olacak mahiyetteki yalan haber, havadis veya vesika 
neşri veya nakli matbuat vasıtasiyle veya radyo ile yapıldığında failleri hakkında Türk Ceza 
Kanununun 161 nci maddesi değil, hususi bir hüküm olan lâyihanın 3 ncü maddesi uygulana
caktır. 

Yalan haber, havadis veya bu mahiyetteki vesikaların neşri veya nakli matbuat vasıtasiyle 
yahut radyo ile olmayıp da âdiyen ika edildiğinde tabiatiyle bu kere tadili talep olunan 
T. C. K. nun 161 nci maddesindeki muhaffef müeyyide tatbik edilecektir. 

Bu suretle mevzuatımızdaki hükümlerin ahenk ve irtibatı tesis edilerek cürüm ile ceza ara
sındaki nispeti âdile esasına da yer verilmiş bulunmaktadır. 

Kanun lâyihasının 4 ncü maddesi, birinci ve üçüncü maddelerde yazılı cürümlerin tekerrü
rü halinde cezaların bir misli artırılarak hükmedileceğim âmir bulunmaktadır.. Maddenin tatbi-
kında Türk Ceza Kanununun tekerrüre mütedair olan 81 ve mütaakıp maddeleri hükümleri ta
biatiyle nazara alınacaktır. h * 

Lâyihanın beşinci maddesi, mevkute sahiplerine veya eezaen mesul edilemiyen hallerde (Ba
sın Kanunu madde 16 bent 4) naşire, inzibati mahiyette olmak üzere, bir para cezası tahmili su
retiyle mevzuatımızda yeni sayılabilecek bir hüküm vaz'eylemektedir. 

Mevkute veya gayrimevkutelerle işlenen suçlarda cezai mesuliyet Basın Kanunumuzun 16 
nci, hukuki-malî mesuliyet de 17 nci maddelerinde derpiş edilmiştir. Mevkutelerde sahip ce
zai mesuliyete iştirak ettirilmemiş, ancak hukuki-malî mesuliyeti kabul olunmuştur. Mevkute 
tarifine girmiyem basılmış eserlerle yani gayrdmevkut neşriyatla işlenen suçlarda ceza mesuliye
ti, failin (muharrir, müellif, mütercim..) belli olmadığı veya bu kimse aleyhinde Türk mahkeme
lerinde dâva açılamadığı veya kendisinin malûmatı yahut muvafakati haricinde neşriyatta bulu
nulduğu hallerde naşire terettübetmektedir. Bu şartlar altında cezai mesuliyeti kabul edilmiş 
olan naşire ayrıca hukuki mesuliyette (Basın Kanunu: Madde 17) tahmil edilmiştir. 

Mevkute veya gayrdmevikute neşrinden elde edilecek maddi veya mânevi kazançların hakiki 
müstefidi mevkute sahipleriyle naşirlerdir. 

Mevkutelerde sahibinin itma eylediği mesul müdürlerin arkasına gizlenerek onları sevk ve 
tahrik suretiyle kendisine büyük 'kârlar temin eden neşriyattan dolayı mesul addedilmemesi hak 
ve adalete hiçbir suretle uygun olmaz. 

Gayrimevkutelerde ise, eezai mesuliyetten kurtulmak için hakikatta nâşdr tarafından yayın
lanan matbualar üzerine itma edilmiş şahıslar muharrir, müellif veya mütercim olarak yazılmak
ta ve bu suretle naşirin cezai mesuliyetti fiilen imkânsız kılınmaktadır. 

Mevkute ve gayrimevkutelerde insiyatifî elinde bulunduran ve kanuna muhalif neşriyattan 
dolayı temin edilen maddi ve mânevi kazançlardan tamamiyle müstefit olan mevkute sahipleriy
le naşirlerin Basın Kanunundaki mesuliyetlerinden tamamiyle ayrı olmak ve bu mesuliyetler 
mahfuz kalmak şıartiyle inzibati mahiyette hir para cezası tehdidi altında bırakılmaları matibuat 
nizamının, fert ve âmme haklarının menfaati ve korunması bakımından lüzumlu ve zaruri ad
dedilmiş ve memleket realiteleri de bunu icabettirmiş bulunmaktadır. 

Aynı zamanda bu hüküm ile, sahip ve naşirin neşir hürriyetinin istimalinde daha dikkatli, iti
nalı ve tedbirli bulunmaları lüzumunun kanun vâzımca kendilerine bir vazife olarak tahmil olun
duğu ifade edilmektedir. 

Maddeye göre, lâyihada yazılı (birinci ve üçüncü maddeler) cürümlerden dolayı esas suç fa
illerinin mahkûmiyetleri halinde tâyin olunacak ağır para cezasının beş misli, hiçbir talep sepk 
etmeden mevkute sahibinden veya eezaen mesul edilemiyen hallerde naşirden tahsiline mahkemece 
esas hüküm ile birlikte karar verilecektir. Cürüm, mevkute tarifine girmiyen basılmış eserler
le işlendiğinde bu para cezasının tahsiline karar verebilmek için, naşirin Basın Kanununun 16 nci 
maddesinin 4 numaralı bendine tevfikan cezai takibata mâruz bulunmaması şarttır. 

Mesullerin, hakiki veya hükmi bir şehıs olması tefrik sebebi sayılmamıştır. 
Maddede derpiş edilen para cezası, âmme nev'inden veya tazminat kabilinden bir para cezası 

olmayıp inzibati mahiyettedir. İnzibati mahiyet ve karakter taşıyan bu para cezası, âmme ala-
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caklannın tahsil usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanunda yazılı usule tevfikan tahsil ve infaz 
edilecektir. 

Lâyihanın G ncı maddesiyle, 1 ve 3 ncü maddelerinde yazılı cürümlerin radyo yayınlariyle iş
lenmesi veya hariçte işlenip de radyoda nakledilmesi yani tekrar olunması menedilmiştir. 

Maddede, Basın Kanununun 16 ncı maddesinin birinci bendindeki müteselsil yahut birlikte 
mesuliyet sistemine müşabih bir mesuliyet sistemi kabul edilmiştir. 

Mesuliyet, faili asli ile birlikte cürmün radyo ile neşrini veya naklini temin etmek suretiyle 
suçun tekevvününe âmil olan vazifeli memura terettübetmektedir. 

Bu suretle lâyihanın birinci ve üçüncü maddelerinde yazılı cürümlerin radyo vasıtasiyle işlen
mesi veya nakledilmesi hallerinde hem fail ve hem de muhteviyatı cürüm olan hususların radyo ile 
neşrini veya naklini temin eden vazifeli memur cürme mürettep olan ceza ile tecziye edileceklerdir. 

Son fıkra hükmü ile maddenin tatbikatında Memurin Muhakematı Kanunu hükümlerinin cari ol-
mıyacağı esası kabul ve dolayısiyle adlî teminat ve murakabe tesis edilmiş bulunmaktadır. 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. %M. 
Adlîye Encümeni ' 4 . III . 1954 

Esas No. 1/767 
Karar No. 48 

Yüksek Reisliğe 

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak 
Vekiller Heyetince 13 . II . 1954 tarihinde Bü
yük Millet Meclisine sunulmasına karar veri
len (neşir yoliyle veya ralyo ile işlenecek bâzı 
cürümler) hakkındaki kanun lâyihası Başvekâ
letin 15 . I I . 1954 tarih ve 71/2737 sayılı ya-
zısiyle Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlı
ğına gönderilmiş ve Makamı Riyasetçe ince
lenmek üzere encümenimize havale edilmiş ol
duğundan Adalet Vekili ile Vekâlet temsilcile
ri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Neşir yoliyle veya radyo vasıtasiyle işlene
cek bâzı cürümlere verilmesi gereken cezalara 
ait mevzuatımızdaki boşlukları doldurmak ve 
gidermek maksadiyle hazırlanarak Yüksek 
Meclise sunulduğu anlaşılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibesinin tetkikmdan da keyfiyet an
laşılacağı veçhile başlıca aşağıda hulâsa edilen 
gerekçelere istinadettiği anlaşıldı, 

1. İçinde bulunduğumuz demokrasi re
jimi tam mânasiyle bir hürriyetler nizamıdır. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun vatandaşlara 
sağladığı tabiî haklardan madut olan hürriye
tin hududu nedir? Bu hudut Anayasamızın 68 nci. 
maddiesinde açıkça tarif ve tahdidedilmekte 

ve mezkûr madde aynen her Türk hür doğar. 
Hür yaşar. Hürriyet başkasına zarar vermiye-
cek her şeyi yapabilmektir. 

Tabiî haklardan olan hürriyetin herkes için 
amiri başkalarının hürriyeti sınırıdır. Bu sını
rı ancak kanun çizer, denilmektedir. Görülü
yor ki Anayasamızın vatandaşlarımıza sağladı
ğı hürriyet mutlak ve hudutsuz değildir. Bir 
vatandaşın hürriyet hakkının sınırı başkaları
nın hürriyetlerinin sınırı olarak tâyin ve tah-
didedilmiştir. Bu duruma göre yaşadığımız 
hürriyet nizamı içinde tabiî haklarımızdan 
olan hürriyet hakkımızı kullanırken başkaları
nın hürriyet, ve haklarına riayet etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Hürriyetlerimizi .kullanırken başkalarının 
haklarına riayet etmez ve saygı gösterımezs'e'k 
hürriyet haklarımızı suiistimal ve diğer vatan
daşların haklarına tecavüz etmiş oluruz. Bi-
zî'm hak ve hürriyetlerimiz nasıl Anayasamızın 
teminatı altında ise diğer vatandaşların da hak 
ve hürriyetleri aynı derecede teminat altrnda-
•dır. Yani »bir vatandaşın fikir, söz ve meşk 
hak ve hürriyetleri Teşkilâtı Esasiye Kanuniy
le ne dereceye kadar temin edilmişse diğer va
tandaşın haık ve hürriyetleri de aynı derecede 
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temin olunmuştur. Kanunun teminatı altına 
alınan hürriyetin sınırının tecavüz edilmesi ha
linde durum ne olacaktır? Bütün demokratik 
idarelerde hürriyetlerin kullanılmasının yanlış 
istikametlerle sürüklenmesine mâni olmak ve 
bunları her nevi taaddi ve tecavüzlere karşı 
masun ve mahfuz bulundurmak için tedbirler 
alınmış ve tou suretle hürriyetlerin nizamı teı-
sis edilmiştir. Günden güne gelişmekte olan 
demokrasimizde vatandaşların hak ve hürriyet
lerine tecavüz edilmemesinin temini için bizde 
de bu nizamın ıbir an evvel tesis edilmesi lâ-
zımgelir. 

2. Bahsi geçen hürriyetlerin istimaline va
sıta olan matbuatın kanun dairesinde serbest 
olduğu esası Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
77 nci maddesinde ayrıca 'kabul edilmiştir. 
Matbuatın ancak kanunun çerçevesi içinde 
serbest olduğunu tasrih etmek suretiyle mat
buat hürriyetinin hududunu sarih bir şekilde 
çizen mezkûr madde hükümleri matbuat hür
riyetinin de diğer hürriyetler gibi hudutsuz 
olmadığı açıkça göstermektedir. Esasen hudu
du tâyin edilmiyen bir hürriyetin tasavvuru
na ve hüsnü istimaline imkân yoktur. Hürri
yetlerin kötüye kullanılmasının fertler ve cemi
yet aleyhime büyük zararlar ve tehlikeli neti
celer doğurabileceği ve hattâ bizzat hürriyet
leri tehdit ve yok edebileceği hususu ise izah
tan müstağnidir. 

3. Basın hürriyeti nizam altına alınmadığı 
takdirde bir taraftan bu hürriyetin suiistimal 
edilerek muhtelif şekil ve tarzlarda şeref ve 
(haysiyetlere tecavüz edilmesi, her neviden şar> 
tajlar yamlması ve bu hürriyetin kullanılması 
sırasında diğer vatandaşları hürriyetlerine te
cavüz olunması diğer taraftan yalan haber 
veya havadis neşri suretiyle yalnız âmmenin hu
zur ve sükûnunun bozulması değil aynı zaman
da Devletin yüksek menfaatlerinin haleldar edil
mesi ve hattâ emniyet ve bakasmm dahi teh
likelere mâruz bırakılması gibi asla tecvizine 
imkân olmıyan haller tahaddüs edebilir. 

Vatandaşın tefekkür hürriyetini tenkid hak
kını ve umumiyetle siyasi haklarının kullanma
sı, âmme murakabesinin işletilebilmesi ve ha
berleşmenin temini maksadiyle kabul edilmiş 
olan matbuat hürriyetinin kullanılmasında vâ-
zıı kanunun tesbit ettiği maksat içinde kalmak 
bu hürriyetleri suiistimal ile bir taaddi vasıtası 

( S. Sa: 

haline getirmemek vicdanlarda korku ve endi
şe yaratmamak ve nihayet âmmenin menfaati 
huzur ve sükûnunu emniyet ve selâmetini ih
lâl etmemek icabeder. Bu sebepler dolayısiyle 
birçok demokratik memleketlerde ezcümle, 
Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, İsveç gibi 
devletlerde neşir hakkının kötüye kullanılması
nı önlemek maksadiyle lüzumlu tedbirler ve 
müeyyideler çoktan kabul edilmiştir. 

Hürriyet esasına dayanan idare tarzını he
nüz tatbike başlamış olan memleketimizde daha 
dikkatli ve basiretli hareket edilmesi lüzu
munun içtimai bir zaruret teşkil ettiği mey
danda iken mer'i mevzuatımız yukarda işaret 
edilen icap ve maksatlara cevap vermemektedir. 
Mevzuatımızdaki hükümlerin bunlara cevap ve
recek bir hale getirilmesi ve mevcut boşlukların 
doldurulması hürriyetlerimizin ve hürriyet reji
mimizin halen ve âtiyen her türlü tehlikelerden. 
masun bulundurulmasının en esaslı teminatını 
teşkil edecektir. 

4. Basın hürriyetinin vasıtası olan matbu
atın tâbi olduğu hüküm ve müeyyidelerde ke
za yeni bir neşir vasıtası olduğu muhakkak 
bulunan radyo vasıtası ile işlenen aynı mahi
yetteki cürümlere ait ceza ve müeyyidelerin bu 
tasarıdaki hükümler dairesinde hukuki bir 
nizama rabtedilmesi uygun görüldüğünden ka
nun tasarısının hazırlanarak Yüksek Meclise 
sunulduğu anlaşılmış ve zikri geçen mucip se
bepler encümenimizee de muvafık görüldüğün
den kabuliyle kanunun heyeti umumiyesinin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının heyeti umumiyesinin görüşülmesi 
sırasında söz alan iki üye tenkid hakkının mu
kaddes olduğunu ve Basın Yaliyle İşlenen Suç
lar hakkındaki mevzuatımız kâfi olup ayrıca 
hususi hükümler sevkına lüzum ve zaruret bu
lunmadığını ileri sürerek tasarının reddini is
temişlerdir. 

Ekseriyet teşkil eden diğer bir kısım üyeler 
de tenkid hakkı kadar devlet ve vatandaş hak
larının da mukaddes olduğunun tenkid hürriye
tinin basma başkalarının şeref ve haysiyetlerine 
tecavüz hakkını vermiyeceğini ve tenkidle tah
kirin birbirinden ayırd edilmesi icabedeceğini 
beyan ederek fert ve devleti şeref ve haysiyet
lerini koruyucu hükümleri ihtiva eden tasarının 
kabulünü teklif etmişlerdir. 

L : 204 ) 



— 7 — 
Encümenimizce yapılan uzun görüşmelerden 

sonra hazırlanan tasarının yerinde olduğu, ka
bule şayan bulunduğu netice ve kanaatine va
rılmıştır, çünkü; 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda matbuat için 
kabul edilmiş olan hürriyet bazılarınca zannedil
diği gibi hudutsuz değildir; Anayasamızda mat
buatın ancak kanun dairesinde serbest olduğu 
ıka-bul edilmiştir. Şu halde matbuat hürriyetinin 
hududunun kanun hükümleriyle çizilmesi lâzım-
gelir. Gerçi bu hudutlar halen mer'i bulunan 
Basın Kanuniyle çizilip tesbit edilmiştir. An
cak mevcut mevzuattımız son senelerde yurdu
muzda günden güne inkişaf ettiği memnuniyetle 
görülen basın yoliyle işlenen suçların müeyyide-
lendirilmesine ve suçların tecziyelerine kâfi 
değildir.Bu sahada kanunlarımızda doldurulması 
icabeden mütaaddit boşluklar mevcuttur. Bil
hassa namus, şeref ve haysiyetine uluorta teca
vüz edilmesi, başkalarına itibar kıracak, şöhret 
ve servetine zarar verecek hususlrm isnadedil-
mesi rıza hilâfına hususi ve ailevi ahvalin teşhir 
olunması gibi hakiki ve hükmi şahıslar aleyhine 
Basın yoliyle işlenen suçların faillerinin ceza
landırılması hususundaki mer'i mevzuatımız kâfi 
olmadığı gibi Devletin siyasi ve malî itibarını 
sarsacak veya âmmenin telâş ve heyecanını mu
cip olacak mahiyette yalan haber veya havadis 
neşri cürümleri hakkındaki müeyyideler de keza 
noksan bulunmaktadır. Diğer taraftan radyo 
vasıtasiyle işlenen cürümler için kanunlarımızda 
teczi edici hiçbir hüküm de mevcut değildir. Ne
şir vasıtalarından mahdut bulunan radyo ile iş
lenecek cürümlerin zarar ve tesirlerinin basın 
yoliyle işlenen cürümlerden daha az olmıyacağı 
şüphesizdir. Bu itibarla bu sahada mevcut boşlu
ğun da doldurulması icabetmektedir. îşte bu sebep
lere binaen lâyihanın Heyeti Umumiyenin kabu
lüne karar verilerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Birinci maddenin müzakeresi sırasında bâzı 
üyeler maddedeki namus, şeref ve haysiyet ve 
itibar tabirleriyle ifade edilen cürmün sarih 
olmadığını ve bu madde ile tecziye edilmek iste
nilen suçların vazıh ve mağdurlarının da ma
lûm bulunmadığını ileri sürerek birinci madde
deki tâbirlerle bunların taallûk ettikleri cürüm
lerin sarahaten tâyin ve tarif edilmelerini ta-
lebettikleri gibi diğer bir kısım üyeler de sözü 
geçen maddede yazılı cürümlerden dolayı mad

deye eklenecek bir fıkra ile suçluya hakikati 
maddenin ispatı hakkının tanınmasını teklif et
mişlerdir. 

Yapılan uzun görüşmeler neticesinde namus, 
şeref, haysiyet ve itibar gibi tâbirlerin hepsi
nin tarifleri yapılmış ve tatbikatta bilinen sa
rih kanun terimlerinden olmaları dolayısiyle 
bunların ayrıca tasarruflarının yapılması hak
kındaki talep yerinde görülmediği gibi madde
deki suçların mağdurlarının hakiki veya hük
mi şahıslar resmî sıfatı haiz olan memurlar, 
adlî, idari, siyasi ve askerî ve sair resmî sıfatı 
haiz heyetler olabileceğinin aşikâr olmasına ve 
maddede cürümlerin kimler aleyhine işlenebi
leceğinin tadadının tatbikatta bâzı mahzurlar 
tevlidedebileceğinin ve ezcümle tadadın hari
cinde kalan veya unutulan mağdurlara karşı 
işlenen cürümlerin cezasız kalması gibi tehlike
li bir netice karşısında kalınması ihtimalinin 
mevcut bulunmasına nazaran maddedeki cürüm
lerin mağdurlarının tasrihine mütaallik olan 
talep de keza şayanı kabul görülmediğinden ek
seriyetle reddedilmiştir. 

Maddenin görüşülmesi 'sırasında foir üye ta
rafından dördüncü bendindeki şantaj mahiye
tinde olan cünmün Türk Ceza Kanununun 192 
nci maddesinde sfâvk edilen Mkümile esasen 
'müeyyide altına alınmış olduğu ve bu itibarla 
bu fıkranın ayrıca kabulüne lüzum bulunmadı
ğı mütadâası ileri sürülarak dördüncü bejdim tiay-
yı teklif edilmişse de Türk Ceza Kanununun 
'bahsi geçen 192 nci maddesinde maddi bir 
'Menfaat temini için işlenen şantaj cürümlerinin 
faillerine verilecek cezaların tâyin edilmiş ol
ması, halbuki birinci maddeden çıkarılması is
tenilen 4 numaralı bende her hangi bir maddi 
•menfaat beklenmeksizin ika edilecek başka 
hir mahiyettekiler şantaj filinin tecziyesinin 
mevzubahis bulunması hasdbiyle ;bu bendin tay-
yma matuf talep gayrivârit görüldüğünden ke
za ret olunmuştur. Suçluya ispat hakkının 
tanınmasına dair olan talebe gelince bu mevzuu 
enine, boyuna uzun uzadiye mükerreren mü-
zaikere ve münakaşa eden encümenimizce ekse
riyetle şu neticeye varılmıştır. 

Bugün medeni milletlerin bir çoklarının ce
za kanunlarında hakaret fiillerinden dolayı 
mutlak surette suçluya ispat hakkı tanınma
mıştır. Türk Ceza Kanununun 481 nci madde
sinde ka'bul 'edilmiş olan prensip de ;budur, 
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maddenin bilhassa ilk fıkrasında bu hüküm 
açıkça gösterilmiş bulunduğu gibi resmî sıfatı 
haiz olanlar hakkında işlenmiş olan hakaret 
suçları için de mutlaık 'surette ispat, iddia ve 
talebin tetkik ve kalbul edilemiyeceği katî bir 
beyanla ifade ve tansis .edilmiş bulunmaktadır. 

îspat hakkındaki prensibin 481 nci maddede 
tesbit edilmiş bulunan şeklinin üç istisnası ise 
mezkûr maddede şartlara ve kayıtlara bağlı 
olarak gösterilmiş ve Türk Ceza Kanununun 
10 ncu maddesindeki kaide muvacehesinde bu 
lâyiha maddeleri arasına ispat, talep ve iddiası 
hakkında yeni bâzı hükümler ilâvesi de esasen 
lüzumsuz bulunmuştur. Nitekim istisnaların 
ikincisinde: isnat olunan fiil, bir suç mahiyetin
de bulunduğu ve bunu işliyen kimse hakkında 
takibata geçildiği takdirde hakikat maddenin 
mümkün olacağı tasrih edilmiş bulunduğu için 
maddeli hakaretlerde ispat imkânı tamamen 
münselip bulunmamıştır. 

Bununla beraber bu lâyihanın 2 nci madde
sinde Cumhuriyet müddeiumumisine re'sen 
dâva ikame edellilmek hakkının kabul edilmiş 
bulunmasını dahi maddeli hakaretlerde ispat 
talebinin kabul ve tetkik edilmesini terviç et
mek istiyen görüşü de tatmin edici mahiyette 
bulunmaktadır. 

481 nci maddedeki müstesniyatın birincisin-
deki memur kelimesi, bu kelimenin ifade ettiği 
mâna ve medlulünün şümulü muvacehesinde 
her hangi bir tereddüde mahal verilmiyecek ka
dar açıktır. 

Bâzı kimselerin zihinlerinde tereddüt husu
lüne sebebiyet verdiği anlaşılan hususi muha
keme ve tahkik usulü cümlesinin, maddenin 
kasit ve tazammun eylediği prensiple müterafik 
bir görüş ve anlayışla telif edilmesi iktiza eder. 
Bu takdirde de müphemiyetten bahse mahal 
yoktur. 

Kaldı ki : îsnat olunan bir fiil cürmü ile ha
karet edilen kimsenin dâva ikamesi halinde su
çu işliyen şahsın isnadettiği fiilî ispat, iddia ve 
talebinin nazara alınıp almmıyacağı hakkında
ki kaidenin Türk Ceza Kanununda esaslı bir 
prensip olarak yer almış ve mezkûr kanunun 
bâzı ahvale inhisar ettirdiği kabul ve âdemika-
bul hususları bu temel kaideye uygun bir tarzda 
mütalâa edilebilmek için 481 nci madde ile onun 
şümul ve hükmü içine girmiş ıbulunan bütün ce

za maddeleri kül halinde nazara alınmasındaki 
zaruret sebebiyle bu durumda bir tadil talebiy
le keyfiyetin hukuk esasları bakımından tetki-
kma imkân verecek kanuni şekle riayet olunma
sı icabetmekte bulunmuştur. 

Halbuki bu lâyihada ispat müessesesi için 
hiçbir hüküm sevk edilmediğine ve Mecl'is Komis
yonları Dahilî Nizamname hükümlerine göre 
yalnız kendilerine havale edilecek işleri görmek
le mükellef olup bunun dışına çıkamıya'cakları 
açık bir hakikat bulunduğu cihetle Dahilî Ni
zamname hükümlerinin cevaz verdiği bir husu
sun re'sen veya müzakere sırasında vukubula-
cak bir talep ile lâyihaya ilâvesinin mümkün 
olamıyacağı da ekseriyetle karar altına alınmış
tır. 

İkinci madde görüşüldüğü sırada söz alan 
azalar, takibi şahsi şikâyete bağlı suçların da 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğince re'sen takib-
«dilmesi hakkındaki hükme itiraz etmişlerdir. 
Filhakika takibi şahsi şikâyete bağlı olan bü
tün suçların mağdurun muvafakati alınmadan 
Cumhuriyet Müddeiumuımiliğince ne'sen takibe 
tâbi tutulması doğru ve prensip bakımından 
caiz değildir. Çünkü suçtan zarar gören mağ
dur bâzı ahvalde hususi ve ailevi ahvaline ta
allûk eden bir fiilin takip ve işaesini haklı 
olarak arzu etmiyebilir, Bununla beraber ikin
ci maddedeki cürümlerde re'sen takip esasının 
sureti mu'tlakada terkedilmesi de tatbikatta 
mahzurlu neticeler tevlidedebilir. Zira basın 
yolu ile işlenen Ibâzı suçlar vardır ki bunlardan 
mağdur kadar cemiyet de zarar görmektedir. 
Cemiyete de zarar veren ve umumi ahlâk üze
rine menfi tesirler icra eden bu gibi suçlara 
karşı Cumhuriyet müddeiumumilerinin lâkayıt 
kalmaları da âmme menfaatleri bakımından 
doğru olamayacağından Encümenimizce bu işin 
gerek şahısların ve gerekse cemiyetin menfaat
lerini telif eden ortalama bir sisteme bağlan
ması ve takibi şahsi şikâyete bağlı olan suçla-
rm Cumhuriyet müddeiumumilerince tahkika
ta başlanmazdan evvel mağdurun yazılı mu
vafakatinin alınması şartiyle re'sen takip edil
mesi «sası kabul ve ikinci madde bu esas daire
sinde yeniden formüle edilmiştir. 

Tatbikatta muaddel maddedeki (tahkikat) 
tâbirine dikkat edilmesi lâzımdır. Cumhuriyet 
müddeiumumilerinin (tahkikat) ve (takibat) 
tâbirlerinin delâlet ettikleri hukuki mânaları 
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göz önünde tutarak kanun hükümlerini hüsnü-
suretle tatbik edeceklerine bittabiî şüphe yok
tur. 

Re'sen takibi müstelzim olan suçlarla kanu
nen takibi izin, muvafakat, talep veya müraca
ata bağlı bulunan hakaret, sövme, tezlil, tezyif 
veya edep ve hürmete münafi hareket cürüm
leri hakkında Cumhuriyet müddeiumumileri ta
rafından mer'i mevzuat dairesinde doğrudan 
doğruya tahkikat ve takibat yapılabilmesi mad
denin son fıkrasında kabul edilmiştir. 

Takibi izin ve muvafakat alınmasına, talep 
veya müracaata bağlı olan ve Türk Ceza Kanu
nunun 158, 159, 164, 166 ve 273 ncü maddele
rinde yer alan Türklüğe, Reisicumhura, Büyük 
Millet Meclisinin ve Hükümetin mânevi şahsi
yetlerine hakaret gibi bâzı cürümlerden dolayı 
Cumhuriyet müddeiumumilerince izin veya mu
vafakat alındıktan ve takibata başlandıktan sonra 
muvafakat veya iznin geri alınması suretiyle açı
lan hukuk âmme dâvasının düşmesi mevzuuba-
his ölamıyacağmdan bu gibi suçlar hakkındaki 
kanuni hükümler kabul edilen son fıkra ile 
mahfuz tutulmuştur. 

Devletin siyasa veya malî itibarını sarsacak 
veya; âmmenin telâş ve heyecanını mucip ola
cak mahiyette yalan haber ve havadis veya 
bu mahiyetteki vesikaları neşredenlere verile
cek cezaları tesbit eden üçüncü maddenin gö
rüşülmesi sırasında söz alan azalar ismi geçen 
maddede kötü niyetle yalan haber ve havadis 
neşrinin cezalandırılmasının düşünüldüğünü ve 
Hükümetten geldiği gibi kabul edilmesi halin
de iyi niyetle ve sırf havadis vermek için ya
pılan heyecan verici neşriyattan dolayı da bâzı 
müdiri mesul ve yazarların, tecziye edilebile
ceklerini ileri sürerek metne (yalan haber ve
ya havadis neşri) cümlesinden evvel (bilerek) 
'kelimesinin ilâvesini teklif etmişlerdir. Ada
let Tekeli de bu teklife iştirak etmiştir. 

Encümende bu mevzuda yapılan, uzun tar
tışmışlardan sonra maddeye (bilerek) kelimesi
nin ilâvesine lüzum ve mahal bulunmadığı so
nucuna varılarak yapılan tektin*fin reddine ek
seriyetle karar verilmiştir. 

Encümenin bu sonuca varmasının sebepleri 
şunlardır : 

Ijir defa 5680 sayılı Basın Kanununun 16 ncı 
maddesinde verilen haber veya havadisin ya
lan olduğunu bilmiyerek neşreden mesul mü

dürün ademimesuliyeti esası zaten kabul -edü-
•mişjtıir. Yaşıyan bu hüküm maksadı temin et
mektedir. Saniyen maddeye (bilerek) kaydı
nın ilâvesi heyyine külfetti bakımından üa mah
zurlu ve tehlikelidir. Böyle bir kaydın metne 
ilâvesi maddeyi tatbikatta işlemez ve ölü bir 
hale getdreibilir. Çünkü hu kaydın maddeye 
ilâvesi halinde hakkında âmme dâvası açılan 
h'er suçlu tabiatiyle neşredilen haiber veya ha
vadisin yalan olduğunu bilmediğini iddia ede
cek ve buna karşı müddeiumumi suçlunun ha
vadisin yalan olduğunu d'spat mükellefiyeti kar
şısında kalacaktır. 

Âmmenin telâş ve heyecanını mucip olan bir 
halberi gazetede görerek derhal takibata geçen 
bir Cumhuriyet müddeiumumisinin suçlunun 
havadisin yalan olduğunu bilerek kötü niyetle 
neşrettiğini mukni delillerlie mahkemede ispat 
etmesine tatbikatta hemen hemen imkân yok
tur. 

Buna mukabil hüsnüniyet sahibi bulunan 
suçlu mahkemede haberin yalan olduğunu bil
miyerek neşrettiğini her zaman kolayca iddia ve 
ispat edebilir. 

Bu itibarla, mer'i mevzuat muvacehesinde 
maddeye (bilerek) kelimesinin ilâvesine lüzum 
görülmemiştir. 

Yine bu maddenin müzakeresi sırasında bâzı 
azalar lâyihada (1 000) liradan (10 000) liraya 
kadar olmak üzere tâyin edilen ağır para ce
zası miktarının işlenen cürmün mahiyet ve 
ehemmiyetine nazaran az olduğunu ileri süre
rek gerek asgari ve gerekse âzami hadlerin ço
ğaltılmasını teklif etmişlerdir. 

Görüşmeler sonunda : 
Yapılan bu teklifler işlenen cürme verilen 

ceza arasında bir nispeti adiyle bulunması hak
kındaki ceza prensipine uygun ve yerinde gö
rüldüğünden maddedeki ağır para cezasının as
gari haddinin 2 500 lira olarak değiştirilmesi ve 
âzami had için miktar tâyin edilmemesi suretiy
le fazlalaştırılması ekseriyetle kabul olunmuş
tur. 

Neşir yoliyle işlenecek cürümlerin tekerrü
rü halinde cezaların bir misli artırılarak hük-
medilmesini temin gayesini istihlaf eden kanu
nun 4 ncü maddesinin müzakeresi sırasında 
söz alan bir âza mükerrirler hakkındaki Türk 
Ceza Kanununun 81 nci maddesindeki hüküm-
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lerin kâfi olduğunu ve kanuna ayrıca hususi 
bir hüküm ilâvesine lüzum bulunmadığını der-
meyan ederek bu maddenin kanundan çıkarıl
masını teklif etmiştir. Yapılan görüşmelerden 
sonra encümenimiz ekseriyetle Devletin siyasi 
ve malî itibarını sarsacak veya âmmenin telâş 
ve heyecanını mucip olacak mahiyette yalan 
haber ve havadisleri neşretmek gibi Devleti 
ve fertleri ilgilendiren mühim bir suçtan dola
yı evvelce mahkûm olarak cezası infaz edilen 
bir şahsın aynı suçu ikinci defa işlemesi suç 
işleme kasdına ve kötü niyetine aşikâr bir de
lil teşkil etmesi ve bu durumda olan mütaam-
mit suçlular hakkında cezaların bir misli artı
rılması prensibinin yerinde görülmesi dolayı-
siyle gayrivârit görülen bu teklifin de reddine 
karar verilmiştir. 

Kanunun en mühim maddelerinden birisi 
olan beşinci maddenin görüşülmesi sırasında söz 
alan bir âza maddenin tayyını teklif ettiği gibi 
diğer bâzı azalar da mahkûmiyet halinde mev
kute sahibinden ve cezaen mesul edilemiyen hal
lerde neşirden tahsiline hükmolunan inzibati 
mahiyetteki para cezasını muhtevi hüküm aley
hine sahip ve naşirin kanun yollarına müracaat 
edebilmeleri imkânının sağlanmasını istemişler
dir. Bu mevzuda yapılan uzun tartışmalar so
nunda Encümenimiz ekseriyetle aşağıdaki müş
terek kanaate varmıştır. Kanundan çıkarılması 
talebedilen beşinci madde kanunun önleyici ted
birleri ihtiva eden en mühim maddelerinden bi
ridir. Tatbikatta matbuat ve tenkid hürriyetle
rinin suiistimali suretiyle işlenilmekte olan ağır 
tecavüz ve tahkir cürümleriyle yalan haber ve 
havadis neşri cürümlerini ancak bu madde ile 
sevkedilen hükümler önliyebilecektir. Bir ga
zete veya mecmuada âmmenin telâş ve heyeca
nını mucip olacak şekilde haber ve havadis neş-

nden o gazetenin sahibi mesul tutulmıyacak 
olursa bu gibi suçların önlenmelerinin imkânı 
kalmaz bu itibarla maddenin tayyı hakkındaki 
teklif mesnetsizdir. Ve aslı» kabule şayan değil
dir. 

Diğer taraftan maddedeki para cezasının in
zibati mahiyette olarak kabulü halinde basın yo-
liyle işlenen suçun cezai mesullerinden bulun-
mıyan sahip veya naşir dâvanın taraflarından 
olmaması ve aleyhinde eezai mahiyette bir hü
küm sâdır olmamış bulunması hasebiyle verilen 
karar aleyhine kanun yollarına müracaat ede-

miyecek ve bu da doğru ve hukuk esaslariyle 
kabili telif bir netice olmıyacaktır. 

Zira hukuk ilmi ve ceza prensipleri hükme
dilen bir ceza aleyhine mahkûmun kanun yolla
rına müracaat edebilmesi imkânının sağlanma
sını emreder. Bu itibarla hükmedilecek ağır pa
ra cezasının beş misli gibi mühim miktarlara va
ran para cezalarını ihtiva eden bir mahkeme 
ilâmı aleyhine sahip veya naşirlerin kanun yol
larına müracaat edebilmeleri imkânının temini 
için (inzibati mahiyetteki para cezalarının) ye
rine (ağır para cezası) tâbirinin ikamesi kabul 
edilmiştir. 

İleride maddenin tatbikatında vukubulacak 
tereddütlerin izalesi için şu noktaların tavzihi 
yerinde olacaktır. Mahkemece maddedeki ağır 
para cezalarının sahip veya naşirden tahsiline 
karar verilebilmesi için Cumhuriyet müddeiumu
milerinin usulen bunlar aleyhine de hukuk âm
me dâvası açmaları icabettiği gibi bunların mah
kemece duruşmaya çağırılarak ayrıca müdafaa
larının alınması da lâzımdır. Bu maddeye göre ve
rilecek para cezalarının âmme alacaklarının tah
sili hakkındaki 6183 sayılı Kanun hükümlerine 
tevfikan tahsil ve infaz edilmesi tekerrürde esas 
ittihaz edilmemesi hususları encümenimizce de 
uygun görüldüğünden aynen kabul ve bu esas
lar dairesinde yeniden yazılan madde lâyihaya 
ilâve edilmiştir. 

Kanunun radyo vasıtasiyle işlenen suçlara 
mütaallik olan 6 ncı maddesinin görüşülmesi 
sırasında bâzı üyeler vazifeli memurun asıl fa
ille birlikte mesul edilmesinin doğru ve adalet 
ve hakbaniyet kaidelerine uygun bulunmadığı
nı ileri sürerek radyo memurlarına verilecek 
cezaların hafifletilmesini teklif etmişlerselerde 
ilk bakışta cazip görülen hu teklif yerinde ve 
realitelere uygun görülmediğinden encümence 
ekseriyetle reddedilmiştir. Çünkü radyo ile 
yapılan neşriyat gerek Radyo İdaresince ve ge
rekse ilgili memurlarca önceden tetkik ve kont
rol edilmektedir. Günlük haber ve havadis bül
tenleri vazifeli memurlardan mürekkep bir ko
misyonca muntazaman kontrol veya ihzar edil
mekte olduğu gibi radyoda yapılan konuşma
larda ya önceden plâğa alınmak ya yazılı ola
rak idareye verilen metinler neşirden evvel 
gözden geçirilmek suretiyle keza kontrol edil
mektedir. Burada memurun cürüm kastı olmak-
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sizin yaptığı hatadan ve zühulden mütevellit 
mesuliyeti esasen mevzuubahis değildir. Bu 
madde hükümlerine göre cezalandırılması icabe-
den fiiller cürüm kasdına mukarrer olan kasdi ha
reketlerdir. Asıl faille birlikte cürüm işlemek kas-

diyle Bevletin siyasî ve malî itibarını sarsacak veya-
âmmenin telâş ve heyacınını mucip olacak şe
kilde yalan havadisleri radyoda neşreden bir 
memurun işlediği cürmün failin cürmünden 
daha hafif olmadığı bedihidir. Bu itibarla me
murlara verilen cezaların hafifletilmesinin tek
lifi kabul edilmemiş ve yalnız radyo ile işlenen 
suçlarda (kanun hükümlerinin tatbik edilece
ği) yolunda sarih bir fıkrayı ihtiva etmiyen 
madcfeye bu fıkranın ilâvesi suretiyle madde 
yeniden tahrir ve ıslah edilmiştir. 

Kanunun meriyet ve icrasına dair olan hü
kümleri ihtiva eden. 7 ve 8 nci maddeleri de ay
nen kabul edilerek müzakeresi ikmal edilmiştir. 

•Kanunum diğer işlere takditaıen Ve tercihan 
ve müstaceliyetle görüşülmesine ekseriyetle ka
rar verdlmiş'tir. 

Umumi Heyetin yüce tasvibirte arz olunmak 
üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Beis Mazbata Muharriri 
îzmir Balıkesir 

H. özyörük M. Erkuyumcu 
Kâtip 

Balıkesir Ankara Ankara 
V*. Asena O. T. tltekin Söz hakkım vardır 

H. Ş. tnce 
Çoruh Aydın Erzurum 

Muhalifim N. Geved E. Karan 
M. Güney 

Gazianteb Oumüşane 
Söz hakkım mahfuz H. Tokdemir 

G. Ktnoğlu 
İstanbul Kayseri Konya 

A. Moshos Y. Z. Turgut Söz hakkım mahfuz 
H. Aydtner 

Maraş Tokad Tökad 
M. özsoy H. ökeren M. önal 

Yozgad Çanakkale Sivas 
N. Ü. Alcilt N. Kirişçioğlu $. Ecevit 

f S. Sap»: 28$) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFI 

Neşir yoliyle veya radyo İle işlenecek bâz% 
cürümler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Matbuat vasıtasiyle her ne su
retle olursa olsun : 

1. Namus, şeref veya haysiyete tecavüz 
edilmesi veya hakarette bulunulması, 

2. itibar kıracak veya şöhret veya servete 
zarar verebilecek bir hususun isnadedilmesL 

3. Rıza hilâfına hususi veya ailevi ahvalin 
teşhir olunması, 

4. Yukardaki hal ve suretlerle tecavüz, ha
karet isnat veya teşhire mâruz bırakılacağından 
bahisle tehditte bulunulması. 

Hallerinde fail (6) aydan (3) seneye ka
dar hapis ve (1 000) liradan (10 000 liraya ka
dar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Yukarda yazılı cürümler resmî sıfatı haiz 
olanlar aleyhinde sıfat veya hizmetlerinden do
layı işlendiğinde cürme mürettep olan ceza üç
te birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki cürümler, 
yazılı muvakkat, mezuniyet veya şikâyetname 
aranmaksızın, re'sen takibolunur. 

Türk Ceza Kanununun 158, 159, 164 ve 166 
ncı maddeleri ahkâmı mahfuzdur. 

MADDE 3. — Devletin siyasi veya malî iti
barım sarsacak veya âmmenin telâş ve heyeca
nını mucip olacak mahiyette yalan haber veya 
havadisleri veya bu mahiyetteki vesikaları neş-
redenler (1) seneden (3) seneye kadar hapis ve 
(1 000) liradan (10 000) liraya kadar ağır pa
ra cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 4. — Bu kanunun birinci ve üçün
cü maddelerinde yazılı cürümlerin tekerrürü ha
linde cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cü
rümler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı cü
rümlerden dolayı takibat icrası şikâyete bağlı 
değildir. 

Ancak Cumhuriyet müddeiumumisi tahkika
ta başlamazdan evvel mağdurun yazılı muvafa
katini alır. 

Hüküm katîleşinceye kadar bu muvafakatin 
geri alınması halinde hukuku âmme dâvası su
kut eder. 

Re's'en takibi müstelzim olan veya takibi, 
izin, muvafakat, talep veya müracaata tâbi bu
lunan hareket, sövme, tezlil, tezyif, veya edep 
ve hürmete münafi hareket suçları hakkında bu 
maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları tatbik 
edilmez. 

MADDE 3. — Devletin siyasi veya malî iti
barını sarsacak veya âmmenin telâş ve heyeca
nını mucip olacak mahiyette yalan haber veya 
havadisleri veya bu mahiyetteki vesikaları n'eş-
redenler 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve 
2 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 
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MAjDDE 5. — Bu kanunda yazılı cürümler
den defayı mahkûmiyet halinde tâyin olunacak 
ağır pira cezasının beş mislinin, inzibati mahi
yette olmak üzere, ister hakiki ister hükmi şa
hıs olsiın mevkute sahibinden veya cezaen me
sul edŞlemiyen hallerde naşirden tahsiline de 
mahkejnece hüküm olunur. 

Bu i para cezası, Âmme Alacaklarının Tahsil 
Usulü îhakkındaki 6183 sayılı Kanun hüküm
lerine tevfikan tahsil ve infaz edilir. 

MADDE 6. — Bu kanunda yazılı cürümle
rin raoİyo ile işlenmesi veya nakledilmesi halle
rinde jail ile birlikte vazifeli memur mesuldür. 

Bu | maddenin tatbikatında Memurin Muha-
kematj hakkında kanunu muvakkat ek ve ta
dilleri (hükümleri cereyan etmez. 

M4-DDE 7. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya ljcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
Ö. Yardımcı 

Millî (Savunma Vekili 
%. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
%. Köprülü 

Millî lEğitim Vekili , 
#.j S. Burçak 

Eko. ive Ticaret Vekili 
A Çelikbaş 

G. vej Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
JF. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Taran Vekili 
N. ökmen 

Çalşma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Yır cali 

Ad. E. 

MADDE 5. — Bu kanunda yazılı cürümler
den dolayı suçlular hakkında tâyin olunacak 
ağır para cezasının beş mislinin, ister hakiki, 
ister hükmi şahıs olsun mevkute sahibinden 
veya cezaen mesul edilemiyen hallerde naşir
den tahsiline de mahkemece hükmolunur. 

Bu para cezası, âmme alacaklarının tahsili 
hakkımdaki 6183 sayılı kanun hükümlerine tev
fikan tahsil ve infaz edilir. Ve tekerrüre de esas 
olamaz. 

'MADDE 6. — Birinci ve üçüncü maddelerde 
yazılı cürümlerin radyo ile işlenmesi veya nak
ledilmesi hallerinde ibu kanun hükümleri tat
bik edilir. 

Mesuliyet, faille birlikte vazifeli memura 
fterettübeder. 

Bu maddenin tatbikatında Memurin Muha-
kematı hakkındaki Kanunu muvakkat ek ve ta
dilleri hükümleri cereyan etmez. 

«MADDE 7. 
bul edilmiştir . 

Hükümetin teklifi aynen ka-

MADDE 8. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir . 

t i « • * M 
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S. SAYISI , 208 
Dahilî İstihlâk Vergisi Kanunu ile bu kanuna müzeyyel 2 6 . V » 
1934 tarihli ve 2448 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Maliye, Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe en

cümenleri mazbataları (1 /779) 

2*. C. 
Başvekâlet 22.11.1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

\ Sayı : 71 - 2750, 6 - 577 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

121 Haziran 1930 tarihli ve 1718 sayılı Dahlilî İstihlâk Vergisi Kanunu ile bu kanuna müzeyyel 
26. Vj. 1934 tarihli ve 2448 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında Maliye Vekâletince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19. I I . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kinun ve esbabı mucibe lâyihalarımın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderu 

MUCİP SEBEPLER LAYİHASI 

17İL8 sayılı Dahilî İstihlâk Vergisi Kanununa ek 2448 sayılı 'Kanunun birinci maddesinin «A> 
fıkracı ile, vaktiyle tasfiye edilmiş, temizlenmiş akar yakıtların ithal dolayısiyl'e alınmakta olan 
vergilerin verimini düşürmemek maksadiyle hampetrol kiloda 10 kuruş gibi mâni Gümrük Resmi 
bünyesinde bir İstihlâk Vergisine tâbi tutulmuştu. 

A^nı maksatla ve 1718 sayılı Kanunun 2414 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile dâhilde 
istihsal olunan benzin ve benzerleri ile gaz yağı ve benzerleri kiloda 8 kuruş İstihlâk Vergisine 
tâbi tutulduğu halde, 1718 sayılı Kanuna ek 2448 sayılı Kanun ve tadilleri ile ithal olunan ben* 
zin v^ benzerleri kiloda 7,5 kuruş İstihlâk Vergisine tâbi tutulmuş, ithal olunan gaz yağı ve ben-
zerleıji ise bu verginin şümulü dışında bırakılmıştır. 

Him petrolün, ihtiva ettiği hafif yağlar nispetine göre kademeli şekilde tertip edilmiş Güm
rük jR'dsminden başka, ağır bir ithal İstihlâk Vergisine tâbi oluşu ve bu maddeden elde edilen 
en kısmetli mahsullerin içeride farklı yüksek miktarlarda İstihlâk Vergisine tâbi bulunuşu dolayı
siyle J1934 yılından beri memleketimize ham petrol ithal edilmediği gibi dâhilde de tasfiyehane 
kuruljamamıştır. 

Ihjdas edildiği günlerin malî ve iktisadi şartları ile müdafaası mümkün bulunan bu durumun 
bundan böyle devamı uygun görülmemektedir. 

Fijlhakika halen tasfiye edilmiş ve temizlenmiş akar yakıt ithalâtı için harice yılda vasati ola
rak d 100) milyon Türk lirasını mütecaviz bir meblâğa tekabül eden döviz ödemekteyiz. Yapılan 
hesaplara nazaran muhtaç olduğumuz mamul akar yakıtları, ham petrol ithal ederek dâhilde tas
fiye suretiyle elde ettiğimiz takdirde bu mevzua masruf döviz tasarrufumuz ı% 30 dan fazla 
olacaf başka bir ifade ile bugün bu maksada harcadığımız dövizle bugün elde ettiğimiz akar 
yakıtin % 50 fazlasını temin edebileceğiz. 

Akar yakıta olan ihtiyacımızın günden güne gösterdiği artış göz önünde bulundurulursa bu 



tedbirin, bilhassa ehemmiyet ve zaruret kesbettiğini ifade etmek yerinde olur. 
Bundan başka, memleketimizdeki kaynaklardan akar yakıt istihsaline başlanmış olması ve bu 

istihsalâtı yeniden nizamlamak üzere yeni bir Petrol Kanununun hazırlanıp Büyük Millet Mec
lisine takdim edilmiş bulunması dolayısiyle hâsıl olan yeni durum, bu maddelerden alman vergi
ler bakımından da gözden geçirilerek, Petrol Kanununun istihdaf ettiği maksatların tahakkuku
nu teshil ve tesri etmek üzere gerekli tedbirlerin alınması lâzımgelmektedir. 

Bu lâyiha bu iki maksadı birlikte tahakkuk ettirmek üzere hazırlanmış bulunmaktadır... 
Bu izahattan da anlaşılmış olacağı gibi, memleketin ihtiyacı olan akar yakıtlar dâhilden teda

rik edildiği nispette bu maddelerin yalnız ithal edilenlerine münhasır bulunan vergi ve resimle
rin alınamaması dolayısiyle Devletin bir gelir kaybı olacaktır. Hem bunun kısmen telâfisi ve hem 
de dahilî istihsalâtın mümkün mertebe himayesi maksadiyle Büyük Millet Meclisine takdim edil
miş bulunan yeni gümrük tarifesinin akar yakıtlara mütedair pozisyonlarında sipesifik olarak 
tesbit edilmiş bulunan gümrük resimlerinden ağır maden yağları ve tortulara - Gümrük Tarife
leri ve Ticaret Genel Anlaşması ile konsolide edilmemiş olanlara - ait hadlerin en yakın tam 
adedlere irca olunacak şekilde yükseltilmesi mümkün ve lüzumlu görülmektedir. 

Lâyihanın birinci maddesi ile gaz yağı ve benzerleri dâhilde imalleri dolayısiyle de vergi dı
şında bırakılmakta ve benzin ve benzerleri gerek ithal gerekse dahilî imalâtta kiloda aynı mik
tarda resme tâbi tutulmaktadır. 

ikinci madde ile belli vasıftaki bir ham petrol nev'inin ithali de dahilî istihsalâtta olduğu 
gibi verginin şümulü dışına çıkarılmaktadır. 

Lâyihanın son iki maddesi mûtat yürütme hükümleridir. 

ı Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni \ 25 . II . 1954 
Esas No : 1/779 
Karar No i 46 

Yüksek Reisliğe 

Dahilî İstihlâk Vergisi Kanunu ile bu kanu
na müzeyyel 26 . V . 1934 tarihli ve 2448 sayı
lı Kanunda değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası, encümenimizce, Maliye ve Güm
rük ve İnhisarlar vekâletleri temsilcilerinin de 
iştirakiye tetkik ve müzakere olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasında derpiç olunan 
sebepler ve Hükümet temsilciledinin verdiği iza
hat muvacehesinde : 

Memlekete ham petrol ithali ile bunların dâ
hilde tasfiyesini temin edecek hükümleri ihtiva 
eden bu lâyihanın aynen kabulüne ittifakla ka
rar verilmiştir. 

Tercihan ve müstaceliyetle görüşülmesi te
mennisiyle ve havalesi gereğince Gümrük ve 
İnhisarlar Encümenine tevdi buyurulmak üzere 
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Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi 

Amasya 
H. Koray 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. R. Bucak 
Erzurum 

8. Erduman 

Kacaeli 
L. Tokoğlu 

Niğde 
77. Arıbaş 

Yozgad 
F, Nizamoğlu 

Şeyh 

Mazbata muharriri 
Zonguldak 

Fehmi Açıksöz 

Çorum 
Ş. Gürses 
Eskişehir 

Muhtar Başkurt 
İmzada bulunamadı 

Mardin 
Abdülkadir Kalav 

İmzada bulunamadı 
an Siird 

Z. Akçalı C. Yardım 
Zonguldak 
R. Sivişoğlu 



Gümrük ve inhisarlar Encümeni mazbatası 

Gümrük ve İnhisarlar 
Encümeni 

Esas No. î/779 
Karar No. 11 

*7 .11 . 1954 

Yüksek Reisliğe 

26 . II . 1954 tarihinde encümenimize havale 
edilmiş olan, «Dahilî İstihlâk Vergisi Kanunu 
ile bu kanuna müzeyyel 26 . V . 1934 tarihli 
ve 2448 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası» Hükümet mümessil
lerinin de iştirakiyle müzakere edildi. 

Netice : Lâyihanın birinci 'maddesi ile gaz 
yağı ve benzerlerinin dâhilde imalleri dolayı-
siyle de vergi dışında bırakılmakta ve t«nzin 
ve benzerlerinin gerek ithal gerekse dahilî ima
lâtta! kiloda aynı miktarda resme tâbi tutul
makta olduğu, ikinci madde ile belli vasıftaki 
bir ham petrol nev'inin ithali de dahilî istihsa-
lâtta olduğu gibi verginin şümulü dışına çı
karılmakta olduğundan encümenimiz lâyiha

nın aynen kabulüne ittifakla karar vermiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Gümrük ve İnhisarlar 

Encümeni Reisi 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Kâtip 

Yozgad Bordur 
E. Uçöz M. Erkazanct 

Gazianteb 
8. înal 

Afyon K. 
B. Oynaganh, 

Bu M. Muharriri 
Samsun 
E. üzer 

Elâzığ 
E. A. Yöney 

Kırşehir 
E. Kaman 

İmzada bulunamadı 
Tokad 

M. özdemir 

' T. B.M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/779 
Karar No. 150 

Bütçe Encümeni mazbatan 

k 

Yüksek Reisliğe 

5 . III . 19*t 

12 Haziran 1930 tarihli ve 1718 sayılı Da
hilî İstihlâk Vergisi Kanunu ile bu kanuna mü
zeyyel 26 . V . 1934 tarihli ve 2448 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında Maliye 
Vekaletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince) Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 22 . H . 1954 tarihli ve 6/577 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Maliye, 
Gümrük ve inhisarlar encümenleri mazbataları 
ile birlikjte Encümenimize havale edilmiş ol
makla Maliye Vekâleti mümessili hazır olduğa 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde yazılı 
ve Ijükümet temsilcisi tarafından da verilen 
izahata göre. bu lâyiha ile memleketimizde ham 
petrilden akar yakıt istihsaline imkân verilme

si ve bu suretle akar yakıt ihtiyaçlarımıza mas
ruf dövizde % 30 nispetinde bir tasarruf temi
ni istihdaf olunmuştur. Filhakika bugün ithai 
edilen ham petrolün tâbi bulunduğu kiloda (10) 
kuruş raddesindeki Dahilî İstihlâk Vergisi tam 
mânasiyle mâni bir tarife karakterinde bulun
duğu gibi, ithal edilen gaz yağı İstihlâk Vergi
sine tâbi tutulmadığı halde bu maddenin dâhil
deki istihsal ve satışının kilpda (8) kuruş rad
desinde bir İstihlâk Vergisine tâbi bulunuşu; 
ayrıca ithal olunan benzin ve benzeri akar ya
kıtlar ithalde kiloda (7,5) kuruş îstrtJâk Res
mine tâbi iken bu maddelerin dâhilde istihsal 
olunanlarının kiloda (8) kuruş İstihlâk Resmi
ne tâbi tutuluşu gerek dahilî kaynaklardan el
de edilen gerekse hariçten getirtilecek olan 
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İıam petrolden tasfiye suretiyle akar yakıt is
tihsalini imkânsız bulundurmaktadır. Lâyiha 
ithal olunacak ham petrolün belli bir nev'inden 
kiloda (10) kuruş raddesindeki istihlâk Resmini 
kaldırıp, hafif yağ nispeti yüksek olanlarda bu 
vergiyi (5) kuruş indirerek ve gaz yağı, benzin 
ve benzerlerinden alınmakta olan Dahilî İstihlâk 
Vergisini ithalât ve dahilî imalât için bir sevi
yede birleştirerek, dahilî imalât için gayrimü-
sait olan durumu bertaraf etmek istemektedir. 

Bu manzarası ile lâyiha yeni Petrol Kanu
nunun da tamamlayıcısı olarak kabul olunabilir. 

Encümenimiz Hükümetçe derpiş olunan mu
cip sebepleri de yerinde görerek lâyihayı Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul etmiştir. 

Lâyiha tercihan ve müstacelen görüşülmesi 
temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Rize İstanbul 

/ . Akçal H. Hüsman 

Bu M az. Muharriri 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Bolu 

M. Güçbilmez 
İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
S. Oran 

İzmir 
B. Bilgin 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Muğla 
N. özsan 

Siird 
M. D. Süalp 

Zonguldak 
H. Balık 

Ankara 
M. Ete 

Gazianteb 
E. Cenanı 

İstanbul 
P . Sayımer 

İmzada bulunamadı» 
Kastamonu 

H. Türe 
İmzada bulunamadı. 

Kırşehir 
R. özdeş 

Ordu 
R. Aksoy 
Trabzon 

S. F . Kalaycıoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Rize 
O. Kavrdkoğlu 

*m 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

12 Haziran 1930 tarihli ve 1718 sayılı Dahilî 
İstihlâk Vergisi Kanunu ile bu kanuna müzeyyel 
26 . 5 . 1934 tarihli ve 2448 sayılı Kanunda de

ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 12 Haziran 1930 tarihli ve 
1718 sayılı Dahilî İstihlâk Vergisi Kanununun 
2414 sayılı Kanunla değişik ikinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Dâhildeki membalardan istih
sal veya hariçtetn ithal edilen 270 hararet de
recesinden evvel takattur eden hafif yağları 
muhtevi tasfiye edilmemiş temizlenmemiş içeri
sine katık ilâve 'edilmemiş tabiî ham akar yakıt
ları ve madenî yağları tasfiye, tathir suretiyle 
veya sair muamelelerle petrol mahsulleri istih
sal edenlerden istihsal ettikleri İthalât Umumi 
Tarifesinin 695 numarasının «B» pozisyonunda 
tarii edilen benzin ve benzerlerinin beher kilo
su için 7,5 kuruş İstihlâk Resmi alınır.» 

MADDE 2. — 1718 sayılı Dahilî İstihlâk 
Vergisi Kanununa müzeyyel 2 6 . V . 1934 tarih
li ve 2448 sayılı Kanunun birinci maddesinin 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRİŞİ 

12 Haziran 1930 tarihli ve 1718 sayılı Dahili İs
tihlâk Vergisi Kanunu ile bu kanuna müzeyyel 
26. V. 1934 tarihli ve 2448 sayılı Kanunda de-

şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

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

MADDE 2. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

2 nci maddesi 
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IİÜ. 

«A» işaretli fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«A) îthalât Umumi Tarifesinin 695. numa
rasının A/3 pozisyonunda yazılı maddelerden 
5 kuruş,» 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri me
murdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 
K. Yılmaz 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
R. S. Burçak 

îkt . ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

Güm. ve İnh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
T. Üresin 

Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve îç. Mna. Vekili 
Dr. E. II. Üstündağ 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
77. Erkmen 

işletmeler Vekili 
£. Yır cali 

B. E. 

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

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

• * • # • 
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