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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Bolu Mebusu îhsan Gülez ve üç arkadaşının, 

orman suçlarından mütevellit bâzı cezaların affı 
hakkındaki kanun teklifini görüşmek üzere mu
vakkat encümen kurulması, kabul olundu. 

Ruznamede mevcut suallerin kanun lâyiha ve 
tekliflerinin müzakeresinden sonraya tehiri hak
kındaki takrir kabul edildi. 

Petrol Kanunu ile 
Türkiye Petrolleri Türk Anonim Ortaklığı 

kurulması; 
Dahilî istihlâk Vergisi Kanunu ile bu ka

nuna müzeyyel 2448 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkındaki kanunlar kabul olundu. 

Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin 
son fıkrasının tadili ve bu maddeye iki fıkra 
ilâvesi hakkındaki kanun lâyihasının heyeti 

Mazbatalar 
1. — tsparta Mebusu Kemal Demiralay'm, 

Harçlar Kanununun 98 nci maddesine bağlı 10 
sayılı tarifenin 54 ncü sıra numarasının değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları. (2/385) (Ruzna
meye) 

2. — Jandarma Efradı Kanununun 7 ve 12 
nci maddeleriyle geçici 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir ek ve bir muvakkat 

umumiyesi üzerinde görüşüldü. 
İnikada ara verildi. 

İkinci celse 
Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin 

son fıkrasının tadili ve bu maddeye iki fıkra 
ilâvesi hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı 
cürümler hakkındaki kanun lâyihasının heyeti 
umumiyesi üzerinde görüşüldü. 

8 . I I I . 1954 Pazartesi günü saat 10 da topla
nılmak üzere inikada son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Çanakkale Mebusu 

Tevfik İleri Ömer Mart 
Kâtip 

istanbul Mebusu 
Füruzan Tekil 

madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve Da
hiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 
(1/796) (Ruznameye) 

3. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, Be
lediye Kanununun bâzı maddeleriyle 4573 ve 
4617 sayılı kanunların kaldırılmasına ve 2226 
sayılı Kanunda yazılı «Genel Meclis» tâbirleri
nin «Belediye Meclisi» olarak düzeltilmesine da
ir kanun teklifi ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları. (2/267) (Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 10,15 

REtS —. Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

* • » 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Samsun çevresine kadar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Celseyi •açıyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamede .'bulunan kanun lâyihalarının 

1. — Neşir yoliyle veya radyo ile işlencek 
bâzı cürümler hakkında kanun lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası (1/767) 

REİS — Tümü üzerindeki görüşmelere de
vam ediyoruz. Söz alanlar : Server Somuncu-
oğlu, Boyac:giller, Bölükbaşı. 

A. HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 
'Server Somuncuoğlu'ndan sonra söz sırası be
nimdir. 

REÎS — Server Somuncuoğlu. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Sa

yın arkadaşlar; neşir yolu ile veya radyo ile 
işlenecek bâzı cürümler hakkındaki kanun lâ
yihası üzerinde görüşlerimi arz edeceğim. Müm-
Ikün mertebe hukuk tekniği içinde kalmıya ve 
zaruret olmadıkça siyasi spekülâsyonlar yap-
anamaya gayret edeceğim. Yalnız arkadaşlarım, 
samimî olarak inandığımız bâzı müdafaaları ya
parken bunların vaveyla telâkki edilmemesi 
için vicdan hürriyetini ve toplanma hürriyeti
ni himaye etmek için çıkarılan kanunun ko
nuşmasında yaptığım gibi küçük bir mukad
deme yapmak ihtiyacını hissetmekteyim. 

Parlâmentolarda iktidar ve muhalefet iki 
layrı istikamette yürüyen siyasi faaliyettir. İk
tidarın salâhiyetlerini kullanabilmesi için za
ruretleri göz önünde tutarak birtakım hürri
yetleri tahdide ihtiyaç görür ve bunu teşriî 
meclislerin önüne getirir, müdafaaya^ çalışır. 

sözlü suallerden evvel görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Tokad Mebusu 
Mustafa özdemir 

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

Muhalefet, bunların karşısında haklı veya hak
sız, hürriyetlerin tahdidedilmesi üzerinde endi
şeye düşer ve bunu kendi inanışına göre müda
faaya uğraşır. Binaenaleyh ne birincisi ve ne 
de ikincisi parlâmento hayatında takbih edile
mez. 

O itibarla görüşlerimizi arz ederken şayet 
çok hassas bir noktaya temas eder ve biraz da 
bağlandığımız fikirleri hislerimize ilâve eder
sek, bunların vaveyla telâkki edilmemesini pe
şinen rica ederim. 

iSayın arkadaşlarım, insanlık terakkisinde 
haberleşmenin büyük rolü artılk dünyaca ka
bul edilmiştir ve cemiyetlerde, gerek dışardan 
ve gerek içerden toplanmış haberlerin teatisi
nin faydaları münakaşa edilemez. Bu itibarla 
basın hürriyeti müdafaa edilen hürriyetlerin 
başında gelir. Bu hakikatin yanıbaşmda, faa
liyetlerini kötüye kullanan basma, bu hürriyeti 
kalemle suiistimal edenlere mâni 'olmak lâzım-
gelir. (Bravo sesleri). Bu suretledir ki, hür
riyetlerin korunması temin edilir. Suiistimal 
edilmemesi için vâzıı kanunun harekete geç-
ımesi icabeder ve bütün dünya vâzıı kanunları 
da böyle yapmışlardır. 

(Sayın arkadaşlarım; basının hususiyetirve 
binaen dünya üzerindeki mevzuat ikiye ayrıl
mış vaziyettedir : 

»Birinci grup; basın suçlarını umumi mev
zuat içinde derpiş etmektedir. Bâzıları da, ba-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDLER 
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sın yolu ile işlenmiş suçların yayılmasını ve 
âmme efkârına daha çok müessir olmasını he
saba fcataraik, hususi kanunlar tedvin 'etmeyi 
daha muvafık mütalâa etmişlerdir. 

Eğer, bugün, huzurunuza gelen kanun tasa
rısı kanuniyet iktisabedecek olursa Türkiye 
de bu mevzuda hususi bir 'kanıma sahip ola
caktır. 

önümüze gelen tasarının ihtiva ettiği pren
sipler üzerinde kısaca durmaık istiyorum. Bun
lardan bir tanesi; basın vasıtası ile vatandaşın 
mânevi varlıklarına tecavüz teşkil eden cürüm
ler, ikincisi; Devletin siyasi, malî itibarını 
sarsacak, .âmmenin telâşını mucip olacak haber 
ve havadisler yaymak cürmüdür. 

Üçüncüsü, burada sayıılan suçların radyo ile 
işlenmesi halinde de teorim edilmesi, dördün
cüsü, bu suçlara mütaallik olmak üzere hususi 
»bir tekerrür kaidesinin kaibul edilmesi, beşin
cisi, mevkute sahibinin veya naşirinin tazmina
ta mahkûm edilebileceğinin kaibul edilmesidir. 

Sayın arkadaşlar, 'bunlara kısaca bir göz 
atalım. 

Tasarı birinci maddesiyle (her ne suretle 
olursa olsun namus, şeref ve haysiyete tecavüz 
veya hakarette bulunulmasını, itibar 'kıracak, 
şeref ve haysiyete zarar verecek Jbir hususun 
isnadedilmesini, rıza hilâfına hususi ve ailevi 
hayatın teşhir edilmesini) yasak etmektedir. 
Son fıkrası da (resmî sıfatı olan kimselere bu 
suçlar yapılırsa bunu teşdit vesilesi) kabul et
mektedir. 

Sayın arkadaşlarım, medeni cemiyetlerde 
insanların şeref ve haysiyetlerini uluorta, 
gelişigüzel 'herkesin taarruzuna açık bırakmak, 
o cemiyetin huzuru ile kabili telif değildir. O 
itibarla maddenin esas görüşünü, ret ve inkâr 
etmek mümkün olamaz. 

Bu bakımdan bendeniz prensibin esasını 
muvafık telâkki etmekte, kabili müdafaa ve 
hattâ zaruri bulmaktyım. Anca'k dünkü müza
kerelerle ortaya çıkan 'bir hakikat vardır ki, 
'bu, resmî sıfatı haiz olanlara yapılacak isnat
larda ispat hakkının verilmesi veya verilmeme
si meselesidir üzerinde durulmaya değer. Fa
kat bundan evvel müsaade buyurursanız, bu 
kanunun getirilmesi zamanı ve imkânları üze
rinde bu kürsüden çok sözler söylendi, iben de 
şahsan buna dair olan görüşümü arz edeyim. 

Bu kanunun zamansız olduğu söylendi, bu 
kanunu iktidar tarafından ço'k hasbi bir za
manda getirildiğine Sayın Başbakan işaret bu
yurdular. Mazur görsünler, her mütalâayı ka
bul ile mükellef olmadığımıza göre, kendimize 
ait bâzı mucip sebeplerle buna katılmadığımızı 
Yüksek huzurunuzda açıklamak istiyorum. 

Arkadaşlar; benim şahsi görüşüm odur ki, 
bu kanunun getirilmesi gecikmiş ve zannedil
diği gibi Demo'krat Parti iktidarının hasbi sa
yacağı bir zamanda M'eclisin huzuruna getiril
memiştir. Bu hakikati belirtmek için hafızala
rınızı biraz geriye doğru götürmeye gayret ede
ceğim ve müsaade etmenizi istirham edeceğim. 

Arkadaşlar; 1950 seçimleri nihayete erip 
Demokrat Parti iktidara geldiği zaman 22 Ma
yısta hu kürsüden başlıyan ve ondan sonra bü
tün vatan sathına yayılan muh'alefete ve muha
lefetin başında (bulunan insanlara taarruz öyle 
bir hızla devam ettirilmiştir ki, sayın Başveki
lin. buyurdukları gibi, muhalefetin açtığı topçu 
ateşi ile değil, bu tutumla memleketteki nizam 
sarsılmış, Ticauiler harekete geçmiştir. Bun
lara sebep, bizzat Meclis kürsüsünden konuşu
lanlardan cesaret alanların, hudutsuz bir anarşi 
telâkkisi kalemleriyle memle'ket sathına yay
malarıdır. Onların 'bu hareketiyle sövüşmeler 
devam edip gitmiştir. O zamanı tahlil edin; 
bugünkü iktidar Partisi iktidara gelmeden ev
vel bütün matbuatı yanıbaşında kendisi ile 
beraber 'bize karşı mücadelede yanyana bulun
muştur. 22 Mayıstan sonra yine bütün matbuat 
bütün ümitlerini sizlere (bağlıyarak uzun müd
det ufak tefek hareketlere aldırmadan müte
madiyen D. P. iktidarını takviye etmiştir ve bu 
arada muhalefete karşı hücumlara devam et-
m'ekte mahzur görmemiştir. Kararınızla tasfiye 
etmeye mecbur olduğumuz Ulus gazetesinden 
gayrı, ne ondan evvel, ne ondan sonra, bizim 
emrimizde ve elimizde her hangi bir neşir vası
tası bulunmadığı da bir hakikattir. 

Arkadaşlarım, D. P. iktidarı muhalefette 
iken basın tarafından tutulur, iktidara geldiği 
zaman hiç değilse 2-2,5 sene mütemadiyen ba
sın tarafından yine tutulmakta devam edilir, 
bâzı cüretkâr kalemler muhalefete taarruz 
eder, elbette ki iktidar o zaman harekete geç
mek, için, kendi zaviyesinden, hiçbir zaruret 
hissetmez. Ve nitekim hâdise de öyle olmuştur. 
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Vakta ki arkadaşlarım bugünkü iktidarın 

da, üzerinde söz söylenebilecek bir mazisi ol
muş ve ne zaman (Sağdan bravo sesleri) şahıs
lara tecavüz onlara da teşmil edilmeye başlan
mış; işte o zaman ve Meclisin kapanmasına bir
kaç gün kala bu kanun getirilmiştir. (Sağdan 
bravo sesleri) Bu kanun Demokrat Parti ikti
darı için hasbi bir zamanda değil, söz söylen
meye başlandığı bir zamanda getirilmiş ve ne
vama bir müdafaa aleti olarak ele alınmıştır. 
(Sağdan alkışlar) 

PERTEV ARAT (îzmir) — Daha ne söy-
liyeceksin? 

SERVER SOMUNCÜOĞLU (Devamla) — 
Bu hakikati belirttikten sonra ispat hakkı üze
rinde fikirlerimi arz etmek istiyorum. 

Hükümet adına konuşan Sayın Başvekil, is
pat hakkının kaldırılması sadedinde bu kanu
nu teklif etmedik, bu bir görüş meselesidir, 
eğer başka zaviyeden alırsanız Ibunu burada 
kendi görüşünüze göre izah edebilirsiniz, ama 
biz Hükümet olarak bu zaviyeden bir kanun 
tasarısı sevk etmedik, dediler. Komisyon aynı 
görüşe bir başka ifade ile iltihak ederek, ispat 
hakkının Türk Ceza Kanununun 481 nci mad
desine göre bir şahıs hakkında bir suçtan do
layı takibata başlanılmuşsa, bunu yazmak su
retiyle o şahsiyete bir tecavüz vâkıdır, ama 
muka'beleten ispat hakkı suçluya tanınmıştır. 
Buna mâfri bir hüküm yoktur. Hususi Ceza 
Kanununda ispat hakkının kullanılması için 
Türk Ceza Kanununun 10 ncu maddesi delale
tiyle, 481 nci maddesinin istisnalarının tatbik 
edileceğini âmir hükümler vardır. 481 nci 
maddesine nazaran, memur ve memur telâkki 
edilenler hakkında, vekiller dâhil, yapılacak 
isnatlarda ispat hakkının kullanılması için o 
memurun tâbi olduğu mahkemelere gidilmesi 
icabeder. Kanun lâyihasında böyle bir madde 
yoktur. Encümen teklif yokken, hüküm tesi
sine salahiyetli değildir. 

ıSayııı arkadaşlarım, hakikaten komisyon, 
İçtüzüğün 21 nci maddesine göre kendiliğinden 
kanun teklif edemez. Ama önüne gelmiş olan 
teklifleri inceler, Umumi Heyete getirir; hat
tâ tefsiri bir tesis yapabilir, ki geçen gün Ce
za Kanununun 13 ncü maddesinin tefsirini is-
tiyen arkadaşlarımızın teklifi üzerine aynı ko
misyon böyle bir teklifle huzurunuza gelmiş, 
içtüzüğün o maddesini böylece imal etmiştir. 
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Hele komisyonun önüne getirilen bir hükmü 
menıl eke bin menfaatine tadil etmesini, ilâveler 
yapmasını önliyecek hiçbir hüküm mevcut de
ğildir. Komisyonun böyle bir telâkkisine rağ
men Yüksek Meclisiniz âmme menfaati için 
önüne g'elen tekliflere dilediği şekilde hüküm
ler koymaya yetkili değildir. 

Komisyon Başkanı Halil özyörük, grup baş
kanımıza burada cevap verirken, komisyonun 
bu görüşüne katıldıklarını söylediler ve bu 
hükmü biz böyle anlıyoruz, dediler. 

Arkadaşlar, Ceza Kanununun 481 nci mad
desinin istisnalariyle elde edilen ispat hakkı
na dayanıldığı sırada ve vekillere yapılan is
nat anında Divanı Âliye gitmeleri mecburiyeti
ni yaratan tevhidi içtihat kararı karşınıza çık
maktadır, bu yanlış anlayışın bir numaralı me
sul insanı, benim görüşüme göre Sayın Halil 
özyörük'tür. Bugün aynı zat İçtüzüğü yanlış 
anlayışa tevcih etmekte ve bizi dalalete doğru 
sevketmektedir. Usul bakımından kabili müda
faa olmayan kanunun açık sarahatine muhalif 
olan bu tevhidi içtihat kararı yaşıyorsa, zaru
retler Büyük Millet Meclisinin önünde belirdi
ği zaman bunları tashih etmek hakkına sa
hiptir. 

Şimdi meselenin esasına geçmek istiyorum. 
Deniliyor ki : Bakanlara isnat yapılabilir, 

eğer ispat hakkı verilirse hâdise ispat edil
memiş olsa dahi, fikirlerde birtakım teressü-
bat kalır ve bu teressübat o insanların huzur 
ile vazife görmesine engeldir. Bu itibarla böy
le bir ispat hakkının tanınmaması lâzımdır. Ar
kadaşlar, bu noktaya cevap vermeden evvel 
bendeniz - belki dardır - şahsi tetkiklerime gö
re bunun dünya mevzuatındaki mümasilleri
ni arz etmek isterim. 

Hakikaten ispat hakkı verilmeden, ispat 
edilmeden otomatikman cezalandırılan fiiller 
vardır. Fakat bunlar Devlet Reislerine - Cum
hur Reisi olsun, Kral olsun - , kıral ailelerine 
ve bir de bir mücamelei düveliye olarak ya
bancı Devlet reislerine karşı işlenen matbuat 
suçlarına münhasırdır. Bunlara yapılan isnat-

[ larda, ispat hakkının tanınması matbuat için 
bahis mevzuu olmamıştır. Bütün dünya mev
zuatı bunu böyle kabul etmiştir. Fakat bunun 
dışında âmme hizmetleri ifası için salâhiyetle 
teçhiz edilmiş insanları seyyanen matbuatın 
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tenkid ve murakabesi altına koymuşlardır ve 
ispat hakkını da vermişlerdir. İspat hakkının 
verilmemesini derpiş etmiş bir yabancı mevzu
atı bendeniz hatırlamıyorum. Sayın Vekil ve
ya encümen sözcüsü bunu hatırlatırlarsa, ka
nun maddelerini bize gösterirlerse kendileri
ne katılmak belki kabil olur. Bugün bütün dün
yada, medeni cemiyetlerde fevkalâde salâhi
yetlerle teçhiz edilen hükümetler, âmme hiz
metlerini yapan insanların bu salâhiyetlerini 
âmme hizmetinde kullanmaya mecbur eden 
görüş artık inkâr edilmez bir hakikat halinde
dir. Binaenaleyh âmme hizmetlerini yapan ba
sının kontrol hakları mahfuzdur. Halkı tenvir 
eden basma tenkid hakkının dolayısiyle ta
nınmaması ve âmme hizmetini, mesuliyetini taşı
yanları basının tenkid ve isnat ile karşı karşı
ya bulundurmamak doğru değildir. Haksız ye
re hukuk setleri arkasında himaye etmektir. 
Bu da medeni memleketlerin hiçbirinde kabul 
edilmemiştir. Türkiye'de bunun kabul edi
lebilmesi için hiçbir sebep mevcut değildir. 

Arkadaşlar, ben sormak isterim, şimdi Baş
bakan da buradalar, kendilerini ve Hükümet 
arkadaşlarını, basınla yapılacak isnatlardan 
mâsun bulundurmak için böyle bir tevhidi iç
tihat kararının setlerine ihtiyaç görürler mi? 
Salâhiyetlerini suiistimal etmediklerine ve âm
me haklarını kötüye kullanmadıklarına göre, 
her hangi bir tevhidi içtihat kararının kalka
nının arkasına çekilmelerine ve isnatlardan böy
lece sakınmalarına sebep kalmaz. Sonra ar
kadaşlar, basının böylece isnadetmek ve isnad-
ettikten sonra ispat etmek hakkından mah
rum olduğu bir sırada, her hangi bir nüfuz 
suiistimalini öne atmaya imkân da yoktur. Çün
kü gazeteci, filânca Bakan nüfuzunu suiistimal 
ederek şu menfaatleri edinmiştir, dediği zaman, 
kendisi otomatikman takibata mâruz kalacak, 
kendisi hâdiseyi ispat edemiyecek, mevcut iç
tihat kararma göre Vekili Divanı Âliye götü
rebilmek için evvelâ siyasi karakter taşıyan 
Büyük Millet Meclisine gelmesi ,iktidar çoğun
luğunun takibata lüzum yoktur demesi halinde, 
gazeteciyi ihbar suçiyle otomatikman mah
kûm edeceksiniz. Yani bunu siyasi organın tak
dir ve anlayışına terkedeceksiniz. Evet, Meclis 
Divanı Âli kurulmasını reddederse o takdirde 
otomatikman mahkûm edeceksiniz. 

Buyuruldu ki, bunun aksini kabul ettiğiniz | 
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j takdirde, adlî mahkemeler, adlî mahkeme ol

maktan çıkar, b'irer Divanı Âli olur. Faik Ah-
med Barutçu arkadaşımızın burada yaptıkları 
izahatı kısaca tekrar etmek mecburiyetindeyim, 
müsaadenizi rica ederim. 

Gazetelerin yaptığı isnatlar karşısında ispat 
hakkını kullanacak olursa, Bakanın böyle bir 
nüfuz suiistimali yaptığını hâdiselerle ispat ede
cektir. Bu maddi hâdisenin ispatı karşısında 
mahkeme gazeteciyi beraet ettirecek, aksi halde 
mahkûm edecektir. 

Bir maddi hâdisenin mevcudiyetini ispat et
mek başka şeydir, bir maddi hâdise dolayısiyle 
âmme hizmeti yapan şahıslara mesuliyet tevcih 
etmek başka şeydir. Birincisi adlî mahkemelerde, 

I ikincisi Divanı Âlide yapılır. Cemiyetin menfa
ati burada olmadığı aşikâr. Zira ispat hakkı ken
disine verilmediği 'için susmaya mecbur, isnadı 
yapmamaya mecbur, ıttılaına gelmiş bir hâdiseyi 
yazamamak zorunda kalan bir matbuat iyi işli-
yemez. Yani, âmme önünde vekilleri muayyen 

! suçlardan dolayı basm yoliyle 'itham edilemiye-
cekler, edilemiyecekler ama arkadaşlar, kara ha
ber çabuk yayılır, diye bir darbı mesel vardır, 
bu nevi kötülükler çok çabuk yayılır. Basın işle
mez, fakat fısıltı gazetesi işler. O gazete için ne 
tekzip hakkı vardır ne de müdafaa tanınmıştır. 
Matbuat bu haklara sahip olmazsa bizzat vekille
rin müdafaa hakkını kullanmasına imkân bırak
maz. Kendilerinin müdafaası alınmadan- âmme 
efkârında mahkûm olurlar. 

Arkadaşlarım, siyasi hakların ve âmme sa
lâhiyetlerinin en yükseğini kullanan Hüküme
tin hukuk kaideleri karşısında mesuliyetini ev-
leviyetle kabul etmek lâzımdır. Binaenaleyh 
bunları takip için behemahal Meclis yolundan 
geçilmesi zaruretini tahmil etmemek lâzımgelir. 
Bunun dışında, siyasi mevkiler işgal eden kim
seler halkın gözünde bambaşka bir hüviyette 
anlaşılıyor. 

Bir Fransız Devlet adamının dediği gibi; si
yaset adamlardım, âmme hizmeti gören insan
ların hususi hayatları, bir duvarla, katî surette, 
resmî hayatlarından ayrılmıştır. Gazeteci onla
rın hususi hayatlarına girmek hakkını haiz de
ğildir. Siyasi insanların hususi hayatları, her me
mur gibi, muhafaza altında olmalıdır. 

Gayet doğrudur. Bu, hukukça da böyledir 
arkadaşlar, siyasi ahlâk bakımından da gazeteci 
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bunların hususi hayatlarına giremez ama, halk 
efkârı serbest serbest, elini kolunu sallaya sal
laya girmektedir. 

Sayın Menderes, Başbakan olmadan evvel 
muhalefet sözcüsü olarak herkesin göğsüne bas
tığı bir insandı. (Soldan, şimdi de öyle sesleri) 
Başbakan olduktan sonra şahsi hayatı ile ilgi
lenilir bir adam olmuştur. Şimdi bunun yanı 
başında, bir de kendilerinin vazifeden mütevel
lit birtakım isnatlarla karşı karşıya gelmesini 
düşünün. Bir devlet adamının, memleket mesu
liyetlerini üzerine almış bir devlet adamının bu 
yükü çekmesine imkân yoktur. Bu itibarla bü
tün hukuki tedbirlerin alınması ve bilmukabele 
cemiyetin önünde kendini ibra etmek hakkının 
tanınması lâzımdır. Ben Hükümetin yerinde ol
sam böyle bir hakkın def'ini değil, bana veril
mesini ısrarla isterim. 

Sayın arkadaşlarım; şimdi üçüncü maddede 
derpiş edilen suçun mahiyetine geliyorum. Yani 
yalan haber. 

Arkadaşlar; dünyadaki mevzuat; âmme ef
kârının basın vasıtasiyle doğru olarak tenvir 
edilmesi için, yani hâdiseleri, haberleri, havadis
leri halk efkârına doğru aksettirmek için bir
takım müeyyideler konmasını zaruri görmüş
lerdir. Bu müeyyideler dolayısiyle bugün me
deni cemiyetlerde üç nevi suç vardır: Bunlar
dan bir tanesi, yalan halber ve havadis, ikin
cisi, haber ve havadislerin tarafgirane neşri, 
üçüncüsü, alâkalı havadislerin hiç neşredilin e-
mesi. 

Kanunumuz bunlardan ikinci ve üçüncüye 
ait hiçbir hüküm getirmemektedir. Yalnız ya
lan havadis ve haberlerin suç olma prensibini 
kabul eden üçüncü maddeyi tedvin etmektedir. 
Basında bir haberin tarafgirane neşredilmesi ve
ya alâkalı bir havadisin hiç neşredilmemesi 
hakikaten takibi güç suçlardandır. Yani mat
buat hakkında böyle bir suçtan dolayı bir ce
za koysanız da bunu takibetmek, yürütmek. 
tecziye etmek çok güçtür. O itibarla bunu rad
yoya ait maddede yeniden ele almak üzere ben
deniz (yalan haber) mevzuunu burada kısacr 
tetkik etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, bu suçun mahiyet ve bünyesi
ne temas etmeden evvel gazetecinin içinde hat
tâ ortasında bulunduğu iki zıt tesirin tahliline 
geçmek lâzımdır. Gazeteci,, kendisine vâsıl ol
muş olan haberleri süratle halk efkârına ulaş-
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tırmayı bir vazife bilir. Gazeteci, böyle yap
mayıp da onun menşeini veya hakiki olup ol
madığını araştırmaya kalkacak olursa, halk 
efkârına eskimiş, bayatlamış bir haber vere
cektir. Gazetecinin bu telâşlı çalışmasından do
layı birtakım hatalar yapması kabul edilmiş, 
fakat zamanında halk efkârını tenvir etmek 
hakkı kendisinden alınmamıştır. 

İkinci mecburiyet de şudur: Ne kadar ace
le olursa olsun halk efkârına sunduğu haber
lerin behemehal doğru haberler olmasını temin 
etmektir. Bunun da müeyyidesi gazeteye hal
kın verdiği ehemmiyetle ölçülür. Bir gazete 
ki verdiği haiber ertesi gün, daha ertesi gün 
ve daha ertesi gün mütemadiyen tekzibedilir; 
hâdiselerle yalanlanır; o gazete itibarını kay
beder. Zaten umumi efkârda yalan bir haberi 
yayma bakımından böyle bir sanksiyon ile, bir 
müeyyide ile gazeteci karşı karşıyadır. Birbi
rine zıt olan bu mecburiyetler gazeteci için her 
zaman kabili tasavvurdur ve her zaman karşı
sında bulunduğu prensiplerdir. Bu vaziyet 
karşısında dünya vâzıı kanunları üç grupta bu 
tezatları telif etmeye çalışmışlardır. Bu grup 
memleketler, yalan haberler, hakaret, sövme, 
iftira gibi, ayrıca ceza kanunları hükümlerine 
göre bir suç teşkil etmiyen bu gilbi havadis neş-
redenleri tecziye etmemişlerdir. Mucip sebep
leri de şudur; diyorlar ki, içinde yaşadığı
mız zaman haberleşme vasıtalarım o kadar sü
ratli bir hale getirmiştir ki, telgraf, telefon, 
radyo, telvizyon bugün bir haberin neşrinden 
sonra 24 saat geçmeden onun yanlış olduğunu 
dünyaya ilân edebilecek vaziyettedir. Bu ya
lan haberleri tecziye etmeyi kabul etmektense 
bu haberleri kendi vasıtalariyle tekzibetmek 
suretiyle âmme efkârında düzeltilmesini tercih 
etmişlerdir, işte bunun için bir haberin doğur
duğu neticelerin, yine diğer bir haberle ortadan 
kalkması prensibini kabul edilmek lâzım, diyor
lar. 

Sayın arkadaşlar, bu memleketler arasında, 
Amerika, İngiltere, Belçika, İtalya ve Danimar
ka vardır. Yani bu memleketler, yalan haberi 
bir suç olarak ceza kanunlarına almamışlardır. 

İkinci grup memleketler, yalan haberi dev
letin emniyetine zarar iras etmiş bulunmak 
kaydı ve şartı ile tecziye etmişlerdir. Bu yol
da ilk adım atan memleketlerden biri Fransa '-
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1845 senesinde tedvin ettiği bir ceza kamı- I 

nu maddesi ile «halkı telâşa düşüren ve devle
te karşı emniyetini sarsan haberler neşrini» bir 
suç saymıştır. Fakat burada «halkı telâşa dü
şüren ve devlete karşı emniyetini sarsan» habe
rin mahiyetini açıklamamıştır. Binaenaleyh bu 
tâbirler her hâkimin siyasi konsepsiyonuna gö
re mânalandırılmıştır. Netice ne olmuştur? Bir 
tek şey olmuştur. Fransız hükümetleri, Fran
sız basınını birtakım tarafgir dâvalarla müte
madiyen mahkemelere sevketmişlerdir, taciz 
edilmişlerdir, mahkemeler onları mahkûm ede
memiştir. 1881 senesinde ayrı bir basın kanu
nu yapan Fransa orada bu son unsurları sarih 
olarak tanıma yoluna gitmiş, umumun huzu
runu kaçıran ve kötü niyetle yapılmış olan neş
riyatı suçlandırmıstır. 6 Mayıs 1944 de çıkan 
kararname ile yine Fransa'da huzuru kaçıra
cak mahiyette değil, huzuru kaçırmaya elve
rişli olanı da kötü niyetle suçlandırmıstır. Bu 
grup memleketler arasında Lüksemlburg, İsveç, 
Uruguay, Şili ve Lübnan'ı saymak mümkündür. 

Şimdi bu ikinci grupun dışında bir üçüncü 
grup bulunmaktadır. Bu üçüncü grup memle
ketler, basını daha da tazyik altında bulundu
rarak ve kötü niyet unsurunu da nazara alma
dan hükümler vazetmiştir. Bunlar arasında 
Yugoslavya, İspanya vardır. 

Yugoslavya Basın Kanununun birinci mad
desinin 8 nci paragrafında : «Millî menfaatle
re ve âmme menfaatlerine zarar getirebilir, ma
hiyette yalan ve telâş veren haberleri neşret
mek suçtur.» denmiştir. Bunda kötü niyet ol
sun olmasın, kötü niyeti bu harekette münde
miç farzedip, önümüzdeki tasarıda olduğu gi
bi, bir hüküm vazetmektedir. 

Bunun dışında, ispanya'da, Basın Kanuniy
le değil, fakat Devlet Emniyetini Koruma hak
kındaki Kanunla, «Hudut içinde ve dışında ya
lan veya tahrif edilmiş yahut maksat altında 
Devlet emniyetini ihlâl edebilecek haberlerin 
yayılması» suç sayılmıştır. | 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlar, bizim tasarı
mız, bilhassa Devletin malî itibarından anlaşıl
ması lâzımgelenleri esbabı mucibedeki fikirler-
deki gibi kabul edecek olursak, nereye doğru 
gittiği belli olmayan bir mâna ve şümul içinde 
kalacaktır. Tasarı bu üç katagoriden ancak 
üçüncüsü arasında ahzi mevki etmektedir. Ar- ! 
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kadaşlar, demokrasinin inkişafı için hep be
raber gayret ettiğimiz bir zamanda, demokra
side bizden ileri mevkide bulunan memleketle
re imtisal edecek yerde, rejimleri demokratik 
olmıyan yerlerden misal almak ve buna doğru 
kaymak zararlıdır. 

Şimdi arkadaşlarım; radyo ile işlenen bu 
gibi suçları cezalandırmaya geliyorum. 

Hakikaten esbabı mucibe ile mutabıkım; 
hele Türkiye'nin hususiyetinde bir gazete, ik
lim icabı, bâzı yerlere on beş günde bile gide
mezken, radyo ile yapılan neşriyat anında 
halkın içine yayılmaktadır. O itibarla radyo 
asgari gazete kadar ehemmiyeti haizdir. Bu 
bakımdan basın yoliyle cezaya bağladığımız 
hareketleri , evleviyetle, radyo ile yapılınca 
da cezaya bağlamak lâzımdır. Bu husustaki 
Hükümet ve komisyon görüşü yerindedir. An
cak burada iki noktayı belirtmek istiyorum. 
Birincisi, biraz evvel arz ettiğim basma ait suç
lar, radyo Devlet idaresinde olduğu için, pekâ
lâ derpiş edilebilecektir. 

Arkadaşlarım, bir haberi ve havadisi taraf
gir şekilde neşretmek, hakikaten âmme efkâ
rını teşviş eder. Gazete görürsünüz haberin 
muhtevası ile alâkadar olmıyan bir manşetle, 
büyük puntolarla çıkmaktadır. Ekseriye hal
kın vakti yoktur. Haberi değil, başlıkları oku
maktadır. Ve basın, meselâ meclislerin konuş
malarını, mahkemelerin safhalarını arz eder
ken, gazeteci kendi inanışına göre aksettirmek
tedir. O takdirde hakiki haber ve havadisi ol
duğu gibi alamıyan ve bu yüzden sakat bir 
noktai nazara sahip olması mümkün bulunan 
halk efkârı izrar ediliyor demektedir. Doğru 
ve yanlışı başından takibedememektedir. Gaze
tede takibi çok güç olan bu hâdiseleri radyo
larda takibetmek mümkündür. Meclis faali
yetleri hakkında radyoda neşriyat yaparken 
muhalefetin sesi ve sözü ya verilmemekte, ya 
hülâsa edilirken yanlış tefsire yol açılmakta 
veya adı söylenip sözünden bahsedilmemekte-
dir. Her iki tarafa da müsavi haklar tanınma
sı ve neşriyatın buna göre yapılması lâzım
dır. 

Birçok havadisler de neşredilmemektedir. 
Halbuki halkın siyasi ve iktisadi meseleler üze
rinde tam bir kanaate sahip olabilmesi için bu 
mesele üzerinde karşı ve lehinde söylenen bü
tün fikirlerin verilmesi icabeder. O halde le-
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hinde söylenen fikirleri yaymak ve karşı söyle
nenleri yaymamak, yine bir yalan haber neş
retmek kadar âmme efkârında zararlı netice ve
rir. 

Sonra arkadaşlar, yalan haberi tekzibetmek 
mümkündür. Meydana çıkmamış havadis tekzi
betmek mümkün olmadığına göre, âmmenin 
zararı burada daha çoktur. 

K|tleye muayyen haberler yaymak ve karşı 
mütalâayı yaymamak suretiyle tek taraflı ka
naatlerin propagandası kolaylaşmakta ve müs
pet netice alınmaktadır. Nitekim totaliter ida
reler1 mukabil görüşleri neşretmemek suretiyle 
halk efkârını muayyen bir istikamete tevcih 
etmek imkânını bulmuşlardır. Halk idarele
rinde, halk efkârını bütün hakikatlardan ha-

• berdar etmek esas olduğuna nazaran, o halde 
radyoda iktidarın görüşüne olduğu kadar mu
halefetin görüşüne de aynı derecede yer vermek 
ve bunların âmme efkârına yayılmasını sağla
mak lâzımdır. 

Burada bir müşkülât var arkadaşlar, radyo
da tarafgirane neşriyat yapılmasını veya neşir 
edilnıiyen havadisleri suç sayacak olursanız o 
takdirde şu 6 ncı maddenin delaletiyle radyoya 
memur bulmak güç olur. Kendine verilen neşri
yatı kontrol edemiyecek, fakat neşrinden dolayı 
kanun onu mahkûm edecektir. Bu, cidden karı
şık bir mevzudur ve üzerinde fazla durmak lâ
zımdır. O itibarla Devlet radyosunu tanzim eden 
makamların dikkat nazarına bunu arz etmek is
tiyorum. 

Şimdi radyo mevzuunda mühim noktalardan 
bir tanesi de, radyoda suçu işliyenle beraber 
m'emoırun da tecziye edilmesi keyfiyetidir. Eğer 
memur o şahsın şeref ve haysiyetlere tecavüzü
nü evvelden biliyorsa ve bunun yayınma müsa
ade ediyorsa hiç şüphesiz onun bir faili müşte
rek gibi cezalandırılması doğru olur, 'esasen hu
kuk kaideleri de bunu emreder. Fakat siyasi 
partilerin oraya göndereceği sözcüler birtakım 
Devlet icraatını kendi görüşlerine göre izah 
edeceklerdir. Bu sözcüler partileri adına bir 
siyasi görüşü izah ederken yalan haberler neş
retmeye mezun değillerdir. Buna zerre kadar 
şüphe yoktur. Oradaki sözlerinden dolayı mesu
liyetin sureti katiyede kendilerinin olması lâ
zımdır, bendeniz bu hususta her hangi bir hima
yenin yapılmasına taraftar değilim. Ancak böy
le bir sözcünün buna benz'er birtakım sözleri 
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I olursa bundan dolayı memuru mesul ettiniz mi 

otomatikman sözcüleri dolayısiyle siyasi parti
leri, iktidarın sansürüne tâbi tutmuş olursunuz. 
(Sağdan, bravo sesleri, maksat da budur ses
leri). Radyodaki memurun, ver bana bakalım 
konuşmanı, suç olup olmadığını tetkika mecbu
rum, çünkü benim de mesuliyetim vardır diye
cek. Bu onun hakkıdır. Kanun hükmü böyle çık
tığı takdirde başka türlü yapılamaz. O halde ar
kadaşlar; siyasi parti sözcüleri, meselâ Türk 
Parasının kıymetinin düştüğünden bahsettiler 
mi, memurun nlayışma göre belki de bir suç 
işliyordur. O halde (S'en bu hususu çıkaracak
sın) der. Memleketteki iktisadi durum üzerinde 
yapılan bir konuşmada, bu bahsin ayrılmaz un
suru olan para ve para kıymeti üzerinde müta
lâamı serdedemezsem, benim vazifemi yapmama 
imkân kalmamış demektir. Şayet evvelden bu 
sözlü konuşmalar verilsin buna itiraz vâki olur
sa tıpkı basındaki mütalâalar gibi hâkim tara
fından görülsün derseniz, bir dereceye kadar 
bunun önü alınmış olur. Ama orada dahi bir sulh 
hâkimini, memleketin bütün dertleri ile, ilimle
rin bütün şubeleri ile mütehalli ve o ihtisas sa
hibi saymak icabedecektir. Bu da kabil değildir. 
O halde siyasi konuşmalarda değil de, seçim 
zamanlarında siyasi partilerin konuşmalarında 
bu hükmün tatbik edilmemesi, hiç değilse, me
murlara mesuliyet tevcih 'eden hükmünün tatbik 
edilmemesi icabeder. 

Yanılmıyorsam, Millî Selâmet Kanunu adı 
ile çıkarılan kanunlarda toplantı hürriyetlerini 
himaye ederken birtakım yeni kaideler kondu 
ve bu kaideler seçim zamanında tatbik edilmez, 
seçim zamanında Seçim Kanununa tâbidir diye
rek istisna edildi. Burada da seçim zamanında 
siyasi partilerin sözcüleri konuşma yaparken bu 
konuşmalarının alâkalı memurlar tarafından 
sansür edilmesi imkânını veren bu hükmü ber-

I taraf ettiğimiz takdirde, bizim, radyodaki gö
rüşmeler dolayısiyle konacak hükme itirazımız 
kalmaz. 

Arkadaşlar, dördüncü prensip de tekerrür
dür. Basın suçlarının hususiyetine binaen ceza-

! lanın hususi bir Geza Kanununda gösteriyo-
I ruz, kabul. Buıîu yaptığımız zaman, Hususi bir-
ı takım hükümler koyuyoruz, onu da kaubl. 

Fakat konulan hükümlerde suçla ceza arasın
daki muvazeneyi temin etmeli ve bu suretle 
adaleti sağlamalıdır. 
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Adamı öldürme ve yağma suçlarından Ce
za Kanununun 81 nci maddesinde altıda birden 
başlıyarak şu dereceye kadar, tekerrür halin
de cezalar artıyor. Yağma gibi, bir cemiyetin 
asayişini sarsan ve kökünden budayan bir me
selede böyle bir tekerrür vaziyetini kabul bu
yuruyorsunuz da, meselâ basm yoliyle, neşir 
yoliyle hakarette, otoımatikman cezayı bir mis
line çıkarıyorsunuz. Bu suretle muvazeneyi te
sis ettiğimizi iddia edemeyiz. Bence bu bahiste 
Türk Ceza Kanununun maddesi kâfidir. Bu 
maddenin bu tasarıdan tayyı lâzımdır. 

Beşinci prensibe gelince, bu prensip, mev
kute sahibi ile naşirini bu kanun tasarısında 
derpiş edilen suçlardan dolayı bir tazminata 
mahkûm etmektedir. 

Dünkü görüşmeleri yakından takibattım. 
Görülüyor ki Hükümet görüşü ile komisyon gö-
ırüşü birbirine tetabuk etmemektedir. Komis
yon bunun, fail il'e beraber cezalandırılacak bir 
suç olduğunu kabul etmekte ve bir para cezası 
ile tecziyesini istemektedir. Diğer taraftan Hü
kümet, bunun, böyle bir para cezası ile alâkası 
yoktur, çünkü eğer mevkute sahibi veya naşir, 
bu suçlardan malûmat sahibi iseler, esasen 
Türk Ceza Kanununun umumi hükümleri da
iresinde müşterek fail olarak mahkeme huzuru
na çıkarılacaklar ve cezalandırılacaklardır. 
Müşterek fail telâkki edilmediği zamdan bir 
mevkute sahibi tazminatla karşı karşıya bıra
kılmalıdır. Bir mevkute sahibi veya naşir bir 
şahsın şerefine taarruz eden yazıdan veya ya
lan haberden bihaber ıolduğu halde, sırf mev
kutenin neşriyat müdürü gibi bir para ödenıiye 
mecbur tutulmuştur. Bu, şu demektir : Zahi
ren sansür olmamasına rağmen, malî müşküller 
çıkarılmak suretiyle gazeteye, basına sansür 
konmuş olmaktadır. Bu cezayı nakdînin tedi
ye edilememesini teminen âmme menfaatlerini 
ilgilendiren haberle-ri basın neşredemiyecektir. 
Bu, hakikaten demokratik bir basm hürriyeti 
'olamaz. (Sağdan bravo Somuncu sesleri, güzel 
konuşuyorsun sesleri). 

ıŞimdi, komisyonun 'anlayışına geldiğimiz za
man : Madde fuzulidir. Çünkü Ceza Kanununun 
umumi esasları ile bile zaten sahip veya naşir 
tecziye edilebilir. Hükümetin anlayışına göre 
kasdî olmıyan mevkute sahibine neşir cürüm
lerinden dolayı ceza değil, fakat bir tazminat j 
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ödeme külfeti yükliyeceksiniz. Bu görüşü Ba
sın Kanununun sistemiyle telife imkân yoktur. 
Bütün muhalefet sözcüleri gibi ben de bu ka
nunun bu haliyle çıkmamasını rica ediyorum. 
Bu hükümlerle tedvin edildiği takdirde basın 
hürriyeti Türkiye'de vardır denecektir, fakat 
arkadaşlar bu basın hürriyeti tenkidi yok ede
cek ve ikazları kaldıracaktır. Basın havadan, 
sudan bahsedecek ve belki de iktidara methiye
ler yazaıbilecektir. (Sağdan alkışlar),. 

'EEÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, benden evvel ko
nuşan arkadaşımın, kanun tasarısının muhtelif 
maddelerine taallûk eden itiraz ve mütalâaları
nı, maddelerin müzakeresi sırasında ve teknik 
hususlara taallûk etmek üzere, yegân yegân ait 
olduğu bakan elbette cevaplıyacaktır. 

Benim işittiklerime derhal vermek istediğim 
cevaplar var, bu cevapları vermek arzu ediyo
rum. Çünkü, hususi ve şahsi olarak ismimi de 
telâffuz etmek, karıştırmak lüzumunu gördü
ler. Binaenaleyh, sıcağı sıcağına cevap verme
nin faydalı olacağına kaani bulunuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Server Somuncuoğlu'-
nun son cümlelerini hatırlıyorsunuz : Bu tasarı 
kanuniyet iktisabettikten sonra artık memle
kette matbuat hürriyeti kalmıyacak, matbuat 
susacak, yalnız havadan sudan bahsedecek, hat
tâ havadan sudan bahsetmekten siyade iktidara 
methiyeler yazacaktır, dediler. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Doğrudur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Derhal arz edeyim ki, bunların hiçbirisi 
vâki olmıyacak, âlem yine âlem, devran yine 
devran, olduğu gibi eski şekilde devam edecek
tir. Demagojik literatür bütün anasıriyle kucak 
kucak toplanmış, huzurunuza getirilmiş, serpil
miş bulunmaktadır. 

Lâyihanın gelmesi, âmme nizamının muhafa
zası için lâzım olan hükümleri tesbit maksadiy-
ledir. Son ana kadar âmme nizamı namu hesa
bına her türlü takyitleri zaruri gören bir parti 
«Benden sonra isterse tufan olsun» diyen bir 
hükümdarın sözlerinin dayandığı esasa da-
yanırcasına, mademki, biz iktidardan düştük, 
bizden sonra cemiyetin temel taşım teşkil eden 
esaslar ve cemiyetin nizamını muhafazaya lâzım 
olan hükümler ve prensipler kökünden yıkıl-
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inalı, atılmalı ye kargaşalık hâkim olmalıdır, 
demektedir. Çünkü, bizden sonra isterse tufan 
olsun. 

1950 de iktidarlarının son gününe kadar mu
ayyen bir plâtformda mücadele eden insanlar, 
iktidardan düşünce, tam tersine bir mücadeleyi 
bütün yurt sathında açmış olmaları, benden 
sonra tufan, fehvasınca hareket etmekten başka 
türlü tefsir olunamaz. 

Somuncuoğlu'nun bir sözünü hatırladım, 
derhal arz edeceğim : «Adnan Menderes muha
lefette iken milletin bağrında yaşıyan bir insan
dı ama, Başbakan olduktan sonra hususi haya
tı dahi konuşulmaya başlandı» dediler. Bu, bir 
bakıma, vazifeye gelmiş olan insanların, sade
ce iktidara gelmiş veya her hangi bir âmme 
hizmeti deruhde etmiş olmalarından dolayı hak
sız yere mâruz kaldıkları birtakım tarizlerin 
ifadesini teşkil ederse, bu mânada söylemiş ise... 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Evet 
o mânada söyledim.... * 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — O takdirde, iftiraları, zaman zaman mâ
ruz kalman gadirleri önlemek için tedbir alın
masını belirten bir mütalâa teşkil eder. Yok sa
dece benim haysiyetimden bahsolunur gibi bir 
maksatla ifade edilmiş ise, mesele değişir. Yalnız 
iktidarda olmak ve yalnız Başbakan olmak ve
ya Adnan Menderes olmak gibi bir izahsa, ke/a 
kendisi için de birtakım sözlerin deveran etti
ğini, kendisinin hususi hayatiyle ötekinin, beri
kinin meşgul olunduğunu elemle söylemek mec
buriyetindeyim. Bütün bunları önlemek lâzım-
gelir, bu ıstıraplardan vatandaşları kurtarmak 
lâzım gelir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, matbuat bundan 
sonra susacakmış. Göreceksiniz, matbuat susmı-
yacaktır. Çünkü bu tasarının kanııniyet kes-
betmesi matbuatı susturmak maksadına matuf 
değildir. Maksat, gayet açık ve gayet sarih, ka
nunun hüküm ve şümulü de meydandadır. Ama 
bunu engellemek için, türlü istidlaller ve türlü 
tefsirler yolu ile, «bu hüküm tedvin olundueru 
takdirde matbuat susacaktır ve matbuat sus
tuktan sonra kulaktan kulağa dedikodu başlı-
yacaktır» deniliyor. 

Muhterem arkadaşlar, hangi günlerde yakı
yoruz 1 Bugün (dedikodular meselesi) halinde 
işleyen, sadece bu maksatla intişar eden gazete
ler mevcuttur. Yalnız ağızdan ağıza dedikodu-

ı 1ar yapmak değil, muayyen yerlerden, muayyen 
i radyolardan yapılan parola halindeki, gündelik 

komprimeler halindeki dedikodular meçhulümüz 
değildir. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Zafer Gazetesi gibi. 

RElS — Müdahaleniz devam ederse hakkı
nızda karar alırım. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Tekrar karar alırsınız, evvelce yap
tınız. 

REÎS — Nizamnameyi ihlâle matuf hareket
leriniz devam ederse, karar alırım. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Her türlü cezaya razıyım, yalnız he
pimize müsavi muamele yapmak üzere, adalet 
dairesinde verilen cezadan korkan insanlar de
ğiliz, yalnız adalet isteriz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Cezanın tesir sahası dışında olduğunuz 
aşikâr. 

Muhterem arkadaşlar; sözüm kesildi, devam 
ediyorum; biraz evvel arz ettiğim gibi, dediko
du kulaktan kulağa yapılmıyor, muayyen radyo
larla her gün bâzı muayyen zümreler, zatlar ta
rafından, iktidar Hükümetine nereden ve ne su
retle hücum edilmesi lâzımgeldiği gündelik em
ri yevmiyeler ve tamimler halinde neşredilmek
tedir. Ondan sonra muayyen gazeteler, ne su
retle dedikodu yapılmak lâzımgeldiğini, birta
kım yazı maharetleriyle her gün bütün vatan 
sathına ne suretle tatbik edilmek ve yapmak 
lâzımgeldiğini ihtisas haline getirmişlerdir. Hat
tâ dedikodulara ne suretle kaynaklık teşkil etme
si hususunda Büyük Millet Meclisi kürsüsü dahi, 
uzun tetkikler neticesinde bu maksatla kullanıl
mak üzere imkân dâhiline alınmıştır. Birtakım 
sözlü sorular münasebetiyle bu kürsüden bâzı 
sözlerin ifade edilmesindeki maksadı mahsus 
malûmdur. Bu tahripkâr dedikodular bütün va
tan sathına bîperva yayılmış olmak için burada 
söylenir ve bunlar manşet halinde gazetelerde 
basılır. Arkadaşlar, bunlar, dört senenin içinde 
birçok örnekleriyle şahit olduğumuz hâdiseler
dendir. Binaenaleyh, basın susacak, ondan son
ra ağız dedikoduları başlıyaeak. Basının sustu
ğu ve ağız dedikodusunun başladığı yerde işler 
daha ağır olur, nitekim Başvekil olarak Mende-

I res'in de hayatı bahis mevzuudur. 
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Arkadaşlar, bunlar, hakikati hal ile hiçbir 

mutabakatı olmıyan ve sadece bu mevzularda 
bir literatür olarak vücuda getirilen aldatıcı ve 
demagojik ifadelerden ibarettir. 

Biz radyo hakkındaki hükmü kendilerini 
memnun etmek için getirdik, çünkü müterrali-
yen ağır söylüyorsunuz diye şikâyet eti.'ekte
dirler. Radyoyu buraya koymamız; yazmak na
sıl birtakım nezahat âdabına ve vatandaşların 
haysiyet ve şerefine riayet etmek kaidelerin:-
bağlı ise, Devlet radyosunun da tıpkı bir gazete 
gibi, aynı kaidelere tâbi tutulması emeli hali
sinden ileri gelmiştir. Bunu beğenmiyor, arzu 
etmiyorlarsa geri almak da mümkündür. (Sağ
dan, memurun tecziyesini kaldırın sesleri, gürül 
tüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Müta
lâamızı soruyorsan al beyim al. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Mevzuatımızda, ileri demokratik memle
ketler nazarı itibara alınmıyor da, İspanya ve 
Yugoslavya misaline gidiyorlar deniyor. Bun
lar mücerret iddiadan ibarettir. Ecnebi basın 
kanunlarının nelerden ibaret olduğu hakkında 
arkadaşım izahat verecektir. Ben, zerre kadar, 
İspanya ve Yugoslavya'yı geri görmek gibi bir 
düşünce ile mâruzâtta bulunmuyorum, böyle bir 
fikir ve kanaatim mevcut değildir. Her Devle
tin, her milletin rejimi kendine. Buna karışmak 
caiz değildir. Ben kendimi, bunları şu veya bu 
şekilde dile almak mevkiinde görmüyorum. 
Fakat derhal arzedeyim ki bizim örnek aldık
larımız, en ileri demokratik memleketlerdir. Bi
naenaleyh böyle sözlerin, efkârda yapacağı yan
lış tesirleri derhal bertaraf etmek mecfcaıriyeti-
ni hissetmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, bir de şu meşhur is
pat hakkına temas edildi. Arkadaşlarım dedi
ler ki, ben Hükümetin yerinde olsam t i r ispat 
hakkını reddetmek, defetmek değil, ısrarla tat
bik edilmesini isterim. 

Sevgili arkadaşlarım, biz şahıslarımız için 
kanun yapmamaktayız. Biz âmme nizamının mü
tevakkıf bulunduğu şartların tahakkuku için 
kanun yapmaktayız. Bu şahıslara değil, makam
lara değil, vazife görmenin selâmet ve emniyeti 
fikrine bağlı olan hükümlerdendir. Dün arz 
ettiğim gibi, bir defa daha arz edeyim ki, biz 
bu mevzuda yeni bir hüküm getirmiyoruz. Mev-
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cut hükmü, ona temas etmeden, olduğu gibi bı
rakmaktayız. Bunda bir defa zihinlerin tama-
miyle aydınlatılmış olması lâzımgelir. Çünkü Ser-
ver Somuncuoğlu arkadaşımın ifadelerinden, bu 
hususta sarih malûmatı olmadığı zannını bana 
verecek mâna çıkardım. Binaenaleyh bir defa 
daha arz edeyim: Bu ispat hakkı, muayyen Dev
let memurlarından bir zümre için bu ispat hak
kı mevcut değildir. Bu hususa, bu tasarıda, 
uzaktan yakından temas ekmemekteyiz. Muayyen 
bir zümre memurlar için, isnat mevzuunda, ispat 
hakkı niçin tanınmamıştır1? Onu arz edeyim. 
Bu mâruzâtımla aradaki demagojik birtakım te
sirleri bertaraf edebileceğime inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, muayyen Devlet me
murlarına yapılacak isnatlar için ispat hakkının 
verilmesi bir tevhidi içtihat kararma bağlanr 
maktadır. Bu tevhidi içtihat kararının hatalı, yan
lış olduğu ileri sürülmektedir. Şimdi tetkik ve tah
lil edelim. Bu tevhidi içtihat kararı yanlış 
mıdır? Hatalı ırndır, Ortaya koymaya çalışalım. 

Tevhidi içtihat kararları, muhterem arkadaş
lar, bilirsiniz ki kanun vaz'ı suretiyle bir hük
mü cedit getirmez. Tevhidi içtihat kararı bir ne
vi kaza'i tefsirdir. Kazai tefsir olunca, bunların, 
mevcut kanun maddelerine dayanmaları ve on
ları imal mahiyetinde olmaları lâzımgelir. Şu 
halde bahis mevzuu olan tevhidi içtihat kararı
nın mesnedi olan kanunlar acaba nelerdir? Bu 
tevhid'i içtihat kararı, Mahkemei Temyiz tarafın
dan bir yeni kanun tedvini şeklinde getirilmiş 
bir hüküm değildir. 

Şimdi, müsaade ederseniz Tevhidi İçtihat Ka
rarının hüküm ifade eden fıkrasını okuyayım. 

«Bu sebep ve mülâhazalara binaen hususi ve 
istisnai tahkik ve muhakeme merciine tâbi olan
lar tarafından kendilerine vâki isnat sebebiyle 
açılmış hakaret dâvalarında sanık olanların is
nat, eyledikleri hakareti mutazammm fiil ve ha
reketleri ispat iddiasının aynı mahkemede kabul 
ve tetkikma imkân olamıyacağma 16 . I I I . 1949 
tarihinde ve ikinci müzakerede oy çokluğu ile 
karar verildi.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu fıkra'i hük-
miyenin okunmasından çıkacak mâna şudur : 
Devlet memurları ikiye ayrılmaktadır, bir kısmı, 
hususi ve istisnai tahkik ve muhakeme merciine 
tâbi olanlar, bir kısmı da; hususi ve istisnai tah
kik ve muhakeme merciine tâbi olmıyanlar. O 
halde aleyhlerine isnat yapılacak Devlet memur-
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larını b^. tevhidi içtihat kararı iki kategoride 
tetkik ekmektedir : 

Şimdfr bu kaziyeyi, bu tefriki acaba tevhidi 
içtihat kararı nereden çıkarıyor? Bunun kendi
liğindeni bir tasnifini yapmış, icadetmış olması 
kabul ecjilemez. Bunun bir kanuna istinat etme
si icabe^er. Bu* kanun nedir arkadaşlar, o kanun 
Anayasaldır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Anayasanın 
61 nci rçıaddesini okuyacağım : 

(Ma4de 61. — Bakanları, Danıştay ve Yar
gıtay Başkanları ve üyelerini ve Cumhuriyet 
Başsavcımı görevlerinden doğacak işlerden do
layı yargılamak için Yüce Divan kurulur.) Gö
rüyorsunuz ki Anayasanın bu maddesine göre, 
bu maddede tadat edilen Devlet memurlarının, 
yani Bakanların, Danıştay ve Yargıtay Başkan
larının, jDanıştay ve Yargıtay üyelerinin ve 
Cumhuriyet Başsavcısının, vazifelerinden doğa
cak işlide1 1 dolayı ancak ve ancak Divanı Âli
de muhakeme edilmeleri icabediyor. Ve tevhidi 
içtihat Sararı Anayasanın 61 nci maddesine is
tinat etmektedir. Gerisi lâf ve güzaf, tspat hakkı 
verilmeli mi, verilmemeli imi? Bu, 'kendinden 
emin ola^ı iktidar, kendinden' emin olan bakan, 
kendinden emin olan Başbakan için »korkulacak 
bir şey 4.eğil, hattâ talep olunacak bir halktır. 
Kendinden emin olanlar, beni mahkemeye ve
rin, de $er. Bunlar lâf .olarak kolayca konu
şulur. Fakat tatbikatta işin nereye varacağı 
düşünülmez. 

Anayasa neden bu hükmü 'böyle koymuştur, 
bunu ara «deyim. 

'Mutlak olarak. Ceza Kanununun 481 nci 
maddesindeki ispat hakkını, bütün Devlet me-
ımurları jıakkmda, bakanlar, Yargıtay reisleri, 
azaları, 'Başsavcı, Şûrayi Devlet Reisi ve aza
ları hakİmda tatbika kalkışacak olursak, Ana
yasanın ; bu hükmü tamamıiyle iptal edilmiş 
olur. Sejbebi; Anayasa, ancak Divanı Âli yar
gılar, diyor. Şimdi Divanı Âli hiç toplanmadan, 
Temyiz Reisini, bir asliye ceza hâkiminin kar
şısında Sargılan mı ya sevk edebilir misiniz? 

! Q S M . | N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) — Parti
ler gibi. i 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — B İ , doğru olur mu, olmaz mı? hususun
daki 'müfalâları bir tarafa bırakalım. Fakat 
Anayasalın 61 nci maddesini yok etmeden, 
onun şartlı hükmünden hulfetmeden, hususi ve 

. ıvır* \J . x 
i istisnai usulü muhakeme ve tahkik merciin* 

tâbi Devlet memurunu asliye ceza •mahkemesi
ne götüremezsiniz. Binaenaleyh arkadaşlarımız, 
tevhidi içtihat kararını kolayca hücum edilecek 
bir vesika telâkki .ediyorlar ve Anayasanın 61 

I nci maddesinin tamamen teami ve tegafül gös
tererek, doğrudan doğruya tevhidi içtihat ka
barma yükleniyorlar. Halbuki hakikat bu de
ğildir. Hakikat,- arz ettiğim gibi, şayet bütün 
Devlet memurlarının, ta Cumhurbaşkanından 

ı köydeki muhterem tahsildara kadar, ispat hak-
I ki .mevzuunda aynı mahkemede muhakeme edil-
I melerini arzu ediyorlarsa, bir Anayasa tadili 
ı ile yüksek huzurunuza pekâlâ gelebilirler. Bu 
I suretle mesele hallölunur. Şimdi buradan Ana

yasanın bu sarih hükmünden tegafül ve teami 
göstererek ve Anayasanın bu maddesine hiç 
temas etmiyerek, o madde mevcut değilmiş gi
bi yalnız tevhidi içtihat kararını ele almak ve 
tevhidi içtihat kararma yüklenmek yolunda 
bîr sürü demagojik edebiyatı buraya getirip 
yığmak, hakikatleri tağlit etmek- mânasına 
gelir. Açık ve samimî olsunlar. Anayasanın 

j 61 nci maddesi ille telifinin nasıl mümkün oldu
ğunu ifade etsinler. Şöyle olursa böyle olur, 
böyle olursa şöyle olur, leylekler gelirse bahar 
gelir, leylekler giderse yaz girer gibi bu nevi
den sözlerle sizleri işgal edeceklerine 61 nci 
madde muvacehesinde... 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — ıSöyliyeceğiz 
Menderes, işgal eden sensin. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — O senin sana
tın. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bunları ortaya koymaları lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, zihinlere şu tereddüt 
de gelebilir : Hususi ve istisnai muhakeme mer
ciine tâbi olanlar acaba hangileridir? Meselâ 
Memurin Muhakemat Kaununa tâbi olaın me-
ımurları da bu, içine almıyor mu? O takdirde, 
onlar da bu işin içine girdiği takdirde, muh
terem tahsildardan başlıyarak Devlet nezdinde 
vazife gören memurlardan hiçbirisinin aleyhinde 
yapılan isnat mevzuu ispat olunamıyacaktır 
mânasına gelir. 

Acaba bu hal böyle midir? 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, to>rasını izah 

edeyim. Burada, Umumi Ceza Kanunumuza 
nazaran hususi bir kanun telâkki edilebilecek 
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olan Memurin Muhakemat Kanununa tâbi olan
lar kasdedilmemiş bulunsun. Filhakika Memu
rin Muhakemat Kanunu Ceza Kanununa naza
ran hususi bir kanundur. Binaenaleyh madem
ki Memurin Muhakemat Kanunu hususi bir ka
nundur, o halde bu tevhidi içtihat kararı Me
murin Muhakemat Kanununa tâbi bulunan bü
tün memurlara şâmildir, istidlalini yapabilmek 
mümkün müdür, değil midir? Bence buna aşla 
hukuki imkân mevcut değildir. Arz edeyim, 
filhakika Memurin Muhakemat Kanunu bir is
tisnadır. Ve Ceza Kanununa nazaran hususi bir 
kanundur. Tevhidi içtihat kararındaki (İstis
nai ve hususi) tâbirler bu bakımdan oraya 
muzaf olur gibi görünürse de, ayrıca vâzıı ka
nunun, muayyen Devlet memurları hakkında 
nerelerde muhakeme edileceği hakkındaki ira
desi gayet sarih olarak lâhik olmuştur ve Me
murin Muhakemat Kanunu ile onlar için ayrı 
ve istisnai bir hüküm konmuştur, işte tevhidi 
içtihat kararındaki (İstisnai ve hususi) denilen 
hüküm, Memurin Muhakemat Kanununda is
tisna edilmiş olan memurlar zümresine aittir. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Bu, sizin tefsi
riniz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bu itibarla tevhidi içtihat kararının, ka- ı 
kanunlara tamam'vle ve yüzde yüz mutabık 
olduğu aşikârdır. Kanunlar mutlak ve mücer- : 
ret, hususi veya umumi adiyle telkip olunamaz
lar. Kanunlar, birbirleriyle nispet edildikleri 
zaman hususiyet veya umumiyet ifade eder
ler. 

Meselâ; Ceza Kanununa nazaran Memurin 
Muhakemat Kanunu bir istisnadır, bir hususi 
"kanundur. Yine Askerî Ceza Kanunu, umumi 
Ceza Kanununa nazaran bir hususi kanun
dur. Ve yine. Memurin Muhakemat Kanu
nu, kendi içinde bir gurup memurların alınıp 
başka hükümlere tâbi tutulması muvacehesinde 
bu hükümler Memurin Muhakemat Kanunu hü
kümleri ile nispet edildiği takdirde umumi ka
nundur. Bunun yanında bu hükümler hususi
dir. 

Binaenaleyh kanunların hususiliği ve umu
miliği bir nispet arz eder. Karşılaştırıldıkları 
kanunlara, mukayese edildikleri kanunlara gö
re mâna iktisabederler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ispat mevzuun
da biz yeni bir hüküm getiriyor değiliz. Görü-

1954 C : 1 
yorsunuz ki, Devlet memurlarının büyük bir 
kısmı, en büyük kitlesi, isnat mevzuunun ispat 
edilmesi hükmüne mâruzdurlar. Bu hüküm 481 
nci maddede yazılıdır. 481 nci maddenin vaz'et
tiği prensip, esas itibariyle, isnat mevzuunun 
ispat edilmemesi keyfiyetidir. Prensip olarak 
Ceza Kanununun 481 nci maddesi, isnat mev
zuunun ispat edilmemesini ifade etmektedir. Bu 
prensibin de istisnası vardır. Bu prensibin is
tisnası, Devlet memurudur. Bu istisnanın da is
tisnası vardır. 267, 268 ve 269 ncu maddelerde
dir. Yani memura karşı bu isnatlar muvacehe
de, yani vazife gördüğü esnada yapılacak olur
sa yine isnadın mevzuu ispat olunamaz. Yani 
isnadın mevzuunun ispat olunması istisnasına 
ayrıca bir istisna teşkil eden hükümler konmuş
tur. Aynı zamanda bu tevhidi içtihat kararı ve 
Anayasadan başka hususi kanunlar var mıdır, 
yok mudur? Bilmiyorum, belki Hâkimler Ka
nunu ile vâzıı kanun ayrıca isnat yapılan Dev
let memuruna karşı isnat yapanın isnat mevzu
unu ispat edebilmesi hakkını ortadan kaldıran 
ayrıca hükümler mevcuttur. Binaenaleyh istis
nanın istisnası orada da tecelli etmektedir. Hu
kuk lisanında, bunu başka türlü anlamaya im
kânı" ihtimal mevcut değildir. 

Arzu ediyorlarsa, arz ettiğim gibi. Teşkilâtı 
Esnsiyenin 61 nci maddesini değiştirmek Hâ
kimler Kanununu değiştirmek, hattâ Askerî Ce
za Kanununu değiştirmekle işe başlamaları lâ
zım gelir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Siz 
vadettiğinizi yapın. 

ABDÜRRAHMAN BOYACICIİLLER (Zon
guldak) — Anayasayı değiştireceğiz diyen siz
siniz. 

BAŞVEKtL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım; sadece her 
hangi bir kanun maddesinin nasıl anlaşılması 
lâzımgeldiği, bir maddei kanuniyendn tefsiri, 
bir hukuk prensibinin anlayış tarzı üzerinde 
konuşurken dahi muhterem muarızlarımızın 
fazlaca hiddetlenmekte olduklarını görüyorsu
nuz. 

Şimdi tekrar mevzuumuza gelelim; bir ga- ' 
zeteci her hangi bir havadisi vaktinde karile
rine duyurmak mecburiyetindedir. Doğrulu
ğunu, yanlışlığını tahkika kalkışırsa havadis 
bayatlar. Binaenaleyh bu zaruretle havadis 
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yaladı yanlış olabilir. Bunu ağır müeyyideye 
bağljamak doğru değildir, deniliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bir suçun tekev
vün | edebilmesi için kasdı cürminin mevcudi
yeti | şarttır. Bu, suçun tekevvününde sübjek
tif ıjmsuru teşkil eder. Binaenaleyh bu, tah-
kikaj vakit bulamadım da, şöyle oldu da, böy
le oU u da demekle geçiştirilecek bir mevzu 
değildir. Bu yalan havadisi bir hususi mak
satla^ neşretmiş olması elbette şarttır. Aksi 
takcjirde suç teşekkül ve tekevvün etmez. 

îfuhterem arkadaşlarım, eğer biz, gazete
c imi aldığı ve neşrettiği bütün havadislerin 
doğıiu olmasını istiyor olsaydık o zaman mese-

-le djeğişirdi. Burada ağır bir vaziyet nazarı 
itibara alınmıştır. O ağır vaziyet, Devletin ma
lî itibarına ve saireye taallûk etmesidir. Bu 
tâbirleri müphem görüyor veya beyenmiyor-

"lars4 o tâbirler Ceza Kanunumuzun muhtelif 
maddelerinde aynen ahzı mevki etmiştir. Ora
da iıasum masum oturup dururken bunların 
hududu, şümulü, mânası, muayyen ve malûm 
olftypr; fakat bir başka yere intikâl ettirdi
niz iıi nereden başlayıp nerede biteceği malûm 
olmıjyan b :rtakım vaveylalar derhal başlıyor. 
Halbuki onlar bizim hukuk lisanımızda, meır-
zuatlja ve matbuatımızda yer almış olan tâibir-
ler -̂ e ibarelerdir, bu kanunun içine yeniden 
icadidilip konulmuş olan tâbirler delildir. 
Şimdi işte, mevzuatımızda böylece menus ola
rak bulunan bu tâbirler ile kanun gelmiş iken. 
elinei geçen havadisin ağır bir vaziyet ifade et
mesiyle gazeteciyi karşılaştırır. Gazeteci âm
me vazifesi .ifa etmektedir, dendi ve mütema
diyen söyleniyor. Gazetecidir, gazetecinin, Dev
let Menfaatlerini ve emniyetini haleldar ede
cek jıavadisle karşı karşıya geldiği zaman, bir 
nebzie tavakkuf etmesini, haberin doğruluğunu, 
yanlışlığını tetkik ve tahkik etmesini, araştır
masını temin etmek, matbuat hürriyetine aykı
rı bijr hüküm tedvin etmek demek midir? 

İEJir taraftan, gazeteci âmme vazifesi görü
yor, | derler. Ondan sonra kalkarlar, Devletin 
aleyhine çıkacak olan ve yalan olan havadis 
üzerine dahi bir dakika durmayı1, havadis ba-
yatlirmış, talhkika vakti yokmuş, şuymuş, buy
muş] şeklinde tevil ederek bunun bir baskı ma
hiyetinde * olacağını ileri sürerler. Bendeniz 
bunlpı , üzerinde ciddî olarak durulacak nok-
talaıf görmüyorum. Oiddî bir endişeleri var-

. 1954 C : 1 
I sa, bir çekindikleri nokta varsa, lâyihayı cid

dî olarak tetkik ettikleri takdirde bunların 
mevcut olmadığını kendileri de göreceklerdir. 
Kendileri bu lâyihayı, bizim gibi, bütün ecnebi 
mevzuat ile uzun boylu mukayese etmek imkâ
nını bulmuş olsalardı, bunların yanlış olmadı
ğını, bilâkis ileri demokratik memleketlerin 
mevzuatiyle mütenazır bulunduğunu görmüş 
olacaklardı. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Güzel konuşuyor ama tatmin etmi
yor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bu 
rüşveti kemaliye hoşuna gitti galiba? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Gelip burada, hürriyet elden gidiyor, 
vatan gidiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, der
ler. 

«Selâmet kanunları» dediler, ikinci büyük 
kongremizde aldığımız karar «Husumet Andı» 
dedikleri gibi şimdi de hürriyet kalktı diyor
lar. Hürriyet kalkmadı. Yalnız vatandaşa ta
arruz etmemek değil, tecavüz etmemek değil, 
vatandaşa lâzımgelen asgari hürmeti göstermek 
mecburiyetindeyiz. (Soldan bravo sesleri). 

Vatandaşların haysiyet ve şerefini iki para
lık etmek için her vasıtadan her vesileden isti
fade edilecek olursa, içler, vicdanlar, kalbler 
husumet, kin ve iftira ile dolu olur ve bu kin 
ve iftira, siyasi mücadelelere bir renk ve ma
hiyet verecek olursa, orada demokrasinin mâ
nevi iklimi tamamen ihlâl edilmiş olur. O tak
dirde, bağırmakla, çağırmakla, sövmekle, say
makla, şiddetli bir konuşma yaptı manşeti ile, 
peşinde koştuğuna şüphe olmayan demokrasi
ye sahip olamayız. 

Muhterem arkadaşlarım, filân gazeteyi ka
patmak için, falan partinin paralarını almak 
için, o partiyi işlemez hale getirmek için kanun 
yapıyorsunuz dediler. O gazete çıkıyor, daha 
birçok gazeteler çıyıyor. O parti faaliyettedir 
ve mamelekinden, millete iade edilen fazla pa
ralarına rağmen, mensuplarının, bu hâdisenin 
tahriki altında, daha çok geniş bağışlarda bu
lunmaları suretiyle, evvelkine nazaran daha 
kuvvetli bir maddi mevcudiyete ermiş olduk
larını yine kendilerinden memnuniyetle işit
mekteyiz. (Gülüşmeler) O halde niçin bütün 
bunları kürsüye büyük bir heyecan mevzuu 

I olarak getirirler ve türlü edebiyat yapılır? 
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Aman, sakın bu kanunu yapmayınız, hele bu 
kanunu bir yapınız, ondan sonra dünyanın ne 
hale geleceğini görürsünüz, İşte bu lâyiha do-
layısiyle bu kürsüde konuşulanlar da sadece 
bunlardan ibarettir. Bunları diyenler, Takriri 
Sükûn Kanunu, örfi İdare ve İstiklâl Mahke
meleri Kanunu dün kaldırılmış bir memlekette, 
bunların tatbikmda ısrar edenlerdir. Şimdi bu 
hudutsuz hürriyeti talebetmekte ve anarşi is
temektedirler. (Soldan Bravo sesleri, alkış
lar) . 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Söz is
terim, son söz milletvekilinindir. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. 
Söz alma bahsinde suitefehhümleri izale et

mek için dünden bakiye kalan sıra ile söz alan
ların isimlerini okuyorum : 

Başta söz Server Somuncuoğlu'nun idi, ko
nuştu, ondan sonra da sıra şu suretledir.. 

Behzat Bilgin, 
Arif Hikmet Pamukoğlu, 
Nusret Kirişeioğlu, 
Sırrı Atalay, 
Ali Fahri İşeri, 
Bahadır Dülger, 
Osman Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Maşal

lah en sonunda iyi ki, sıra alabildik. Usul hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Müsaade buyurun sonra. 
Şimdi nizamnameye göre Hükümetten sonra 

söz milletvekilinindir. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Be

nim şahsım mevzuubahis oldu. İler Reis değiş
tikçe usul değişmez ki... Nasıl dün kendi şah
sına mütaallik meselede Muammer Alakant'a 
nasıl söz verildi ise bugün de lütfen aynı kai
deyi tatbik ediniz. 

REİS — Riyaset nizamnameyi tatbik ediyor, 
siz de nizamname hükümlerini biliyorsunuz. 

Yalnız C. H. Partisi Meclis Grupu adına 
hem Avni Doğan Bey hem de Faik Ahmed Bey 
arkadaşlarımız söz almışlardır. Sıraya tâbi 
olacakları için hangileri grup sözcüsü olduğu
nu lütfen ifade buyursunlar. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Avai Doğan Bey. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sabah
leyin kaçıncı olduğumu sordum. Üçüncü oldu
ğumu söylediniz. Buna buradaki Halk Partili 

. ıyo<± v> ; ı 
I arkadaşlar da şahittir. Eğer Halk Partili ol-
j dukları için şahadetlerini kabul etmiyorsanız 

o da ayrı bir mesele.. 
REİS -—• Ben sabahleyin kürsüyü devir al

dığım zaman listede söz sırası Avni Doğan'in
di. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Kifayeti müzakere takriri geldi mi 
Reis Bey... 

REİS — Riyaseti ilgilendiren hususları Me
bus oturduğu yerden sormaz. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU" (Giresun) 
— Ayağa kalkar. 

REİS — O mebusun anlayışına göredir, 
Hikmet Pamukoğlu... 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem 
arkadaşla':', son bir hafta içerisinde Mecliste 
son derecede asabi ve titiz bir hava hâkim bu-

I lunımaktadır. Her hangi bir knunun müzakeresi 
başladığı zaman mesele çığırından çıkarılmakta 
ve aşağı yukarı 1950 den beri dinlemekte oldu
ğumuz edebiyatın, tekrar karşısında kalmakta-

j yız. Mütemadiyen 1950 den beri hep yirmi yedi 
sene, yirmi yedi Sene... Bunu, iktidarın ağzın
dan ve mebus arkadaşlarımızdan dinlemekte
yiz. Şurada gördüğüm birkaç gençle, birkaç 
yaşlı zat müstesna, hepinizi bu yirmi yedi sene-

ı nin içinde görmekteyim. 
Bu yirmi yedi sene nedir? Bunun hesabını, 

bu kürsüden, millet huzurunda bir defa daha 
münakaşa edilmeye değer görüyorum. Eğer 
hükümet mevzuu ana ve 'esas haddinden çıkarıp 
bu hale sokmasaydı, bu mevzuu ortaya koy
mak lüzumunu hissetmez idim. 

Nedir bu yirmi yedi sene arkadaşlar!. Bu 
yirmi yedi senenin mebdei 1950 de yâd edil
diğine göre, Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı ve 
halk partisinin kurulduğu günden başlıyor de
rnektir. Bu zaman içerisinde memleketin bün
yesinde yapılan işler nelerdir'? Bir imparator
luk, bir harbi mütakıp inkıraz bulmuş ve onun 
yerine cumhuriyet idaresi kurulmuştur. 

Demek ki 27 senenin içinde; haysiyetli ve 
şerefli, dünya devletleri hukuk ve haysiyetine 
sahip bir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ku
rulmuştur. 

Memleketin hariçte itibarını tanzim eden, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri dâhilde ıs-

I 1 aha ta başlamış, memleketin içinde yaşadığı 
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«kmli vaziyete el koymuş, Atatürk inkılâbım 
yaprjırş ve aşarı kaldırmıştır. 

Öugün köylüye yardım ediyoruz, anahsulü-
nü diyoruz diye öğünüyoruz, ofisi o zaman 
kurmuştur, kasalarında on para kaimıyan ve 
bugi|n köylüye yardım yapıyoruz diye öğün-
düğijnüz Ziraat Bankasını, Türk köylüsüne 
kredi veren bir müessese haline getirmiştir. 
(Solhan alkışlar, brovo sesleri) 

E(unun içinde Lozan vardır, bunun içkide... 
lİlSAN ALTINEL (istanbul) — içinde 

onuni kahramanı yardır. 
EİEÎS — Çok rica ederim, lütfen müdahale 

etmejyiniz. Devam ediniz Avni Bey, ihtar ettim, 
rica iederim. 

.AJVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Hakikaten ar
kadaşlar, o da vardır. 

arkadaşlar, bu memleket evlâdının her biri, 
itibara, hürmet'e şayandır. Aksi bir hüküm te-
z a h # etmedikten sonra siyasi meyillerimize 
göre!hüküm vermek hakkını haiz değiliz. Mua
rızlarımız n'e derse desinler, tarihin hükmü de
ğişmez. 

BJEFET TAVASLIÖĞLU (Denizli) — De
minden ıberi Başvekili konuşturmadınız. 

AİVNÎ DOĞAN (Devamla) — Ben konuşan 
arkadaşları hürmetle dinlerim. 

StJAT BAŞOL (Zonguldak) — Avni Doğan 
Bey, jtatlı tatlı dinliyoruz. 

RİElS — Müsaade buyurun efendim, silsilei 
kelâmı bozmıyalım. 

AjVNl DOĞAN (Devamla) — 27 senenin 
içeririnde, meselâ, 4 tarafı ateşle çevrili mem
leketi, ikinci cihan harbinden isabetli bir poli
tika jile kurtama vardır. Demiryolları, fabrika
lar ve millî bankaların kuruluşu vardır. Bütün 
bunların yanında hepimizle beraber sizin parti
nizin^ kurucusu olan Halk Partili Sayın Adnan 
Bey, i Sayın Fuad Köprülü, Sayın Refik Koral-
tan fe bugün Cumhurbaşkanı olan Saym Celâl 
Bayajr vardır. Bana cevâp olarak bu devrin 
içindje istiklâl mahkemesi var derseniz.. 

AJIMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— .1^46 ̂  seçimleri vardm 

AJVNliDOĞAN (Devamla) —Hepsine cevap 
vereceğim. 

Btırim* içimde istiklâl mahkemeleri var der-
•6Bİ4 Muinin' içinde Varlik Vergisi var derseniz, 
hürriyetleri tahdideden nizamlar var dersiniz... 

. xvu* v . x 
( OSMAN KAPANI ( W s ) — 1946 atfimtai-
| ni unutuyorsunuz. 

AVNl DOĞAN (Devamla) — Hepsi dâhil &l-
mak üzere bütün bunların hakkında o zevatın 
tasvipleri vardır. Adnan Bey diyorlar k i : Hür
riyetleri nizamlamak mecburiyetinde bulunu
yorsak insafsız bir muhalefetin karşısında kala
cağımızı bilmiyorduk. 1950 seçimlerindeki hür-

I riyet anlayışımızı tahdideden budur. 
3 0 - 3 5 sene geçti ve pek, çok mesafe kate-

dildi. Siz sadece muhalefetin korkusu ile hürri
yetleri tahdit ediyorsunuz da, Cumhuriyet Halk 

i Partisinin, kadim bir milletin muasır dünya 
medeniyetine erişmesini temin için muazzam te
sisler yıktığını ve bu sebeple onun mâruz kaldı
ğı müşkülât içerisinde şu. veya bu hürriyetleri 
tahdidetmesini niçin müsamahalı karşılamıyor
sunuz?. (Sağdan, şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlar; içinde bulunduğumuz 1954 yı
lını bizzat iktidarın Başvekili olan arkadaşımız, 
bir intikal devresi diye kabul ediyor. Bir sal
tanat idaresinden bir Türkiye Cumhuriyeti ku
ran ; ve bu idareyi 1950 ye kadar bu hale getir
miş olan bir mazinin sadece iftihar edilecek 
cephesi vardır. Mazi için hüküm verirken topye-
kûn Cumhuriyet Halk Partililerini karanlık ve 

i mürakabesiz bir devrin içinde yaşıyan; ne yap-
J t ıklan meçhul insanlar olarak tahrif etmek in

safsızlık olur. O devrin içinde arkadaşlarımız 
da vardı, bilirler. O devrin içinde kötülük yapan 
da olabilir. Kötü idareden ve yanlış muameleler 
de ola,bilir. Ama bu 27 seneyi Cumhuriyet Halk 
Partililerin sırtına bir ayıp diye yüklemek ve 
bunun müdafaası sırasında, (Arkadaşlar bize 
hırsız mı diyorsunuz, mahkemeye verin, suiisti
mal mi yaptınız diyorsunuz mahkemeye verin, 

i dediğimiz zaman, Sayın Başvekil; bütün kapı
ları kapıyan bir usulle cevap veriyor; zama-

i nında yapılan suçların ispatı o günkü şartlar 
içinde mümkündü. Bugün değildir diyor, ispat 
mümkün değilse tekrarlamada ne gibi bir sebep 

! var?.) Anlaşılmıyor. (Sağdan, doğru,sesleri) 
Arkadaşlar, mürüvvet edin, sizinle bizim ara

mızda fark nedir?. Soruyorum, Adnaıı Bey 1945 
yılının ortalarına kadar C. H. Partisinin safla-

j rmda değil miydi?. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Takriri Sükûn 

Kanununda imzası vardır. 
AVNl DOĞAN (Devamls)— İŞMŞ senesinin 

[ öTtelİEtnna kadar bkfmîe beraberdi,.İKI etenim-
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da olan bir arkadaşın demokratik kanaatlerde 
bize rüçhanlı ve faziletli olması, dört buçuk sene- ı 
nin içinde mi olmuştur? (Sağdan bravo sesleri) 
Kendileri kadar demokratik inkişaflar için par
tinin içinde emek veren başka insan yok muy
du?. 

OSMAN KAPANÎ (îzmir) — Yoktu ki ay
rılmış. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Ayrılma da 
başka bir âlemdir. 

REÎS — Muhavere şekline dökmiyelim. 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Bir kapalı top

lantı yaparsanız, 1946 seçimlerinde şahsıma taal
lûk eden kısmı izah edebilirim. Burada bir adam ı 
çıkıp da.... 

OSMAN KAPANI (îzmir) — Şahsınız için 
değil. 

REÎS — Müzakereyi bu şekle sokmıyalım 
rica ederim. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Benim şahsi 
kanaatime göre mazi dediğimiz şey bir iktidarın, 
bir kuruluşun şerefli tarihidir. Millet ölçüsünde I 
hiçbir büyük işi, zorlamadan yapmanın imkân ve ı 
'ihtimali yoktur. 

MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Şark'-
ı da hesaba katıyorsunuz değil mi? | 

REÎS — Çok istirham ederim, sual cevap 
şekline sokmıyalım. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Sayın Reis, 
ben müdahalelerden memnunum, izaha vesile ve
riyorlar. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Reis Bey, her gün Grup namına birisi mi ko
nuşacak? Dün Barutçu idi bugün Avni Doğan. 

REÎS — Nizamnamenin müsait olduğu müd
detçe söz vereceğim. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
1950 den bugüne kadar karşılıklı yaptıcımız it- I 
hamlardan elde ne kaldı? Soruyorum size. Ben 
memleketin bütün sahasına yayılan bir ıstırap
tan başka hiçbir şey görmüyorum. Memleket, 
bundan zerre kadar fayda görmemiştir. Bugün j 
tam Meclisi kapamaya beş gün kala aynı elek- I 
trikli havayı, aynı samimiyetsiz havayı devam 
ettirmeye kalkışırsak bunun safha safha memle
ket dâhilinde yapacağı aksi göz önüne getiriniz. 

Muhterem arkadaşlarım; ben Meclisin içinde- I 
yim. Meclise ait olan ve millete ait olan işlerden j 
bahşediyorum. Çok sevdiğim ve yakıiı dostluğum ! 
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bulunan Mustafa Ekinci'nin bana iğneler sok-

I tuğunu görüyorum. Bu dâvalar millete ait olan 
dâvalardır. Günlük politika dâvaları seçim mü
cadelesinde kendi aramızda hallederiz. 

Arkadaşlar; Demokrat Parti iktidarının Baş
kanı buyurdular ki; 1946 dan 1950 ye kadar si
per siper millet haklarını elinizden aldık, bu söz
lere itiraz etmiyeceğım, böyle farzediyorlar biz 
de edelim.. Kabul, aldığımız siperleri birer birer 
geriye doğru bırakarak sizi eski hale ricate sevk 
eden hikmet nedir? (Sağdan sandalya korkusu 
sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ruzu-
mahşer yaklaştı da ondan. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Muhalefetin 
seçimde alacağı tavra ait arkadaşımızın çok hır
çın beyanları oldu. Ben bugünkü dâvanın hudu
du içinde kalacağım. Bir nokta üstünde durmak 
istiyorum: 

C. H. Partisi, 1950 den itibaren bu Meclisin 
safında ve bu yurdun şurasında burasında te
şekkül eden her parti tarafından vurulmuştur. 

| îster Demokrat Parti olsun, 'isterse başka parti
ler olsun, kürsüye çıktıkları zaman mutlaka ifti
tanı kelâma, Halk Partisiyle başlarlar. Bu bizim 
mazhariyetimizdiı*. Büyük dâvaları yapan, bü
yük hâdiseleri halleden insanların leh ve aley
hinde bulunanlar olur. B'iz arkadaşlarımızı mü
talâalarında tamamiyle serbest farzederiz. De
mokrat Partinin bir seçim arifesinde getirdiği 
şu kanunun en edebî, en iyi şekilde tenkidi ya
pılırken hepimize karşı, istiyerek, istemiverek, 
ağır kelimeler sarf edildi. Sizinki 'ile eski zihniye
tin farkı nedir? Vatanseverlik, şu veya bu za
tın inhisarında mıdır? Lütfetsinler bizim de ken
dileri kadar vatanperver memleket evlâd'i oldu
ğumuza inansınlar. 

Dâva, sadece bu memleketin lasın ve yayı
nma taallûk eden ve o münasebetle rodyoyu da 
içine alan bir kanunun, müzakeresi idi. Müza
kerelerin bu hudut içinde kalması iktiza ettiği 
halde genişletildi. Bu münasebetle mütemadi-

| yen yüzümüze fışkırtılan ağır ithamları cevap
lamak lüzumunu hissettim. 

Arkadaşlar; Temyiz îçtihat Kararı, al
tındaki itirazla okunduktan sonra, üstünde 

i durulmıyacak kadar zayıftır, ispat hak-
I ki verilirse Sayın Başbakanın zan buyur-
1 duğu git i hususi bir kanuna tâbi olan, 
! Air ay asa mucibince Divanı Âliye gitmesi 
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lâzımgelen bir vekilin muhakemesi yapılacak de
ğildir, jsadece hakkında takibata başlanan va
tandaşa ispat hakkı vermek suretiyle nefsini 
müdafaa imkânı temin edilecektir. 

Radyoya ait olan paragrafta şüpheyj celbe
den veyahut tatbikatta ıstıraplı olacağı görülen 
hususları arkadaşlarımız izah ettiler. Tasavvur 
toıyurun, bir parti görüşünü, noktai nazarını 
programına göre radyoda memleket evlâdı söy-
liyebilecek; radyonun başında o anda bulunan 
memur her hangi bir iktisadi malî dâvayı bü
tün inceliğiyle idrâk edecek her hangi bir ceza
ya mahkûm olması mümkün olduğunu düşüne
cek, ondan sonra da hürriyeti kelâma imkân 
verecek? Bu tasavvur olunabilir mi?. 

BEHZAT BÎLGlN (izmir) — Beğenmiyor
sanız geri alalım dedi, Başvekil. 

AVNl DOĞAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. Hüsnüniyetle söylenen bu tezahürleri hüs
nüniyetle karşılarım ve fiiliyata intikal etmesini 
beklerim. Arkadaşlar, Millî Selâmet Kanununda 
biz Adnan beyle mutabıktık. Bu memlekette hiç 
kimse irticai müdafaa edemez. Hiç kimse, böyle 
bir haki haiz değildir. Müslüman olabilir, din
dar olaibilir. Ama dinin istismarını, ticaretini 
yapmaya asla hakkı yoktur. Onda beraberdik 
yalnız o zaman üzüldüğümüz nokta şu idi: Söz 
ve toplantı Hürriyetlerinin tahdidi vazifesinin 

sadece takdir imkânına hakkiyle malik olmıyan 
zabıta memuruna bırakıldığı içindi. Zabıta me
murlarımız yer yer temditli onbaşılardır. Bun
lar namuslu insanlardır Ama bu hakaret bir 
tecavüz mefhumunun her hangi bir mahkemede 
meslekten yetişmiş liyakat sahibi hâkimlerce de 
ehlivukufa gitmek ve muhtelif içtihatların zu
huruna meydan vermek şeklinde tezahür eder. 
Ben, Başbakanın, radyoda bu tehdidi, geri alma 
yolundaki teklifini kemali samimiyetle, kemali 
şükranla karşılarım. 

Matbuata ait kısımlara gelince; Matbuata 
mensup arkadaşlarımız buradadırlar. Matbuat 
Kanunu: tadili çıkarken konuşan bu arkadaşla
rın, bu hürriyet kürsüsünden söz alıp memleketi 
tenvir etmeleri yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, zeval bulmıyan hiçbir 
şey yoktjur. Her şey zevale mahkûmdur, iktidar
lar da böyledir. Bu kubbenin altında bir hoş şa
da bırakarak ayrılmanın, memleket için daha 
hayırlı alacağına kaniim. (Sağdan alkışlar). 
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I OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bilhas

sa, gidip gelmemek var... 
RElS — Arkadaşlar, Başbakanın Hükümet 

adına konuşmalarından sonra Server Somuncu-
oğlu söz istediler, sıraya yazdım. Şimdi Başba
kanın konuşmalarında şahıslarına sataşma oldu
ğundan bahsile tekaddümen konuşmak istiyor
lar ve direniyorlar. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Usul 
hakkında, bendeniz de izah edeyim, heyeti muh-
teremeyi... 

RElS — Usul hakkında buyurun. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Sa

yın arkadaşlar, Başvekil sataştığı için söz iste
dim. 

SANÎ YAVER (istanbul) — Siz sataştınız. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 

Ben konuştum, Başvekil konuştu ve sataştı. 
(Siz sataştınız sesleri). 

REÎS — Rica ederim, müdahale etmeyiniz, 
devam ediniz efendim. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Şimdi 95 nci madde : Kendine sataşılan, yahut 
ileriye sürdüğü düşüncenin tersine bir fikir is-
natlanan milletvekilinin her zaman söz istemek 
hakkıdır diyor. 

Bendenizin arz ettiğim fikirlere demoğoji 
vasfı isnadeden Başvekile cevap vermek isterini. 
Müsaade ediniz bendeniz de müdafaa sadedinde 
konuşayım arkadaşlar. 

RElS — Usul hakkındaki görüşmelerde tak-
dimen konuşmak istiyen arkadaşlarımız sataşıl
dığından bahsile konuşmak için ısrar ediyor, 
direniyor. 

Riyaset Divanı bu kanaatte değildir. 
Söz istiyen arkadaşlarımızın da diğer arka-

I daşlar gibi sıraya tâbi tutulmaları hususudur. 
Bu itibarla (Sağdan gürültüler) arkadaşımızın 
tüzük hükmünü okumalarına binaen tekaddüm 
edip etmiyeceği hususunu reyinize arz 'ediyorum. 

Server Somuncuoğlu 'nun konuşmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Server bey. (Sağdan alkışlar). 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Adaleti 

alkışlıyoruz. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Muh

terem Heyetinizin lütuf ve takdirlerine berveç-
hi peşin teşekkür ederim. 

RElS — Server Bey, bir ciheti hatırlatmayı 
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faydalı görüyorum. Bu konudan dışarı çıkma
manızı rica ederim. Sataşma hususunda kendi 
noktai nazarınızı belirtirseniz iyi olur. 

iSERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Sataşma vesilesiyle Sayın Başkanlığa hatırlat
mak istiyorum ki, sataşma şahsıma ve fikirle
rime aittir. O itibarla hem şahsım, hem de fi
kirlerime ait görüşlerimi arz edeceğim. Muta-
bıksanız görüşmeye devam edeyim. 

REÎS — Devam buyurun efendim. Usulen ha
tırlattım Zatı Âlinize. 

ATIF TOPALO&LU (Ordu) — Hiçbir şey 
söyleme Server'çiğim, sen de (demagog) de, in, 
kâfi. 

SERVER SOMUNCDOĞLU (Devamla) — 
Arkadaşlar, sözlerime başlarken, hangi huku
ki esastan ve hangi siyasi anlayışla konuşmaya 
mecbur olduğumu ifade etmiş ve bunun başka 
mânaya alınmaması hususunu da ricalarımla 
arz etmiştim. 

Buna mukabil Başbakan, bu kanun çıktık
tan sonra hürriyetler kısılacak, basın bir şey 
yazamıyacak, mânasını ele alarak şunu ilâve 
etti, âlem yine o âlem, devran yine ol devran 
kalacaktır. 

Arkadaşlarım, bu söz, bu -mantık kendisini 
tekzibetmektedir. Madeni ki, «âlem yine ol 
âlem, devran yine ol devran kalacaktır» o hal
de niye uğraşıyoruz, burada kanun çıkarmaya 
niçin savaşıyoruz? (Sağdan, bravo sesleri). 

Arkadaşlar, burada kendilerinin şu zihni
yetine de bilhassa işaret emtek istiyorum, biz
den sonra, yani Cumhuriyet Halk Partisi ik
tidarı bıraktıktan sonra, hattâ anarşiye kadar 
giden yolları müdafaa eylediğimizi söyliyecek 
kadar Başbakan buradan cüretkâr mütalâalar 
ileri sürdüler. 

Arkadaşlar, hep beraber, biraz evvel grup 
başkanının buyurduğu gibi, bu rejimi, hangi 
parti olursa olsun, bulunduğu yerden alıp ile
riye doğru götürmek istiyoruz, binaenaleyh 
bunlarda gördüğümüz noksanları behemehal 
söylemekle kendimizi vazifeli addediyoruz. Bu, 
hiçbir zaman iktidardan düştük, memleket 
anarşiye gitsin mânasını çıkarmaya müsait de
ğildir. Böyle bir mâna çıkarabilmek için hu
susi bir maksada behemehal ihtiyaç vardır. Yıl
lar ve yıllar Cumhuriyet Halk Partisinin kad
roları içinde mevzuata rey verip icraata sesi
ni çıkarmamış ve bugün şu ve bu sebeple bu 

| kadronun dışında olduğu gün artık kendisimi 
hakların tek müdafii telâkki eden Başvekil bu
gün partinin saflarına sadece programı için 
girmiş ve onu müdafaa eden bir arkadaşa ve 
yine sadece başka partide olduğu için hürri
yetleri müdafaa etmek hakkını vermek istemi
yorlar. Bu anlayıştaki bâtıl esas, bu anlayış
taki sakim yol açıktır, ayrıca hakkında konuş
maya bile değmez. (Sağdan bravo sesleri) 

Buyurdular ki, radyoda yapmak istedikle
rimizi beyenmiyorlarsa geriye alalım. 

Arkadaşlar, bir insanın beyanı tecezzi ka
bul etmez. Benim söylediklerimin bir kısmını 
ele almak, diğer tarafını unutur görünmek ve 
o suretle konuşmak bir fayda ve netice vermez. 

Ben radyoda işlenen suçların basında işlenen 
suçlardan daha müessir olduğunu ileri sürerek 
bu prensibin yerinde olduğunu müdafaa ettim. 
Radyonun bugünkü gidişatını tecviz etmiyen 
zihniyete iltihak ettim. Başbakanın bir türlü 
ağzına almak istemediği seçim zamanında ya
pılacak konuşmaların sansüre tâbi tutulmaması 
hususunda ifadede bulundum ve sansür mevzu-

| una hücum ettim. Bunun müdafaasını Başve
kil yapabildiler mi? ((Sağdan yapamaz sesleri) 

Arkadaşlar, benim iddialarımın birtakım 
mücerret iddialar olduğu ileriye sürüldü ve 
vakit bulup da daha esaslı tetkikat yapmış bu-
lunsaymışım, Yüksek Meclise meseleleri daha 
iyi arz etmeye kaadir olacağım tabiî olurmuş. 
Benim tetkikat yapmadığımı nereden biliyorlar? 

Bir fikir, mücerret olarak vasıflandırabil-
mek için onun mehazlarına dayanarak söylen
diği gibi birtakım mehazlara dayanarak redde
dilmemişi de lâzımdır. Binaenaleyh ben, ken
di kendimden ilham alarak konuşmadım. Ben
deniz ÜNElSOO'nun bütün dünya matbuatına 
tahsis ettiği bir eseri ve mukayeseli olarak bü
tün mevzuatı içine alan eserleri tetkik ederek 
konuşmuş bulunuyorum. Muhalefette iken 
ciddî çalıştıklarını iftihar ederek söyliyen ve 
iktidara geçtikten sonra muhalefetten ciddî ça
lışmalar beklediğini bildiren Başbakana bu ne
vi ciddî çalışmaların yapıldığını da bu kürsü
den arz etmek isterim. 

Arkadaşlar, ispat hakkı üzerinde uzun dur-
mıyacağım. Mütalâamı arz ettim. Sayın Baş-

| vekil birtakım mantık ve kelime oyunları ile 
I hakiki hukuk prensiplerine aykırı olan tevhidi 
I içtihat kararlarını müdafaa ettiler. Dikkat bu-
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yurdunuzsa başka memleketlerden tek bir mi
sal göstermediler. Başka memleketlerde demok
rasi inkişaf ederken âmme hizmetinde vazife 
almış insanların nüfuzlarını kullanırken birta
kım murakabeye tâbi tutuyor da Türkiye niçin 
murakabeye tâbi tutmak istemiyor?. 

Arkadaşlar, matbuat hürriyeti, idare eden
lerin salâhiyetlerini suiistimal etmemeleri için 
kullanılan bir haktır. Bütün dünya bunu böyle 
kabul eder. Bizim idarecilerimiz bu murakabe
ye ihtiyaç görmiyeeek kadar ilâhileşmişler mi
dir? Diyor ki ; hakikatleri tahrif ettiniz, leylek
ler geldi, bahar oldu, leylekler gitti, güz geldi 
gibi şeyler söylediniz. Arkadaşlar, ben buna 
benzer hiçbir söz sarfetmedim ve zaten buna 
benzer şeyleri söylemeyi, Meclis kürsüsünden, 
itiyat edinmiş kimselerden değilim. Siyasi tec
rübem çok yoktur. Şu dört senede bâzı arka
daşlarımla beraber edindiğim tecrübe içinde bu 
nevi derslere itibar göstermedim. Bunun misa
lini Petrol Kanununda da kendileri verdi. Bunun 
misalini bu Basın Kanununda da Başbakan bizzat 
kendi vermektedir. Şeker şirketleriyle, çimento 
fabrikalariyle, kendisini de içine alan meclisle
rin meşruiyeti ile, Petrol Kanununun ne alâ
kası vardır? Başbakan, birtakım hakikatleri 
yalnız kendi bildiği gibi söylemek, o mevzuda 
konuşmak istiyenleri, vaveyla koparmakla suç
landırmaktadır. 

MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Tenki
di ona hasretseydi bu mevzu o kadar genişle
mezdi.. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Sözlerinin bir yerinde de dediler ki ; hürriyet 
kalmadı, diye vaveyla koparmak vatandaşa 
olan hürmeti azaltıyor, demokrat idarenin ikli
mini bozuyor ve şiddetli konuştu diye gazeteler 
büyük manşetler koysun diye böyle birtakım 
meseleler kürsüden ifade ediliyor. Siyasette 
şöhretin hakikaten büyük rolü vardır. Hele se
çime gitmek üzere olduğumuz şu anda seçmen
lerine tekrar kendini seçtirmek için, Hükümet 
azalan da dâhil, bütün milletvekillerinin büyük 
gayretleri olabilir. Fakat, insanın inandığı pren
sipleri müdafaa ederken, bu mevzuların âmme 
menfaatlerinde iras edecekleri büyük zararlar
dan heyecan alarak konuşmasını kimsenin tak
bih etmeye hakkı yoktur. Bendeniz dört sene
dir geldim, geçtim, gidiyorum ,bir daha da ge
lip gelmiyeceğim belli değil. Fakat bu şekilde 
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şöhret edinmek yoluna hiçbir zaman iltifat et
medim. Sadece bu memlekete hizmet için geldim 
ve onu yapıyorum. Bu kürsüde heyecanlı nutuk 
larla şöhret kazanmaya asla, heves etmedim. Zi
ra bilirim ki, kâzip şöhretler sabun köpüğü gi
bidir, çabuk sönerler. 

Kürsüde heyecanlı konuşmak inhisarını yal
nız kendi şahsı üzerinde tutan Başvekile hatır
latmak isterim, bu Mecliste kendisine karşı 
serdedilen fikirler kuvvetli ve reddedilemiye-
cek bir halde bulunduğu zamanlar derhal his
lere hitabedip meseleyi kapatmaya çalışırlar 
ve heyecanlı nutuklarını ıo zaman söylemiştir. 
('Sağdan bravo sesleri, alkışlar), 

Arkadaşlar, bu ımemlelketin Başvekiline, 
hana hitabettiği dille demagoji yapıyorsun de
meye dilim varmıyor. Çünkü bu aziz ımıemlıeket 
hepimizindir. (Sağdan 'alkışlar). Yalnız bu 
yolda bize hocalık etmek istiyorsa, bütün tec
rübelerine rağmen sayın Menderes'in rahlei 
tedrisinde talebe olaımıyacağım. 

İHSAN ALTINEL (İstanbul) — İstersen ol.. 
ISERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 

Arkadaşlar, ben bu kürsüde heyecanla konu
şuyor ve heyecan duyuyorsam, sizi temin «•de
rim ki; bu basın hürriyetine karşı »beslediğim 
inançtandır. Ve bundan böyle de heyecan du
yacağım. Dedikodu kaynağı olarak tavsif edi
lerek haksız ithamlar karşısında bulunan bası
nı müdafaa etmeyi bir şeref sayacağım. (Sağ
dan bravo sesleri). 

FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
FÜRUZAN ETKİL (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, gerçi sayın Avni Doğan Beyefen
diyi dinlemek bizim için bir zevktir. Hattâ 
(mûtadı hilâfına burada asabi bir konuşma yap
mış olan sayın ıSomuncu'yu dinlemek de bir 
zevktir. Ama bu zevkler pahasına Nizamname
nin çiğnenmesine de asla razı olmamak lâzım
dır. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGfLLER (Zon
guldak) — Ah her zaman böyle yapsanız. 

OEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Deminden beri Nizamname yerde... 

FÜRUZAN TEKİL (Devamla) — Demlinden 
beri diye işaret buyurduğunuz hâdiselerin en 
sonuncusunu bizzat kendiniz vermektesiniz. 
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Âr'kadaşlaT, bir bahis üzerinde, bir lâyiha 

üzerinde bir Grupun muhtelif sözcüleri olma
ması lâzraıgelir, muayyen 'bir lâyiha üzerinde 
bir Grupun ıbir sözcüsü olması icabeder. (Gü-
TÜltüler). 

REÎS — Müsaade ediniz, hatipten sonra İç
tüzük hakkında ben de mütalâamı arz edece
ğim. Siz devam edin. 

FÜRUZAN TEKÎL (Devamla) — Burada 
ıgörüyoruz iki ibâzı tatbikat olmaktadır. Bunlar 
sonunda teamül haline gelir. Bu da elbette ki 
zararlıdır. Bunu önlemek lâzımdır. 

Avni Doğan arkadaşımız biraz evvel söz is
tedikleri zaman Fai'k Ahmed Barutçu arkada
şımız burada idiler. 'Sözcülükten vazgeçtikleri-
ınd de ifade etmediler. 

Bir Grup adına sözcü olarak konuşan bir 
arkadaş sözcülükten vazgeçtiğini ifade etme
dikçe bir diğer arkadaşa parti grupu adına söz 
vermemek icabeder. Bu bir. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımıza gelince, 
Meclisi Âli sırf şahsını ilgilendiren bir tariz 
vehmettiği için, Meclisi Âli kendisinin konuşma
sı hususunda karar aldı. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Fik
re isnat yapıldığı için... 

FÜRUZAN TEKÎL (Devamla) — Tüzük 
sarih, fikre isnat yapıldığı takdirde, fikre fi
kirle mukabele edildiği takdirde, imtiyazı ol-
mıyân, Hükümet namına, komisyon namına, 
grup namına konuşmıyan arkadaşlar sırasını 
bekler. Fikre fikirle mukabele budur. Nizamna
me bunu âmirdir. Ama şahsını ilgilendiriyorsa, 
kendisi için her hangi bir şaibe vehmetmesi 
suretiyle hassasiyetini tahrik eden bir vaziyet 
varsa o zaman isim sırası ile kürsüye gelmesi, 
Meclis kararı ile caiz olabilir, Meclis onun için 
söz vermiştir. 

Somuncuoğlu arkadaşımız o kadar sarih ko
nuştular ki, fikre mukabele etmek suretiyle ko
nuşmuş ve, ben şahsımı ilgilendirdiği için söz 
almadım diye beyanda bulunmuştur. Bu usu
le aykırıdır, taamül haline gelmemesi için mâ
ruzâtta bulunmaktayım, bundan sonra böyle 
olmamasının lâzımgeldiği bilinmelidir. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Asabi bir tavırla, Reis Bey söz is
tiyorum. 

REİS — Abdürrahman Bey rica ederim asa-
bileşmeyin? 
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I ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Söz verdiğinizi zannederek kürsü
ye geliyorum, bazan oluyor da.... 

REÎS — Efendim, Avni Doğan Bey arka
daşımız C. H. P. Meclis Grupu Reisi bulun
dukları için grup adına nizamname gereğince 
her zaman konuşabilir. Bu suretle söz aldık
ları için kendilerine verilen sözde usule aykı
rı bir vaziyet yoktur. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımız da Riya
set Divanının kanaati hilâfına, Meclisin ikti
ran eden kararma binaen konuşmuşlar ve fi
kirlerinden cerhedilen kısımları savunmuşlar
dır. Bunun da usule aykırı bir hal olmadığını 
arz ederim. 

REÎS — Abdürrahman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Ben de aynı şeyi söyliyecektim. 
Vazgeçtim. Sağ ol. 

REÎS — Sen de sağ ol. (Gülüşmeler). 
Kifayet takririni okutuyorum : 

Reisliğe 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler kâfi

dir. Maddelere geçilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tokad 
Muzaffer önal 

BEHZAT BÎLGİN (îzmir) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, Başbakandan sonra bir milletvekili
nin konuşması tüzük icabıdır. Burada Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu Sözcüsü konuştu. Ni
zamnameye göre her hangi bir parti grupunun 
sözcüsü, komisyon sözcüsü mevkiindedir. Ko
misyon sözcüsünden sonra Başvekil veya Hükü
met erkânı konuşur. En son söz milletvekilinin-
dir. Bu vaziyette Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu sözcüsünün konuşması Başbakandan 
sonra bir milletvekilinin konuşması makamında 
telâkki edilemez. Onun sözünün, ancak bir ko
misyon sözcüsünün konuşması makamında te
lâkki edilmesi icabeder. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımızın konuş
ması ise takaddümen bir cevap vermek için ya
pılmış bulunuyor. Binaenaleyh kifayet takri
rinin evvelâ sırada olan bir mebusun konuşma-

I smdan sonra reye konulması icabeder. 

- 4 7 0 -
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ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Bari lütfedin de muhalefetten bir 
mebus konuşsun. 

RBÎS — Efendim, Hükümetten sonra muh
telif partilere mensup Meclis grup sözcüleri
nin konuşması, milletvekili sıfatını taşımaları 
dolayisiyle, Hükümetten sonra konuşan mebu
sun konuşması mahiyetindedir, tatbikat da böy
ledir. Kaldı ki, onun haricinde, Server So-
muncuoğlu arkadaşımız da Meclisin kararı ile 
konuşmuştur. Mamafih takrirlerin kabul veya 
ademikabulü reylerinize aittir. 

Takrirleri okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Tasarının tümü üzerindeki konuşmalar kâ

fidir. Maddelere geçilmesinin oya konulmasını 
arz ve teklif eylerim. 

Aydın 
Ş Hasırcı 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerinde hatipler ve partiler 

sözcüleri uzun uzadıya görüşlerini izah etmiş
ler, mevzu üzerinde lüzumu derecede tenevvür 
edilmiştir. Müzakere kâfidir. Maddelere geçil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Antalya Konya Gümüşane 
Nazif i Şerif Nabel M. A. Ulgen C. Baybura 

Yüksek Riyasete 
Bu kanunun tümü hakkındaki müzakerele

rin kâfi görülmesinin oya vaz'ını teklif ederim. 
Kocaeli 

E. Vassaf 

Yüksek Başkanlığa 
Artık yeter. Söz Meclisindir. Maddelere ge

çelim. 
Zonguldak 

R. Sivişoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerelerin kifayetinin reye vaz'ını rica 

ederim. 
Rize 

Osman Kavrakoğlu 

REjS — Kifayet takrirlerini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kifayet kabul edilmiştir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yine 
tüzüğü; çiğnediniz Reis Bey. 
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REÎS — Maddelere geçilmesini reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Eamiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın beşliği hakkında bir takrir var
dır. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Ekseriyet yoktur, yoklama yapılmasını isti
yoruz. 

(Cemal Reşit Dyüboğlu (Trabzon), Sırrı 
Atalay (Kars), Ferid Melen (Vaü), Mustafa 
Nuri Okcuoğlu (Bingöl), Atıf Topanoğlu (Ordu). 
Nuri Sertoğlu (Sinob), Osman BÖİükljaşı (Kır
şehir) ayağa kalkarak yoklama yapılmasını is
tediler). 

REÎS — Bunun takdiri bana aittir. Görüş» 
melere devam ediyoruz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Usul 
hakkında konuşacağım. 

REÎS — Buyurun, 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte* 

rem arkadaşlar, müzakereye devam edip etme
mek hususu Reisin keyfine kalmış bir cihet 
değildir. 

Nizamname diyor ki, ekseriyet olmadığını 
beş milletvekili ayağa kalkarak ifade ettiği tak
dirde Riyaset yoklama yapmaya mecburdur. 
Bu Meclisin sakfı altında Tüzüğün bu sarih hük
münü Muhterem Riyaset Makamı çiğner ve 
böyle hareket ederse, memlekette neler olduğu
nu, neler olabileceğimi düşünün.. (Soldan, Allah 
Allah sesleri) (Gürültüler). 

REÎS — Sırrı Bey, arkadaşlarla beraber aya
ğa kalktılar. Kendilerinin insafına müracaat et
tim. Vazgeçtiklerini söylediler. 

CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Hayır, hayır vazgeçmedik. 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Sözlerimizi tahrif ediyorsunuz. 
REÎS — Konuşulmadı, fakat Sırrı Beyin 

mültefit, işaretlerinden bahsediyorum. Vazgeçti
ğinizi zannettim. Ama aksine imiş. Biz de yok
lama yapıyoruz. 

(Yoklama yapılmaya başlandı). 
(Bu arada C. H. P. mebuslarından birkaçı dı

şarı çıktılar). 
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ARÎF KALIPSIZOĞLU (Balıkesir) — Kaçı-

yorlar, ayıp ayıp. 
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Ekseriyet vardır, Reis Bey. Sonra her gün böy
le yaparlar. 

(Yoklamaya devam edildi.) 
(Bu arada Atıf Topaloğlu «Ordu» dışarıya 

çıkmak istedi) 
(Soldan gürültüler. Kaçma kaçma sesleri) 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Söz istiyo

rum, bu hususta. Usule dair. 
REİS — Buyurun. 
(Atıf Topaloğlu «Ordu» kürsüye geldi) 
(Soldan gürültüler, in, in sesleri) 
(Atıf Topaloğlu kürsüyü terketti ve dışarı

ya çıktı) 
(Yoklama devam etti.) 
REİS — Ekseriyet vardır, görüşmelere de

vam ediyoruz. 
Bir takrir var okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun başlığının arz et

tiğim sebeplerle (Basın vasıtasiyle veya radyo 
ile işlenecek bâzı suçlar hakkında kanun) olarak 
değiştirilmesini teklif ederim. 

İzmir Mebusu 
Pertev Arat 

REİS — Komisyon. 
ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜFİT 

ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlar ; Pertev Arat arkadaşımızın teklifi bir ke
lime değişikliğinden ibarettir. Kendileri «Basın 
vasıtasiyle» teklif ediyorlar. Biz,* «Matbuat va
sıtasiyle» diyoruz. Bu değişikliği biz komisyon 
olarak Meclisin takdirine terkediyoruz. İkisi de 
olabilir. Fakat matbuat tâbiri daha şümullüdür. 
Anayasa hükümlerine de uygundur. Bu bakım
dan matbuat tâbirinin kalması daha muvafık 
olur. 

REİS — Efendim; teklifi tekrar okuyup rey
lerinize arz edeceğim. 

(İzmir Mebusu Pertev Ara t 'm takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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ı Neşir Yoliyle veya Radyo île İşlenecek Bâzı 

Cürümler hakkında Kanun 

MADDE 1. — Matbuat vasıtasiyle her ne 
suretle olursa olsun : 

1. Namus, şeref veya haysiyete tecavüz 
edilmesi veya hakarette bulunulması, 

j 2. İtibar kıracak veya şöhret veya servete 
{ zarar verebilecek bir hususun isnadedilmesi, 

3. Rıza hilâfına hususi veya ailevi ahvalin 
teşhir olunması, 

4. Yukardaki hal ve suretlerle tecavüz, ha-
! karet isnat veya teşhire mâruz bırakılacağından 

bahsile tehditte bulunulması. 
Hallerinde fail (6) aydan (3) seneye kadar 

I hapis ve (1 000) liradan (10 000) liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

i Yukarda yazılı cürümler resmî sıfatı haiz 
I olanlar aleyhinde sıfat veya hizmetlerinden do

layı işlendiğinde cürme mürettep olan ceza üç
te birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

REİS — Nadir Nadi buyurun. 
NADİR NADİ (Muğla) — Sayın arkadaşla

rım ; bu kanunun en mühim maddesi olan, kanu
nun ruhu diyebileceğimiz birinci madde basın 
hayatına yeni bir kayıtlama getirmemektedir. 

! Türk Ceza Kanununun ispata cevaz veren hü-
I kümleri - Her zaman olduğu gibi yine mahfuz

dur. Dünkü konuşmalarda sık sık bahsedilen 
tevhidi içtihat kararı ise 1949 yılında verilmiş
tir. 

j Demek oluyor ki, 1950 yılının ilk toplantı 
j haftalarında biz burada basın hürriyetini en ile-
J ri bir merhaleye ulaştırdığımızı sandığımız sı-
j rai arda gerçek durum bu kanunun birinci mad-
ı desinde derpiş edilen hallerden - cezaların şid-
| detlendirilmesi müstesna - hemen hiç farklı de-
1 ğilmiş. 
I O zamanlar hakkında isnatta bulunulan bir 

bakan, veya bir yüksek memur mahkemeye baş-
i vurduğu takdirde sanık ispat hakkından fayda-
! lan inak imkânlarından yine mahrum kalacak-
\ mış. 
j Şu halde bugün karşılaştığımız mesele, yeni 
; getirilen kanun tasarısının memleket realiteleri 
I bakımından lüzum ve zaruretini incelemek de

ğil, fakat 1949 yılında kurulmuş bir içtihadın 
| gerçek karakterini tayin etmektedir. 
1 Arkadaşlar, tevhidi içtihat karârının dayan

dığı mucip sebepler ne olursa olsun, Türk hu-
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kuk dpktrini bu kararı hatalı bulmaktadır. 
Memlekjetimizin en yüksek otoriteleri bu husus
ta fikir] birliğine varmışlardır. 

îspaj; hakkı, bir bakanı ait olmadığı mah
kemeye j sevk edip onu sorguya çekmek demek 
değildiıi Bu, her şeyden önce mukaddes mü
dafaa hakkının bir zaruretidir. Bundan yalnız 
dâvâlı <jeğil, davacı da faydalanır. 

îfa ettiği vazifeden dolayı isnada uğramış 
bir devljet adamı farzediniz. Mahkemeye gidiyor, 
dâva acıyor. 

Bu pevlet adamının mahkemeye başvurması 
keyfiyeti, isnadın yalan olduğunu açığa vuran 
bir delî sayılabilmek için elbette ispat hakkı
nın mevcudiyeti şarttır. Aksi takdirde bakan
ları ne [yüksek memurları dokunulmaz, hakla
rında konuşulmaz birer tabu farzetmek gere
kir ki, jbu hali demokratik rejimin temel pren
sipleriyle bağdaştırmak güç olur. 

îspajt hakkının kötüye kullanılması ihtimal
leri yoli mudur? Elbette vardır. Siyasi maksat
larla Dİevlet adamlarını halk gözünde küçük 
düşürmiek için türlü tertipler tasavvur edilebi
lir. - ispat hakkından faydalanır, haftalarca ve 
aylarca; düşmanımız aleyhine propaganda yapa
rız. Neticede mahkûm olsak da onu çürütmüş 
oluruz, i- diye düşünen partizan ruhlu kimseler 
bulunabilir. Fakat arkadaşlar birinci maddede 
derpiş ^dilen ağır cezalar karşısında bu cüreti 
göstermek kolay değildir. Kaldı ki, ispat hakkı 
tanınmadığı halde bile, cezayı göze aldıktan 
sonra suçu işlemek mümkündür. Birinci mad
denin ifeinde yaşadığımız şartlara ve hedef bil
diğimizi demokratik nizama yakışır bir hüvi
yete kajvuşması için tevhidi içtihat kararını hü
kümsün bırakan bir şekil alması zaruridir. 

Bu hususta maddenin sonuna eklenmek üze
re hazırladığım bir değiştirge önergesini tasvi
binize Sunuyorum, takdir Yüksek Heyetinzindir. 

REİS — Fıkra olarak değiştirge veriyorsu
nuz dejfil mi? 

NAplR NADÎ (Muğla) — Evet, takdir 
Yükse^ Heyetinizindir. 

REjS — Cezmi Türk; 
CE^MÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, yük

sek ekseriyetinizin mütalâa ve kâran ne olur
sa olsuiı, biz sadece burada ortaya atılan fikir
lere mukabele etmek istiyoruz. 

Çünjkü, bir küçücük muhalefet grupu olarak; 
•t»£ed$en v* hukuki mesnet olarak gösterilen 
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I fikirleri karşılamak zaruretini duyuyorsa. Asıl 

efkârı teşviş edecek ve hatta dünyanın bildiği 
hukuk mütearifelerini teşevvüşe uğratacak «TO 
halk umumi efkârına işaesinin ve yayılma,sıaın 
memleketimiz için doğru olmadığına kaani ol
duğumuz beyanları karşılamalıyız. Bu bakım
dan dün sayın Başbakan buradaki beyanları sı
rasında : Memurlar hakkındaki hükmün bu ka
nunun şümulüne alındığını nereden' çıkardığa 
mızı söylemişlerdi. Mukabeleten dün gece a^z 
etmiştik. Bugün kürsüye çıkışlarında bu sefer 
beyanatları başka şekilde tezahür etti. Memur
ları iki grupa ayırdılar, bir grup, bu kanunun 
şümulüne girerek, himaye görecektir, bir kıs
mı da bu kanunun şümulüne girmiyerek hima
ye görmiyecektir, dediler. Yani dünkü beyazl
ılarının sarahatine rağmen aksin* gittiler. Bi
zim dediğimiz sahaya geldiler, hak ve adalet 
yoluna geldikleri için müteşekkiriz. 

Şimdi bu sahada daha objektif olarak gö
rüşebiliriz. Demek ki bu tasarı bâzı memurla
rı himayesine almakta, bâzıları için ispat hak
kını tanımamakta, bâzıları için de tanımakta
dır. 

Sayın Başbakanın beyanlarından çıkan mâ
na şudur : Bâzı memurlar bu kanun himayesda-
dedir, lonlar da üç katagoriye ayrılmaktadır : 
Birisi; Anayasanın 61 nci maddesıine dâhil olan 
Bakanlar Kurulu katagorisi, birisi; bunun dışın
da kalan Memurin Muhaıkemat Kanununun 
himaye etmekte olduğu memurlar katagorisi, 
üçüncüsü de; bunların dışında kalan memur
lar. Şimdi, bu üç fikri kısaca karşılamak iste-
TİZ : 

Birinci fıkra, Anayasanın 61 nci maddesi 
gereğince bakanlar hakkında verilen hüküm
dür. Zannedersem Bay Halil özyörük'ün Tem
yiz Başkanlığı zamanıuda verilmiş olan tevhidi 
içtihat kararı da bu Anayasa hükmüne istina-
dederek doğrudur, demektedirler. 

i Evvelâ sayın Menderes'in buradaki vaziye
tini tespit etmemiz lâzımdır. Sayın Menderes, 
bu kanunu gerekçesiyle birlikte getiren Hükü
met organının, icra organmış başındadır, son
ra da buraya çıkarak, teşriî organın başında 
da tefsirini yapmaktadır. Ayrıca kaza cihazınm 
>en yüksek mertebesi tarafından verilmiş bir 
hükmün Anayasaya müstenit, 61 nci maddesiy-

! le verilmiş bir hüküm olduğunu söylemek su
retiyle Temyiz {kararını takabbül edeîek, mvfc-
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dafaasını yapmaktadır. Ayrıca Anayasa Ko
misyonunun raportörlüğünü takabbül ederek 
ıburada tefsir ve izah ederek mesnetler© bağla- < 
anıya çalışmaktadır. Bu çeşitli- yolların demok- I 
patik parlâmentarizme yeni girmiş olduğu iddia 
edilen bir memlekette vuzuhla tespit «dilmesi 
lâzım gelir. Hem icra organının başında bulunan, 
(hem de icra organı olan Hükümetin getirdiği 
tasarıyı müdafaa 'etmek mevkiinde olan zat, 
iaynı zamanda teşriî organın bütün komisyonla
rının sözcüsü gibi, teşriî müesseselerin tefsirci-
si gibi, çıkar burada beyanda bulunursa, bu
nun hukuki 'kıymeti nerede kalır? Ve Ana
yasa Komisyonu, Adalet Komisyonu sözcüsü
nün burada vereceği beyanlar kudretinde ola
maz. Bir parti 'başkanı olmak bu işlere mü
dahaleyi icabettirmez. 

Siyasi mevki sahibi olarak bir eserin senar
yosunu yazmak, hem rejisörlüğünü yapmak, 
hem de aktörlüğünü yapmak, ondan sonra da 
geçip tiyatro münekkitliği yapmak fazlaca si
yasi, sanatkârane bir iştir. (iSağdan bravo ses-
lleri). 'Memleketimizde bu usulün teamül hali
ne gelmesi, bu kabîl siyaset sanatkârlarını ar
tırır. Bu da memleketin istikbali için iyi de
ğildir. 

Fikir olarak verdiklerini karşılamak istedi
ğimiz şudur : 

'Tevhidi içhihat kararı siyasi tefsirler hi
lâfına olarak Anayasanın 61 nci maddesine is-
tinadetmemektedir. Onunla ilgili değildir. Sa-
ym Nadir Nadi arkadaşımızın belirttiği veç
hile, bir bakana isnatta bulunan şahsın ispat 
hakkına dayanarak mahkemeye gidip maznun 
/olarak kendini müdafaa etmesi, bakanın mu-
hakemesi demek değildir. Burada küçük keli- I 
tme oyunları, küçük tedaii efkârla, bir siyaset 
heyecanı havası içinde, hukuk fikrini ve hu
kuk mantığını tanımak mümkün olmıyacaktır 
arkadaşlar. O bakımdan sayın Nadir Nadi'-
nin mektup noktai nazarına bizim Grupumuzun 
noktai nazarını da ilâve ederek diyorum ki; 
Anayasanın 61 nci maddesini bakanların Diva
nı Âliye sevkd için mesnet gösterebilirler, fa
kat her hangi bir basında isnat yapmış bir mu
harririn kendisini müdafaa için ispat hakkını 
kullanmasına mâni bir misal olarak getiremez
ler. Biri bir vatandaşın müdafaai nefsine taal
lûk eden hukuku meşrua ve tâbiiyesindedir ve 
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bakanın orada muhakemesiyle hiçbir alâkası 
yoktur. Bakanın Divanı Âliye şevki işi ise 
doğrudan doğruya siyasi bir müesseseye aittir, 
bundan dolayı ister sevk eder, ister etmez. Ya
ni bunun Anayasa ile hiçbir alâkası yoktur. 

İkincisi, tamamen siyasi mesuliyetlere taal
lûk eden ve Anayasanın âmir hükmüne rağmen 
maalesef mahsus kanunu olmıyan bir hususa 
aittir. 

Şimdi Başbakanın bilhassa demagojik keli
meler tâbirini muhalefete karşı bu mevzuda 
kullanmaması gerektiğini, aksi halde bu gibi 
beyanların asıl kendilerini bu kelimeler karşısında 
daha derin derin düşünmelerini ieaJbettirecek 
vaziyete düşürmesinin mümkün olduğunu arz 
ederim. Şu halde ispat hakkı bir müdafaa hak
kıdır. Bir bakanın muhakemesi demek değildir. 
Anayasanın 61 nci maddesiyle alâkası yoktur. 

Tevhidi içtihat kararlariyle alâkasına gelin
ce; tevhidi içtihat kararı, maalesef memleketi
mizde en büyük kazai müesseselerin dahi bâzı 
siyasi; heyecanlı devirlerde hata edebildiklerini 
göstermektedir ve bu hata vicdanı âmme tara
fından tasvip görmemiştir. Esasen Nadir Na
di'nin şimdi buradaki beyanlarında tebarüz 
ettirdikleri gibi, hukuk otoriteleri tarafından 
memleketteki hukuk bilginleri ve Türk hukuk 
doktrininin özü ve esası bakımından da iltifat 
görmemiştir. Bunu siyasi hayatımızın geçmiş 
devirdeki kötü tecellilerinden biri olarak ele 
alalım. Ve maalesef totaliter rejimlerin karşı
sına daima çıkan adalet cihazları, bu mücadele 
çok uzun, yirmi, otuz sene sürerse en yüksek 
adalet cihazlarının dahi otoriter rejimlerin kö
tü itiyatları karşısında bâzı şaşırtıcı, hayret 
uyandırıcı kararlara vardıklarının da hazin bir 
misali olarak tarihe gömelim. Fakat bunu ta
rihe gömmek için de burada bir kanun madde
si tedvin edelim. Çünkü o kararın öncesinde 
ve sonrasında tatbikatı vardır. Bendeniz mü
şahhas iki vak'a ile Başbakanın bu tevhidi içti-
had kararı hakkındaki hükümlerini karşılamak 
isterim. Bir tanesi tesadüfen bendenizin başı
na geldi. Adana'da Demokrat Gazete ile bir 
vali muavinine karşı mücadele açmak lâzımgel-
miştir. İspat hakkını kullanmak lâzımdır. 
Mahkemeye gidip ispat hakkını kullanacağımız 
anlaşılınca zamanın iktidarı bir mülkiye müfet
tişi göndermiştir ve onu memurin muhakemat 
kalesinin arkasına almıştır. Fakat cesaretle 
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bunu mahkemeye vermek celâdetini göstereme-
mişlerjür. 

İkinci vaka Kâzım Arar arkadaşımızın ba
şına gelmiştir. Başkent Gazetesi ile valiye ha-
'karet jetti diye mahkemeye verilmiştir. Maale
sef ispat hakkını kullanmaya tevhidi içtihat 
karara mâni olmuştur ve hükme bağlanmıştır, 

Mevcut mevzuatımıza göre memurların aile
vi ve (şahsi hususları, diğer vatandaşlarımız gi
bi esajsen teminat altındadır. Onun hakkında 
hiçbiri iddiada bulunulamaz. Zaten bu husus
ta ispjat hakkı da verilemez. Fakat âmme va
zifesi jgören memurların vazifei memurelerinden 
mütevellit suiistimalleri hakkında itham yapı
labilir) ve ispat hakkı da olmadığı için, tevhidi 
içtihai kararı da buna mâni olduğu gibi, bu 
kanun da, âm ve şâmil mânasiyle bu hakkı 
takyi^etmektedir. Üstelik birinci maddenin 
son fıkrası da cezayı ağırlaştırmakta, resmî 
şahsiyetlere karşı işlenirse üçte bir nispetinde 
cezayı yükseltmektedir. Bu hüküm *de Saym 
Başbajkanm bu sabahki ve dün akşamki beyan
larını] tekzibe kâfidir. Başbakan diyor k i ; ye
ni birj hüküm getirmedik ve mevcut hükümleri 
ağırlattırmadık. Halbuki birinci maddenin son 
fıkracı yeni bir hüküm getirildiği ve bu hü
kümle de mevcut hükümlerin ağırlaştırıldığını 
göstermektedir. Kendi tasarılarının, getirdik
leri bjirinci maddesinin son fıkrası, kendileri
nin huzurunuzda olan ve siyasi heyecan içinde 
geçeni beyanlarını tefczibetmektedir. İşte bun
lardaki sonra, fikir itibariyle en esaslı gördü
ğümü^ iki noktada, Sayın Başbakanı karşıla
dıktaki sonra, uydurma haber neşretme hakkın
daki beyanlarına iştirak ederiz. 

Bıjı mülâhazalarla Avrupai hiçbir memleket
ten niüspet ve modern misaller getirmediklerini 
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de bilerek Sayın Adalet Bakanının, dün bu
rada 1881 tarihli Fransız Matbuat Kanununu 
misal göstermekle, ellerinde'ki mektubat ve 
tercümelerin pek eski zamanlara ait, hattâ 3 
ncü Napoleon devrine ait olduğu anlaşılmakta
dır. Fransız mevzuatı Mareşal Peten devrinde 
ve ondan sonra gelen Cumhuriyet devrinde ye
niden tetkika tâbi tutulmuştur. Bu hususta 
muhtelif tadiller vardır. Yalnız kanunlar de
ğil, kararnameler de vardır. îcabederse ve 
mecbur ederlerse onları da tafsil ederiz. Bu 
nevi mevzuatta, tuluat fikirlerin yardakçılığın
dan îçtinabedelim. Hem niçin sağa sola bakı
yoruz? Niçin isviçre kanunlariyle iktifa etmi
yoruz? Hukuku medeniyede esas tuttuğumuz 
İsviçre mevzuatını niçin ceza mevzuunda, mat
buat sahasında tutmuyoruz? Icabeder de kar
şılamaya kalkarlarsa vesikalariyle arz etmeye 
hazırız. 1881 tarihli Fransız Matbuat Kanunu 
pek geri ve yayadır. 

Son söz olarak: Bu madde kabili telâfidir. 
Şimdi siyasi kaprislerinizi de tatmin eder diye 
birkaç kelime tadili ile tevzin edebilecek bir 
değiştirge vermiş bulunuyoruz, ikinci fıkraya 
(haksız yere) kelimelerini koyarsanız yani 
(haksız yere) konuşursa cezalandıralım. Sonra 
(delâil ve vesaikle ispat edilmediği takdirde) 
kelimelerini de koyarsanız bu mesele halledil
miş olacaktır. Siz de memlekete yeni tazyik-
çi bir eser getirmemiş olacaksınız. Bütün te
menni ve istirhamımız, verdiğimiz değiştirgenin 
tasvibinize, iltifatınıza mazhar olmasından iba
rettir. önergemizin kabulünü rica ederiz. 

RBİS — Saat 15 te toplanılmak üzere cel
seye son veriyorum. 

Kapanma saa t i : 13,10 



ÎKÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İbrahim Kirazogiu (Kayseri) 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Hakkari'ye kadar yoklama yapıldı) 
REİS — Celseyi açıyorum. 
Başkanlık Divanının mâruzâtı vardır, arz 

ediyorum : 
Yarın sabah saat onda başlamak ve saat 13 

te nihayet bulmak üzere toplanmayı tensibinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi üzerinde müzake
relere devam ediyoruz. 

Söz Osman Bölükbaşı'nındır. 
Madde üzerinde konuştuğumuzu hatiplere bir 

kere daha hatırlatıyorum. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 

hazırlıklı. 
REİS — Sadece ifade ediyorum. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlar; Hükümet tarafından getirilen 
tasarının heyeti umumiyesi üzerinde konuşmak 
imkânını kifayeti müzakere takriri dolayısiyle 
bulamadık. Şimdi maddeler üzerinde fikirlerimi
zi parça parça arz edeceğiz. Sayın Başbakan bu
radaki konuşmasında Demokrat Partinin hazırla
mış olduğu bu kanun tasarısının Türk Milleti
ne hasbi düşüncelerle seçimlerden evvel sunulan 
bir hediye olduğunu ifade ettiler. Bu kadar has
bi düşüncelerle hareket eden bir Hükümetin ken
disini türlü ithamlar altında bırakacak böyle bir 
yol tutmamasını gönül arzu ederdi. Mademki 
millete bir hediyede bulunmak arzusunda 'idi, 
seçimleri kazanacaklarına emin olduklarını bura
da söylediklerine göre, seçimleri kazandıktan 
sonra bunu bir şükran hediyesi olarak millete 
takdim etselerdi daha isabetli olurdu. 

Arkadaşlar; bendeniz politika adamlarının 
ve fikir adamlarının mütalâalarını zaman zaman 
kendi tenkidlerimde, rehberlik vazifesi görsün 
diye, bu kürsüde zikrederim. Geçenlerde burada 
Adalet Bakanı konuşurken b'ir profesörün kita

bından bâzı satırlar okuyarak mahkûmlar lehi
ne olan bir tefsir fıkrasının çkmasma mâni ol
mak için büyük gayret sarfettiler. Bendeniz de 
şimdi binlerce hâkim yetiştirmiş, il'im müessese
lerinde çalışan şöhret sahibi insanların eserlerin
den, makalelerinden parçalar okuyacağım altında 
Adalet Bakanının da imzası bulunan bu tasarı
nın sakatlığını tebarüz ettirmeye çalışacağım. 

Başbakan burada konuşurken, «ilim heyeti 
dedikleri bizim vekâletlerin memurlarından mü
rekkeptir» dedi. Belki memurların mütalâaları 
Başbakanı tatmin etmez diye tenk'idlerime biz
zat Başbakanın sözleriyle başlıyacağım. öyle 
tahmin ediyorum ki, Adnan Menderes'in De
mokrat Parti adma bu kürsüde vaktiyle vermiş 
olduğu demokratik fetvalar Başbakanı dahi il
zam edecek, itiraz etmek imkânını bulamıyacak-
lardır. 

Şimdi tenkidlerimizin anlaşılması bakımın
dan faydalı olacak görüşlerimizi aydınlatacak 
olan Başbakanın mütalâalarından bâzı satırlar 
okuyacağım : 

Sene 1946... Matbuat Kanununun tadili için 
Recep Peker bir tasarı getirmiş bulunuyor... O 
zaman Adnan Menderes'i bugünkü muhalefetin 
ruhu ile bu kürsüde kükrer olarak görüyoruz. 
Fakat zamanla, husuf ve küsuf denilen hâdise
ler siyasi hayatta çok görüldüğü için şimdi o 
görüşler tamamen unutulmuş bulunuyor ve kar
şımıza başka bir çehre ile çıkıyor. 

Arkadaşlar; Matbuat Kanununun 30 ncu 
maddesi şerefleri, haysiyetleri masun bulundur
mak endişesiyle vaktiyle tedvin 'edilmiştir. Re
cep Pek'er, cezaları teşditletmek, yeni suç un
surları ilâve etmek için buraya geldiği zaman, 
sayın Başbakan şu mütalâalarla karşısına çık
mıştı. (Şimdiki Başbakan sesl'eri) Tabiî şimdiki 
Başbakan. 

Bir noktayı izah etmeden metni okumıyaca-
ğım. Deniliyor ki, «kanun kötülükleri menet-

— 476 — 



ı : DI ö . ö 
mek İçin çıkarılıyor. Şeref ve haysiyetlere do
kunmayanlar için hiçbir hüküm konulmuyor.» 
Münetver birçok arkadaşların bulunduğu bir 
m'eclisjte bu sözlerin üzerinde durmak lâzımdır. 
Dünyanın hiçbir yerinde iyiliği menetmek için 
kanunj çıkarıyorum diyen görülmemiştir. Hepsi 
kötülüğü menetmek için kanun çıkardığını iddia 
etmiştir. Fakat öyle elâstiki hükümleri ihtiva 
eden jsanunlar çıkarmışlardır ki, ileri sürdük
leri gayeyi o kanunlar katletmişlerdir. Seyyal 
suç unsurları, onun yanı başında ağır cezalar... 
Böyle)kanunlara göre matbuat hürdür demenin 
hiçbir j mânası yoktur. Kalemi eline alan bir va
tanda^, ne olduğunu anlamakta güçlük çektiği 
seyyalj suç unsurlarının yanı başında üç senelik 
bea senelik hapis cezasını görürse, eline aldığı 
o kalamin ucunda Erceyiş Dağı kadar ağırlık 
hissedar, işte hürriyetleri öldüren bu korku 
duygusudur. 

ıSUJAT BAŞOL (Zonguldak) — Aferin Bö-
lükbagı. 

OSJüIAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sağ ol. 
Ne güllere kaldık değil mi? 

R1İS — Müsaade buyurun 'efendim. 
OSJVtAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Matbu

at Kanununun 30 ncu maddesi diyordu k i : (Ba
kanlarım, mebusların, devlet memurlarının isim 
zikretıjateksizin şeref ve haysiyetlerini şaibedar 
edeeekj, gölgelendirecek yazı yazmak yasaktır.) 
Bugün Adnan Menderes'in burada söylediği 
sözler punu ifade ettiğinden daha fazlasını ifade 
etmiyojr. O zaman Adnan Menderes ne diyordu? 
Maveradan bir ses: «maddede tarif olunan suç 
her hajngi bir vatandaşa karşı işlenmiş olursa 
bunun I müeyyidesi nihayet birkaç haftalık hapis 
cezasını geçmezdi. Binaenaleyh 30 ncu maddeyi 
de vatandaş şeref ve haysiyetini korumaya ma
tuf birj hükmü ihtiva ediyor demeye imkân yok
tur. Ö| halde gerekçede ileri sürüldüğü gibi ta
sarı vştandaş haysiyetini ve hürriyetini .ihlâl 
.eden f|il ve hareketleri önlemek maksadiyle 
sevkedjilmiş değildir. Yine gerekçede, (basının 
Devlet) ve millet menfaalerine hadim bulunduk
ça yadıcı bir kuvvet olduğu ve aksine hareke
tin de i yıkıcı bir kuvvet saltanatı doğuracağı) 
yolundjaki mütalâaya da avdet edelim. Huku
ki Devjlet esasına, demokratik prensiplere ina
nan bi|ler için Devlet ve milletin menfaati Ana
yasanı^ vatandaş için kabul ettiği hak ve hür-

riyetlerin kendi sübjektif görüş ve hükümleri
mizle ihlâlinde değildir. Anayasanın sarih mâ
nası ortada iken Devlet ve millet menfaatleri 
tâbirleri gibi seyyal ve her yana çekilmeye mü
sait sübjektif ölçülerle hareket etmeyi doğru 
bulmamaktayız.» 

Tıpkı bugünkü tasarının ihtiva ettiği suç 
unsurları gibi. 

«Malûmdur ki, topluluk içinde hiçbir hürri
yet hudutsuz değildir. Fakat eğer böyle olsaj-
dı bizzat hürriyet mevcut olmazdı. Binaenaleyh 
her yerde olduğu gibi memleketimizde de her 
hürriyet gibi basın hürriyetinden bahsolunun-
ca kanunla hudutlanmış medeni bir hürriyetin 
hatıra gelmesi gayet tabiîdir. Ancak, hürriye
ti sınırlayan hükümlerin vaz'ında hâkim olan 
zihniyet ve prensiplerdir ki, bir memlekette 
hüküm süren idarenin karakterini tâyin eder. 
Hürriyete hudut çizmek demek bizzat hürriye
ti ortadan kaldırmak demek olamaz. Anayasa 
vatandşa fikir hürriyetini tabiî haklardan ola
rak tanımaktadır. Devlet ve milletin asıl men
faati işte bunun tahakkuk ettirilmesindedir. 
Yoksa vatandaş hak ve hürriyetlerini ortadan 
kaldıranlar hep vatandaş hak ve hürriyetleri
ni sağlamak istediklerini ileri sürmüşlerdir. 
Matbuatın yıkıcı bir kuvvet saltanatı olabile
ceğinden bahsolunurken bütün dünyada şahıs 
veya zümre saltanatı kurmak veya idame et
mek istiyenlerin bilhassa son 15 - 20 sene içia-
de millet ve memleket menfaatlerini ileri süre
rek ne parlak külliyat ve edebiyat vücuda ge
tirdikleri asla unutulmamalıdır. Milletleri ko
yun sürüleri halinde ölüme götüren son zaman
ların tanınmış sergerdeleri bütün kuvvet ve 
meşruiyetlerini Devlet ve millet menfaatlerine 
hizmet ediyor olmak iddiasından almışlardır. 
Tekrar arz ediyorum, millet ve memleket men
faatlerinin icabı her şeyden önce Anayasanın 
ruh ve mânasına sadık kalmaktır. Başka tür
lü olursa muhtelif görüş zaviyelerine göre de
ğişen umumi ve seyyal tâbirlerin mâna ve hu
dutlarını herkes kendi bildiği gibi çizer. Ar
kadaşlar ; Türkiye'de basını Hükümete taraf
tar ve muhalif olarak iki grupa ayırabiliriz. Bu 
itibarla basın kül olarak mütalâa olunamaz. Ba
sının Devlet ve millet menfaatlerine hadim olup 
olmadığı bahsini edenlere sorsam, Devlet ve 
millet menfaatlerine hadim olmayan ve yıkıeı 
bir kuvvet saltanatı istidadını gösteren gazete-
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ler hangileridir? Şüphesiz ki, muhalif gazete
leri gösterecekler.» Bugün Menderes'in göster
diği gibi. 

«Yine bu yurtta yaşıyan milyonlar ve mil
yonlarca vatandaşa sorarsanız bunun aksini 
söyliyeceklerdir. Açık hakikat şudur ki, vatan
daş hürriyetine saygı göstermek millet ve Dev
let menfaatlerine hadim olmak gibi tâbirler al
tında Hükümete muhalefet etmekte olan gaze
teler dize getirilmek istenmektedir.» Tıpkı bu
günkü tasarı gibi. Ve bu ilk görülen ve başa-
geien bir hâdise değildir. Matbua ve gazete icat 
olunah maıtbuat tarihi bunun misalleriyle do
ludur. Ancak dünyanın öyle bir devrinde yaşı
yoruz ki, artık bunlar anlaşılmış, asrın bu mü
him yaratıcı kudretinin zararlarının hürriyet 
rejimi içinde gazetelerin yetişmesi ve çoğal-
tılmasiyle önlenebileceği medeni âlemce kabul 
edilmiş bulunmaktadır.» Medeni âlemin bu 
esası kabul ettiğini bu beyaniyle tesbit eden 
Başbakan matbuatı zencire vuran yeni hüküm
lerle karşımıza gelmektedir. Hem öyle hüküm
ler ki, esbabı mucibeden mahrumdur. Bunu da 
biraz sonra izah edeceğim. 

Menderes'in güzel sözlerinden bâzı parça
lar daha okuyacağım : 

«Matbuat ancak demokratik şartlar altında 
süratle gelişebilir. Matbuatın gelişmesi için 
maddi, mânevi her yardımı yapmak, fikir ve 
irfan hayatımız bakımından gayet ehemmiyet
li bir vazife iken şimdi de bilâkis yeni yeni 
tehdit edici hükümlerle onun karşısına çıkmak
tayız.» Hem ne zaman? Devlet Bakanı bura
da anlattığı için tekrarında mahzur görmedi
ğim bir hikâye ile söyliyeceğim : «Düğün de
ğil, bayram değil eniştem beni niçin öptü.» De
miş kız. Seçimlere girerken öpüyorlar. (Gü
lüşmeler) . 

«Vatandaş hürriyetine saygı parolası altın
da matbuat hürriyetini tahdide giderken unu
tuyoruz ki, matbuat hürriyeti sadece birkaç 
yüz gazetecinin hürriyeti değildir. Matbuat hür
riyeti bütün millet fertlerinin malı olan bir 
hürriyettir. Matbuat hürriyetinin daraltılması 
ve kaldırılması halinde milletin bütün fertleri 
kendi hürriyetlerinden mahrum edilmiş olduk
larını hissederler. 

Arkadaşlar; gerekçede, (tasarıda da aşağı 
yukarı bu tâbirler var.) Devlet kuvvet ve kud
retini hiçe indirmek istidadını gösteren fiil ve 
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| hareketleri önlemeye matuf müeyyidelerin ko

nulmasından bahsolunuyor. Biraz aşağıda da 
(Devlet mefhumu içine giren müesseseleri ya
lan, tezvir ve iftira gibi, halkın itimadının sar
sılmasına sebebiyet veren fiillerin ceza müeyyi
deleri altına alındığı) ilâve olunuyor. Derhal 
cevap vereyim ki, bütün bu suçlar dahi mevcut 
kanunlarla esaslı ceza müeyyideleri altında bu
lunmaktadır.» O müeyyideler hafiflenememiş-
tir. «Ve bunlar maksadı temine kâfidir. Bunun 
delili şimdiye kadar Devlet nüfuz ve kudretinin 
mevcut cezai hükümlerle her türlü sarsıntıdan 
masun kalabilmiş olmasıdır.» O günün muhale
feti Devletin nüfuz ve kudreti sarsılıyor, de
mekte idi. Şimdi roller değişmiş oluyor. «Bilâ
kis bu konuda ıstırabı mucip olan cihet; Dev
lete mensup hiçbir kimsenin Devlet nüfuzuna 
dokunur tehdidi ile tenkid ettirilmemesi, âmme 
murakabesinin bir türlü işliyememesidir. Dev
let nüfuz ve kudreti yeniden şiddetli ceza müey-
yideleriyle desteklenmeye niçin ihtiyaç hâsıl ol
muştur? Burada dikkat edilmesi lâzımgelen ci
het Devlet nüfuz ve kudretiyle şahıslara izafe 
edilmek istenen nüfuz ve kudretin ayırdedilme-
sidir. Türk Milleti; Devleti daima başta tutmak 
olgunluğunu göstermiş bir millet olduğu için
dir ki, tarih boyunca Devlet kurmayı ve onu 
yaşatmayı bilmiş, Devletsiz kalıp perişanlığa, 

I dağınıklığa düşmemiştir.» 
Görülüyor ki, arkadaşlar, basın hürriyeti 

hakkında ancak bu kadar güzel kaside yazıla
bilir. Fakat bu kasidenin o günkü âşıkları mü
dafaa ettikleri en aziz fikirleri bugün sokak or
tasında evlâdını tek başına terk eden duygusuz 
bir ana gibi yüzüstü bırakıyorlar. Ve buraya 
bir kanun tasarısını seçim mücadelesinin baş
ladığı bir sırada getiriyorlar. Şimdi göreceksiniz 
Menderes yine kendi kazdığı çukura kendi söz 
leriyle düşecektir. Ne buyuruyorlar, okuyorum 
bir parça daha. 

«30 ncu maddede, zikrolunan suçlar o kadar 
çok işlendiği ve kanundaki cezalar tatbik edil
diği halde önlenemediği gibi bir durum karşı
sında mıyız?» 

Vaktiyle bu suali soran Başbakanın altına 
imzasını koyduğu bu tasarının esbabı mucibe-
sinde bu mevzuda bizi tatmin edecek fikirlerin, 
mütalâaların ve istatistiklerin bulunması lâzım 
idi. Kanun hükümlerinin kifayetsizliği hakkın
da hiçbir sarih bilgi yok, yuvarlak ve toparlak 
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birkaç cümle ile îsveç Kanununun esbabı mu- I 
cibesinden alınmış iki satırla karşımıza gelini
yor. Ve medeni âlemin kabul ettiği esasları 
mevzuatımıza aksettiriyoruz diye hilafı hakikat 
sözler söyleniyor. Şimdi ben de medeni âlemin 
bu mevzuda neler kabul ettiğini, âlimlerin ki
taplarından okuyacağım. O zaman hayretle gö
receksiniz ki, Hükümetimiz itimadımızı suiisti
mal etmektedir. 

Devam buyuruyor Menderes; sual soruyor; 
cevap veriyor : «Hayır, o halde yazı yazarken 
her vatandaş beş seneye kadar hapis olmanın 
dehşeti içinde tenkidin semtine uğramamaya, 
tehlikeli mmtakalardan çok uzaklarda kalmaya 
mecbur olacaktır.» Rica ediyorum, hangi devir
de olursa olsun, tenkidi yasak ediyorum, diven 
kanunlar var mıdır? Yok. Yalnız tenkidi değil. 
kötülükleri önlemek iein getirilen elâstiki hü 
kümlerin ihtiva ettiği ağır eez-'Jar demek ki, in
sanları yıldırmamıs. ya suç islersem endişesi I 
bir kere bir adamın kafasına girdi mi, onun kn- I 
fası islemez, ağzı açılmaz olurmuş. Menderes'in I 
ifadesine gröre tehlikpli mmtakalardan nzak kal- I 
mava çalışırmış. Adeta bu tasarının maddeleri I 
bir mavin tarlasıdır. f!ok dikkatli olmıvan bi~ I 
adamın avağımn altından bir mayın patlıvabi- I 
lir. Menderes devam edivor. «Rnrada a£ır ce^a I 
vasfından maksat açıktır, tenkidi korkutarak I 
asgarive indirmek. 

Şunu da ilâve etmek lâzımdır ki. bu suçla- I 
rın cezası hiçbir zaman bu kadar apır olmamı?.- I 
tır» S'mdi İ7ahat v e r d i m zaman p'Öreee^sini'7 I 
ki, Garp âleminden örnekler aldırını sövüven I 
Hükümet, Oırr> âleminin mevzuatında bu kadar I 
ağır ceaalarm bulunmadığını bile bile buraya I 
gelmiştir. 

Devam edelim kıymetli mütalâalara : I 
«Sonra, halkın huzurunu bozarak heyecana I 

düşürmelk ve Devlete ve Devlet kuvvetlerinden I 
her hangi birine karşı halkın güvenini bozacak I 
mahivette olmak, bir ve beş senelik cezalarla I 
karşılanan memnu fiiller için suç unsuru olarak I 
gösterilmektedir. Bunların ne kadar seyyal ve I 
ölçüye gelmez tâbirler olduğu meydandadır I 
tıpkı getirdiği tâbirler gibi Menderes'in. Tabiî I 
30 ncu maddedeki suç unsurları gibi suç un
surlarındı bu kadar seyyal olması ve bunların I 
karşılığında gayet ağır cezalar konulması, orta
da başka mâkul sebep gösterilmediğine göre, ta-
mamiyle; korkutmak ve tenkidi asgariye indir- I 
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mek maksadına matuftur.» Kendisinin bu itha
mını biz de Jkendisine tekrarlıyoruz. Gaye ve he
def seçimlerdir. Tenkidi asgariye indirmektir. 

- VAClD ASENA (Balıkesir) — Sadede gel. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sadet 

sadet beyim. 
REÎS — Müsaade buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh

terem Reis takdir eder. 
Şimdi arkadaşlar; Başbakanın söylediğini 

tekrac ediyorum. Bu sözler onundur. (Gürültü
ler.) 

REÎS — Osman Bey devam ediniz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Baş 

üstüne. 
Başbakan buyuruyor : «Muhalefete rey ve

rilmesi şüphe yok ki, demokrasiye olan derin iş
tiyakın ifadesi idi. Demokrat Partinin başlıca 
vazifesi beliren bu inkişafı kuvvetlendirmek ve 
hızlandırmak olmak icabederdi. Halkın hepi
mizden, bilhassa demokratlardan beklediği de 
bu idi. Halbuki Matbuat Kanunu tasarısı ile bir 
Teri adım atılıyor. Bu geri adımın daha başka 
^eri adımlara desteklik yapacağından haklı ola
rak endişeliyiz.» Beş günde ne çıkacak, bil-
mivoruz. «Demokrat Parti milletvekilleri Mec-
Mse her halde geri adımlara şahitlik etmek için 
gelmemişlerdir.» Bu srali simdi herkes kendi 
vicdanına sormalıdır. (Sağdan, bravo sesleri) 
-Gelmemiş olduklarını en kuvvetli bir iman ha

linde biliyorlar.» İnşallah o iman devam edi
vor. «Elemle söyliyeim ki Demokrat Parti bu 
«•eri adım karşısında vazifesinin ne olabileceğini 
düşünmektedir.... 

REİS — Osman Bey, müsaade buyurun efen
dim, rica ederim. 

Birinci madde ile alâkalı olarak konuşmanı
za devam edebilirsiniz. Yalnız birinci maddenin 
şümulünü aşan hususlar olursa maalesef ihtar 
mecburiyetinde kalacağım. Müsaade buyurun. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Başbakan tamamen mevzu haricin
de konuştu, ona niçin ihtar yapılmadı?. 

REÎS — Müsaade buyurun, Abdürrahman 
Bey, rica ederim. 

Osman Bey, izah ettiğim veçhile konuşmanı
za devam edin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sayın 
Bagkanm mütalâalarım ben de dinledim ve on-
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lann çizdiği yoldan dışarı çıkacak değilim. Yal
nız birinci maddenin matbuata getirdiği takyi
din tehlikesinden bahsederken matbuatın ehem
miyetine taallûk eden bir cümleyi burada Baş
bakanın nutkundan okumak mecburiyetinde
yim, iki cümleye zannederim Reis tahammül 
eder. 

Bakınız arkadaşlar; ne buyuruyoı Başba
kan : «Bir Meclis seçmek ve hattâ bu Mecliste 
bir miktar muhalif milletvekili .bulundurmakla 
demokratik bir idare teessüs etmiş olmaz. De
mokrasi teminatlar rejimidir. Anayasanın vatan
daşlara verdiği hak ve hürriyetler teminat al
tında bulunmadıkça memlekette demokrasiden, 
hak ve hürriyetten bahsetmeye imkân yoktur. 
Vatandaş hak ve hürriyetlerinden olmakla bera
ber diğer vatandaş hak ve hürriyetlerine temi
nat teşkil eden matbuat hürriyetine yöneltilen 
bu tasarının geri alınmasını arz ve teklif et
mek mecburiyetindeyiz.» Şimdi ben de aynı mu
cip sebeple bir takrir hazırlıyacağım, tasarının 
reddi için hazırlıyacağım bu takriri, dünkü fi
kirlerini hatırlatarak Başbakanın da imza et
mesini rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi medeni millet
lerin mevzuatında matbuat vasıtasiyle işlenen 
suçlar için konmuş olan cezalara birkaç misal 
vereceğim. Göreceksiniz ki bizim mevcut Ceza 
Kanunumuzun ihtiva ettiği hükümler Başbaka
nın endişe ettiği gibi hafif değildir, diğerleri
ne nispetle pek çok ağırdır. Sayın Adalet Ba
kanına hitabediyorum, çünkü profesör yazmış. 
Hakaret ve sövmelere dair yazan İstanbul Üni
versitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, binlerce hâ
kim yetiştirmiş Profesör Sulh i Dönmezer, haka
ret ve sövme suçlarının mahiyetini tahlil edi
yor ve neticede diğer memleketlerdeki hüküm
leri mevzuatımızla karşılaştırıyor: «Şimdi kanu
numuzun vaz'eylediği bu müeyyideleri birkaç 
yabancı memleketin "vaz'eylediği müeyyidelerle 
mukayese edelim. Fransız mevzuatına nazaran 
hakaret âmme hükmi şahıslarına ve Matbuat 
Kanununun 31 nci maddesinde sayılan şahıs
lara karşı işlendiğinde ceza sekiz günden bir 
yıla kadar hapis ve on bin, franktan on milyon 
franga kadar para cezasıdır. «Frank, bugün 
biliyorsunuz, t i r kuruş bile ettiği yok.» Hususi 
şahıslara hakaret halinde ceza beş günden altı 
aya ve beş bin franktan iki milyon franga ka
dar para cezasıdır. Mahkeme bu cezalardan yal-
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nız birisine de hükmedebilir. Sövme âmmevi 
hakaret taşıyanlara karşı işlendiğinde ceza altı 
günden üç aya kadar - bizimki gibi değil - ha
pis ve beş bin franktan iki milyon franga kar 
dar para cezasıdır. Hususi1 şahıslara sövme ha
linde ceza beş günden iki aya kadar hapis ve 
beş bin franktan iki milyon franga kadar para 
cezasıdır. Mahkeme yine bu cezalardan yalnız 
birisine hükmedebilir. 

Ayrıca şu hususu da kaydetmek isteriz ki, 
Fransız hukukuna nazaran matbuat yoliyle işle
nen hakaret ve sövmeler dolayısiyle tekerrür 
hükümleri tatbik edilmez ve içtima halinde sa
dece en ağır suçun cezası verilmekle iktifa olu
nur. Bu da medeni ve demokrat Fransanm 
mevzuatı. 

«ingiliz hukukuna nazaran hakaret halinde 
ceza bir seneye kadar hapistir. Mahkeme ayrı
ca tesbit edeceği bir para cezasına da hükme
der. Kanun para cezasının tâyin işini tamamiy-
le mahkemeye terketmiş bulunmaktadır. 

İsviçre hukukuna ı azaran hakaret halinde 
altı aya kadar hapis cezasına ve yirmi bin fran
ka kadar çıkan para cezasına hükmolunur. 
Sövme halinde ise ceza üç günden üç aya ka
dar hapis ve iki bin franka kadar çıkabilen 
para cezasıdır. Tatbikatta mahkemelerin hafif 
cezasına hükmedişleri çok nadir olarak vâki olmak-
la ve ekseriya para cezasına hükmedilmekle ikti
fa edilmektedir.» 

Şu kısa mukayese göstermektedir ki, Ceza 
Kanunumuzun matbuatla vâki hakaret ve söv
meler karşılığı vaz'eylemiş bulunduğu hürriyeti 
bağlayıcı cezalar Garp kanunlarının koyduğu 
cezalara nazaran çok daha girdir. Ancak para 
cezaları daha hafiftir. Kaldı ki Garp kanunlarına 
nazaran hâkim hürriyeti bağlayıcı ceza ile para 
cezasından birisini tercih ile hükmedebilmek 
imkânına malik bulunduğu halde bizde her iki 
cezanın birlikte hükmedilmesi mecburidir. 

Garp memleketlerinde para cezalarının yu
karı hadlerinin • yüksek tutulmasının sebebi 
cezaları suçlunun şahsiyetinde mümkün olduğu 
kadar intibak ettirebilmektir. 

Görülüyor ki arkadaşlar, tasarıda Garp mev
zuatı, Garp mevzuatı diye İsveç Kanununun 
esbabı mucibesinden alman iki satır hariç bir 
profesörün yazmış olduğu bir makalenin orta
ya kovduğu şu hakikati ara göre bizim memleket
teki hükümler daha ağır olduğu halde Hükümet 
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hiçbir ikna edici mucip sebep göstermeden daha 
ağır cefalarla karşımıza gelmektedir. Hükümetin 
buradaj açıklaması lâzımdır: (Matbuat vasıtasiy-
le şu k^dar suç işlenmiştir, mahkemeye verilmiş
ti*, bu! kadar adam mahkûm olmuştur. Buna 
rağmen" hakaretler bir salgın halinde devam edi 
yor. B|ınu önlemekten âciz kaldık, bu itibarla 
böyle J>ir kanun getirdik) demek mecburiyetin
dedir. JBunu demediği takdirde buradaki sevim
li tebessümler, handeler hiçbir zaman muhalefe
tin ve jmemleketm vicdamndaki düğümü çözme
ye hizıjaet etmez arkadaşlar. 

Şinidi arkadaşlar, biraz daha gerilere gide
lim. Muhalefetin vaktiyle çok dertli olduğu gün
lerde söylenen veciz nutuklara gidelim. Bu mev
zuda ((muvazaa sesleri) (soldan gürütüler) (bi
rinci 4adde ile alâkalı değil sesleri) 

RE|tS — Müsaade buyurun, birinci madde 
ile alâkalı olmazsa ihtar ederim, müsaade buyu
run. j 

OSJHAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Matbu
at Kamunu ağırlattırılıyor. Şeref ve haysiyetle
ri korkmak parolası altında ağır müeyyideler 
konuyor, Menderes feryadediyor. Bu feryatlar
dan bi^ müddet sonra Recep Peker bir demeçte 
bulunuyor ve Demokrat Part i Sayın Başkanı 
Celâl jBayar'm neşrettiği bir beyanname ile 
7 Temjnuz 1947 de Recep Peker'e cevap veriyor. 
Beyannamenin altında imzası bulunan arkadaş
lar buj-ada, Fevzi Lûtfi, Samet Ağaoğlu.. Hepsi 
burada. 

Baİmız arkadaşlar, Matbuat Kanununun 
ağırlaştırılmasını, Ceza Kanununun ağırlaştırıl
masını] demokratik inkişafı zincirlemek kasdiyle 
yapıldığını nasıl ifade ediyorlar. Beyannameden 
bir pahja okuyorum: «Demokratik esaslara göre 
ayarlanarak hafifletilmesi lâzımgelen bâzı ka
nunlar] bilâkis şiddetlendirmiştir. Matbuat Kanu
nunda) birtakım cezaların iki misline çıkarılması
nı ve İpazı yeni suç nevilerinin ihdasını ve Ceza 
Kanununa .konulan yeni hükümleri bu cümleden 
olarak) göstermek yerinde olur.» Bu ağırlaştırılan 
hükünjler hakkında D. P. tarafından vaktiyle 
çok esaslı mütalâalar serdedilmiştir. Ama he
yeti ujnumiycsi üzerinde konuşmak nasip olursa, 
bir kabaya uğramazsa - ilk defa ben yazıldım - o 
zaman) arz edeceğim. 

Gelelim Başbakanımızın bu kürsüdeki beya
nına: )îspat hakkı mevzuunda Başbakan tâbiri 
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mazur görsün, bir Anadolu tâbiridir, hoş görür
sünüz, ipe un seriyor, ipe un seriyor, 

RElS — Birinci madde üzerinde, Osman Bey 
rica ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, birinci madde üzerinde ispat hakkı için 
arkadaşım takrir verdi, konuştu, yani yol açıldı 
Reis Bey; 

Şimdi deniliyor ki «ispat hakkı tanımanın > 
mahzurları vardır, Ceza Kanunundaki hüküm
lerle iktifa edelim.» Bakalım medeni âlem böy
le düşünüyor mu? 

Birleşmiş Milletler idealine bağlı olduğumu
zu, Kore'de o ideal için kan döktüğümüzü söy
lediğimiz Birleşmiş Milletler bu mevzuda, üyesi 
olan Devletlere, ne tavsiyede bulunuyor? Bilrleş-
miş Milletlerin bu tavsiyesini zikrettikten sonra 
medeni âlem dedikleri âlemden bâzı devletleri 
misal alıp maddeler okuyacağım. Adliye Vekili
nin tâbiri ile yine binlerce hâkim yetiştirmiş bir 
profesörümüz.. Bak inanmıyanlara kitabı veri
rim bakarlar. (Hakaret cürümlerinden hakikati 
maddenin ispatı) adlı b'ir etüdünde bunları söy
lüyor: 

«Hakaret cürümlerinde hakikati maddenin 
ispatı meselesinin Matbuat hürriyetiyle olan sı
kı alâkası dolayısiyle mesele ile Birleşmiş Millet
ler de alâkadar olmuştur. 1948 yılının Nisan 
ayında Cenevre'de İstihbarat Hürriyeti mevzu
unda toplanan konferans 26 numaralı kararının 
ikinci kısmında hakaret cürmüne taallûk etmek 
üzere şu tavsiyelerde bulunmuştur : 

1. Sosyal1 ve Ekonomik Konsey bir Hukuk
çular Komitesini, yahut beynelmilel bir teşdk-
külü - Ceza Hukuku Beynelmilel Enstitüsü gi
bi - aşağıdaki cihetleri müzakere etmek üzere 
davet eder : 

a) [Muhtelif mıemleketllerin' hakarete ait 
mevzuatını incelemek ve bunların kusurlarını 
ve anormal noktalarını tebarüz ettirmek; 

(b) Demokratik bir mıemleikette matbuatın 
oynadığı rolü nazarı dikkate almak suretiyle 
hakaret mevzuunda bir kaideler ve prensipler 
heyeti umuımiyesini tesbit etmek. 

2. Sosyal ve Ekonomik Konsey, hakaret 
hakkındaki millî kanunlarının vücuda getiril
mesinde nazara almaları hususunda muhtelif 
hükümetlerin bu kaidelerin. heyeti umumiyesi-
ne dikkatlerini çeker. (Bizim Hükümet de dâ-
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hil tabiî). Profesör devaan ediyor nıütalâala-
ırıına : 

«Görülüyor ki tetkik konumuz olan mevzu 
bizatihi hakaret cürmünün teşekkülü bakınıın-
dan olduğu kadar, matbuat hürriyeti ile de 
derin alâkası mevcuttur. Bu itibarla mukaye
seli bir tetkik yaparak, hakikaten maddenin 
ispatı imkânı bakimından ıbâzı memleketler 
(mevzuatını incelemek ve bu tetkik attan- neti
celer çıkararak 481 nci maddennizi kıymetlen
dirmek istiyoruz.!» 

Ondam sonra ilk Devlet olarak isviçre'yi « ^ 
'alıyoruz. Aynen okuyacağım arkadaşlar : 

«İsviçre'de 1942 tarihli Federal Ceza Kanu
nunun intişarından önce Federal Mahkeme mat
buat vasıtasiyle ika edilen hakaret ve sövme 
suçları dolayısiyle bu mevzua temas 'etmiş ve 
muhtelif kararlariyle prensip olarak mıatbuat 
(hürriyetinin umumi hayata karışan şahısları 
ve hattâ bunların umumi vaziyetlerini alâkadar 
eylediği ölçüde, hususi hayatlarını tenıkid et
mek hakkını bahşeylediğini, bununla beraber 
matbuat hürriyetinin, bir şahsa karşı tevcih 
olunan ithamlar bakummdan, eğer bu ithaımlar 
vakıalara müstenit yani hakikata uygun iseler, 
yahut hiç oilmazsa mevcut işaretlere nazaran 
muharririn bunları hüsnüniyetle ve ciddî ola
rak tetkik ve mütalâa eyledikten sonra, haki
kat lolaraik telâkki edebilmesi imkânı mevcut 
bulunduğu takdirde, failin adeımiımesuliy etini 
hafklı gösterebileceğini kabul eylemişti. «Yani 
hakaret ve sövme cürümleri arasındaki klâsik 
faırkı dahi kaldırıyor arkadaş'lar.» «Hiç olmaz
sa matbuat vasıtasiyle ika olunan hakaret ve 
sövme suçları bakımından görülüyor ki bu 
mertebe geniş bir hakikati maddenin ispatı sa
lâhiyeti kabul edilmişti. 

1942 tarihli isviçre Ceza Kanunu, hakaret 
ve sövme cürümlerini mevzuubahis eylediği 174 
n-cü maddesinde farklı bir sistem kabul eyle
mişti. Maddeye nazaran: 

1. Üçüncü bir şahsa hitabederek bir kim
seyi itham eden, yahut ona şerefe aykırı bir 
hattı hareket takibeylediği şüphesini, yahut 
onun haysiyetine halel iras edebilecek her han
gi bir hâdiseyi isnadeden; böyle bir ithamı, ya
hut şüpheyi yayan kimse şikâyet üzerine ceza
landırılır. 

2. Maznun beyanatının hakikata mutabık 
bulunduğunu ispat eylediği takdirde cezalandı

rılmaz. Bununla beraber maznunun yaptığı is
nadın hakikatinin, yani umumi menfaatler ica
bından değilse, beyanat hususi hayata taallûk 
ediyorsa ve maznun bunları sırf başkasının 
aleyhinde bulunmak maksadiyle uydurmuş ise 
ispat iddiası kabul olunmaz. 

3. Hâkim huzurunda maznun beyanatının 
yanlışlığını kabul eder ve bunları geni alırsa 
hâkim cezayı indirmek, yahut büsbütün kaldır
mak salâhiyetini haizdir. 

işte medeniyet mevzuunda, Avrupa'nın göz 
bebeği saydığımız isviçre 'nin kabul etmiş oldu
ğu esaslar bunlardır. Zannediyor musunuz ki 
bu esaslar isviçre milletini tatmin etmiştir? 
Hayır. Kıyametler kopmuştur, bunun üzerine. 
(Mahkeme içtihadı ile teessüs etmiş olan hak
lar bu kanun hükümleriyle tehlikeye düşmüş
tür, bunu değiştirmek lâzımdır) diye kıyameti 
koparmışlardır, isviçreliler. Onu da okuyorum 
arkadaşlar: 

«isviçre Ceza Kanunu hakikaten maddenin 
ispatı esasını arzu olunduğu veçhile teşmil ey
lemiş bulunmasına rağmen kanunun meriyete 
girmesinden önce mevcut hâkim, muhakeme iç
tihadına karşı /getirdiği tahditler dolayısiyle, 
bilhassa matbuat mensupları çok şikâyette bu
lunmuşlardır.» Inşaallah buradaki gazeteci ar
kadaşlarımız da o şikâyete katılırlar. «Gerçek
ten isviçre gazetecileri modern bir memlekette 
matbuatın hür olmasını arzu eden bir devlet de 
matbuatın takibeylediği ,gaye meşru kıldığı 
takdirde başkalarının bâzı kere pek de şayanı 
arzu olarak telâkki eylemiyecekleri fikirleri mü
eyyide tehdidi karşısında bulunmadan izhar 
edebilmesini zaruri görmüşlerdir, öyle birta
kım hâdiseler olabilir ki, gazetecinin bunları 
efkârı umumiyeye, okuyucularına arz eyle
mesi lâzımdır. Fakat gazeteci icabında bunun 
hakikatini ispat edemiyecek durumdadır.» Bu 
takdirde gazeteci mahkûm mu olacaktır, di
yorlar. Hayır, diyor isviçreliler, matbuat sos
yal fonksiyonunu ifa edebilmek için ona bu im
kân verilmelidir. Bu madde dahi azdır, mat
buatın hürriyeti genişletilmelidir, diyorlar. 

Uzatmıyacağım arkadaşlar. 
Fransa'da 1881 tarihli bir Matbuat Kanunu 

vardır. Ufak, tefek bâzı kayıtlar olmakla be
raber o da ispat hakkını tanımaktadır. Hattâ 
hususi şahıslara ait olan meselelerde - eğer âm
menin menfaati varsa, o hakikatin ifşasında 
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ispat hakkını tanımaktadır. Biraz sonra arz 
edeceğim, fakat yeri gelmişken söyliyeyim. 

Sayın; Başbakanımız buyurdular ki : «Dün
yanın hiçbir yerinde bakanlara isnadedilen bir 
husus bildiğimiz mahkemelerde ispat edilemez.» 

Başbakan bir zühul eseri olarak bu sözleri 
söylemişljerdir. Ben kendilerine bir misal ver
mekle iktifa edeceğim. Fransa'da da bakanlar 
hususi muhakeme usulüne tâbidir, hususi bir 
mercie tâbidir, buna rağmen bakanlar hakkın
da bir isnatta bulunan vatandaş, bu isnadını 
kendisinin tâbi olduğu mahkemede ispat etmek 
hakkını (haizdir, bu 1881 tarihli Matbuat Ka
nununda ! sarahaten zikredilmiştir. Eğer böyle 
bir hükijm Anayasaya muhalif olmuş olsaydı 
bu kadar âlimleri, fazılları olan Fransızların 
şimdiye kadar dikkatlerini celbeder ve 70 - 75 
sene bu hüküm burada kalmazdı. Başbakan 
âlimane fikirlerinde ısrar ediyorlarsa, beynel
milel tesanüt icabı, Fransız Devletim bu hata
dan haberdar etsinler. Fransa'ya büyük hizmet
te bulunjnuş olurlar. (Gülüşmeler) 

Amerika'da da geniş ölçüde ispat hakkı var
dır, Fransa'da da var, İspanyol Ceza Kanu
nunda da vardır arkadaşlar. 

QBura4a Başbakan tevhidi içtihat kararını 
müdafaa: ettiler, sakat bir kararı müdafaa et
tiler. Sayın Nadir Nadi burada dediler ki : «Bu 
kararın sakatlığı hususunda bütün hukuk oto
riteleri müttefiktir.» Müsaade buyurulursa ben
deniz buina dair bir makale okuyacağrm. 

FERİDUN FÎKBI DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Uzun mu? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kısa, 
kısa. Sonunu okuyacağım için fazla uzun değil. 

Tevhidi içtihat kararını bir profesörümüz 
tetkik ediyorlar, «hukuki baklamdan ayakta du
racak bir karar değildir» diyorlar. 

(Neden1? Ceza Kanununun 481 nci maddesi 
memurların işlediği suçlarla alâkadar olarak 
isnatlarıi mahkemede ispat edileceğini söylü
yor. 

Yine Ce'za Kanunumuzun t).ir hükmüne gö
re hakanlar da imledikleri suçlardan dolayı Ce
za Kanufıu hükümlerine tâbidir. Bu hale göre 
ımaddtenih hükmü sarihtir. Kazai içtihat ancak 
kanun hjükümlerinde sarahat bulunmadığı tak
dirde, 1>ir tereddüt bulunduğu zaman tesis 
edilebilir. Sarahatin karşısında tefsir yoliyle 

| 'birtakım hükümler vücuda getirenler kazai tef
sirde bulunmamışlardır, tefsir müessesesini sui
istimal ederek tesis yoluna sapmışlardır. İşte 
tevhidi içtihat böyle bir tesistir, memleket 
için zararlı hir tesistir. Bunu daha Birinci 
Menderes Hükümetinin programını bu kürsüde 
1050 de tenkidederken tebarüz ettirdik. Faik 
Ahmed Barutçu dün burada konuşurken sesler 
yükseliyordu, (Atıf İnan, Atıf îııan> deniliyor
du. Atıf İnan hakkımda Meclisin hir 'karar ver
diği malûm. Demekki .meclislerin verdiği ka
rarlar millî vicdanî tatmin etmiyormuş ki o mü-
!lî fedanın mümessili olan sizler (Atıf înan) 
diye burada bağırdınız. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Tevhidi içti
hat hangi tarihtedir? 

REİS — !Suat Bey müsaade buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Tarihi 

soruyor, beni bir Halk Partili Milletvekiline mi 
benzetti? Çukura mı düşürmek istiyor? 

Hangi tarihte olursa olsun hatalı şeyleri söy
lemek, dün hata işl'iyenlerin de hakkıdır, te
rakki böyle mümkündür. Bâtıl makıysünaleyh 
olamaz. «Beni alâkadar etmez yirmi yedi sene» 
dîye Başbakan burada söylüyor, o da 16' sene 
parti müfettişi idi. 

REİS — Osman Bey, madde üzerinde du-
- runuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bu 
mantık değil. 

Profesörümüzün mütalâasını lokuyorum ar
ık adaşiıar. Tetkikinin1 hüküm kısmında şöyle di
yor : 

«Bizce bu mucip sebep yerinde telâkki edi
lirdi, eğer hakikati maddenin ispatı ididasını 
tetkik eden mahkeme davacı bakan, yahut is-
ıtisnai bir muhakeme usulüne tâbi memur hak
kında maznun sıfatiyle muhakeme icra eyle
miş olsaydı» o zaman Anayasanın hükmü ihlâl 
edilmiş olurdu. Âmme menfaati ımülâhazasiyle 
bakanın ancak Yüce Divanda muhakeme edil
mesini kabul eden vâzıı kanunun maksadına o 
zaman tecavüz edilmiş olabilirdi. «Kaldı ki 481 
nci maddenin birinci fukrasnua göre muamele 
•olunduğu hallerde davacı hakkında muhakeme 
yapılmakta değildir. Maznun sıfatiyle Ibir mu
hakeme, yargılama mevzuubahis değildir. Mu
hakemenin' neticesi davacı hakkında bir mah
kûmiyet veya beraet şeklinde tezahür eytLemek-

I te değildir. Mevzuulbahis olan sadece dâva 
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olunan hakkında bir 'mesuliyetsizlik sebebinin j 
'mevcudiyetini tesbite müteveccih adlî bir faa
liyettir. Böyle biı- faaliyetin ânırae intizamı
nı ihlâl edeceğini zanmetmiyoruiz. Kaldı ki .me
selâ Fransa'da da balkanlar vazifelerine taallûk 
eden suçılarujdan dolayı istisnai bir muhakeme 
usulüne ve ayrı mercilerin salâhiyetlerime tabi
dirler. Bununla beraber 1881 tarihli Matbuat 
Kanununda, bakanlar hakkındaki» hakikati 
maddenin ispatı keyfiyetinin mümlkün 'bulun
duğu hakkında kanuni sarahat vardır. Bizce 
mezkûr karar muhtelif cihetten tenkide şayan
dır». 

REİS -— Osman Bey, müsaade buyurun. 
Eğer böyle okumaya devanı edecekseniz İçtüzük 
hükümlerine göre ihtar ediyorum, o takdirde 
yirmi dakikayı tecavüz ettirmek gibi bir vazi
yet hâsıl ioluyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — De
vamlı olursa. (Gürültüler). 

REİS —• Müsaade buyurun, müsaade buyu
run. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Okumak 
şart değil, peki kitabı kapatayım, kıyamet kop
maz. Ben sizi daha kolay ilzam ederim diye oku
yorum. Keramet yok kitapta. 

CEMAL REŞİT EYÜBĞLU (Trabzon) — Bu 
kitabilik yapmak demek değildir. 

REİS — Müsaade buyurun Cemal Bey. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi 

arkadaşlar, tevhidi içtihat kararma göre hu
susi muhakeme usulüne tâbi olanlar hakkındaki 
•isnatlar bildiğimiz mahkemelerde ispat edilemi-
yecek. Devlet memurlarının vazifelerini ifa es
nasında işledikleri suçlar hususi muhakeme 
usulüne tâbidir. Memuru mahkemeye sevketmek 
idare heyetlerinin salâhiyetleri dahilindedir. Şu 
tevhidi içtihat kararma göre, profesörün de 
açıkladığı üzere memurlar hakkında dahi iddi
aların bildiğimiz mahkemelerde ispatına imkân 
yoktur. Bir iktidar ki, memlekette fazilet devri 
açtığı iddiasındadır, bir iktidar ki, kötülüklerle ı 
mücadele ettiği iddiasındadır, neden kötüye kö
tü demek imkânını veren kanun hükümlerini 
buraya getirmiyorlar?. Başbakan diyor ki . 
«Biz hükümleri değiştirip de lehimize bir hü
küm ihdas etmedik». Mevcut işine gelmişte onun I 
için böyle diyor. Boşlukları doldurmak iddia- | 
siyle kanun getiren bir Hükümet yoktur. Garp ' 

I mevzuatını tetkik ettiğini söylüyor, şu Bir
leşmiş Milletlerin tavsiyesini, diğer memleketle
rin mevzuatındaki sarih hükümleri acaba gör
memiş midir?. Binaenaleyh «biz yeni bir şey ge
tirmiyoruz» iddiası belki bir zekâ oyunu sayıla
bilir ama bir Başbakanın tatmin edici sözü te
lâkki edilemez. Binaenaleyh memurlar hakkın
daki isnatları da mahkemelerde ispat edemiye-
ceksiniz, o halde ne olacak?. Memlekette kötü
lükler alıp yürüyecektir arkadaşlar. Bu kötü
lüklerle mücadele dâvasında ciddî isek, «biz hü
kümleri değiştirmiyoruz» iddiasını bir tarafa 
bırakalım da şu kanunun birinci maddesine ilâ
ve edeceğimiz bir fıkra ile bu derde bir deva 
bulalım. Aksi takdirde fazilet mücadelesi yap
maya imkân ve ihtimal yoktur. 

Şimdi bir de meselenin mânevi safhası var; 
arkadaşlar. Şeref ve haysiyetleri masun bulun
durmak ; gayet asıl endişelerle buraya geldiğini 
söyliyen Hükümet hakkında söyliyeceğimiz söz
ler var. Müsaade buyururlarsa gidip gelmemek 

var, gelip görmemek var. Ayrılırken şu içimi
zi bir dökelim de şu kubbenin altında söylen
memiş hakikat kalmasın. 

Şeref ve haysiyetleri masun bulundurmak; 
öyle gazeteler gördük ki, iktidarın dümeni, ik
tidarın teşvikma mazhar, Hükümetin yardımı-

I na mazhar... ve o gazetelerde yazı yazan kale
mini kiralamış birtakım insanlar sütunlar bo
yunca bu memlekette senelerce şeref ve namus 
cellâtlığı yapmışlardır. (Gürültüler) Bir Hükü
met... müsaade buyurun... Bir Hükümet bunlar
dan habersizim diyemez. Nasıl habersiz olabilir 
ki bu şeref ve haysiyet cellâtlığı yapanlar Baş
bakanla olan dostane mülakatlarını gazetelerin
de ballandıra ballandıra reklâm kabilinden Türk 
milletine arz etmişlerdir. 

REİS — Osman Bey, birinci madde üzerinde, 
rica ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Birin
ci madde üzerinde.. 

Bir köylü gazetesi var arkadaşlar, bir nüs-
I hasmı bulmuştum, getiremedim, aceleye geldi. 

Bundan bir ay, 20 gün evvel lokantaya gitmiş
tim, yemek yemişim, 15 - 20 tane insan var, ağ
zıma bir kadeh rakı koymadım, yemek yedim, 

I ayrıldım, Zevk Lokantasında. Bir de bakıyorum, 
i bizim sofranın davetlileri Çamur Şevket, Pire 
ı Recep ve bunun gibi isimler. (Gülüşmeler) On-
' dan sonra ağza almmıyaeak hakaretler, ağza 
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aİmmıyacak tezyif kâr sözler. (Soldan gürültü- t 
ler) Müsaade buyurun, müsaade buyurun. Bu 
kanunu getiren Hükümetin mânevi otoritesi 
var mı?. Onu tebarüz ettireceğim, bunu getir
mek için yüzü var mı ? Onu tebarüz ettireceğim. 

Cumhurbaşkanının Amerika seyahatinden 
bahsediyorlarmış, örfi idare kumandanı gibi 
ayağa kalkmışım, «susturun bunu» demişim, 
ondan sonra Çamur Şevket'le Pire Recep «ağa
bey bu iş ayaz oldu» demişler, çatmışlar, yemek 
parasını vermeden lokantadan sıvışmışım. 

Gölcük'ün bir köyünde bir vatandaş bunu 
okumuş, hiddete kapılmış, üzülmüş bu âdi neş
riyatı tekzip ettiniz mi diye bir mektup yazdı, 
böylece muttali oldum, öğrendim ki, 50 bin 
nüsha basıvermiş, Türk köylüsüne bu seviyede 
hitap ediyormuş, iktidarın da destekçisi imiş. 

Büyük Doğunun kolleksiyonunu getirdim, 
bir tarafta ağız dolusu küfürler muhaliflere, o 
bir tarafta Samet Ağaoğlu ile Menderes'in met
hiyeleri ve 18 yaşında fotoğrafları (Sağdan gü
lüşmeler) 

Dün Cezmi Türk de temas etti, bir Atom'u- L 
nuz var, ; öyle bir Atom ki, öyle bir cephemiz I 
var ki, Menderes ile aranız bozuldu mu hemen I 
hücuma mâruzsunuz. 

Samet Ağaoğlunun çekmediği kalmadı. Ada
daki balık9 avına kadar yazıldı. 

REÎS: —• Osman Bey, rica ederim, birinci 
madde ürerinde konuşunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Birin
ci maddei üzerinde. 

Bu kşuun tasarısını getiren Hükümet bun
ları besliyen Hükümettir, Menderes'tir. 

REÎS Osman Bey, şahsiyat yapıyorsu
nuz, rica! ederim, (Gürültüler). Müsaade buyu
run efendim, müsaade buyurun. I 

Osman Bey müsaade buyurun, rica ederim, I 
şahsiyat jyapmaya hakkınız yok, Tüzük men 
etmektedir, birinci madde üzerinde ve kürsü
nün nezaheti ile kabili telif olacak şekilde ko
nuşmanızı rica ederim. 

0SM4N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Neza-
hatten bahsetme, ben nezih konuşuyorum, va
kaları zikrediyorum. 

REÎS |— Müsaade buyurun, Osman Bey iti- I 
na etmenizi rica ederim. I 

0SM4N BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
itina ediyorum Reis Bey, siz de itina ediniz bi
raz, siz de Tüzüğü tatbikte itina ediniz, ben | 
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vakaları söylüyorum, beyler. Bir vakayı zikre
diyorum, başka bir şey zikretmiyorum. 

Şeref ve haysiyetleri masun bulundurmak 
dâvası ile seçimler arifesinde baldız öpen deli
kanlının zihniyetini ortaya koyuyorum. (Sol
dan, bu olmadı sesleri, gürültüler). 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 
Biraz nezih olunuz, bu kürsüde böyle konuşul
maz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ca
nım Devlet Bakanı anlattı, bu hikâyeyi söyle
di, ne var bunda? (Gürültüler). 

REÎ3 — Müsaade buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dev

let Bakanınız anlattı. Devlet Bakanınız anlat
tı, o zaman nerede idiniz? (Gürültüler). 

REÎS — Osman Bey, devam ediniz rica ede
rim. (Gürültüler) Müsaade buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ar
kadaşlar; haysiyet ve şerefleri koruma paro
lası altında muhalif gazeteleri dize getirmek 
maksadı ile bu kanun tasarısı getirilmiştir. Bi
rinci madde de o ruhla hazırlanmıştır. İnanı
yor musunuz? Bu dâvada samimiyet iddia 
edenlerin bizzat kendilerinin gazetelerinde da
ha dün burada konuşan milletvekilleri hakkın
da neler yazıldığını okuyayım mı size? Müsaa
de buyurun da, okuyayım. Kusura Bakmasın 
Cezmi Türk. Okuyorum : 

«Cezmi Türk'e ilk ihtar, ilk ders. (Hangi ga
zete, sesleri.) Elimde Hâkimiyet Gazetesidir, 
demokrat kokuyor. 

«Cezmi Türk, dîye bir sapık vardır, tarih 
öyle istemiştir ki, bir taraftan pırtlamış bir 
partinin mesul sözcüsü olsun, bu adam sözcü
lüğünü yaparken aynı zamanda bâzı namuslu 
vatandaşları kürsüden tahkir etmek hakkını 
kendinde görmektedir. Bu adam hiç kimseyi 
tahkir edemez, çünkü... 

REÎS — Osman Bey, madde ile alâkası yok. 
Rica ederim madde üzerinde. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Bey, yarıya gelince madde ile alâkası olmadı
ğını kavradınız. (Soldan gürültüler). 

REÎS — Osman Bey, madde üzerinde konu
şunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ne 
ise, Reis Bey arzu etmedi, okumuyorum, hele 
Zafer Gazetesinde bir şaheser var, fevkalâde, 
müsaade etseniz okuyacaktım. 

— 486 — 



İ : 61 8. 3 
Şimdi arkadaşlar, ne söylüyor Hükümet1? 

«Şeref ve haysiyetleri mâsun bulundurmak en
dişesi ile bu kanunu getirdim.» diyor. 

Memlekette şeref ve haysiyetlere Devletin 
Hazinesinden beslediği adamlar taarruz eder
ken bugün bu hassasiyeti gösteren Hükümet 
nerede idi? Acaba seçimlere girerken tariki hak
ka mı geldi? Huda mı himmet etti de zihniye
ti değiştirdi? Burada Hükümetin maksadına 
nüfuz edebilmek için bunları zikrediyorum. 
Yine buyurdular ki, Başbakan : «Bu kürsüde 
matbuata intikal etmiş diye birtakım sözler söy
leniyor.» ah bu kürsüde neler söylenmedi bir 
bilseniz. Şeref ve haysiyetlerin bekçisi olan ve 
bugün de onları masun bulundurmak için ka
nun getiriyorum diyen Hükümetin Başbakanı, 
en az kendisi kadar namuslu olanları Millet 
Partilileri vatan ihaneti ile itham etti. Hiçbir 
delili, hiçbir mesnedi olmadan arkadaşlar. 

REÎS — Osman Bey madde üzerinde, rica 
ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mad
de üzerinde, madde üzerinde, madde üzerinde. 

Bu mevzuda Başbakanı iddiasını ispata da
vet için verdiğim istizah takriri bereket ki Ri
yaset tarafından veto edildi de Başbakan hesa
bını vermekten kurtuldu. 

REÎS — Alâkası ne rica ederim? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Baş

bakan konuşurken alâkası var mı idi? 
REÎS —• îkinci ihtarı yapmış bulunuyorum, 

sözünüzü keserim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI ' (Devamla) — Reis 

Bey, kesilmedik ne bıraktınız ki? 
REÎS —• Birinci madde üzerinde. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kes 

beyim, kes, hiddetleniyorsan kes.. 
Binaenaleyh diğer maddelerde de, sonunda 

da birçok şeyler arz edeceğiz. Fakat tekrar 
edeyim ki, bu kanun tasarısı ve bunun birinci 
maddesi haysiyetleri masun bulundurmak için 
getirilmiyor, arkadaşlar. Seçimlerde muhalif 
matbuatı dize getirmek, beslemeler ise tek ta
raflı himaye temin etmek için getiriliyor. (Gü
rültüler) Ha, bunun neden böyle olduğunu me
rak ederseniz izah ederim, delillerini de veri
rim. 

REÎS — Osman Bey, madde üzerinde rica 
^derim. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Diğer 

maddelerde mâruzâtıma devam edeceğim. 
SUAT BAŞOL (Zognuldak) — Teşekkür 

ederiz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bu 

kadar az mı? 
REÎS — Behzat Bilgin. 
BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, bu kanun tasarısının birinci maddesi
nin gayesi, şeref ve haysiyetlere vukubulan te
cavüzleri önlemektir. Âmme menfaatinden baş
ka hiçbir maksat takibedilnıediği ve hakikaten 
vatandaşların* şeref ve haysiyetlerini koruma 
mevzuu üzerinde kalındığı, kanunun müzake
resi esnasında cereyan eden fikirlerden sara
hatle anlaşılmış bulunuyor. 

Bir defa bu madde münasebetiyle ortaya 
atılan, tereddüdü mucip olan fikir, yalnız ispat 
hakkı noktasına inhisar etmektedir. Şunu tek
rar etmek yerinde olur ki, kanunun birinci 
maddesi ispat mevzuunda yeni bir durum ih
das etmiş değildir. Arkadaşımız Nadir Nadi'-
nin de sarahaten beyan ettiği üzere, ispat mev
zuunda kanuni durum, 1949 senesinde ne idiyse, 
bugün de aynı vaziyetini muhafaza etmektedir. 
Gerçi ispat mevzuunda muhtelif memleketlerin 
mevzuatı arasında bâzı farklar vardır. Fakat 
umumi olarak, hususi şahıslara ve.hususi ha
yatlara taallûk eden meselelerde hemen hemen 
hiçbir memleketin kanunları isbatı madde diye 
bir şey kabul etmemektedir. Şii halde bizdeki 
vaziyet evvelki hüviyetini muhafaza ettiğine gö
re, bugün yeni bir hüküm vaz'edilmiş gibi mem
lekette hürriyet kalmıyor müddeası aslında bâ
tıl bir iddia olarak karşımıza çıkmaktadır. Yi
ne bunu bendeniz bir gazeteci olarak kaydet
mek isterim ki, eğer ispat mevzuunun kanunda
ki bu şekli hürriyeti matbuatı tahdidedici bir 
vaziyet ise, 1950 den bu yana cereyan etmiş olan 
bütün neşriyat, bu iddianın aslı olmadığını gös
termek için kâfidir. Şimdiye kadar mevzuatımız 
bu olduğu halde bilhassa muhalif matbuatın 
Hükümet erkânı ve Hükümetin dışında diğer 
vatandaşlara isnadetmediği ne kalmıştır? 

Arkadaşlarımız buna mukabeleten diyorlar 
ki, bu yalnız bir taraflı bir mesele değildir, de
mokrat matbuat da yahut partisiz matbuat da 
mukabil isnatlarda bulunmuşlardır. Böyle oldu
ğunu kabul edelim. Kanun, vatandaşların şahıs
larına ve hususi hayatlarına taallûk eden hu-
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suslarda bütün bu suiistimallerin heyeti umu-
miyesini bertaraf etmesini istihdaf etmektedir. 
Şimdi diğer memleketlerin mevzuatına bir na: 
zar atacak olursak bu mevzuun hiçbir demokra
tik memlekette yekten muayyen bir şekle bağ
lanmamış olduğunu görmek mümkündür. Mese
lâ, ingiltere, bugün çok hararetli demokratik 
fikirlere sahip görünen dünkü muhalif arkadaş
larımızın da kabul edecekleri veçhile, bir ba-
çı<k, iki asırdan beri demokrasi esasları içinde 
yaşıyan bir memlekettir. Böyle olduğu halde 
Kraliçe Viktorya'nm saltanatının ortalarına 
doğru yani 1854. devresinde İngiltere'de cari 
olan matbuat, daha doğrusu zemmü - kadih ka
nunu ispat mevzuunu hiçbir surette kabul et
memekteydi. Ve hattâ bu kanuna yapılmış olan 
itirazlara cevaben, bir hakaret yahut isnat fiili 
ne kadar yüksek mertebede insanlara yapılırsa 
fiilin vehameti o nispette artar nazariyesi tat
bik olunmaktaydı. Bu, ingiltere'nin 19 ncu as
rın ortasından bugüne kadar demokrat memle
ket olmasına mâni teşkil etmemiştir. Bunu in
kâr etmenin de imkânı yoktur. Şimdi bunun zıt 
bir misalini arz edeceğim. Almanya'da öteden 
beri, minelkadim ispat hakkı, değil devlet me
murlarına, âmme hizmetinde bulunan zevata 
karşı, hattâ alelade vatandaşlara karşı yapılan 
isnat fiillerinde kabul edilmiştir. Bu hak Nazi 
idaresinde dahi muhafaza edilmiş ve bertaraf 
edilmesi hakkındaki teklifler intacedilmemiştir. 
Nazi idaresi zamanında Alman Ceza Kanunun
da şeklen ispat hakkının mevcut olması, Al
manya'da hürriyeti matbuatı temin etmiş mi
dir? Bütün arkadaşlarımız takdir buyururlar 
ki, hürriyeti matbuat şu veya bu kanun mad
desi ile temin edilmez. Bir memlekette mevcut 
bulunan hürriyet iklimi içinde temin edilir. Al
manya'da Ceza Kanununun içinde, hürriyeti 
matbuatın zamini telâkki edilen, ispat imkânı 
mevcut olduğu halde, hürriyet temin edilemedi. 
Geçen gün burada sayın muhaliflerimiz, biz şu
nu, şunu yaptık, siz ne yaptınız? Dediler. Efen
dim, bizim memlekete getirdiğimiz değişikliğin 
esaslı noktası memleketin ikliminin değişmesi-
dir. Hakiki bir hürriyet ikliminin kabul edilmiş 
olmasıdır. 

Bunu gazeteci olarak pek güzel anlatabili
rim : Arkadaşlarımın kabulünü rica ederim. 

Halk Partisi zamanında gazetelerin ka
patılması rejimi içinde yaşadık. O devirde çıkan 
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ı gazetelerden kapatılmamış olanı kalmamış gibi

dir. (Yeni Asır) ı kendi gazetemi zikredebili
rim. Cumhuriyeti, Tevhidi Efkârı, Tasviri Ef
kârı, Vatanı ve saireyi zikredebilirim. Hiçbir 
gazete yoktur ki, bir şekilde iktidarın hışmına 
uğramamış olsun. 

CEMAL REŞlT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Çok eskiden misal alıyorsunuz. 

BEHZAT BlLGlN (Devamla) — Hürriyeti 
matbuatı tehdideden, alâkadar eden keyfiyet 
budur. Bu korkudur. Yoksa kanun maddesi de
ğildir. Bunun da misalini vereyim: 

Serbest Fırka çıktığı zaman ben şahsan neş
riyatta bulundum. O vakit de bunun bizi hapse 
sürükliyeceğine vâkıf bulunarak bu neşriyatı 
yaptım ve hapse girdim. Demokrat Parti kurul
duktan sonra Adnan Menderes malûm olan be
yanatını yaptı. Biz de bunun neşri neticesinde 
hapse gireceğimizi bile bile neşrettik, sekk on 
gazeteci ile hapsolunduk. 

Şu halde her hangi bir ceza maddesinin ka
nunda blunmaması hürriyeti matbuatı zâmin 
olamıyacağı gibi, bulunması da mutlak surette 
hürriyeti matbuatı bertaraf 'edecek bir keyfiyet 
değildir. 

İspat meselesi bizde olduğu gibi italyan Ce
za Kanunundaki hüviyetini muhafaza eder du
rum arz etmektedir. Şu halde bütün dâva, va
tandaşların haysiyetini, şerefini korumanın c'eh-
de değer gayret olup olmadığı noktasında top
lanıyor. Meselâ Cezmi Türk arkadaşımız, «bi
ze tarizlerde bulundular, biz hoş gördük, böyle 
kanunun çıkarılmasını istemedik» dediler. Bu 
bir tamp'eraman, bir ülfet ve mizaç meselesidir. 
Hakikaten, en ziyade tabiatleri hakaret ve tez
yife mütemail olan insanlar hakaretten müteesı-
sir olmazlar. Müteessir olmadıkları içindir ki, 
karşıya her şekilde saldırmayı muoah addeder
ler. Fakat bütün haysiyetleri rencide olan va
tandaşların mevzu bu şekilde mütalâa ettikleri
nin ortada hangi delili vardır? öyle vatandaşlar 
zikredebilirim ki, ne Devlet memurudur' ve ne 
de her hangi bir âmme işi ile meşguldür. Buna 
rağmen şu veya bu gaetenin sistemli taarruzuna 
mâruz bulunmakta, şerefi zedelemektedir. Bir 
izmir gazetesi, bir partiye 100 bin lira iane ver
diğinden dolayı bir kimseyi yerlerde süründür
dü. Kabahati nedir? Hiç Kedi parasından 100 bin 

1 lirayı bir partiye vermiş.. Biz işte bunu yapan-
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lan önlemek için kanım getiriyoruz. Bu kanun 
yalnız Bakanları muhalefet ve muvafakat par-
tierini nazarı dikkate almıyor, adları bile haka
reti tazammun eden birtakım varakparelerin 
neşriyatını da hesaba katıyoruz. Şuna buna ha
karet maksatlarını açıkça ortaya vuran gazete
ler çıkıyor. Artist, sanatkâr, edip hiçbir kimse
nin şahsiyetine, şerefine riayet edilmemektedir. 
Acaba bunlardan muhalif arkadaşlarımız esef 
duymuyorlar mı? Matbuatın bu vaziyetini Halk 
Partili ve diğer muhalif arkadalarımız hoş gö
recekler midir? Buna muhalefette çıkan gaze
teler ön ayak olmuşlardır. Gazetenin, bir mese
leyi objektif olarak ele alan, mütalâa eden, fi
kir olarak mütalâa serd eden bir organ telâkki 
»edilmesi lâzımdır. Gazete suiniyetle çıkar ve 
işin tamamen aksini göstermek isterse, herşeyi 
karanlığa götürmeyi itiyat haline getirirse, hay
siyetlere, şereflere taarruz 'ederse, yalan haber 
verirse ve bunu itiyat haline getirirse, bunlara 
(Gazete) unvanı vermeye hakkımız yoktur. 

Dikkat buyurunuz, zaten bugün muhalefetin 
gazetelere karşı takmdığ tavır ve hareket as
lında bir hakarettir. Kendilerinden olmıyana 
(hemen besleme, satılık) damgasını vurmaktadır
lar. Kendileri pürşeref, pürhamiyet, her şey. 
Karşı taraf besleme, satılktır. Bu telâkkinin de 
ortadan kalkması lâzım. Fikre fikirle mukabele 
etmek lâzım, meseleleri ele alarak mukabele et
mek lâzım. Yoksa hakaret hiçbir zaman hiçbir 
şeyi ispat etmez. 

Bir de yalan havadis meselesinden bahse
dildi 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Beh-
zat Bey, o üçüncü maddede. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Evet. Ona 
intikal etmiyeyim. Binaenaleyh kanunun hedefi, 
haysiyet ve şereflerin korunmasından ibarettir. 
Şimdi ben bu meselenin bugüne kadar mevzua
tımızda mevcut ispat kadrosunun 1950 den bu 
yana temin ettiği hürriyetin, madde aynı kal
dığına göre, 1954 ten öbür yana da devam ede
ceğine kaniim. Ve hiçbir arkadaşım çıkıp da 
objektif olarak iddia edemez ki, bu madde se
bebiyle 1950 den bu yana hürriyeti matbuat ze
delenmiştir. Böyle diyenlere soruyorum, acaba 
gazetelerinde yazmadıkları ne kalmıştır? Bunu 
bilhassa söylemelerini rica ederim. Bendeniz bir 
gazeteci milletvekili olarak kanunun bu mad
desinden hiçtir tehlike sezmemekteyim. Ben 
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j kendimi hiçbir tehlike altında hissetmemekteyim. 

Yani muhalefette ve muvafakatta fikirlerimi 
serbestçe ifade edebilmişsem, bundan sonra ay
niyle ifade edebileceğime emin bulunmaktayım. 
Ancak, hiçbir zaman kimseye hakaret ve büh
tan niyetim yoktur. Binaenaleyh bunu düşün-
miyen bir gazeteci için, maddede asla bir tehdit 
mevzuu teşkil edebilecek bir tehlike şemmesi 
mevcut değildir. 

Sonra buradaı arkadaşlar, kanunun ne şe
kilde anlaşıldığını ve ne maksatla sevk edildiği
ni bize bildiren t i r esbabı mucibe lâyihası var
dır. Bunu Hükümet Başbakanın ağziyle teyi-
detmiştiî. 

Hattâ bu esbabı mucibe lâyihasında nazarı 
dikkatinizden kaçmamıştır, en demokratik bir 

ı memleket olan İsveç'in Matbuat Kanunundan 
alınmış bir gerekçeyi bizim Matbuat Kanunu
muzun gerekçesi olarak buraya geçirmiş bulu
nuyoruz. Demek ki o gerekçede serdedilen se
bepler bu kanunun tatbikatına ışık verecektir. 

Şimdi arkadaşlar, bir arkadaşımız, zannede
rim Cezmi Türk dedi ki, efendim, îsveç Mat
buat Kanunundan işlerine geleni almışlar. O ge
rekçenin kısaca birkaç satırını okuyacağım. 

İşlerine gelen ne demek? Hükümet ve Muh
terem Meclisiniz sanki muayyen bir baskı yap-

[ mak gayesini takibediyor da İsveç Matbuat Ka
nununu araştırmış, ve buna cevaz verecek kuv
vet mi bulmuştur? Bu madde baskıya cevaz ve
ren bir madde değildir. Müsaadenizle böyle bir 
gerekçeyi savunmak Hükümetimiz için bir şe
refti?. 

Efendim, deniyor ki orada, «Böylece tesbit 
olunan gayeyi nazarı itibara alan bizler her 
şahsa aşağıda sarahaten yazılı bulunan hüküm
lere (İsveç Matbuat Kanunu hükümleri) ria
yet eylemek ve saygı göstermek ve diğer iner'i 
mevzuata muhalefet «yi emek've Devletin da
hilî sükûnu ile haricî emniyetini ve Tanrıya, 
Hükümete, vatandaşlara, örf ve âdetlere borç
lu olduğumuz (mukaddes hürmeti göz önünde 
bulundurmak şartiyle ister hususiyle Krallığa 
veya yabancı devletlere, ister hal ve maziye, 
ister yaşıyan veya ölmüş olan kimselere taallûk 
etsin ve hangi üslûp ve mahiyette yazıllmış 
olursa olsun, her hangi bir mevzu üzerinde fi
kirlerini ifade etmek ve açıklamak hakkını ta
nıyoruz.» 
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İşti© arkadaşlar, matbuat hürriyeti bu fikir

leri ifade ve açıklama hürriyetidir. Fakat bu
nun tabiî, hudut ve kayıtları vardır. Bir defa 
dahilî siyasetle haricî emniyeti tehlikeye dü-
şürmiyeceıksiniz. ikincisi; Tanrıya hürmet ede
ceksiniz, üçüncüsü; Hükümete hürmet edecek
siniz. Arkadaşlar, ibu nokta üzerinde durmak 
lâzımıdır, isveç despotik ıbir memle'ket değil
dir. Orada her vatandaş, muharrir Hükümete 
'hürmetle mükelleftir. Bizim Halk Partili gaze
telerde olduğu gi'bi Hükümetin haysiyetini her 
gün yerlerde süründüren neşriyatı isveç mat
buatında göremezsiniz, göze çarpmaz. 

FERİD MELEN (Van)"— Zafer'den bahse
diniz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Zaferde de 
olsa Iböyle... Şu halde Hükümete saygı göster-
ırnek gazetecinin borcudur, memleketine karşı 
borcudur, vatandaşlara karşı borcudur. De
mek, vatandaşlara saygı göstereceksiniz. Vatan
daşların haysiyetini iki paraya satmıya kal-
Ikışmıyaca'ksınız ve memleketin âdet ve örfleri
ne hürmet göstereceksiniz.. Ama 'bizde neler, 
neler görüyoruz. Şu halde bütün 'bunların ak
sini alıp, haysiyet ve şerefleri yeri erde sürün-
dürmeyi mi matbuat hürriyeti telâkki edece
ğiz? Hükümet nu gerekçesiyle hakikati hali ifa
de etmiştir arkadaşlar. Matbuat hürriyeti asıl 
hüviyeti ile matbuat hürriyeti, fikirleri ifade 
hürriyetidir. Bir fikir, düşünüldüğü gibi, kim
seye nıüdare etmeden, düşünüldüğü gibi orta
ya koymak haikkıdır. Bu hakiki zedeliyen, mad
dede hiçbir hüküm yoktur. Aynı gerekçe şun
ları yazıyor : 

«Bu itibarla matbuat suçları hakkında hü
küm vermekle mükellef bulunan...» ve bu bizim 
'hâkimleriımize de verilmiş bir direktiftir : 

«Bu itibarla matbuat suçları hakkında hü-
Iküm vermekle mükellef bulunanlara, masum
ları müdafaa ve himaye vazifesini tahmil eden 
bizler, matbuat hürriyetini, medeni bir cemi
yette her vatandaşa, ha>k ve hürriyetle kabili 
telif bir şekilde sağlamak maıksadiyle aşağıda-
iki h ülküm ve tedbirleri. karar altına almış bu
lunuyoruz.» 

4 Binaenaleyh, hâkim, bu kabulünüze arz edi
len madde içindeki matbuat hürriyetini, fikir 
hürriyeti, ifade hürriyeti olarak tanıyacak, fa
kat vatandaşların şahsiyetlerine, haysiyetleri
me, şereflerine, memleketirv tanınmış mânevi ve 
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[. muteber kıymetlerine saygıya dayanan ifade 

şekli olarak kabul edecek ve bu hududun dışı
na çıkıldığı takdirde o zaman kanunun tecrim 
etmiş olduğu hududun içine girilmiş olacak
tır. Kendine hürmeti olan hiçbir gazeteci bun
da kendi hürriyetini tahdit eden bir hüküm 
göremez arkadaşlar. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzou) — 
Gazeteci sıfatiyle ispat hakkındaki fikirlerini
zi öğrenmek isteriz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — İspat mev
zuunda bugün hassasiyet gösteren arkadaşlar
dan soracağım. 

1949 senesinde tevhidi içtihat kararı çıktı
ğı zaman muhterem arkadaşlarım, nerede idi
ler? O zaman ispat mevzuunun bu (kararla ze
delendiği hatırlarına tebadür etmedi mi? 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzou) — 
Tevhidi içtihat kararına iştirak ediyorsun. 

REİS —Müdahale etmeyin efendim. 
BEHZAT BİLGÎN (Devamla) — Mademki 

meselede bu kadar bir tehlike teveMıüm edi
yorlardı ve seziyorlardı, neden 1949 dan beri 
bunu hatırlarına getirmediler? Bunu arz et
mek, fikirlerindeki samimiyetsizliği tesbit et
mek için zaruridir. 

Şimdi gelelim Hükümetin getirdiği tasarıya. 
Arkadaşlar bu, bambaşka bir sebeple gelmiş
tir. Yani bu kanun 481 nci maddenin tadiline 
ait bir hüküm değildir, hakaret suçu olarak 
ele alman bâzı hâdiseleri ele almaktadır. 

Şimdi, bendeniz şu noktaya geleceğim. Şu 
tevhidi içtihatta zannettikleri derecede bir teh
like nıvecut değildir. Dün Sayın Başbakan izah 
ettiler, zannederim komisyonun sayın reisi de 
izah eder. Memurlar hakkında 481 nci madde
nin caiz kıldığı ispat hakkı ortada duruyor. Bir 
defa takibata mâruz olan meselelerde ispat hak
kı yine 481 ncd madde mucibince mahfuz bulu
nuyor. Davacının, müştekinin ispatı kabul et
tiği hallerde yine ispat hakkı mahfuz bulunu
yor. Bakanların vaziyeti kalıyor; bakanların 
vaziyetinde de arkadaşlarımın tevehhüm ettik
leri mahzuru, meseleyi tetkik ettikten sonra, 
göremedim. Çünkü tevhidi içtihat kararında 
sevk edilen hüküm şöyle diyor: «Bu sebep ve 
mülâhazalara binaen, hususi ve istisnai tahkik 
ve muhakeme merciine tâbi olanlar tarafından, 
kendilerine vâki isnat sebebiyle açılmış haka-
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ret damatlarında ispat iddiasının aynı mahkeme
de ta'hlkik ve tetkikına imkân olamıyacağı....» 

Binaenaleyh mevzu şudur; eğer ispat iddiasj 
öyle bir hâdiseye temas ediyorsa, ki bu hâdise
nin muhakemesi ancak Divanı Âlide görülebi
lir, bu hâdise üzerinde ispata da bu hüküm ce
vaz vermez. Ama bakanlar hakkımdaki isnat
ların hepsi bakanları Divanı Âliye sevk edecek 
mevzular değildir. Eski Adalet Vekili hakkın
da yapılmış olan bir isnat dolyısiyle o zatın Di
vanı Âliye gitmesi zaten melhuz ve mutasavver 
olamazdı. Ve mahkeme de ispat hakkının kul
lanılmasını kabul etmiştir. 

-Demek oluyor ki, bakanlara karşı tevcih 
edilen neşriyatta, bu neşriyat bakanın vazife
sinin suiistimaline ait bir suç isnat etmiyorsa, 
yani bakanı Divanı Âliye sürükliyecek mahi
yette değilse, ki yapılan, yapılmakta olan, ya
pılacak tenkidlerin yüzde doksan dokuzu böy
ledir, bu halde ispat hakkı, kapısı açık bulun
maktadır. O halde ispat hakkının şimdiye ka
dar mevcut olduğu şekilde kabulünde ve deva
mında bendeniz bir mahzur- görmüyorum, se
bebi de şudur: Dört senelik bir tecrübe en zi
yade gemi azıya almış, şuursuz neşriyat kar
şısında bile bu maddenin bu neşriyatı tahdidet-
mediğini, hattâ suiistimale engel olmadığını 
gösterir mahiyettedir. Bu vaziyet karşısında, 
bu mevzuda buna taallûk etmiyen ispat hak
kının yeniden ele alınmaması hakkındaki Hü
kümet ve komisyon görüşüne iltihak etmeyi 
bendeniz tamamen mahzursuz görüyorum. 

Mamafih şunu samimiyet iktizası olarak arz 
edeyim ki, Adalet Encümenindeki müzakereye 
iştirak ettim ve orada bu ispat maddesi hak
kında Müfit Erkuyumcu'nun teklif etmiş oldu
ğu ve komisyonca bidayette kabul edilen fık
ranın lehinde bulundum. Ama bütün müzake
relerin cereyanından sonra anlaşılıyor ki, orta
da bu fıkranın kabul edilmemesi halinde dahi 
bir mahzur yoktur. Hürriyeti matbuat bütün 
•genişliğiyle ve en feveranlı bir şekilde mahfuz 
kalmaktadır. Sadece maksadı mahsusla yapı
lacak hakaretler, isnatlar, şahısların haysiyet
lerini zedeleme keyfiyetleri müeyyideye bağ
lanmıştır. Bunu ben, samimî olarak söylüyo
rum, bir gazeteci olarak söylüyorum, matbu
at hürriyetinin tahdidi değil, hakiki irtifa se
viyesine yükseltilimesi şeklinde telâkki eder 
ve ancak; matbuat unvanını almaya hakkı olmı-
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I yan çok pespaye neşriyatın önüne bu şekilde 

sed çekileceğini arz ederim. (Soldan alkışlar) 
ADLÎYE ENCÜMENİ REİSİ HALÎL ÖZ-

YÖRÜK (îzmir) — Muhterem arkadaşlar; iki 
günden beri bir tevhidi içtihat kararı vesilesiy
le kafama indirilen, darbeler hakikaten beni ser
sem etti. 

Bu tevhidi içtihat kararı bu kadar açık ve 
bu kadar bariz bir haksızlığın ifadesi midir? 
Yoksa hiçbir kıymeti kanuniyeye sahip ve ma
lik bulunmıyan alelade bir karar mıdır? Veyahut 
da bu kararı ittihaz edenler hiçbir kıymete sa
hip bulunmıyan alelade kimseler midir? 

Çok gariptir; memleketin en mümtaz hâkim
lerinden 84 kişinin iltihak ettiği bir Temyiz 
Umumi Heyetinde üç ay devam eden gayet sıkı 
münakaşalardan sonra bir karar 'ittihaz edilmiş 
bulunuyor. Zaten karar ittihaz edildiği zaman 
ekseriyet ve ekalliyet olarak arada beş kişilik 
farkın bulunması da bunu ifade eder. Ne yazık 
ki bir tevhidi içtihat kararını paçavra haline 
getiren bâzı zihniyetlerin burada tezahüratını 
gördüm. Bundan çok incinmiş bulunuyoruz. 
Kimdir bu zihniyeti taşıyanlar? Bunlar, bu tev
hidi içtihat kararma darbeyi vuranlar buna ta
arruz edenler; buna hakaret edenler kimdir? 
Bunlar, kendilerine bir hukuk âlimi süsü veren 
fakat haddizatında hiçbir şey olmıyan şahıslar
dır. Maalesef... Maalesef... Maalesef... Zan
nediyorlar ki ; iki eses okumakla in
san hukukçu olur. Hukuk âlimi di
yebileceğimiz şahsiyetleri, bugün memleketi
mizde değil, hattâ birçok yerlerde bile bulamı
yoruz. Çünkü beşer ömrü o kadar kısadır ki hu
kukun en küçük sahasında bile ihtisas sahibi ol
maya yetmez. Asla kâfi gelmez. Kaldı ki bir in
san hem başka bir meslekin müntesibi, hem de 
bir hukukçu olamaz! Ne kadar uzak.. Ne kadar 
uzak... Ne kadar uzak... Fakat ne kadar hazin 
bir manzaradır ki bu, bir ımeımleketim em yüksek 
kaza mercii, ki Ihaşka memleketlerde bu adamla
rın eli öpülür, umumun mazharı hürmet ve tek-
rimi olur. Herkes âdeta baş tacı yapar. Bilhassa 
bu işte benim kabahatim bu heyete reislik etmek 
ve benim reislik ettiğim bir zamanda da bu ka
rarın çıkmış olmasıdır. Bu karar, bu karar kötü 
bir karar öyle mi? Yani hukuk kelimesinin ne de
mek olduğunu merak ederek öğrenmemiş olan 
kimseler dahi kararı gözden geçirdikleri zaman, 

I bu ne kadar hataalûttur, diyecekler öyle mi? Her 
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alâkjasız böyledir. îçine girmiyen, meslekte hiz
meti geçmiyen insan her şeyi bilirim iddiasında
dır. 

Bir kere bu tevhidi içtihat kararı niçin itti
haz "j edilmiş, bunu umumileşt'irmenin sebebi ve 
mânası var mı? Tevhidi içtihat kararı mevzuun-
danj mukaddimesinden ve mahiyetinden tamamen 
anlaşılmıştır ki, Bakanlar hakkında Temyiz da
irelerinin birbirine münafi iki kararı dolayısiy-
le ittihaz edilmiş bulunuyor. Temyizin iki kara
rı birbirine münafi olduğu takdirde bunun telif 
yer} ancak tevhidi içtihat müessesesi, yani Tem
yizimi büyük heyetidir. Bu büyük heyet 84 kişi
den] terekkübeder. Bunların her biri asgari 50 
yaşjnda ve hayatlarının hiç olmazsa 20 - 25 se
nesini hâkimlik sandalyesinde yeçirmiştir. Ben 
âcia bir arkadaşınız hâkimlik kürsüsünden sül-
lem| derecat dedikleri meratibin birinci basama
ğından en son derecesine kadar birer birer ir-
tika etmek suretiyle 42 sene fiilen Türk Mille
tinin en mukaddes haklarından olan kaza hak
kini kullanmak suretiyle memlekete hizmet et
tim. Niçin bu kadar hakir görüyorlar, niçin bu 
ka4ar hırpalamaya mütemayil bir vaziyette bu
lunuyorlar? Hiç şüphe yok ki bu, politika ha
yatına girmenin bir tecellisidir. 

{Çünkü, temyiz camiasından ayrıldığım za-
majia kadar memleketin en şerefli adamı diye 
makaleler yazanlar, bundan sonra beni yerin di
binle batırmak istediler. İçimin acısını bu İca
da* dökmekle iktifa edeceğim. 

İCEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Kime cevap veriyor? Bunu anlıyamıyoruz Reis 
Be^!. 

iREÎS — Müsaade buyurun sözünü kesme-

i HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Burada 
dünden beri kıyamet kadar benim hakkımda 
sö< söylendi, susunun rica ederim. 

İspat iddiası niçin mevzudur? Bu ispat id-
asjndan bahseden Ceza Kanunumuzun hangi 
maddesidir? Hiç şüphe yok ki, ispat meselesini 
BTpk bilmiyen kalmadı, tabiî, dünden beri mü
temadiyen konuşulmaktadır. Dün değil, bundan 
bii sene evveİ dahi yine bir sual vesilesiyle is-
pa|t hakkının ne olduğunu ve bu tevhidi içtihat 
kajrarınm müstenidatmı, memseklerini izah et-
m ş̂ bulunuyorum. Hatırdan çıkmış olacak ki, 
yejniden beni izaha mecbur ettiler. İspat iddiası, 
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1 bir şahsın bir diğerine yapmış olduğu isnat do-

layısiyle iddia ettiği bir fiil sebebiyle isnada 
mâruz kalan, zatın, vatandaşın mahkemeye mü
racaatla dâva ikame ettiği takdirde isnadeden 

j kimsenin isnadettiği fiili ortaya koyması ve bu
nun bir hakikat olduğunu ispat edebilmesi için 

I konmuş bir hükümdür. İspat iddiası evet, 481 
nci madde şöyle diyor : «Yukarıki maddede be
yan olunan hallerden, yani 481 nci madde, ha
karet yani mavsuf hakaret, bir maddei mahsu-
saya istinadetmek suretiyle vâki olan hakarette 
ispat iddiası kabul olunmaz. Kanunun koyduğu 
prensip budur. 481 nci madde Ceza Kanununun 
yukarıki maddesinde gösterilen hallerde ispat 
iddiası kabul olunmaz, ancak bu hususta üç U-
tisna zikretmiştir. Bir tanesi; hakkında isnat 
vâki olan kimse memur olup da isnat olunan 
fiil memuriyet vazifesinden doğmuşsa, 

İkincisi, isnat olunan fiil dolayısiyle müddei-
I umumilikçe hakkında takibata başlanmışsa, 

üçüncüsü, isnat olunan fiilden dolayı ispat id
diası, tecavüze uğrıyan kimse tarafından kabul 
edilirse, bu hallerde ispat iddiası kabul edilir. 

Birinci bent, doğrudan doğruya memurlara 
taallûk ettiği için bunu bir tarafa bırakıyorum. 
İkinci madde, isnadedilen fiilden dolayı isnat 
olunan şahıs hakkında takibata geçilmiş ise, 
takibat vâki ise, ispat iddiası kabul ediliyor. 
Gayet tabiî, isnat ettiği fiil haddizatında re'sen 
takibedilecek bir suç. Bu takdirde müddeiumu
milik harekete geçti ve tahkikata başladı. Ama 
isnadeden kimsenin isnadettiği şeyi ispat etme
si için müddeiumumiliğe yardım eder. Deliller 
gösterir, bir arada, harekete geçerler, isnadeden 
kimse ile birlikte fiili derhal meydana koyarlar. 

I Bir de kendisine isnat vâki olan kimse kabul 
ediyorsa, hayhay, bu mağdurun hakkıdır. Ma-

I demki ispat etmek istiyor, ben ispattan kork
mam, gelsin ispat etsin diyor. Haddi zatında is
pat iddiasına cevaz verilmekle beraber memur 
ve saydığım şu iki halde cevaz veriliyor. Ancak 
ispat iddiasını tevlideden isnat keyfiyeti esasen 
makbul bir hareket midir?. Asla, makbul bir ha
reket değildir. Çünkü bu, bir vatandaşı her ne 
suretle olursa olsun işlediği bir fiilden dolayı 
teşhir etmektir. Sen ne karışırsın?. Birisi bu su
çu işlediği takdirde, onu takibeden merciler var-

l dır. Bir malûmat sahibi isen bu mercileri hare
kete getirmek için elinde deliller varsa takibata 

I salahiyetli olan mercie bildir. Bu bir haberdir. 
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sıdku kizbe ihtimali olabilir. Katî bir netice al- I 
madan vatandaşı teşhir etmeye ne hakkın var
dır?. Bu hakkı sana veren nedir?.» 

Anayasa ancak şikâyeti muhik göstermekte
dir. Ve bunun için merci şikâyeti tahkik eder 
ve bundan dolayı cevap vermek mecburiyetini 
de tahmil etmektedir. Ama şikâyet mercii baka
caktır. Yoksa Anayasa, hiçbir zaman kimseyi 
teşhir etmeye hak vermez. Teşhir haddizatında 
kanunen memnu bir harekettir. Biliyorsunuz 
arkadaşlar, eski kanunumuzda teşhir cezası var
dı. teşhir cezası sonradan yeni mevzuatımızla 
tamamen kaldırılmış, menedilmiştir. Hırsızlığı 
hükmen sabit olan bir adama, bir vatandaşa 
hiçbir kimse, hırsızsın diyebilir mi?. Böyle hi
tap edebilir mi?. Edemez. Asla hakkı yoktur. 
Keza, idama mahkûm bir adam asılmak üzere 
sehpaya götürülüyor. Asılmaya hazır, müheyya, 
hattâ ip boynuna takılmış. Cellâdın bir ip çek
mesi kalmış. Bu esnada biri çıkıp onu öldürse 
aynen bir adam öldürmüş gibi tecziye edilir. 
Niçin?. Çünkü tecziye hakkı milletindir. Ancak 
ve ancak millet tecziye edebilir. Fert olarak 
kimseye tecziye hakkı verilmemiştir. Bunun 
içindir ki, bir nevi tecziye olan teşhire kimse
nin hakkı yoktur. (Soldan, bravo sesleri) Şu 
halde haddizatında makduh ve mezmnm olan 
bu hareketi bir de ispat vesilesiyle muhik gös
termeye ne ahlâk, ne din, ne kanun, ne hiçbir 
his buna müsaade etmez. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlarım, bundan bir sene veyahut al
tı ay evvel burada bir sual vesilesiyle dinden ve 
bir ayetten bahsetmiştim. Bunu derhal din pro
pagandası diye istismar ettiler. Demek ki dinî 
müsteshidatta dahi bulunmaya kimsenin hakkı 
yoktur. Demek ki, kanunun himaye etmediği bir 
hareketi kullanacağım diye o hareketin henüz 
daha hiçbir eseri fiilîsi meydanda yokken bunu 
kalkıp teşhir etmeye, isnat etmeye ve ondan son
ra da bu hareketin muhik olduğunu ispat etme
ye cevaz vermek hadizatmda asla kabul edilir 
bir iddia değildİT. Mâruzâtımızda ispat iddia
sının kabulü için mevcut olan hükümlerden 481 
nci madde hakkında izahat arz ettim. Bundan 
başka bir de sıfatı resmiyeyi haiz olanlar, ta 
jandarma neferinden Meclis Reisine kadar hepsi 
dâhildir. Bunlar aleyhinde huzuren vâki olan 
hakaretlerde gerek vazifesini ifa sırasında ge
rek ifa ettiği vazifeden dolayı olsun huzur an 
vâki olan hakaretlerde ispat iddiasının katiyen I 
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kelimesiyle kabul edilmeyeceği kanunun 27Û nci 
maddesinde musarrahtır. 481 nci maddede kati
yen kelimesi yoktur. Yalnızca iddia kabul edil
mez der, fakat burada (katiyen) kelimesiyle 
yani bir nehyi katî ile kabul edilmez deniyor. 
Bu doğrudan doğruya Devlet otoritesi aleyhine 
vâki olmuş bir hareket olduğu içindir. 

Tevhidi içtihat kararının müstenidatmı arz 
ettim. Kararın ittihazı sebebi, bakanlar hakkın
da birbirine zıt iki kararın bulunması ve bun
ların birleştirilmesi mecburiyeti idi, Memurla
rın ifa ettkleri vazifeden dolayı haklarında is
pat iddiası kabul olunur. Bakanlara gelince, bu 
hususta üç ay medit, yorucu münakaşalardan 
sonra ittihaz edilmiş kararda açıkça görüleceği 
veçhile, ancak istisnai muhakeme usulüne tâbi 
olan hallerde ispat iddiası kabul edilmez, den
di. 

Hususi ve istisnai tahkik veya muhakeme 
denmiyor. Dikkat buyurun, tahkik ve muhake
me ikisi birden zikrediliyor. Tevhidi içtihadın 
mevvzuu tamamen bakanlara mütaalliktir. Bu
nun içerisinde biraz evvel konuştukları gibi me
murlar da dâhildir, dediler. Niçin memurlar istis
nai usulü muhakemeye mi tâbidir? Hayır, memur
lar istisnai usulü muhakemeye tâbi değildir. 
Yalnız ilk tahkikatın açılmasına taallûk eden 
kısmı hakkında bir istisnaiyete maliktir. Ondan 
sonra usulü muhakeme, umumi usulü muhake
medir. Binaenaleyh tahkik ve muhakeme iki
si beraber. 

Bu sebepledir ki, tevhidi içtihat kararının 
mevzuuna girmez. Ve giremez. Ama dikkat 
okunmaz veya bililtizam söylenmek istenirse 
söylenir. Dilin kemiği yoktur. 

Bu hususta zaten evvel, âhir vâki olan izah
lar meseleyi tenvir etmiş vaziyette bulunuyor. 
Daha fazla izah ederek başınızı ağrıtmak iste
miyorum. Yalnız bir muhterem arkadaş Adliye 
Encümeni raporunu utanılacak bir vesika say
mıştır. Bidayeti mâruzâtımda da arz ettim. Ken
disi bu tarzda beyanda bulunmaya asla sala
hiyetli değildir. Fikir olarak her şey tenkid edi
lebilir, tabiî görüşler arasında ayrılıklar bulu
nabilir. Fakat raporu tehzil ve tezyife kimse
nin hakkı yoktur. Bu raporun bir kısmını hu-
kukan tanımadığını söyliyen arkadaşın bu sö
zünü nezaket ve nezahet icapları ile ve kendi
sinin de dâhil bulunduğu B. M. Meclisine ib-
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razın$, mecbur olduğu hürmet hisleriyle kabili 
telif görmediğimi bilhassa kaydetmek isterim. 
(Sokjan, bravo sesleri). 

Bjırada üzerinde durulacak bir nokta daha 
var: (bir vatandaş mutlaka tabiî mahkemesinde 
muhakeme olunmalıdır. îspat vesilesiyle bu 
tabii j merciden ayırıyoruz. Bununla beraber 
tevhidi içtihat kararı bir kanun değildir. Ka-
zaibfr tefsirdir. Temyiz Umumi Heyeti bugün
kü hükümler karşısında bu kararı yeniden tet
kik Edebilir. Bunu menedecek mevzuatımız
da bir hüküm yoktur, ispat iddiası, 481 nci 
maddenin açık mânasına ve medlulüne göre ha-
kikatji maddenin ispatını ihtiva ediyor. Bir hâ
disenin sübutu ve ademisübutu - hükmü hâki
me -1 muhtaçtır. Bunu söyliyecek olan hâkim
dir. (jüeza tâyin edilip edilmemesi bundan sonra 
ele ajhnacak bir keyfiyet olabilir. Meselenin 
mehn'aaleyhi vakıanın hükmen sübutu keyfi
yetidir. Burada ancak müdafaa bahis mevzuu 
olabilir. Hüküm yoktur, diyorlar. İddiaların 
birisi de budur. Yani bu suretle hüküm olma
dığında göre tabiî mahkemesinden ayrılmamış 
bululuyor, diyorlar. Kanunun beyanı sarihtir. 
Sübujt hükmü olmadan isnatta bulunan kimse 
cezadan kurtulamaz. 

. Bİı hükümle bilâhara Meclisin vereceği ade-
mita^ip veya Yüce Divana sevk için verilecek 
kara} veyahut aksi beraet kararı nasıl telif 
olunacaktır? Bir hakan tecavüze mâruz kaldı, 
hakatete uğradı. Bundan dolayı mahkemeye 
müracaat etti, tahkir eden adam ispat edece
ğim, j dedi, ispat iddiasında bulundu, ispat 
iddiajsmı tetkik ederken bakanı da çağıracak
tır. (pünkü onun hakkına taallûk ediyor. İspat 
edecek kimse delillerini gösterecektir. Bu de
lilleri itiraz, tam hakkı yok mudur? Elbette 
vardır, her hangi bir dâva gibi bu mesele de 
mahfeme huzurunda, usulün muayyen kaide
leri dairesinde ispat edilecek, tetkik edilecek
tir. JNihayet neticede hâkim ne yapacaktır? 
Dinledim, delillerini, isnadedilen fiil sabittir 
dersaj bu, sübut hükümdür. Şübuta hüküm ver
dim, (diyor, alt tarafı tahdidi cezadır, tahdidi 

• ceza I bana .lâzım değil. Cezayı tâyin eder, te
cil ejder, tâihfif eder. Mesele onda değildir, 
mesele şübuttadır. Yani hakikati maddenin, is
patı (iddiasının kabulündedir. Sabit oldu dedi 
mi tornam, mesele bitmiştir. Sonra ne oluyor? 
Vekifin aleyhinde isnadedilip sübutu kabul 
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olunan, meselâ, irtişa, irtikâp, şu, bu her ne ise. 
Mahkeme cürüm sabittir diyor. Bu durumda 
ne olacak? Tabiî Meclis duracak değildir. Mec
lis tahkikat açacak, Divanı Âli kurulacak. Di
vanı Âli 15 kişilik bir heyettir ve Mahkemei 
Temyizle Devlet Şûrasından terekkübeder. Di
vanı Âli tetkikata başlayınca delâil heyete arz 
edilecek. Heyet tetkikatmda delâili kâfi gör
medi, beraet kararı verdi. Yani asliye veya 
ağır ceza mahkemelerinin sabittir diye verdiği 
kararla Divanı Âlinin kararını nasıl telif ede
ceksiniz? îadei muhakeme yolu var denemez. 
Zira iadei muhakeme yoluna gitmelk için birbi
rine uymıyan ve mütenakız bulunan kararların 
umumi mahkemelerde görülmesi lâzımdır. 
Halbuki burada istisnai bir mahkeme vardır, 
bunun için iadei muhakeme yoluna gitmenin 
imkânı yoktur. 

Aziz arkadaşlarım; yalnız bir noktaya tev
hidi içtihat kararını bağlamak suretiyle onun 
hükmünü, kuvvetini tenkis ve mânevi kıyme
tini iskat için böyle uluorta mütalâada bulun
manın ne kadar sakat neticeler doğurabilece
ğini bu suretle belirtmek istedim. Binaenaleyh 
ceza hukuku yalnız nazariye meselesi değil, arz 
ettiğim gibi hukukun gayesi, cemiyetin umu
mi nizamını temin olduğuna göre mevzuatın 
kıymeti tatbikatta vereceği müspet neticelerle 
ölçülür. Yoksa nazariye ile tatbikat birbiriyle 
telif edilmezse o hukuk sakattır ve şüphesiz 
herkes kendi sanatını bilir. Bu itibarla bir 
kimsenin sözünü, fikir ve mütalâasını mutlaka 
doğrudur diye kabul edebilmek de kolay bir iş 
değildir. Bir profesör, böyle söyledi diye he
men ele alıp dâvaya mesnet ittihaz etmek de 
sakat 'bir usuldür. 

Dünyada yaşamış olan ve yaşamakta bulu
nan hukuk ulemasının aynı meselelerde birbi
riyle bağdaşması, birleşmesi mümkün olmıyan 
mütalâalarından herkes kendi kanaatine uygun 
olanını tercih edebilir. Fakat ötekilerini ha
talı olarak tavsif etmeye hakkı yoktur. 

Tevhidi içtihat kararı eğer bugünkü ihti-, 
yaçlara uymuyorsa arz ettiğim gibi bu karart 
Temyiz Umumi Heyeti değiştirebilir. Kaldı ki 
1949 dan bugüne kadar birçok değişiklik mey
dana gelmiştir. Bu kararın değişmesi mahiye
tindeki karar lan da elbette salahiyetli olan 
Temyiz Umumi Heyeti ele alabilir. 

Çok gariptir, 1949 senesinde bu karar itti-
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haz edildiği zaman o günkü mahfillerde mem
nuniyet hisleri yaratmıştı. Şimdi tamamen bu
nun sakat bir karar olduğunu iddia etmekte
dirler. 

Aziz arkadaşlarım, bugün müzakere, mevzuu 
olan lâyiha ispat 'için hüküm sevketmemiştir. Adli
ye Encümeni ispat hakkında lâyihaya yeni bir 
hüküm koyamazdı. Benim şahsi fikrim ve Ad
liye Encümeninin izhar ettiği kanaatle, lâyiha
nın ihtiva ettiği hükümler değiştirilir ama Ceza 
Kanunun 481 nci maddesine el atılamaz. Çünkü 
ispat müeyyidesi yalnız 481 nci maddesine mün
hasır değildir. Ceza Kanununun 70 nci maddesin
de de ispat 'iddiası asla kabul edilmemiştir. 

Şimdi birinci maddeye ilâvesi istenen fıkra 
ile kimler tehdit edilmektedir. Suç teşkil eden 
ve re'sen takibolunması icabeden fiiller dolayı-
siyle 481 nci madde hükümleri dairesinde ispat 
iddiasının kabul edilmesi istenmektedir. Bu 
fıkra kabul edildiği takdirde şahıslara tevcih 
olunan ve haddi zatında suç. teşkil eden bir fi
ilden dolayı da ispat iddiası kabul olunabile
cek demektir. Halbuki 481 nci madde bunu ka
tiyen kabul etmemektedir. Nasıl telif edeceğiz 
bunu?.. Türk Ceza Kanununda ispat niçin kabul 
olunuyordu? Bir müdafaanın temini maksadiy-
le. Bir arkadaş tevhidi içtihat kararının sakat 
olduğunu söylüyor. Demek ki bu karar hata
lıdır. Tevhidi içtihat kararı haddi zatında arz 
ettiğim gibi, memurların suçlarından dolayı 
yapılacak ispat iddiasının bakanlara şümulü 
ölüp olmadığı meselesinde bir hakem rolünü 
ifa etmekle tecelli etmektedir, Şimdi fikirleri 
belki teşviş eden bir meseledir. 

Bakanlar hakkında ispat iddiası katiyen 
kabul edilmiyecek midir? Buna hiç kimse evet 
diyemez. Tevhidi içtihat kararı burada. 

Arz ettiğim gibi Meclise müracaat etmek 
suretiyle memurlar hakkında bir tahkikat açıl
ması ve sabit olduğu takdirde Yüce Divan ku-
nılmasma karar vermek mümkündür. 

Teşhir meselesi de arz ettiğim ispat iddiası
nın esasını teşkil eder. Binaenaleyh bunun ka-
loılüne cevaz olursa vatandaşlar arasında bir 
husumet havası yaratacaktır ve mahkemeleri 
içinden çıkılmaz hale koymaktan başka bir şeye 
yaramıyacaktır. İsnat suç ise, müddeiumumi 
derhal takibata geçer. Binaenaleyh teklif edi
len fıkrada olduğu gibi suç teşkil ettiği haller
de re'sen takibata gecilmişse ispat iddiasının 
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I kabulüne cevaz vermek Ceza Kanununun umu

mi prensiplerini hiçe saymak ve bununla arala
rında gayrikabili telif tezatlar yaratmak de
mekti*, 

Muhterem arkadaşlar, tevhidi içtihat kararı 
haddi zatında sakat olabilir, her karar gibi bu 
da tenkid olunabilir. Ama tenkidde daima li
san nezahetine riayet etmek lâzım gelir. Çünkü 
karan ittihaz eden hâkimlerin şahsiyetini; hay
siyetlerini ve mânevi değerlerini tezlil etmiye, 
tenkis etmeye kimsenin hakkı yoktur. Arz et-

I tiğim gibi ilâve edilen fıkranın Ceza Kanunun
da takibedilen umumi prensiplerle ispat kaziye
sine taallûk eden hükümlerin telifi, kabil olamı-

I yacağmdan bunun kabulüne imkân olamıyaeak-
tır. 

I Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan alkış
lar). 

REİS — Komisyon Sözcüsü Müfit Erku-
yumcu. 

RİFAT ALABAY (Konya) — Komisyon rei-
I si konuştu, her şeyi izah etti, dinledik. 

ADALET ENCÜMENİ NAMINA MÜFİT 
ERKUYUMCU (Balıkesir) — Bendeniz, konu-

I şulmıyan noktalar hakkında kısaca arzı cevap 
I edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, ispat hakkı meselesi 
I hakkında komisyonumuzun Saym Başkanı Ha

lil özyörük uzun boylu tafsilât verdiler, bu 
itibarla ben tekrar etmiyeceğim. 

Şimdi, arkadaşların umumi mahiyette madde 
üzerinde yaptıkları tenkidlere kısaca cevap ver-

I mek isterim. 
I İki günden beri cereyan eden müzakerelerde 
I konuşan muhalefete mensup arkadaşlar o kadar 
I feryadettiler, öyle bir hava yaratmak istediler 

ki, âdeta memlekette bu kanun çıkarılır çıka-
rımıaz matbuat hürriyeti diye bir şey kalmıya-
caktır, fikir hürriyeti diye bir şey kalmıya-
caktır, katiyen tenkid yapılamıyacaktır. Hal-

I buki yüksek huzurunuza getirilen kanun önü-
nüzdedir. 

REİS — Rica ederim, birinci madde üzerin
de konuşun. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Devamla) — Bu 
kanunun birinci maddesinde şu suçlar mevcut
tur. «Matbuat vasıtasiyle, her- ne suretle olursa 
olsun namus, şeref ve haysiyete tecavüz edil-

I mesi veya hakarette bulunulması.» Bu suç olarak 
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tecziye edilmiyecek de namus şeref ve haysiyete 
tecavüze müsaade mi edeceğiz? 

ikincisi; «İtibar kıracak veya şöhret ve şe
refe zarar verecek bir suçun isnadedilmesi.» Bu 
suç olmazsa şöhret ve şerefe tecavüze müsaade 
mi edeceğiz. 

Üçüncüsü; «Rıza hilâfına hususi veya ailevi 
ahvalin teşhir olunması» bir vatandaş her hangi 
bir gazete tarafından ele alınacak hususi ve aile
vi hayatı teşhir edilecek; savcılık da buna karşı 
seyirci kalacak. Böyle şey olur mu? Buna hiçbir 
gazetenin hakkı yoktur. Esasen bir vatandaşın 
hususi ve ailevi ahvalinin teşhirinde cemiyet 
için de bir fayda mülâhaza edilemez. Bir mi
sal vereceğim; bir istanbul gazetesinde bir mil
letvekili arkadaşımızın boşanma dâvası birinci 
sahifede ve büyük puntolu harflarla neşredil
mektedir. Sormak lâzımdır gazeteye; acaba 
gazetede o gün birinci sahifede bundan başka 
neşredilecek bir havadis yok mudur, bu hava
disin efkârı umumiyeye bildirilmesinde cemiyet 
için ne fayda vardır? 

Görülüyor ki, burada o vatandaşın şeref ve 
haysiyetiyle oynanmaktadır, tahkir ve tezyif et
mek kasdı güdülmektedir, bu kasıt aşikârdır. 
işte yüksek huzurunuza gelen kanun bu gibi 
suiniyetle vatandaşın ailevi ve şahsi durumunu 
teşhirde mâni olmak için. getirilmiştir. 

Bu suretle hareket edenlerin cezalandırılma
ları tenkid hürriyetine katiyen bir tecavüz teş
kil etmez, tenkid hürriyetiyle hiçbir ilgisi yok
tur. 

Arkadaşlar, tenkid hürriyeti demek vatanda
şın şeref ve haysiyetine tecavüz hürriyeti de
mek değildir. TenRİd başkadır, tahkir başkadır. 
Maalesef muhalefet hatipleri tenkidle tahkiri 
birbirine karıştırmışlardır. Uluorta kanuna hü
cumlarda bulunmuşlardır. Bu, katiyen doğru 
bir hareket değildir. 

Arkadaşlar, biz bu kanunu çıkarmakta geç 
bile kaldık. Bütün medeni memleketler bu 
kanunları çoktan çıkarmışlardır. Gerekçede 
işaret ettik, kısaca tekrar edeyim : Amerika, 
ingiltere, Fransa, italya ve isveç gibi en me
deni memleketler bu kanuna benzer kanunları 
çok eski tarihlerde çıkarmışlardır. Biz yalnız 
isveç Kanununun gerekçesinden gerekçede bah
settik. Bu kanun gerekçesi bizim gerekçemiz
de aynen iktibas edilmiştir. Görülüyor ki, di
ğer medeni memleketler, vatandaş şeref ve hay-
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j siyetine tallûk eden bu gibi hususları biz/ien da

ha evvel düşünmüşler ve lâzımgelen kanuni 
tedbirleri almışlardır. 

Bu kanunun yersiz çıkarıldığı, matbuat hür
riyetini önliyeceği yolundaki mütalâalar ka
tiyen maddenin metnine ve ruhuna uymaz. Bu 
hücumlar daha ziyade siyasi gayretlerle yapıl
mıştır; seçim arifesinde efkârı umumiyede ken
di lehlerine bir temayül husule getirmek için 
söylenmiş indî sözlerdir, yapılmış uluorta is
natlardır. 

Muhalefete mensup bir kısım matbuat dahi 
bu kanunu tasvibetmiştir. Müsaade ederseniz 
18 Şubat tarihli Dünya Gazetesinin başmaka
lesinden küçük bir fıkra okuyacağım : Falih 
Rıfkı Atay* maddenin birinci fıkrası hakkında 
aynen şöyle diyor. «Biz ne gazetelerin, ne de 
gazetecilerin namus, şeref ve haysiyete tecavüz 
etmelerini veya hakarette bulunmalarını hak ve 
hürriyet gereği saymıyoruz. Böyleleri, her mem
lekette olduğu gibi ceza görmelidirler.» Keza 
diğer bir fıkrasında : «Prensiplerde kanun tek
lif çileriyle oydaşız. Hele radyo yayınlarında 
aynı kovuşturmanın yapılacağı hakkındaki ha
beri sevinçle karşılarız.» Deniliyor. 

Görülüyor ki, burada muhalif hatipler ta
rafından ileri sürülen fikirlere, kendilerine 
mensup gazeteler dahi iştirak etmemektedir. 

Son olarak kısa bir şey daha arz edeyim. 
Konuşan muhalefete mensup arkadaşlar, ecne
bi memleketlerde bu gibi suçlara ait kanun 
hükümlerinin daha hafif olduğu şeklinde be
yanda bulundular. Bir defa ecnebi bir mem
lekette şu kadar ceza veriliyor, biz de bu kadar 
verelim, şeklindeki mütalâa esas itibariyle ka
bule şayan bir mütalâa değildir. Kaldı ki, ec
nebi memleketlerde işlenen matbuat suçlariy-
le bizdeki suçlar arasında çok azîm miktarda 
farklar vardır. Birkaç misal veriyorum : 

i talya'da senede 9 ,572 hakaret cürmü iş
lenmektedir. Fransa'da bu miktar senede 12 
bindir. Bu miktar diğer memleketlerde aşağı 
yukarı aynıdır, ingiltere'de daha azdır. Bize 
gelince; miktar evvelce senede 12 - 13 bin 
idi. 1953 senesinde bu miktar 30 bine çıkmış
tır. 30 bin rakamı azim bir rakamdır ve bu ka
nunun ne kadar acil bir ihtiyaç olarak çıkarıl
ması icabettiğinin en bariz bir delilidir. Sırası 
geldikçe diğer itirazları cevaplandıracağını. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

t 
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REÎS — Adalet Vekili. 
ADLÎYE VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEK-

DAĞ (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlarım, 
yüksek huzurunuza sunmuş olduğumuz lâyiha 
hakkında dünden beri hararetli ve bazan da 
ileri giden münakaşaları dinlemiş bulunuyor
sunuz. Dün Yüksek Huzurunuzda arzu izahına 
çalıştığım gibi bu kanun lâyihasını getirmekte
ki maksadımız gayet açık olarak izah edilmişti. 
Birinci madde üzerinde konuşuyorum. Bilhassa 
bu madde üzerinde durduğumuz bir keyfiyet, 
bir hakikati kanunlaştırmak ve vatandaşları 
her türlü taaddiden, tecavüzden masun bulun
durmak ve dördüncü kuvvet olarak bildiğimiz 
matbuatımızı; hürriyet; hak, fazilet ve ten
kidin bir mihrabı halinde görmek için bu ta
sarıyı yüksek huzurunuza takdim etmiş bulu
nuyoruz. Biz matbuatımızın tenkid hürriyetim 
her şeyin üstünde tutarız. Fakat arkadaşların 
şeref, haysiyet ve namusiyle de oynanmasını 
caiz görmemekteyiz. îşte bunun içindir ki, bu 
tasarıyı yüksek huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 
Yine vatandaşlarımıza maddei mahsusa isnadı 
ile hakarette bulunulmasını önlemek için bu ta
sarıyı huzurlarınıza getirmiş bulunuyoruz. Bu 
tasarıyı yüksek huzurunuza, birinci maddeden 
açıkça anlaşıldığı üzere vatandaşın şahsi, aile
vi, hususi ahvalini her türlü teşhirden ve tah
ditten masun bulundurmak için getirmiş bulu
nuyoruz. Tezyif, tahkir, şeref ve haysiyete ta
arruz, flolayısiyle tehdit yoluna giderek gitmek 
suretiyle vâki olacak tehditten vatandaşları 
kurtarmak içindir ki ,bu tasarıyı yüksek huzur
larınıza getirmiş bulunuyoruz. îşte ne kadar 
halis, ne kadar hasbi, ne kadar yürekten, ne 
kadar samimî bir dilekle bu tasarıyı huzurunu
za getirmiş bulunuyoruz. Muhalefeti temsil eden 
arkadaşlarımız, bizim gerekçede belirttiğimiz 
.bütün hakikatlere ve samimiyetimize rağmen, 
bu tasarıyı bilhassa seçim arifesinde matbuatı 
dize getirmek ve tenkid hürriyetini boğmak, 
zincire vurmak gibi bir maksatla getirdiğimizi 
ifade ettiler. Ben bu ifadenin hakikaten samimî 
olduğuna ve yürekten bulunduğuna inanmamak
tayım. 

Eğer hakikaten inanmış olsalardı, bu mevzu
da samimî bulunsalardı, bu hususta gazeteleri 
cezai müeyyide altına aldığımızı takdir etme
leri ve selâmlamaları lâzımgelirdi. Biz bunu, sırf 
bu veya şu gazete için müeyyide olarak almıyo-
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ruz, bu çerçeveyi aşan bütün gazetelere bu hük
mü tatbik ve teşmil etmek istiyoruz. 

Evet, şu gazete muhalefete mensup falan va
tandaşın haysiyet ve şerefi ile oynamışsa elbette 
o zaman o gazete hangi tarafa mensup olursa 
olsun onun yakasına yapışacak ve bu vatanda
şın haysiyet ve şerefinin paymal edilmesine mü
saade edilmiyeceği keyfiyet ve hakikati ortaya 
çıkacaktır. Bizim bu kadar samimî ve yürek
ten bir gaye ile ortaya koyduğumuz bu hakikati 
sadece tenkid olsun diye, sadece iktidarın hay
siyet ve şerefini korumak için bu tasarıyı geti
riyorlar diye onu örselemeye kimsenin hakkı 
olmamak lâzımgelir. 

Sonra, diyorlar ki, gayet ağır hüküm kon
muştur. Hangi ağır hüküm 1. Muhterem arkadaş
lar, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesini 

, müsaadenizle okuyayım : «Toplu veya dağınık 
birkaç kişi ile ihtilât ederek diğer bir şahıs hak
kında maddei mahsusa tâyin ve isnadı ile hal
kın hakaret ve husumetine mâruz kılacak ya
hut namus ve haysiyete dokunacak bir fiil isnad-
ederse 3 aydan 30 aya kadar hapis 150 lira pa
ra cezasına mahkûm olur.» Sonradan bu ceza 
teşdit dahi edilmiştir. 

«Eğer bu cürüm neşir vasıtasiyle neşir olun
mak suretiyle irtikâp olunmuşsa cezası 6 aydan 
3 seneye kadar» çıkarılmaktadır. Bizim getir
diğimiz hüküm aynendir. Aynı hükümleri getiri
yoruz, arkadaşlarım. 

Şu hakle, bunu şu seçim arifesinde getirmek 
demek, hürriyeti tahdit, tenkidi susturmak ve 
Demokrat Partiye seçimi kazandırmak gibi bir 
isnat yoluna nasıl girebilirler?. Demokrat Par
ti 4 sene içinde millete elinden gelen hizmeti 
aşk ile, şevk ile yapmıştır. Millet kendisi bunu 
takdir ederek reyini D. P. lehine ya kullanır, ya 
kullanmaz. Fakat biz asla onun reyi üzerinde 
baskı yapmak için böyle bir teklif getirecek 
teşekkül değiliz. Onun iradesini daima hürmet
le, minnetle karşılıyacağız arkadaşlar. Yoksa 
sadece bu kadar hizmetlerimizi, bu kadar aşk ile, 
şevk ile yaptığımız işleri, çalışmalarımızı bir 
tarafa bırakarak, sanki zaif bir iktidarmışız gi
bi, yalnız şu kanunun şu maddesinin şu fıkra
sına dayanarak, seçimi kazanmak gibi bir küçük 
hesabın peşinde değiliz, olmıyacağız ve bütün 
arkadaşlar da, kâinat da şahit olsun ki, katiyen 
böyle bir şey aklımızdan' ve hayalimizden geçme-
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mistir, geçmiyecektir, böyle bir düşünceyi zül ad
dederiz. 

Biz 1946 seçimi faciasını bu memlekette bir 
daha dönmemek üzere tarihin ka 'nna gömmüş 
bulunmaktayız. Binaenaleyh arkadaşlarımızın 
böyle dar düşünce ile şu kanunun değerini ve 
kıymetini tahfif etmek için, küçültmek için or
taya attıkları tez elbette şayanı kabul olamaz. 

Arkadaşlar, ağır bir hüküm diyorlar ve son
ra muasır medeni milletlerin mevzuatından dem 
vuruyorlar. Nerede o. arkadaşlar? îşte İtalyan 
Ceza Kanunu. İtalyan Ceza Kanununu biz ay
nen, adapte etmişiz, aynen almışız. 480, 481 nci 
maddeler aynen oradan alınmıştır. Bakınız İtal
yanlar, 1948 senesinde tadil ettikleri madde 'ile 
şu hükmü tesis etmiş bulunuyorlar. Biz altı ay 
koymuş bulunuyoruz. İtalyanların 1948 tarihli 
Matbuat Kanununun 13 ncü maddesini okuyo
rum arkadaşlar: 

«Matbuat yoliyle maksadı mahsus ile haka
ret, bir seneden altı seneye kadar hapis, bin li
radan 4şağı olmamak üzere ağır para cezasına..» 
Bizim Ceza Kanunumuz İtalyan Ceza Kanunun- j 
dan alınmış ve İtalyan Ceza Kanunu bizim Ceza 
Kanunumuza mehaz olduğuna göre, İtalyanlar
da daha ileri gidilmiştir. Yeni ve ağır cezai hü
küm tesis edilmiş deniliyor, eğer böyle olmuş 
olsaydı bizim bu hükmü ağırlaştırmamız lâzım-
gelirdi. Böyle bir şeye teveccüh etmedik. Sade
ce eski cezayı olduğu gibi ipka ve tesis eyledik. 

Muiterem arkadaşlarım, şu zaruretlerle bu 
tasarıyı, bu maddeyi huzurunuza getirdiğimize 
göre, bunun bir ihtiyaç ve zaruret olduğunu 
kabul etmeniz lâzımgelir. 

Evet, hakikaten son zamanlarda vatandaşları
mızın haysiyet, şeref, ve namusuna taaddiler ol
du, maddei mahsuslar isnadedildi, ve tehditlere 
gidildi,'şahsın ailevi ve hususi ahvali teşhir edil
di. İşte buna mâni olmak üzere bu hükmü yük
sek huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Bir ka
nun 'ihtiyaç ve zaruret üzerine tedvin olunur. 
Biz de Hükümet olarak bu ihtiyacı ve zarureti 
realitelerden mülhem olarak tesbit ettik ve yük
sek takdirinize ve tasvibinize arz eyledik. Bunda, 
demin jşaret ettiğim gibi, en ufak bir his, en 
ufak bir hususi endişe ve mülâhaza hâkim değil
dir. Sade âmme menfaati, âmmenin huzur ve sü
kûnu maddenin tesbitinde, tedvininde âmil ve 
saik olmuştur. ' I 
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I Şimdi bu münasebetle arkadaşlarımız ispat 

hakkı üzerinde durdular. 
İspat hakkı üzerinde Halil Özyörük arkada

şımız beyanda bulundular. 
Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesi, 'is

pat hakkı hakkında tahdidi mânada olmak üzere 
bir hüküm tesbit etmiş bulunmaktadır. Bir de 
tevhidi içtihat kararı mevcuttur. Bu tevhidi iç
tihat kararı doğrudan doğruya 481 nci madde
nin birinci bendine matuf bulunmaktadır ve bu 
da tamamen yerindedir. 

Şimdi böylece ihtiyaç ve zarurete binaen mev
cut kanunun ruhuna ve esaslarına göre tesbit 
edilmiş olan, tesis edilmiş bulunan bir tevhidi 

1 içtihat kararı vardır. Bu tevhidi içtihat kararı
nı, yine mevcut kanunun arz ettiği zaruretle el
de tutmak lâzımgelir. 481 nci madde mevcut bu
lundukça ve Türk Ceza Kanununun 10 ncu mad
desi mevcut bulundukça, tevhidi içtihat kararı
nı, onunla ahenkli ve ınüterafik olarak kabul et
mek yerinde olacaktır. Bunun hilafını iddia et
tiğimiz takdirde, bizim Ceza Kanunumuzdaki 
manzumeyi ihlâl etmiş oluruz. 481 nci madde de 
ispat hakkına taallûk eden kısımla matbuat yo
liyle ve âdiyen işlenen maddei mahsusaya müs
tenit hakaretlere matuftur. Şimdi bunu buraya 
aktarmak demek, 481 nci maddeyi diğer tedbir
ler 'için işlemez bir halde telâkki etmek demek
tir. Bu da elbette ki cay i kabul bulamaz. Bina
enaleyh 481 nci madde tamamen mahfuzdur. 10 
ncu madde bunu mahfuz bulundurmaktadır. Bu 
itibarla bu maddenin tamamen büyük bir ihti
yacın ve zaruretin saikı ile yüksek huzurunuza 
getirilmiş olduğunu arz ediyorum. Biz matbuatı
mızı her türlü mülâhazanın dışında tenkidin, mu
rakabenin muhterem bir müessesesi olarak kabul 
ediyoruz, onu dizginlemek, ona zincir vurmak 
gibi en ufak bir tedb'ir bizim aklımızdan geçme
miş bulunmaktadır. Bu itibarla maddeyi yüksek 
tasdikmıza arz ediyorum. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Bir 
sual. 

REİS — Suallere konuşmalar bittikten son
ra cevap verilecek. 

Bahadır Dülger. (Vazgeçti sesleri) 
(Reye reye sesleri). 
Kifayet takrirleri var efendim. Bir milletve

kiline söz veriyorum. Buyurun Bahadır Bey. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, neşir yoliyle yapılan suçlar 
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ve radyoda işlenen bâzı cürümler hakkında Hü
kümetin sevk etmiş olduğu tasarı iki günden 
heri burada şiddetli münakaşalara sebep olu
yor. Bu sebepler arasında bilhassa muhalefe
tin ileri sürdüğü başlıca nokta, bu kanunda 
(matbuat hürriyetinin çok: ciddî birtakım tah
ditlere tâbi tutulmakta olduğudur. 

Bir gazeteci olarak bu hükümlerle meslek 
tatbikatı arasındaki münasebetleri, bu kürsü
den tahlil etmek mecburiyetini hissediyorum. 

Etrafında Ibu kadar çok gürültü yapılmış, 
hürriyet ilâhileri, demokrasi methiyeleri söy
lenmiş ve bunun taraftarlığı için birçok müca
deleler yapılmış, böyle bir kanun etrafındaki 
bu mücadele havasını, bu siyaset havasını ve 
bu, seçime hazırlık havasını bertaraf ederek, 
onun içindeki hakiki hükmü çıkarmak bir par
ça müşküldür. Çünkü ımuhalif •arkadaşlarımız 
bu mıeseile etrafında, hakikaten çok gürültü 
yapmaya müsait olabilecek bir hava yaratmış
lardır. 

TiEÎS — Bahadır Bey. lütfen (birinci madde 
hakkında konuşun. 

(BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Tasarı
nın esasını zaten birinci madde teşkil ediyor. 
Birinci madde, namus, şeref ve haysiyete teca
vüz edilmemesi, itibarın kırılmaması, rıza hi
lâfına hususi ve ailevi hayatın teşhir edilme
mesi esaslarım derpiş etmektedir. Bu madde
nin bu şekilde sevk edilmesine muarız olan ar
kadaş! ananız bilhassa kanunun vakitsiz olarak 
sevk edilmiş olduğunu, böyle bir mecburiyet 
olmadığını, efkârı uımuımiyenin bu sekilideki 
tecavüzlerden dilhun olmadığını ifade etmek 
gibi garip bir fikir ileri sürmüşlerdir. Efkârı 
umumiye bugünkü sistem içinde bu gibi hal
lere karşı konmuş olan müeyyidelerin zayıflığı 
karşısında hakikaten dilhun olmuştur. Ben hiç
bir şey söylemiyeceğim; yalnız muhterem arka
daşıma iki büyük gazete arasında bundan üç 
dört ay evvel cereyan etmiş olan bir hâdiseyi 
hatırlamalarını teklif edeceğim. îki gazetenin, 
ikisinin başında bulunan, meslekin ağır başlı 
kimseleri ağızlarını açtılar, birbirlerine karşı 
şahsiyetlerinin en ince teferruatına kadar teş
hir ettiler. Evlerimize soktuğumuz gazetelerde 
çocuklarımıza karşı bizi utandıracak şekilde kü
fürler ettiler. îki gazetenin tenkid anlayışı bu
dur. îşi sirayet ettirmiyorum, siyasi sahada bi
risi falan tarafı tuttuğu için, diğeri öbür tara-
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fi tuttuğu için çocukluklarında cereyan etmiş 
hâdiselere kadar şahsiyetlerinin en mahrem kal
ması icabeden hususlara kadar hepsini neşretti
ler. Demokrasi, hürriyet bu mu? Bizim istedi
ğimiz matbuat hürriyeti bu mudur? Gazetenin 
demokratik bir rejimde sade tenkid edici, bir 
rolü yok mu? Onun yanında bir de terbiye edi
ci, yol gösterici rolü olması ve yol göstermesi 
lâzım gelmez mi? Tahkir, tezyif edici yazılarla 
namusundan, şahsiyetinden, şerefinden şüphe 
edilecek hale getirmekle gazetecilik olur mu? 
Ben de gazetecilik yaptım, hem de muhalif ga
zeteci olarak. 1881 sayılı Matbuat Kanununun 
30 ncu maddesi hükmünün bütün ağırlığı mev
cutken muhalif gazeteci olarak yazı yazdım. Ya
zılmış olan en ağır yazılarda hiçbir zaman şah
sa karşı tahkirde, tezyifte bulunmadım. Hiçbir 
zaman bu yüzden dolayı mahkemeye sevk edil
medim. Bizim yazdığımız yazıların efkârı umu
miye üzerinde tesiri olmuyor mu idi? Elbette 
oluyordu. Demek ki, tahkir, tezyif yapmadan 
karşıdaki muhatabın haysiyet ve şerefini ren
cide etmeden, yalnız fikirleri ele alarak tenkid 
yapmak imkânı vardır ve bu kanundaki mad
delerin hiçbirisi bu nevi tenkidleri bertaraf 
eder mahiyette değildir. 

Gazeteci olarak yine söylüyorum : Arkadaş
lar, buradaki hükümlerin çok ağır olduğunu, 
hattâ 30 ncu maddedeki ahkâm gibi yuvarlak 
birtakım esasları ihtiva ettiğini ve dolayısiyle 
siyasi tenkidler yapabilecek kalemlerin kırıldı
ğını ifade ettiler. Değildir. Bakın arkadaşlar, 
30 ncu maddenin hükümleri neydi? Onu hatır
layalım. 

30 ncu madde diyor ki ; Büyük Millet Mec
lisi âzasından, îcra Vekilleri Heyetinden, resmî 
heyetlerle Devlet memurlarının biri veya bir
kaçı hakkında isim ve madde göstermiyerek 
müphem ve suizannı davet eder neşriyat... 
Bununla, şeref ve haysiyete tecavüz eden, 
itibarı kıracak, şöhreti ve serveti kıracak ve 
zarar verebilecek gibi birtakım belirli husus
lar arasında büyük fark mevcuttur. 

Arkadaşlarımız dediler ki ; bâzı memleket
lerde tahkir ve tezyif cezaları çok hafiftir. Bu
nun için birtakım misaller zikrettiler. Elimde 
UNESCO tarafından neşredilmiş ve bütün dün
ya mevzuatında matbuat hürriyetinin esasla
rını ihtiva eden bir kitap var. Bu kitap, tah
kir ve tezyif mevzuunda İngiliz mevzuatının 
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ihtiva ettiği esasları zikrediyor. Bunlar ara
sında dikkate şayan olan Ibir husus daha var
dır ki, o İda, değil söz, yazı, hakarçtamiz jeste 
bile Ingilfz mevzuatı ceza vermektedir. Hem 
de ağır pata cezası. 

SIRRlj ATALAY (Kars) — Bizim Ceza Ka
nunumuzda da vardır. 

BAHAJDIR DÜLGER (Erzurum) — O halde 
bu kanunun hedefi, matbuat sütunlarını haka
retlerden,: tezyiflerden temizlemek olabilir. Bu 
kanun oltjluğu zaman dahi fikir bakımından, 
icraatı te^kid bakımından gazeteci kalemini is
tediği gibji kullanabilir. Biz daha ağır şartlar 
işinde kajemimizi istediğimiz gibi kullanmışız
dır ve sırtımızda bir sıklet hissetmemiştik ve
yahut böyle bir siklet mevcut idi de müdafaa 
ettiğimiz jfikrin kazanması pahasına bu sikle-
tin bize getireceği zorlukları, ağırlıkları göze 
almışızdır; 

Şimdi,) bu maddenin içinde bir de ispat me
selesi varçbr. Buna dokunmak istiyorum. Bey
nelmilel ıjıevzuata bakacak olursak bu mevzu
atın ekseriyetinde ispatı kabul eden hükümler 
vardır. Bunu teker teker söylemeye hacet 
yoktur. Belçika kanununda vardır, Fransız 
kanunundja vardır, ingiliz kanununda vardır. 
Fakat bu j ispat hakkındaki hükümlerin, mücer
ret bir mitbuat kanununun içine alınması mak
sadın husjulüne kâfi değildir. Bu esprinin di
ğer mevzuatta da yer bulması iktiza eder. Dik
kat edilecjek olursa ispat mevzuatı olan mem
leketlerin j hepsinde tek yerine iki meclis var
dır. Birçok yerlerde icrai organı teşkil vazife
si yalnız meclislere münhasır değildir. Mecli
sin dışındjaki kimselerden de icra organına üye 
alınması mümkündür. Bütün otorite bir tek 
meclisin ekinde toplanmış değildir. Bizim Ana
yasa mevduatımızla bu mevzuat arasında esaslı 
farklar vardır. 

Bizim : Anayasa mevzuatı) bir tek Meclisin 
otoritesin^ muhafaza ediyor ve bunun içinden 
ayrılan icjra organında yer almrş olan kimse
lerin ne iuretle muhakeme edileceklerine dair 
hem Anayasamızın 61 nci maddesinde, hem de 
içtüzüğün Meclis tahkikatına mütedair olan 169 
ncu ve onju takibeden «iadelerinde ahkâm vaz'-
ediyor. $ğer içtüzüğün bu hükümlerine dik
kat edecejî olursak, görürüz ki, bir vekile ken
disini töhjmet altında tutmakta olan bir mese
le hakkınca bir sual tevcih edilmesi ve vekil-
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j den cevap alınması dahi Mecliste, Meclis tah

kikatı müessesesinin işletilmesine vabestedir. 
Bir vekile, falan meseleden dolayı siz mesul-
muşsunuz, geliniz müdafaanızı söyleyiniz, şu 
vesika karşısında kendinizi müdafaa ediniz den
mesi Meclis tahkikatı 'müessesesinin usulü da
iresinde işletilmesine vabestedir, hattâ Mecli
sin kararına vabestedir. Meclis karar verecek, 
tahlkikat müessesesi işliyecek, ondan sonra ve-

1 kile sual tevcih edilecek, içtüzük, Anayasanın 
hükmüne dayanarak böyle bir mekanizmayı or
taya koyar. Biz bu kanunla ispat hakkını, ve
killere mütedair ispat hakkını ilâve edecek 
olursak nasıl netice alabiliriz? 

Katî surette içtüzük değiştirilmedikçe, Ana
yasa hükmü değiştirilmedikçe, vekillere müte
dair olan ispat hakkının buraya konulması hiç
bir hüküm ifade etmez. Mesele ispat hakkına 
taraftar olup olmamak meselesi değildir, is
pat hakkına taraftar olmamak için hiçbir se
bep yok, fakat kanunda mevcut olsa da Ana
yasa hükmü ile ispat müessesesini telif etmek 
imkânsızıdır, işin esası bu imkânsızlıkta top
lanıyor. ispat hakkına mütedair hükümleri 
koyduğumuz takdirde, içtüzük hükümleri, 
Anayasa hükümleri karşısında ispat müessese
si ne suretle işliyecektir? îşlemiyecektir ar
kadaşlar. 

Anayasada değişiklik mevzuubahis olduğu 
zaman icra Vekilleri Heyeti azalarını, hakkın
daki isnatların ispatı meselesi kanunun hüküm
leri arasına girebilecektir. Binaenaleyh bu im
kânsızlığa işaret etmek yerinde olur. Kaldı 
ki, ispat hakkının burada kullanılması o dere
ce de mühim değildir. Çünkü bir vekil hak
kında, hakikatlarm ifadesi olan birtakım vesi
kaları neşretmek suretiyle yapılabilecek olan 
neşriyat bugünkü sistemde, efkârı umumiyede 
ve Meclis içinde derhal aksini bulur. O kadar 
ufak meseleler. 

Şimdi hatırlıyorum. Sırrı Atalay Bey, bun
dan bir zaman evvel bir hudut köyündeki bir 
köy kooperatifinin idare heyeti seçimine müta-
allik olarak buraya bir sual 'getirdi. Bir vekil 
büyük bir suiistimal yapacak da, buna müte
dair olarak birtakım vesikalar neşredilecek ve 

| bunun murakabesi yalnız gazetelerin sütunla
rında kalacak. Meclis harekete geçmiyecek, 
muhalefet harekete keçmiyeeek, efkârı umu-

i miye harekete geçmiyecek. Bu "hareketler kar-
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^ısında muhatap olan, müttehem sayılan ve
kil, mevkiinde durabilecek ve hakkında tahki
kat açılmıyacak. Böyle bir şeyi bu sistem için
de tasavvur etmek muhaldir. Muhale karşı kı
lıç çekmek bu masum kanunu... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Doğrusu çok 
masum. 

(BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Masum
dur, Sırrı Bey ciddî söylüyorum ki masumdur. 
Gazete sütunlarında bu nevi yazılann neslini 
temizliyeceği için... 

CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Tramzon) — 
Sizin Zafer'de yazdığınız yazıları da... 

REİS -— Rica ederim, hatibin sözlerini kes
meyiniz, bunu itiyat haline getirmeyiniz. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) Eğer 
varsa hepsini içine alıyor. Bu kanun tek taraf
lı olarak kullanılacak bir kanun değildir, iki 
tarafa da kullanılacaktır. 

(Binaenaleyh meselesinin esaslı noktaları bu 
şekilde izah edilmiş oluyor, maddenin aynen 
kabulü yerinde olur arkadaşlar. (Alkışlar) 

REİS — Madde hakkındaki kifayeti müza
kere takrirlerini okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Madde üzerinde müzakere kâfidir. Reye 

vaz'mı rica ederim. 
Rize 

Osman Kavrakoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye konulma-

mm arz ve teklif ederim. 
Tokad 

Ahmet Gürkan 

Başkanlığa 
Birinci madde üzerindeki konuşmalar kâfi

dir. Reye konulmasını teklif ederim. 
Giresun 

Doğan Köymen 

REİS — Mahiyetleri itibariyle aynı olan ye
terlik takrirlerini reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Madde ile alâkalı takrirleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1. fık

rasına (tecavüz) kelimesinden önce (haksız 
yere) kelimelerinin il Şivesini; 
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2. fıkraya da (zarar) kelimesinden önce 

(haksız yere) 'kelimelerinin ilâvesini; 
12. satır, başındaki: (Hallerinde fail) keli

mesinden sonra da: (İthamını delâil ve vesaiki 
ile ispat edemediği takdirde) kelimelerinin ilâ
vesini arz ve teklif eyleriz. 

Türkiye Köylü Partisi 
Meclis Grupu Sözcüsü 

Seyhan Mebusu 
Cezmi Türk 

Y. Başkanlığa 
1. maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ek

lenmesini arz ve teklif ederim: 
îsnadedilen fiil, talkibi şikâyete bağlı olnıı-

yan. bir suç teşkil ettiği takdirde Türk Ceza 
Kanununun 481 nci maddesi gereğince ispat 
caizdi)1. 

Muğla 
Nadir Nadi 

Yüksek Başkanlığa 
Halen yaşamakta olan tevhidi içtihat kararı 

gereğince ispat hakkı memurun tâbi olduğu 
mahkemede dermeyau edilmesi şarttır. 

Basın mensuplarını fiilen bu haktan mahrum 
etmemek için birimci maddeye aşağıdaki fıkra
nın ilâvesini arz ve teklif ederim : 

(Ceza Kanununun 481 nci maddesinde der
piş edilen ispat ha'kkı caridir ve aynı mahke
mece kabul ve tetkik olunur.) 

Sino'b Mebusu 
Server iSomuncuoğlu 

REÎS — Komisyon takrirlere iştirak ediyor 
mu? 

ADALET ENCÜMENİ NAMINA MÜFİT 
ERKUYUMOU (Balıkesir) — Hiçbirisine işti
rak etmiyoruz. * 

REÎS — Üç takrire de komisyon iştirak et
memektedir. 

Cezmi Türk'ün bâzı kelimelerin değiştiril
mesi hususndaki takririnin dikkate alınıp alın
mamasını oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

îspat hakkına taallûk eden Nadir Nadi'nin 
okunan takririne komisyon iştirak etmemekte
dir. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Takrir reddedilmiştir. 

Server Somuncuoğlu'nun şimdi okunan tak-
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nirine de komisyon iştirak etmemektedir. Dik
kate alınıp alınmaması hususunu oyunuza arz 
ediyorufcı. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir reddedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... EJtmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. | 

MAİXDE 2. — Birinci maddede yazılı cü
rümlerden dolayı takibat icrası şikâyete bağlı 
değdldiıj. 

An'c^k Cumhuriyet müddeiumumisi tahkika
ta başlamazdan evvel mağdurun yazılı muvafa
katini şiir. 

Hükjüm katîleşinceye kadar bu muvafakatin 
geri atyıınası halinde hukuku âmme dâvası su
kut edeir. 

Re'den takibi müstelzim olan veya takibi, 
izin, muvafakat, talep veya müracaata tâbi bu
lunan ijakaret, sövme, tezlil, tezyif veya edep 
ve hürniete münafi hareket suçları hakkında bu 
maddenjn ikinci ve üçüncü fıkraları tatbik 
edilmezi 

REÎ$ — îkinci madde üzerinde söz istiyen-
ler : Gİnan Bölük'başı, Yusuf Karslıoğlu, Sırrı 
Atalay. i 

Osrn^n Bölüıkbaşı. (Yok sesleri). 
Simi Atalay. 
SIR^I ATALAY (Kara); — Aziz arkadaşla

rım, oezja hukuku ve oeza ilmi fertlerin ve aile
lerim hı^susi hayatlarına müdahaleden daima 
çekinir jve müdahale etmemek hukukum esaslı 
premsiplj&rdnden biridir. Oeza Kanununun 273 
TICÜ maddesinin son fıkrasında yapılan bir de-
ğişikiikılje, ilik defa ceza hukukumuza şahsın, 
yani babamların haklarımda yapılan isnatlar, 
'takibatı | şikâyete bağlı olan suçlar meyanm-
dam çıkarılmış, re'sen takibata bağlı suçlar 
arasına jsokmuş (bulunuyorsunuz. 

'Şinm î de ilk defa umumi prensipleri ihlâl 
ederek, | bu haıttı hareketi, bütün hakarete ait 
suçlara (beşimi! etmek hususunda kararîlı bulu
nuyorsunuz. Nle konuşursak konuşalım bu mad
de çıkacaktır. Bunu bilmemize rağmen huku
kun uımjraıi esaslarımı müdafaa etmek mecbu-
(riyetmdf olduğumuz için mabtai nazanımızı izah 
edeceğiz 

Takibatı şikâyete bağlı olan suçla,!».bütün 
Ceza (Muhakemeleri Usulü kanunlarında yer 
almış 'bi^ müessesedir. Bu müessesenin ilk istis

nasını, demin arz ettiğim gibi, 373 ncü mad
denin son fıkrası ile ihdas etmiş 'bulunuyorsu
nuz. Esasen Ceza Muthakemeleri Usulü Ka
nununun 346 ncı maddesi, şikâyete bağlı olan 
suçların re'sen takibi hakkında Cuımmuriyet 
savcılarına yetki vermektedir. Cumhuriyet sav
cıları, âmme menfaati mül&hazasiyîe, Ceza Usu
lü Muhakemeleri Kanununun 344 ncü madde
sindeki, takibatı şikâyete bağlı suçlar hakkın
da re 'sen âmme dâvası açabilirler. O halde 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun muay
yen maddeleri Cumhuriyet savcılarına âımme 
ımıenfaati mülâhazasiyle 'bâzı suçlar hakkında 
re'sen taJkilbaita geçme salâhiyeti vermiş iken 
neden Cumhuriyet savcılarımı re'sen dâva aç
ma mecburiyetinde bırakacağız? Neden, ceza 
ilminin, bir âbide olanak yıllardan 'beri ceza 
hukukunda müesses kıldığı bu esaslı prensibi 
kökümden yıkmak istiyorsunuz? Bunun huku
ki mahiyeti nedir? Hangi sebepleırden dolayı, 
hangi suçlardan dolayı ve kaç tane suçtan do
layı ihtiyaç duyulmuştur? Adalet Bakanlığının' 
Merkez Bürosunun istatistiklerini 'buraya geti
rip birer birer izah etmeleri lâzımgelir. Huku
kun. en esaslı müesseselerinden birini bir çır
pıda yıkarken, bir tarafa atarken, bunun hu
kuki 'mahiyet ve mesnedinin istatistiklerle1 ve 
illmî esaslarla, izah edikmesi lâzımgelir. Huku-
Ikan izah ve ispat edilmeden bir kenara atıl
ması ve çiğnenmesi, hukuk namına terviç edi
lecek ıbir hareket değildir ve olmamalıdır. 

Arkadaşlar, bir taraftan ne'sem takibat ya
pılsın diyorsunuz, diğer taraftan ikinci fıkra 
die müsaadeye, muvafakate bağlıyorsunuz. 

BEÎS — Bağlıyorsunuz değil «bağlıyor». 
İtina edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Komisyo
nun mazbatası üzerinde konuşuyorum. Komis
yon mazbatası mu şekilde (bağlamış bulunuyor, 
bağlanmış diye ifade edebilirim. Son fıkrada 
da, Ceza Kanununun 159 ve bâzı maddeleri 
mucibince takip hususu izne bağlı suçlar tekrar 
izne bırakılmaktadır. Böylelikle istisnalar için
de istisnalar birbirini kovalamaktadır. Bu va
ziyet kanun tekniğine de uygun değildir. Dün
ya mevzuatını tetkik edersek görürüz ki, mo
dern demokratik dünyanın bütün devletlerin
de takibatı şikâyete bağlı olan suçlar için hiç
bir memlekette dâva açılması yetkisi Cumhuri
yet savcılarına verilmemiştir. İngiltere'de da-
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hi davacı sanığa 30 şilin vererek mahkemeye ] 
davet etmektedir, isviçre'de ve dünyanın her 
yerinde takibi şikâyete bağlıdır. Bu tasarıda | 
bu suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılarına dâ- i 
va açmak mecburiyeti tahmil edilmektedir. O 
Cumhuriyet savcıları ki, kaderleri, antidemok
ratik olan Yargıçlar Kanununun ahkâmına göre, 
politik vasfı birinci plânda olan Adalet Baka- [ 
mmn iki dudağı arasındadır. Cumhuriyet sav- I 
cilan bu teminatsızlığa rağmen şerefli vazife- | 
lerini yapacaklardır. Teminattan niçin mahrum 
ediyoruz? 

REÎS — Mevzu içerisinde kalınız. Şahsiya-
ta geçmeyiniz. 

STRRI AT ALAY (Devamla) — Mevzu içe- I 
risindeyim. Zira takibatı şikâyete bağlı suç
lar hakkında Cumhuriyet savcılarına doğrudan I 
doğruya dâva açmak salâhiyeti veriliyor. O hal
de Cumhuriyet savcısının hukuk statüsünün te
minat bahsini de nasıl olur da burada mevzuu-
bahsetmem. 

Cumhuriyet savcılarının hususi ve ailevi ha
yata ait olan hususlarda doğrudan doğruya dâ
va açmak veyahut dâvayı açarken izin istihsali
nin hukuki mahiyet ve mesnedini izah müşkül- i 
dür. Hukukun esaslı bir prensibini yıkmak yo
luna gitmek doğru değildir. Şimdilik maruza
tım bu kadardır. 

RElS — Yusuf Karslıoğlu. (Vazgeçti, ses
leri) . 

Komisyon Sözcüsü.. (Vazgeçti, sesleri). 
ADLİYE ENCÜMENİ ADINA MÜFtT ER-

KUYUMCU (Balıkesir) — Arkadaşlar, gayet 
kısa arzedeceğim, arkadaşımız bunun mevzuat
ta yeri olmadığımdan bahsettiler. Halbuki, ge
çen sene yapılan tadilâtla bu hüküm kanuna 
ilâve edilmiştir. Maddenin bu şekilde sevke-
dilmesinin sebebine gelince; bâzı ahval vardır 
ki, takibi şahsi şikâyete bağlı olduğu halde 
suçludan cemiyet de mağdur kadar zarar gör
mektedir. İşte bu gibi ahvalde mağdurun mu
vafakatini almak şartiyle savcılara re'sen te-
kip imkânının verilmesi vatandaşa kolaylık 
olması bakımından gayet isabetlidir. Bunun ce
za prensipleriyle alâkası yoktur. Esasen Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 ncü mad
desinde evvelce dahi savcıya icabında şahsi 
dâvalara iştirak hakkı tanınmıştır. Bu bakım
dan madde prensibe uygundur. Arkadaşımızın 
talebinin reddini rica ediyorum. I 

ıyö4 u : z 
RElS — ikinci madde üzerinde başka söz 

istiyen yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

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 neş-
redenler 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve 
2 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

REÎS — Söz Arif Nihat Asya'nındır, bura
dalar mı? (Yok sesleri). 

Osman Bölükbaşı... (Vazgeçti, vazgeçti, ses
leri). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Vaz
geçtim. 

RElS — Suat Başol, çok rica ederim, Riya
setin vazifesine müdahale ediyorsunuz. 

Buyurun Sırrı Atalay... (Vazgeçti, sesleri). 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Vazgeç

mez, tarihe hitabedecek... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla

rım, maddede yeni suçlar ve yeni ibareler ihdas 
edilmektedir. Devletin siyasi ve malî itibarı... 

Aziz arkadaşlarım, Devletin elbette itibarı var
dır ve Ceza Kanunumuzun mütaaddit maddelerin
de, Askerî Ceza Kanununun mütaaddit madde
lerinde Devletin itibarı yer almış bulunmakta
dır. Ama Devletin siyasi itibarı tâbiri işte ilk 
defa Ceza hukukumuzda ve hususi bir kanunda 
yer almaktadır, bu türlü itibar kanunda yer al
maktadır. Siyasi itibar geniş ve afaki bir mev
hum tâbiridir. 

Aziz arkadaşlar, Devletin siyasi itibarından 
bahsederken Devletin hukuki mahiyet ve mesne
dini ele almak lâzımdır. Devlet karışık bir mef
humdur. Çeşitli tâbirleri \ ardır. Bizde Devletin 
lügat mânası, zengin olmak, iktidarda bulun
mak, iktidar sahibi bulunmaktır. Devlet aynı 
zamanda bu mânayı ifade etmektedir. Devletin 
hukuki ifadesi; (Muayyen bir ülke üzerinde ve 
Hükümetle temsil olunan üstün, merkezî bir 
otoritenin hükmü ve gözcülüğü altında muayyen 
hukuki, otonom nizama bağlı olarak yaşıyan in
sanlardan mürekkep en geniş bir birliktir. (Dev
letin siyasi itibarı) denince, iktidarın siyasi iti
barı da kendiliğinden bu tâbire girmekte mi
dir? Girmemesi lâzımdır. Eğer iktidar mefhumu 
girerse iktidarın siyasi, itibarına dokunula-
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cak olursa, bu hareket suç sayılacak mıdır? Eğer 
iktidarın siyasi itibarı da Devletin siyasî iti
barı ıjicfhumu içine girecek olursa iktidarın, si
yasi itibarı da bir suç teşkil etmektedir ki, bu 
geniş İve elâstikî bir mahiyette olan bu suçtan 
dolayi en samimî ve en masum tenkidlerin suç-
sayılması icabeder ki, vatandaş hak ve hürri
yetini] murakabe hakkını kökünden ve esaslı ola
rak tahdit eder. Buna demokratik bir rejimde 
cevaz j ve imkân yoktur. 

Buna muvazi olarak bir de malî itibar gel
mektedir. Siyasi itibar, malî itibar... Tenkid 
hürriyetiyle 3 ncü maddenin bu mefhumları 
arasırjda vatandaş hak ve hürriyetini nasıl telif 
edebiljeceğiz? (Bütçe denk değildir) dediğimiz 
zamaıi, Devletin malî itibarı, dolayısiyle Hükü
metin) de malî itibarıdır. Suç olacak mı? 30 mil
yon lii*a resmî ilânlar parasını Adnan Menderes 
dilediği gibi tevzi etmektedir. (Soldan gürül
tüler, j Devletin siyasi itibarı, Hükümetin siyasi 
itibar^ değil mi? Buna nasıl imkân verilecek? 
Hukuk telâkkilerini nasıl teyidedebilir. ? 

KEJÎS — Madde üzerinde konuşun efendim. 
SIpRI ATALAY (Devamla) — Bütçe denk 

değiİ6$r diyorum, misâl de veriyorum. Siz büt
çe deik diyorsunuz. Ben misal vereceğim. 
(Soldan gürültüler.) Müsaade buyurun izah 
ediyoıfum. 

OSJMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Ferid 
Melenj de böyle diyordu. 

REjîS — Sırrı Bey üçüncü madde üzerinde 
konuşuyoruz. 

SIİRI ATALAY (Devamla) — Devletin 
malî ijtibarından bahsediliyor. Üçüncü madde
de yol$ mu Sayın Başkanım? Galiba iki maddeyi 
siz katıştırdınız. 

Mejselâ bütçe denk değildir dediğimiz za
man, pevletin malî itibarı mevzuubahis olduğu 
için, ftp. samimî ve rakamlara dayanan tenkid 
karşısında vatandaş veya muhalefet grupları 
ceza tihdidi altında kalacak mıdır? Kalmıyacak 
mıdır İ Sözcünün sarih surette bunları izah et
mesi ljizımdır. Zira bu hususun suç sayılmasına 
imkânj hattâ ihtimal dahi yoktur. (Soldan, gü
rültüler). 

REJtS — Müsaade buyurun, sözcüden soru-
yorlar] 

ST t̂RI ATALAY (Devamla) — Belçika'da 
basın Suçlarından dolayı tevkif dahi yoktur, 

1954 C : 2 
Bunun dışında, Devlet itibarım sarsacak ma

hiyetteki mütalâa ve haberler neşrinin cezalan
dırılmasına ait 22 Temmuz 1926 tarihli Belçi
ka Maki Kral Kararnamesi, hürriyeti tahdit eden 
hükümler meyanmda görülerek tayyedilmiştir. 

Sayın Menderes 1946 da Basın Konunu gö-
rüşülüdüğü Saman şöyle demişti: (Vatandaş 
hak ve hürriyetlerini ortadan kadıranlar, va
tandaş hak ve hürriyetlerini sağlamak istedik
lerini ileri sürmüşlerdir). 

Şimdi bu tasarıda, vatandaş hak ve hürri
yetlerinin koruyucusu olarak karşımızdadır. Fa
kat onun hakiki mahiyeti vatandaş hak ve hür
riyetlerinin tahdididir. Ortadan kaldırmak için
di!. 

Adnan Menderes yine 1946 da Basın Kanu
nu görüşüldüğü zaman şöyle diyordu: Devlet 
nüfuz ve kudretini yeniden şiddetli ceza müey
yideleri ile desteklemeye niçin ihtiyaç hâsıl 
olmuştur? 

Ben de şimdi soruyorum, Devlet nüfuz ve 
kudretini takviye edici hükümlere neden lüzum 
görülmüştür? Bir az evvel kabul edilen ikinci 
madde hakkında görüşülürken arz etmiştim, ce
za hukukunun bâzı prensiplerini değiştirirken 
riyazi delillerinin, hukuki esaslarının istatistik
lere ve hâdiselere dayanılarak izah edilmesi lâ
zımdır. Adalet Bakanı gelip izah etsinler. Dev
let nüfuzunu takviyeye neden lüzum görmüşler
dir? Hangi suçlar işlenmiştir ki, bunlar tecziye 
edilememiştir? 

Adnan Menderes bundan beş altı ay önce, 
bir İstanbul gazetesinde kendisini tenkid eden bir 
gazeteciye, muhalefete mensup bir zata ceza veril
diğinden müştekiydi. Nasıl olur da buna üç ay 
ceza verirsiniz? Diyor ve ıstırabını ifade edi
yordu. 

Bu kanunun mahiyeti ve mesnedi hukuki 
esaslar değil, şahsi endişeler ve seçim endişe
sidir. 

ABDULLAH DEMİRTAŞ (Elâzığ) — Ga
zeteci her şeyi yazsın biz de bakalım? öyle mi? 

REİS — Sırrı Bey, sözünüzü kesmek mecbu
riyetinde kalacağım. 

. SIRRI ATALAY (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, yalan haber veya havadis eski Mat
buat Kanununun; 34 ncü maddesinde şu şekilde 
yeı almakta idi: 

(Türk Ceza Kanununun hükümleri dışında, 
uydurulmuş veya tahrif edilmiş veya mahiyeti 
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esaslı surette değiştirilmiş haber ve belgeleri 
verenlerin bu fiil ve hareketleri halkın huzu
runu bozacak heyecana verecek mahiyette ise 
üç aydan bir seneye kadar ceza görür) mahi
yetinde idi ve hukuk telâkkisine ve kanun tek
niğine de uygundu. Basın Kanunun 34 ncü mad
desi kanun tekniğine uygun ve cezası da müla
yim idi. Şimdi mutlak ve seyyal hükümlerle ağır 
cezaların getirilmesinin hakiki maksat ve ma
hiyetini Öğrenmek elbette ki hakkımızdır. 

Aziz arkadaşlarım; Türk Ceza Kanununun 
161 nci maddesinde yalan haber yer almakta
dır. Türk Ceza Kanununun 548 nci maddesin
de yalan haber yer almaktadır. Bu suretle ya
lan haber üç yerde yer almaktadır. Bu kanun 
Basın Kanununu değiştirmiyor. Bu kanun Ceza 
Kanununu değiştirmiyor. Bu kanun hususi bir 
kanun olarak huzurunuza geliyor. Meclisimizde 
evvelce, hususi kanun getirilmemesi hususunda 
bir hava esiyordu. Meclisin tatiline ve seçimlere 
pek az müddet kalması sırasında, hususi kanun 
getirilmesinin sebep ve hikmetini takdir güçtür. 
Bu kanun umumi hukuk telâkkilerini zedeliyor. 
Bu, hakikaten hukuk adına üzülecek bir hâdi
sedir. Üzülecek bir sahnedir. 

Aziz arkadaşlarım; haber alma, vatandaşın, 
cemiyetin, efkârı umumiyenin en tabiî hakkı
dır. (Soldan, ama doğru haber, sesleri) Müsaade 
buyurun. Doğru ve yalan haberi ânında takdir 
güçtür. Gazetecinin süratle haber vermesi mes
lekinin icabı ve şartıdır.. Sonra bu haberin ya
lan olup olmadığım takdir çok zaman, müş
küldür. (Gürültüler). 

REÎS — Müsaade buyurun. Sırrı Bey devam 
edin. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Üçüncü mad
de Meclisin teşrii devresinin başında gelen Mat • 
buat Kanununun bünyesinde yer almıştı. Onu 
reddettiniz. Aradan dört sene geçtikten sonra 
yine huzurunuza gelmiş bulunuyor. Aynı heye
can ve aynı azimle bunu da reddedin. (Gürül
tüler). 1954 te görüşürüz. 

RJ3ÎS — Müsaade buyurun. (Gülüşmeler). 
Server Somuncuoğlu buyurun. Sözcü olarak 

mı, şahsınız adına mı? 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Söz-

cü olarak. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ADINA 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Muhte-
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j rem arkadaşlar, bu madde üzerindeki görüşü

müzü kanun tasarısının heyeti umumiyesi üze
rinde mütalâada bulunurken tafsilen Yüksek 
Meclise arz etmiştik. Şimdi sadece, metnin an
laşılması ve bizim görüşümüze göre de tashih 
edilmesi gereken noktalarına işaret edeceğim. 
Sayın Adalet Vekilinin verdiği izahattan anlıyo
ruz ki, 161 nci maddeye mütenazıran basın yo-
liyle işlenmiş suçları bir hususi kanunda top
larken, o maddeyi, bu maddeye aktarmak su
retiyle bâzı basının hususiyetine göre ilâveler 
yapılmıştır. Hususi kanunun tesiri terhipkâra-
nesini reddetmek gibi nazari bir münakaşaya 
taraftar değilim. Sadece çalışmalarımızla bu 
kanunun az kusurlu çıkmasına çalışacağız. 
«Devletin siyasi ve malî itibarını sarsacak ve
ya âmmenin telâş ve heyecanını mucip olacak 
mahiyette yalan haber veya havadisleri veya bu 
mahiyetteki vesikaları neşredenler» deniyor. 
Yani bu haberlerin neşri yasak ediliyor. 

161. Madde ile olan farkı, lıeyyine külfetini 
müddeiumumiden kaldırıp maznun sandalyesine 
oturacak basm mensubuna yüklemektedir. Yani 
bu havadisin, yalan haberin kötü niyetle neşre
dilmiş olup olmadığının 'ispatını müddeiumumi 
evvelden düşünüp tesbit ettikten sonra mahkeme 
huzuruna getireceği yerde, müddeiumumi böyle 
bir haber gördüğü zaman, âmme dâvasını oto-
matikman açacak ve maznun da bunun karşısın
da. haberi kötü niyetle yaymadığını ispat etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Gayet 
tabiî. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Saym Murad Âli Beyin gayet tabiî dediği bu 
hüküm, başka hiçbir memlekette yoktur. Ve bu 
da Türkiye mevzuatına ilk defa olarak bu tasa
rı ile girecektir. Ayrıca ceza kanunlarının, bil
hassa Usul kanunlarının esası olan ispat külfeti
nin lüzumsuz yere değiştirilmesini 'icabettirecek 
ortada bir sebep mevcut değildir. Bu bakımdan 
bu maddedeki «vesikaları» kelimesinden sonra 
«kötü niyetle» tâbirinin ilâvesini teklif ediyo
rum. Bunun için de bir önerge takdim ediyo-

I rum. 
Arkadaşlar, malî itibar, siyasi itibar diye tav

sif edilen mefhumlardan Hükümet gerekçesin
de, nelerin anlaşılması 'icabettiği açıklanmakta-

I dır. Diyorlar ki: Tahsisen; (Devletin siyasi iti-
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ban) ndan maksat, memleketin iç ve dış siyase
ti itibariyle prestijini kıracak şekilde.. 

]\Çalî itibar ise; bütçe vergiler, Devlet borç
ları, para kıymeti hulâsa, bilcümle malî mevzu
lara) teşmil edilmektedir bu mevzular o kadar 
umujni ve elâstikidir ki burada ya cezanın ağır
lığı karşısında kötü niyetle hareket etmiş olan
ları dahi hâkim cezasız bırakacak, Fransa da 
olduğu gibi, yahut dâ hakikaten kötü niyeti mev
cut plmıyan bir başkası, diğer bir anlayıştaki, 
hâkitn tarafından mahkûm edilecektir. Evvelden 
bilinjmesi, şümulü evvelden çizilmesi kabil olmı-
yan jbu kadar geniş mefhumları ceza kanunları 
içine: alıp ve Ceza Kanununu bilmemek mazeret 
değijdir, diyerek basın mensubunu mahkûm et
mekte hakikaten adalet yoktur. 

Başka bir misal : Meselâ Türk parasının kıy
meti düşüyor. Bir havadis. Türk parasının kıy
meti düşüyor, deyince, bunu ne ile ispat edecek
siniz^ Muhtelif iktisadi yolları vardır. Geçim 
endeksleri vardır, toptan eşya endeksleri vardır, 
onlajra bakacaksınız. Bunlarda b'ir tahavvül yok
sa kjıymette değişiklik yoktur diyeceksiniz. Di
ğer ecnebi dövizlerle olan palsitesi tamamen te
diye; muvazenesinin durumuna ve hususiyetleri
ne göre değişir. Meselâ 283 kuruş olan bir dolar 
560 (kuruş olabilir. 

Şimdi, Türk parasının kıymeti düşmüştür di
ye 3Jazan bir basın mensubu, yalan haber neşret-
menjiş olduğunu nasıl ispat edecektir 1 Bunu 
yapabilmek için arkadaşlarım, Devletin elinde
ki nıitün vasıta ve imkânların teknik ve malî 
teşkilâtın yamlmaz malûmat verme vazifesini 
yerijne getirmesi lâzımdır. Devlet borçları, dış 
ticaret, şu ve bu gibi işler her zaman takîbedi-
lemjyen iktisadi mefhumlardır. Üzerinde çok 
söz (söylenmesi mümkün olan işlerdir. Evvelâ 
Hükümet bunları tanzim eder, vatandaşın gözü 
önühe koyar, sonra bunların yalanlariyle uğra
şır, taksi halde, üzerinde yazı yazılır, konuşulur. 
Bunları menedecek hükümlerle karşımıza çık
ma^ doğru olmaz. Evvelâ bunu temin etmeli on
dan] sonra basın mensubunu tecziye etmelidir. 
Bu ibakımdan bu madde yerinde değildir. Şa
yet (komisyon sözcüsü veya Hükümet adına Ad-
liyej Vekili bütün bu medlullerin şümulünü, ma
hiyetini misallerle arz ederse ve bizi ikna eder
lerde ve bir de kötü niyet kelimesini ilâve eder
se <> takdirde bu maddeye reyimiz müspet ola-
caktır. 

REÎS — Bahadır Dülger. (Yok sesleri) 
Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar; tamamen ihtisasım haricinde olan bir 
mevzu olduğu için şimdiye kadar sadece bu ka
nunun müzakeresini takibettim. Yalnız malî 
itibar mevzuunda Server Somuncuoğlu arkada
şımın ileri sürdüğü birçok noktalar hakikaten 
benim de zihnime takılmıştır. Eğer bu kadar 
geniş mâna taşıyorsa bu hüküm, artık bu mem
lekette maliyeden, paradan, bütçeden, altından 
bir tek kelime bahsetmeye imkân bırakmıya-
caktır. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Vaktiyle 
900 milyon açıktan.... 

FERÎD MELEN (Devamla) — Murad Âli 
Bey beni söyletme, mecbur ediyorsun. Bir defa 
daha söyledin, bu meselede Hükümetinizle mu
tabıktık, tekrar söyletme beni. 

REÎS — Çok rica ederim müdahale etmeyin 
efendim. Devam devam efendim. 

FERİD MELEN (Devamla) — Şimdi arz 
edeceğim misalleri tetkik ile bir hükme varmak 
lâzımdır. 

Yarın bütçe açıktır denecektir. Şu veya bu 
mülâhaza ile Hükümet Bütçede açık yoktur di
yecek. Şu veya bu masraflar nazara alınmamış
tır, bunlar hesaba aıınmlş olsa idi bütçe de açık 
olacaktı. Buna karşılık Hükümet esasen bu mas
raflar bütçeye girmez, binaenaleyh bütçe açık 
değildir, denktir diyecekler. 

Bütçe açıktır, başlığı altında çıkacak haber, 
bu anlayışa göre yalan olacaktır ve suç olacak
tır. Suç olmıyacaksa tavzih etsinler, zapta geç
mesinde fayda vardır. Murad Âli Bey. Konuş
mam boşuna değil. 

Yarın, para değeri düşmüştür diye ortaya 
bir haber çıkacak, Maliye Vekâletinin aksi ka
naati üzerine, para değeri düşmüştür iddiası suç 
olaeaktır. 

Yazan zat bir suçlu olarak hapishaneye gi
recektir. Hükümetin 4 seneden beri iddiası; ha
yat pahalı değildir. Birçok yazarların iddiası 
ise hayat pahalılaşmıştır. Hükümet eşya fiyat
larında düşüklük yoktur; çünkü endeksler ak
sini gösteriyor diyecek. Yazarlar, senin en
dekslerin yanlıştır, hayat pahalıdır, vatandaş 
hayatında bunu hissetmektedir, senin endek
sin ne derse desin diyecek. Bu vaziyetleri açık
lamak lâzımdır; bunlar suç mu? 
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Hükümet iddia etmektedir. Altınlar Merkez I 

Bankasmdadır, gelin sayın.. 
REÎS — Ferid Bey, misal mı veriyorsunuz, 

bir meseleyi mi ispat ediyorsunuz? 
FERÎD MELEN (Devamla) — Misal veri

yorum. Hükümet iddia etmektedir. Altınlar 
memleket içindedir, diyor. Başkaları iddia edi
yor, Hükümetin 129 milyon dolar Tediye Birli
ğine borcu vardır. İstatistik Umum Müdürlü
ğünün bülteni bunu gösteriyor. Bu iddia suç 
olacak mı? 

Bu madde böyle mi anlaşılacaktır, kasıt bu 
değil mi? îzah etsinler. Benim temennim bu.. 

REÎS — Buyurun Adalet Vekili. 
ADLÎYE VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEK-

DAĞ (Ankara) — Efendim, getirdiğimiz mad
deyi müsaadenizle bir kere daha okuyayım. Ar
kadaşlarımız, niçin maddeyi getirdiğimizin ha
kiki sebebi ve illeti üzerinde durmuyorlar. Biz 
yazarız, yazdıktan sonra bunu ispat etmek iste
riz, binaenaleyh ispat etmemize imkân verilme
si lâzımdır, kabul edilmezse mahkûm oluruz, 
gibi bir endişe mütemadiyen varlıklarını kap
lamaktadır. 

Arkadaşlar, bizim burada tecrim ve tenkil 
etmek istediğimiz keyfiyet şudur ve evvelâ 
bu nokta üzerinde durmak lâzımdır. 

Devletin siyasi veya malî itibarını sarsacak 
veya âmmenin telâş ve heyecanını mucip ola
cak yalan haber veya havadisleri yayanlar ve
ya bu mahiyetteki havadisleri neşredenler. Ya
ni Devletin siyasi veya malî itibarını sarsacak 
mahiyette yalan haber. îşte bizim burada tec
rim etmek istediğimiz budur. 

Eğer arkadaşım bütçenin denk olduğunu 
bilerek aksini yayacak olursa elbette adalet 
onun yakasından yapışacaktır. Burada kasıt ve 
niyet bahis mevzuudur. Eğer ben hakikati ol
duğu gibi söyledim derse, demek ki, başka bir 
kasıt ve niyeti yoktur. Çünkü hâkim kasdi 
cürmiyi taharri edecektir. Hakikaten bile bile, 
yalan söylediğini tesbit edecek olursa elbette 
hükmü adalet lâhik olacaktır. Bizim burada 
tecrim etmek istediğimiz işte budur. Yoksa her 
hangi bir vakayı ifade etmek, her hangi bir va
kıayı yazı mevzuu yapmak keyfiyeti asla bir 
eürme mevzu kılınmamıştır. Burada yalan ha
ber ve havadis, âmmeyi telâş ve heyecana ve
ren bir havadis veya vesikayı neşretmenin ce- j 
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zası, getirdiğimiz bu tasarı ile müeyyide altına 
alınmış bulunmaktadır. Âmmenin telâş ve he
yecanını mucip olacak yalan bir haberi veya ve
sikayı neşredecek olursa elbette bu gazetenin 
adalet önünde hesap vermesi gerekir. Bunun 
matbuat hürriyetiyle alâkası yoktur. Devletin 
malî veya siyasi itibarını sarsacak, âmmenin 
huzurunu bozacak yalan haber burada müey
yide altına alınmış bulunmaktadır. 

Arkadaşım, 161 nci madde mucibince C. 
müddeiumumisi, delilleri toplıyacak, dâvasını 
ispat edecek, burada da gazeteci, bizzat kendi 
delillerini, müdafaa vasıtalarını hazırlamak 
mecburiyetindedir, dedi. 

163 ve 3 ncü maddelerdeki tahkikat ve ta
kibat usulü aynıdır; aynı sistemdir. Orada da 
âmmenin telâş ve heyecanını mucip olacak şe
kilde asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsu
sa müstenit haber ve havadis mevzuubahisti, 
burada da Devletin malî ve siyasi itibarını sar
sacak veya âmmenin telâş ve heyecanını mucip 
olacak şekilde yalan haber mevzuubahistir. İler 
ikisi de aynı takibata bağlı bulunmaktadır. 

Sırrı Atalay, hangi kitaptan okumuşsa, 
Devleti zenginliğe göre tarif etti. Halbuki 
Devlet, hukuku esasiye kitaplarında tarif edil
miştir. Bir ülkeyi, onun üzerindeki milleti ve 
onun istiklâlini, varlığım göz önünde tutarak 
bunların, Devletin lâzımı ıgayrimüfarikı birer 
unsuru olduğunu göz önünde tutarak Devleti 
tarif etmek lâzımdır. Yoksa hayalinde yaşat
tığı gibi olursa, bu Devlet Hükümet olamaz, ik
tidar da olamaz. Devlet, Türk Devletidir. Bu 
Devletin siyasi ve malî itibarı üzerinde yalan 
haber neşreden insanları tecrim etmek istemek
teyiz ve bunu kabul etmiyecek hiçbir vatandaş 
farz ve tahmin olunamaz. Bu maddeyi bu mak
satla, bu sebeple getirmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşımız, (kötü niyeti) tâbirini madde
ye koyalım, dedi. Bu da mevzuubahis değildir. 
Türk Ceza Kanununun 45 nci maddesi kötü ni
yeti zaten sübjektif unsur olarak almıştır, tes
pit etmiştir. Türk hâkiminin takdiri, bu hu
susta en müessir bir hükümdür. Zaten mu
hakeme ederken onun kasdı cürmisini hâkim 
aramakla mükelleftir ve arar. Buraya (kötü-
niyet) i bu itibarla koymaya lüzum yoktur. 
Tekrardan ibaret olur. Bu itibarla maddeyi 
tekrar tasvibinize arz ediyoruz. 
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| CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Sa^ın arkadaşlarım; Server Somuncuoğlu arka
danım grup adına bu madde üzerindeki görüş
lerimizi çok etraflı surette izah etti. Bön, Sa-
ynj Bakanın burada verdikleri izahat üzerine 
zihnimin takıldığı bir noktaya ilişeceğim. Tav
zif etmelerini rica ederim. 

I Sayın Bakan «161 - 163 ncü maddelerle bu 
m$dde arasında hukukan, hukuk bünyesi itiba
rimle bir fark yoktur», dediler. 

(Halbuki bu maddede «maksadı mahsus» de-
ği^, sadece «yalan» vardır; bu bir. 

| ikincisi; komisyondan bu nokta üzerinde ce-
vaf) vermesini bilhassa rica ederim. Üçüncü 
m^dde şöyle diyor; «Devletin siyasi Veya malî 
itibarını sarsacak veya âmmenin telâş ve heye
canımı mucip olacak mahiyette yalan haber veya 
havadisleri veya bu mahiyetteki vesikaları neş-
rejlenler bir seneden üç seneye kadar ilh...». Ha
vadisi, vesikaları neşreden; yazan değil, neşre
deri... Mütaakıp maddede, Reisin affını rica 
edjerim, alâkası dolayısiyle beşinci maddeden 
bajhsetmeye mecburum; beşinci madde ne diyor: 
«lİu kanunda yazılı cürümlerden dolayı suçlular 
hakkında tâyin olunacak ağır para cezasının beş 
mislinin, ister hakiki, ister hükmi şahıs olsun 
mevkute sahibinden veya cezaen mesul edilemi-
yön hallerde neşirden tahsiline de mahkemece 
hi|kmo]unur» diyor. Neşredenle naşir arasında 
öjfle zannediyorum ki, bir fark olmaması ica-
b^der. acaba buradaki (neşreden) den maksat 
n^dir? 

\ H İ M Î D ŞEVKET ÎNCE (Ankara) —Yayın
laman. 

j CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla) — 
Üstadım takdir buyurursunuz ki, bu kelimeler 
b iyük bir iltibase müsaittir. O itibarla komis
yonun dikkat nazarını celbetmek için işaret 
filitim. 

| Bir gazetenin Ankara'da veya her hangi bir 
yardeki muhabiri kendisine bir haber gönderi
yor. Bu haberi gönderen şahıs bu haberin yalan 
olduğunu da biliyor. Gazeteci bunu neşrediyor. 
NJeşreden mesul. Neşreden zat kendi muhabiri
nin takdirine bağlı olarak bunu neşrediyor ki suçla 
hjçbir alâkası yoktur. Bunda kasıt aranacak dedi
ler. Bu madde kasıt aranacak bir madde değildir. 
( | langi madde sesleri.) Bu misale göre ko
ndisyon sözcüleri izahat versinler. Ben misalini 
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huzurunuza getirdim. Bundan üç sene evvel pa
muk fiyatları hakkında yayınlanan bir haber 
görültülere sebep olmuştu. Bu haber yalanmış, 
veya doğruymuş; böyle bir haber bu maddeye 
girer mi? Gazete idaresinde yazı işleri müdürü, 
meselâ, «Yabancı memleketlerdeki Türk altın
ları üzerine falan veya filan devlet haciz koy
muştur» diye muhabirinden aldığı bir haberi 
neşretmiş. Şimdi bu haberi Ankara'dan ver
miş olan muhabir mesul değildir. Kim mesul? 
Bunu neşreden. Yani İstanbul'daki gazete mes
ul müdür? Tasavvur buyurunuz, gece yarısı An
kara 'dan bu haber gelmiştir. Gazetedeki yazı 
işleri müdürü bu haberi gece nasıl tevsik ede
cek? Kime soracak? Resmî makamata mı? 
Ama vakit gece yarısı, nasıl sorabilir? Yani 
arkadaşlar bu 3 ncü madde ile o kadar ileri gi
dilmiştir ki, memleketimizde taze haber alma 
imkânı da kalmıyacaktır. Çünkü böyle, biraz 
şüphe yaratacak bir haberi, gazeteciler bir ta
rafta tutacaklar ve tahkik ettikten sonra neş
retmek imkânını bulacaklardır. Bu bir. 

Diğer bir misal arz edeyim. Bu da, ilmî ya
zıların dahi neşrinin mâruz kalacakları güçlük
lere bir misal olacaktır. 

Bir gazetede öteden beri: ilmî yazılar yazan 
ıbir zait, bir makale gönderiyor : «Hayat paha
lılığı hakkında, yahut dış meseıleleır hakkında» 
'bir yazı. Detmin Ferid Melen arkadaşımın da 
ibiır yabancı kaynaktan getirmiş lolduğu misal
de olduğu gibi, «önümüzdeki beş altı ay zar
fında şu, şu maddeılerdın fiyatlarında muazzam 
yülkseıLmeleır olacaktır» diye bir tahmin yürü
tülmektedir. Gazete idarehanesi bti haberi 
kıymetlendirmek için büyük - manşetlerle neşre
diyor. Bunu kim kontrol' edecek ? Bu ilmî ya
zının içimdeki rakam ve haberlerin sıhhatini 
ikim tetkik ve tâyin edecek? 

Bu misalden daha ağıır, daha vahim misal
lerim de var, onlaırı da arz edeceğim. Bir ga
zete idarehanesinde (bu işlerle inisye olmıyan, 
hiç ihtisası olmıyan bir zat bunu tetkik ve tah
kik edecektir. «Bu haber Devletin itâbarma 
müessir midir? Malî itibarına müessir midir?» 
Bunu nasıl takdir edecek, bu haberin sıhhatini 
nasıl tahkik edecektir? Bu olamaz. Bu gazete 
idarehaneleri tam teşekküllü bir üniveırsite mi
dir? Gazete idarehanelerini1 böyle teşkilât ve 
bilgiye sahip birer müessese olarak, mütalâa 
edemem ve hiçbir aklıselim de bunu kabul et-
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amez. Gazetelerde gazete ihtisası ve umumi 
maJİûmrat aranır. "Gazete idarehanelerimde, ilmî 
yazıyı (tahlil ,edip (bunun içinde yalan haberi, 
doğru haberi tefrik edelbilecek mütehassıslar 
yoktur, oltması için de selbep yoktur zammediyo
rum. 

Bu vermiş olduğum misal günlük gazete
ler için. Bunum bir de diğer misali var. Bir ki
tap yazıyorsunuz, Türk zirai ekonomisi hak
kında. Bu kitaplar mütemadiyen meşredilmıek-
ttedir, elimde bululardan bir tanesi de var. 
Çok güzel bir kitap, fakat çolk temıkidkâr. Bu 
(kitabı bir «yayın evime» çıkartmak istiyorsu
nuz; adam kitabı bastıracak; fakat «dur ba
kayım diyecek, bu kitap ziraatten bahsediyor; 
fbunu bir ıkere Ziraat Faiküıltesime gönderece
ğimi1». Bu bir. «îçimde iktisadi meseMeT de 
var, bir de İktisat Fakültesine göndereıceğim». 
Et t i ilki. Yine içğdnde malî kısım da var, bu 
cihetten bir maliye profesörüme tetkik ettire
ceğim. Bütün bu tetkikller yapıldıktan sonra 
anlıyacağım ki ibu haberleır doğrudur ve Devle
tim malî itibarını kırıcı değildir.» 

Sayın arkadaşlar, kabul buyurmakta oldu
ğunuz madde, tatbikatta bu 'kadar büyük en
dişe verecek mahiyettedir. Grup adına Serveır 
fSoımumcuoğlu arkadaşımızın yapmış olduğu ta
dil teMifi kabul ediHirse bu endişeler ömleıneıbi-
J'ir. Her şeyden evvel (kötü niyet) aramak 
esastır. Kötü niyeti olanı yan, hulûsu kalbi e, 
samimiyetle bir eser meydana getirmek istiyen 
ibir insanım mâruz kalabileceği bu nevi ımüşkü-
ılâtı kanun vâzıı olarak önlemek!iğimiz icabeder. 

Muhterem arkadaşlar, tatbikattan bir misal 
verilsin. Bütün naşirleri bu üçüncü madde ür
kütebilir, bir panik havası meydana getirebi
lir. 

İstanbul ile Ankara arasında yılda bir tane 
de olsa, bir soygunculuk olsa, bu hâdise Anka
ra ile İstanbul arasında tren ile seyahat itima
dını sarsar. Hâkimlerimizin bu işte büyük has
sasiyet gösterecekleri gayet tabiîdir. Fakat 
âmir bir hüküm tesis edilmiştir. Bir tek mah
kûmiyet hâdisesi, hattâ sadece adlî takibat kar
şısında artık ondan sonra naşirler için kitap 
neşretmek kolay işlerden olamaz. Politik veç
hesi olan her eseri neşredecek olan müesseseler 
mütehassıslara bu eseri gönderip, tetkik mi et
tireceklerdir? Bu noktalar üzerinde, bilhassa 
haberin, havadisin veya vesikaların sahibi ile 

bunları neşredenin mesuliyetleri üzerinde misal
leriyle izahat verilmelidir. 

REİS — Komisyon Sözcüsü. 
ENCÜMEN ADINA MÜFİT ERKUYUMCU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
Sırrı Atalay arkadaşımızın sualine cevap vere
ceğim, 

Dediler ki, Devletin malî itibarı içinde Hü
kümetin malî itibarı dâhil mi, değil mi? Komis
yon cevap versin dediler. 

Arkadaşlar, Yüksek Heyetinizin malûmudur 
ki, Devlet, Anayasa hükümlerine göre mânevi 
bir mefhumdur. Ve bu da teşriî, icrai ve kazai 
olmak üzere 3 kuvvetten teşekkül eder ve bü
tün faaliyetleri içine alır. Hükümet, Devletin 
kuvvetlerinden birisidir, icra vasıtasıdır. Madde 
ise gayet sarihtir. Devletin malî ve siyasi itiba
rını sarsacak mahiyette yalan haber ve havadisi 
yaymaktan bahsetmektedir. Bu bakımdan mad
denin sarahati karşısında burada ayrıca bir ta
rif yapılmasına lüzum yoktur. Zaten bunlar, 
Anayasa hükümlerine göre tarifi yapılmış şey
lerdir. 

Server Somuneuoğhı arkadaşımızın noktai 
nazarına cevap vereyim. 

Dediler ki, bu üçüncü madde; Devletin siya
si ve malî itibarını sarsacak, âmmenin telâş ve 
heyecanını mucip olacak yalan haber ve havadis 
neşri suçunun mahiyeti açık değildir, binaena
leyh bu mefhuma tekabül eden cezaların saraha
ten tarifi yapılmalıdır. 

Arkadaşlar, ne gibi yalan haber ve havadis
ler Devletin malî ve siyasi itibarını sarsacaktır, 
bunların maddede tarifi suretiyle zikrine im
kân yoktur. Malûmu âliniz mahkemeler tatbi
katta kanun hükümlerini ve gerekçeleri tetkik 
ederler. İhtilâf halinde içtihatlar çıkarılması su
retiyle bunlar hal edilir. Burada şu bu misali 
vermeyi mahzurlu görüyoruz. Çünkü böyle bir 
misal verdiğimiz takdirde mahkemelerin ilerde 
içtihatlarını bağlamış oluruz. Esasen madde ga
yet sarihtir. Bir defa Devletin malî ve siyasi 
itibarını sarsacak. 

İkincisi; âmmenin telâş ve heyecanını mucip 
olacak mahiyet, yalan haber, havadis veya bu 
mahiyetteki vesikaları neşredenlere o maddede
ki cezalar verilecektir. Tatbikat mahkemelere 
ait olduğundan burada misal vermemiz doğru 
olmasa gerektir. 

Cemal Reşit Eyüboğlu üçüncü maddedeki 
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neşfedenler tâbiri ile beşinci maddedeki neşir 
tâbiri arasında fark olup olmadığını sordular. 
Far t vardır. Üçüncü maddede neşretmek su
retimle yalan havadisi yaymak mevzuudur. 

CEMAL REŞtT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Ne île?. 

}tÜFÎT ERKUYUMCU (Devamla) — Tâbi-
atiyjle matbuat vasıtasiyle. 

Beşinci madde ile doğrudan doğruya neşir 
yanj doğrudan doğruya sahip, gazeteyi çıkaran 
ada^n kasdedilmiştir. Para cezalan beş misli ola
rak j kendisinden alınacaktır. 

Bu da tatbikatta hallolunacak bir mesele ol-
duğjı için bu noktayı kısaca izah etmekle sözle
rim^ son veriyorum. 

BEÎS — Grup adına Server Somuncuoğlu. 
^ERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Muh

teremi arkadaşlar, Hükümet kanunu yüksek he
yetimize arz ederken birtakım zaruret ve ihti
yaçların karşısında bu maddeleri tedvin etmek 
zorunda kaldığını bir sebep olarak ileri sürdü. 

{jimdi hem Sayın Adliye Vekilini, hem de ko
misyonu dinledim, her ikisinin de konuşmaların
da jlükümeti bu noktaya sevk edecek her hangi 
bir jıâdisenin tatbikatta mevcudiyetini belirten 
ifadeye rasgelmedim, hangi zaruretlerdir ki, 
kendilerini bu nevi yalan haberi, yani Devletin 
malîj ve siyasi itibarını sarsan cinsten bir ha
beri | teerime sevk etmiştir. Ve bugünkü mevzu
atta) tecziye edilmediği için böyle hususi bir 
madjdeyi huzurunuza getirmeye sebep olmuştur? 
Bunjı anlamadım. 

İkincisi, Adliye Vekili ile mutabıkız; bu 
Devjetin malî ve siyasi emniyetini sarsacak ya
lan haber neşredeni tecziye etmek lâzımdır. Bu
na Ijiç şüphe yoktur. Yalnız hangi nevi haber
ler pevletin siyasi ve malî itibarını sarsıyor?. 
kendilerini bu kanunu yapmaya sevk eden zaru
ret İra sahada nedir, hangi hâdiseler olmuştur, 
misajl olarak söylemezler mi?. Bu kanunu tedvin 
etmeye sevkeden zaruretlerden misaller vermek 
lâzımıdır. Tatbikattaki hâdiseler bu kanunu yap
maya zaruri kılmış ise bunların ne derece Devletin 
malî! ve siyasi itibarını sarstığını anlamak için 
misajller zikretmek lâzımdır. 

Nerede kaldı ki arkadaşlarım, Sayın Bakanın 
verdiği bir misal bendenizi hiç de tatmin etme
di. Dediler ki, eğer Devletin bütçesi denkse, bu
na rağmen denk değildir, bütçe açıktır diye ya
zılırca elbet adalet onun yakasına yapışacaktır. 
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Şimdi, farz buyurun ki, bütçe denktir ve bir

takım ilmî mülâhazalarla şu veya bu sebep ile
ri sürülerek bütçenin açık olduğu bir gazatede 
neşredilmiştir, bu metne göre Hükümet tarafın
dan, Meclis tarafından çıkarılmış olan denk bir 
bütçe için muayyen mülâhazalarla açıktır demek 
yalan bir haber neşretmek demektir, (öyle de
ğil sesleri) 

Beyanat mütalâa diye ayırmaya imkân yok
tur. Eğer imkân varsa Sayın Hükümet bu nok
tayı tavzih buyursun. 

Denk bir bütçenin açık bir bütçe olarak hilafı 
hakikat neşredilmiş olması Devletin emniyetine 
tesir ediyor mânasına alınmaktadır. Hükümet 
derhal yakasına yapışacaktır, deniyor. Böylö 
olsa idi Türkiye Devletinin yıllardan beri malî 
itibarı kalmazh. Adliye Vekilinin üzerinde dur* 
duğu bu misal ile hakikaten kanunun sevk ga
ye ve maksadı arasında bir münasebet görüyo
rum. Misal vermek bakımından hakikaten zor
luk çekiyorlar. Misal verirken sarih ve şümul
leri iyice tartılmış fikirler zikredilmezse bu 
kanun tasarısına nasıl oy istenebilir? Komisyon 
misal vermiyor. Komisyon sözcüsü, şimdiden tat
bikatın seyrine göre veremeyiz diyor. Vâzıı 
kanun kendisinin kasdetmediği mânada hâki
min t ir şahsı mahkûm etmesini ister mi? Hâ
kimin önüne bir hâdise geldiği zaman vâzıı ka
nunun ne kesdettiğini anlaması için bilhassa 
komisyon sözcüsünün bu noktadan ne düşündü
ğünü, ne mâna çıkardığını anlaması lâzımdır. 
Hâkime yol gösterecek hukuki mesnetler bun
lardır. Komisyon sözcüsü olarak kapalı geçer
seniz kaza kuvvetini müşkülât içinde bırakacak
sınız demektir. Sonra sözcü hem misal vermemek
te, hem de madde sarih demektedirler. Bu te
zadın içinden lütfen komisyon çıksın, 

REÎS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Efendim, sayın, 

bakanın burada benim misallerimden bir tane
sine verdiği cevap ürkütücü mahiyettedir. Sizi 
temin ederim ki, dünyanın hiçbir yerinde büt
çe denkliği telâkkisi üzerinde ittifak edilmiş de
ğildir. Bizim memleketimizde de aynı. Bütçe 
Komsiyonunda Başbakan iddia etmiştir, ve de
miştir ki, fevkalâde yardımlar bir bütçe vari
datıdır. Bununla kapanan bütçe denktir. Bâzı 
yerlerde istikraz dahi bir varidat telâkki edil
miştir ve istikrazla kapanan bütçe denk sayıl
mıştır. Bâzı yerlerde ise bunlar bütçe açığıdır. 
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Adalet Bakanı beni bir kalemde tecrim etti. 
Eğer ben bütçe denk değildir dersem ve bunu 
bir muhabir almış ve yazmışsa zavallı muhabir 
de ben de hapse gideriz. Bizim Adalet Bakanı 
bal gibi ve gözünü kırpmadan, Devletin itiba
rını sarstın, haydi bakalım sen de git diyecek. 
Bu bir telâkki meselesidir. 

Ben esasen Hükümetin bu telâkkisini, daha 
evvelden biliyordum, bu tasarının gelmesine 
saik olan sebeplerden birincisi budur. Diğerle
rini de arz edeyim: Birçok yerlerde bütçe hak
kında, dış borçlar hakkında dış ticaret hakkın
da, tediye muvazenesi hakkında, ben de yaptım, 
başkaları birçok tenkidlerde bulundular. Yazı
lar da yazılmıştır. Bütçeye açık diyenler, Hükü
metin ve Başbakanın cevabı (yalandır) olmuş
tu?. 

Binaenaleyh bu nevi tenkidler ve yazılar 
şimdiden tecrim edilmiştir. Devlet borçları 3 
milyon iddiasında bulunulmuştur. Bu iddiayı ya
panların başında benim. Buna mukabil, Başba
kan (yalandır, Devlet borçları artmamıştır) de
miştir. Toprak Mahsulleri Ofisine ait borçlar, 
şunu bunu çıkarırsan artmamıştır gibi bütün 
bu mevzular gayet naziktir ve tehlikelidir. Bu
na ne komisyon, ne de Adalet Vekili suçtur ve
ya değildir, demek cesaretini gösteremediler. 

REFET AKSOY (Ordu) - Muhterem arka. 
daşlar, 3 ncü madde üzerinde tereddüt ve en
dişede bulunan muhalefete mensup sözcü arka
daşların noktai nazarları dört esas üzerinde 
temerküz ve tekasüf ediyor. Diyorlar ki, bütçe 
açıktır, tenkit yaptık, hayat pahalıdır, tenkit 
yaptık, paranın kıymeti düşmüştür, tenkit yap
tık. Hâkim bizim yakamızdan tutacak, huzuru
na celbedecek ve hapishaneye koyacak. 

Arkadaşlar, bu memlekette fikir ve kalem 
hürriyeti vardır. Bu memlekette yokolmasmı 
istediğimiz yalan ve iftiradır. Bu memlekette 
ilmî mütalâa ve tenkit hiçbir zaman hâkimin 
huzuruna çıkarılacak değildir. 

Şimdi Ferid Melen arkadaşımız mesleği do-
lâyisiyle bütçeyi misal aldı. Diyor ki, ben her 
hangi bir yılın bütçesini tenkit ederken bütçe 
açıktır dersem, hâkim benim yakamdan tuta
cak. Hayır arkadaş, sen bütün samimiyetinle, 
bütün hüsnü niyetinle, ilmî bir şekilde bütçe
nin açıklığını tenkit edeceksin. Bu senin tabiî 
hakkmdır. Buna hürmet edilir. Ama sen, gayet 
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i açık, gayet vazıh bir şekilde bütçe açıktır, 

Devlet borç içindedir. Borcunu ödiyemiyor, if
lâs etmiştir, der efkârı umumiyeyi teşviş ve 
heyecana ve yanlış yola sevketmeye kalkarsan 
elbette o zaman bu madde ile hâkim yakana 
yapışacaktiî. 

Diğer taraftan Türk parası kıymetini gay-
betmiştir. Ecnebi hükümetler bankalarına emir 
vermiş, Türk parasını kabul etmiyorlar dersen, 
efkârı umumiyeyi heyecana sevkedersen aynı 
takibe maruz kalacaksın. Bu haberi kötü ni
yetle neşreden gazete sahibi de, muharriri de 
elbetteki ceza görecektir arkadaşlar. 

Yoksa hayat pahalılığı artmıştır, diyecek
sin. Tenkit edeceksin. Fakat bunu bir politika 
mevzuu yaparak, polemik yaparak efkârı umu
miyeyi Hükümet aleyhine tahrik için mütema-

I diyen söylersen ve Hükümetin itibarını zedele
meye çalışırsan elbette yakandan yapışacaktr 
Ferid Bey, bu muhakkaktır. 

Şimdi size canlı bir misal vereyim. Henüz bu 
gazetede neşredilmemiştir, taze bir havadis.. 
Belki gazeteye de intikal edecektir. 

Seçim dairemin bir kazasında, Ziraat Ban
kası, birtakım murahabacılara borçlu olan köy
lünün borcunu ödemek için ikrazatta bulunu
yor. Bu, halk efkârında gayet müspet karşı
landı ve memnuniyet uyandırdı. Halkın bu mem
nuniyeti ve hoşnudiyetini gören muhalefet ne 
yaptı biliyor musunuz? Sabahleyin güzel bir 
tâbir kullandı, çok sevdiğim Server Somuncu-
oğlu arkadaşım, fısıltı gazetesi... Fısıltı gazete
siyle havadis neşroluyor vatandaşlara. Deni
yor ki: Orada, plasman azalmış, banka muame
leyi .durdurmuş, Ankara'da para kalmamış; fı
sıltı gazetesi yazıyor bunu, tapularınız Ankara'
ya gönderilmiş, oradan Amerika'ya gidecekmiş, 
Amerika'dan para geleeek, sizlere verilecekmiş. 
Bu, nedir arkadaşlar? Bu bir hiyanet değil mi
dir, bunu yazan bir haini vatan değil midir? 
Devletin itibarını, siyasi ve malî itibarını sars
maz mı arkadaşlar, halkın heyecanını uyandır
maz, mı arkadaşlar? Bunu yazan ellerini, kolla
rını sallıya sallıya gezsin mi arkadaşlar, sizler 
buna nasıl müsaade edersiniz? t Elbette müsaade 
etmiyeceksiniz. 

Sizleri ben çok temiz insanlar olarak bilirim, 
buna vicdanlarınız razı olur mu? Bunun âmme 
ruhunda oynıyacağı rolü çok iyi biliyorsunuz. 

| Altın meselesi, bu meselede de yayılan hava-
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dişi çok iyi bilirsiniz. Altın meselesinde nihayet j 
Hükümet titizlikle hareket ettiğini ve israf edil
mediğini tahakkuk ettirdikten sonra ve yine çok 
sevdiğim Server Somuncuoğlu arkadaşımız büt
çe müzakereleri sırasında dedi ki, beyhude yere 
korkaklık gösterdiniz, altını elbette harcıyacak-
tınız. Af buyursunlar, tâbirim kibarca olacak. 
Çevir kaz yanmasın. Zehir attım, efkârı umu-
miyeyi tesmim ettim. (Af buyurun şahsınıza 
söylemiyorum.) 

Binaenaleyh arkadaşlar, bu madde ve bu mü
eyyide üzerinde bir milletvekili olarak düşün
cemi ifade ediyorum. Komisyon da belki benim 
düşüncemi tekrar edecektir. Kastı mahsusla ya
lan söyliyen, Hükümetin itibarını polemik cep
heden düşürmeye kalkışan, milletin haysiyetini 
kırmak istiyen insanlara karşı böyle bir cezai 
müeyyide yerinde olur arkadaşlar. 

REÎS — Komisyon sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU NAMINA MÜFİT 

ERKtlYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlar, evvelce ide arz ettiğim gibi hükmü mi
sallerle takyidetmek doğru değildir. Fakat mu- 1 
halefete mensup arkadaşlar mademki ısrar edi
yorlar, Ikomisyon namına bir dibi misal vereyim. 

Meselâ, yalan yere bir haber yayılıyor, Dev
let moDatoryum ilân (edecek, uzun müddetle 
Devlet borçlarını ödenuyecek, deniliyor ve bu 
havadis Devletin malî itibarını 'kıracak bir kas-
dı mahsusla çıkarılıyor. Bu, Devletin malî iti
barını kıracak haber, (bir kasdı mahsusla çıka
rıldığı için elbette cezalandırılacaktır. 

İkinci bir .misal arz edeyim : Para «mevcu
dunda fazlalık yoktur. Hükümet enflâsyon ya
pıyor, karşılıksız mütemadiyen para çıkarı-
yok, şeklinde verilen bir haber, Devletin malî 
itibarını kıracak mahiyette kasdı mahsusla ve-
rilirsıe bu madde hükmüme göre elbette ceza 
görecektir. 

Mad&e sarihtir, tatbikatta hâkimler madde
yi okuyunca elbette ki ona göre hükümlerini 
vereceklerdir. (Beye, reye sesleri). 

REİS — Yeterlik önergesi vardır, Hükü
metin ıbiir mütalâası var mı? 

ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-
DAĞ (Ankara) — Sözcü arkadaşım gereken ce
vabı verdi. 

REİS — Buyurun. 
CEMAL REŞİT EİYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Sayın arkadaşlarım; huzurunu uzun boylu tu- | 
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taoak değilim. Refiet Aksoy arkadaşınıızım ver
diği misalleri 'ben, pek de örmek hâdise olacak 
gösterilecek mahiyette görmyüorum. Verdikleri 
ımisalde, bir tarafta Devlet; bütün kudret ve 
kuvvetiyle Devlet; öte yanda bir gazete idare
hanesi. Bu gazete bir haber çıkartıyor; Mat
buat Kanunu şu imkânı vermiş : Her an tek-
zibedilebilir. Mesele şuradadır; öyle manialar 
koyalım ki bunlar Ibizim ileriye doğru olan 
hamlelerimizi' köstekleım'esin; ama aynı zaman
da suiistimalllere de meydan vermesin; suiisti
malleri önlesin; fakat cemiyetin' inkişafını dur
durmasın. Müşahebet tesis etmiş olmak için arz 
letmiyorum; totaliter rejimlerde Devletin itiba
rına teveccüh edebilecek her türlü tehlikeyi 
bertaraf etmek için o kadar dâhiyane metotlar 
^'bulunmuştur ikd, o kadar ince usuller tesis edil
miştir ki hakikaten o memlekette Devlet itiba
rı her türlü tecavüzden masundur; masundur 
ama, söz ve tefekkür hürriyeti de ayaklar .altl
ına düşmüştür. 

Bu itibarla öyle kriteryumlar bulmalıyız ki, 
bunlar Devletin itibarını sarsıcı haıreketlere 
mâni lolsun; fakat fikir hürriyetini önlemıesin. 

Sayın arkadaşum misal verdi. Şurada otu
rurken bir arkadaşım, «durma! dedi, misaller 
üzerinde; gider ayak birtakımı yanlış şeyler 
söylenir, kaza kuvvetinin yarın içtihatlarında 
bu gelişi güzel verilmiş misaller mihenk taşı 
olur dedi, bırak dedi.» 

Hakikaten huzurunuza çıkacak değildim. 
Eğer bu misaller, af buyurun bu çok perişan 
misaller verikriıemiş olsaydı huzurunuza çık
mak niyetinde değildim. 

Bir ımemlekette tatili düyun, ıborçların öd'en-
mesinin tecili mıevzuubahis. Sayın arkadaşlarını 
piyasaların tanziminde bu halberler daima ya
yılır, falkat bâzan doğru olur, bâzan yanlış 
•olur. Hattâ birçok 'defalar kasdı mahsusla mey
dana getirilir. Bunların panzehiri, doğru ha
berlerin aynı kolaylıkla gazetelerde çıkması
dır. Bir haber; Nevyorfc piyasasında tesir icra 
eder. Edeflbilir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Meselâ Hükümet 
mevduata el koyuyor. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla) — 
Matbuattaki bu haberler tekzibedilir, zararları 
bertaraf »edilir. 

Sayın arkadaşlarını; bütün mesele, bir ee-
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za maddesi tesbit ediyoruz. Cezada kıyas ca- 1 
iz değildir. Bunlar bedihiyattanditr, herkesçe 
malûmdur. Kıyas tarikiyle ceza verilmez bir 
vatandaşa. Binaenaleyh ne gibi hallerde ceza 
verilecektir. O fiil ve hareketin unsurlarını 
tesbit ederken çok dikkatli olmak lâzımdır. 
Umumd temayülâttan ve tezahürattan anlıyo
rum ki, bu kanun çıkacaktır. Bu maddeyi her 
hanigi bir hâdiseye tatbik mevkiinde bulunacak 
olan hâkim, elini vicdanına koyup, başını el
lerinin içine aldığı zaman, vicdanı ile şuuru 
arasında, bu maddemin cemiyetin bünyesinde 
yapacağı tesirleri de derpiş ederek, öyle zan
nediyorum ki, bunu hiçbir hâdisede tatbik et-
miyecektir. Bu itibarla, bendeniz şahlan müs
terihim. Fakat sayın arkadaşlar, şimdi huzu
runuzda gayet samdım ve safiyetle arz edeyim 
ki, bu kanunun bu maddesinin böyle olduğu 
tatbikatta anlaşılıncaya kadar bâzı tahribatı 
ola>ca'ktır. Eğer bu kanun her hangi bir dev
renin başında çıkmış olsa idi üzerinde bir mil- I 
letvekili olarak bu kadar hassasiyetle durmak 
lüzumunu hissetmiyebdlirdim. önümüzde se- 1 
çimler var ve bu kanun öyle bir zamanda çık-* 
mistir ki, bir tarafta altıncı maddesinde rad
yoyu alâkadar eden hükümler... 

REİS — Cemal Beyefendi üçüncü madde 
üzerinde konuşuyoruz. 

CEMAL REŞİT EYÜBO&LU (Devamla) — 
Mecburum, biraz sağa, sola kaçmaya. 

Altıncı maddesinde radyoyu alâkadar eden 
hükümlerle, beşinci maddesinde naşiri alâkadar 
eden hükümlerle, birinci maddede kabul edilen 
hükümlerle mutabık değilim. 

©u hükümler seçim faaliyetlerini istihdaf 
eder mahiyettedir. Bu hükümler seçim faali
yetlerini sektedar edebilir. Seçimlere az bir 
zaman kaldı. Karşılıklı münakaşalar, mücade
leler, sözle, yazı ile olacaiktır. Böyle bir yazı 
yazdın mı, savcılar Adalet Bakanının emri al
tındadır; velevki Adalet Bakanının suç telâk
ki etmiş olduğu fiiler haddizatında suç olmasın; 
bu madde dolayısiyle Adalet Bakanı «dâva aç» 
dediği zaman, «falan risale şu kanunun 3 ncü 
maddesine giriyor, toplat» dediği zaman; top
la ttırılac aktır. Seçimler arifesinde her hangi 
bir partinin broşürleri toplattırılacaktır. (öy
le şey olmaz sesleri) Sayın arkadaşlarım bu 
maddenin içine «kötü maksat» tâbiri konma
dıkça, bu madde bu haliyle tehlikelidir. Hu- j 

1964 G : 2 
zurunuzu fazla işgalden çekiniyorum. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. (Reye sesleri) 

REİS — Adalet Vekili. 
ADLİYE VERİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇütÇEK-

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, ar
kadaşlarımız aynen ve mütemadiyen terikdd, 
tefekkür, haber hürriyeti gibi cazip ve calibi 
nazarı dikkat mevzular üzerinde durmak sure
tiyle yarın çıkacak gazetelerde kendilerine 
takdir sütunları hazırlamak gayre tindedirler. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Siz de Zafer'de yer hazırlıyorsunuz. 

ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-
DAĞ (Devamla) — Diyorlar ki, yalan haberin 
panzehiri tekziptir. Bizim getirdiğimiz mad
dede sadece yalan haber neşri keyfiyeti, tecrim 
edilecek cezai bir müeyyide altına alınmış de
ğildir. öyle bir yalan haber olacaktır k i ; öyle 
yalan bir vesika olacaktır ki, o, evvelâ âmme
nin telâş ve heyecanını uyandırmış veya oraya 
sevk etmiş olsun. İşte o zaman suç tekevvün et-
İniş olacaktır. Sadece yalan haber, fakat âmme
nin heyecanını mucip bir haber değilse elbette 
tecrim edilecek değildir. O yalan haber ki, Dev
letin siyasi ve malî itibarını sarsacak mahiyet
te değilse, C. Müddeiumumisi harekete geçecek 
değildir. Evvelâ bu unsurları göz önünde ehem
miyetle tutmak lâzımdır. Maddenin ruh ve mâ
nası budur. Bu haberin yalan olduğu anlaşıl
dığı takdirde huzuru hâkime çıkarılacaktır. 

Sonra yine muhalefet arkadaşlarımızın or
taya attıkları politik bir şey vardır ki ; efen
dim, Cumhuriyet Müddeiumumileri, politik bir 
şahsiyet olan Adalet Vekilinin emri altındadır. 
Adalet Vekili onu tahrik eder, o da mahkeme
lere sevk eder ve mutlaka mahkemeler de va
tandaşı mahkûm eder gibi bir telâkki ikide bir 
burada bahis mevzuu edilmektedir. Bütün va
tandaşların müdafii olan Cumhuriyet Müddei
umumilerini burada küçük düşürecek ve endi
şeye sevkedecek şekilde bir telâkkinin arkadaş
larımızın zihninde yer bulmamasını bilhassa ri
ca ederim. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Savcılar emrinizdedir. 

ADALET VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-
DAĞ (Devamla) — Dün sizin zamanınızda ada
letin en kıymetli unsuru olan müddeiumumiler, 
hâkimler bugün de aynı yolda ve aynı hizmet-
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tedir. iktidarlar değiştikten sonra müddeiumu
mileri, hâkimleri töhmet alında bulundurmaya 
kimsenin hakkı yoktur ve olmaması lâzımgelir. 

Şimdi bu tâbir yeni bir tâbir değildir. 140 
ncı maddeyi lütfen dinleyiniz. 140 ncı madde 
1946 senesinde ve kendi iktidarları zamanında 
tadil edilmiştir. «Devletin hariçteki itibar ve 
nüfuzunu kırıcı şekilde devletin dahilî vaziyeti 
hakkında yabancı bir memlekette asılsız veya 
mübalâğalı veya maksadı mahsusa müsteniden 
havadis ve haberler neşreden ve millî menfaat
lere zarar veren her hangi bir vatandaşa 5 yıl
dan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ve
rilir» 

161 nci madde ise memleket dâhilinde ma
tuftur. 

Devlet itibarını zedeleyici yalan haberleri 
dâhilde neşredenler için de bu lâyihayı huzuru
nuza getirmiş bulunuyoruz. Türk Ceza Kanu
nunda bunlar ele alınmış, hükümlendirilmiş, 
kıymetlendirilmiş olan ifadelerdir. Binaenaleyh 
bu mevzu üzerinde daha fazla durmaya lüzum 
olmadığı kanaatindeyim. (Kâfi, kâfi sesleri). 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, ka
rarlısınız, titizsiniz, kanunu çabuk çıkartmak 
istiyorsunuz ama af buyurun, Adalet Bakanınız 
pot kırıyor. Bakan çıkıp burada, diyor ki ; ya
lan olması, halkı, âmmeyi evvelâ telâşa düşür
müş olması lâzımdır. Yani âmmeyi telâşa dü
şürmeden suç olmaz diyor ve bu hükmün mer'i 
Ceza Kanununda da mevcut olduğunu söyliyor 
ve siz de eski müddeiumumi olarak tasdik edi
yorsunuz. 

Adalet Bakanı kendi gerekçesini dahi oku
mamıştır, kasdı cürmi gerekçede yazılı.. Ge
rekçeyi lütfen bir de benim ağzımdan dinlesin
ler. 

Maddenin tatbiki için âmmenin telâş ve he
yecana düşmesi şart olmayıp, yalan neşir, bu 
mahiyeti haiz olması kâfidir, ya beyefendi. Ge
rekçeniz böyle söylüyor, siz başka türlü söylü
yorsunuz, 

REÎS — Kifayet takriri vardır okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Madde üzerinde müzakereler kâfidir. Reye 

vaz'mı rica ederim. 
Rize 

Osman Kavrakoğlu 
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1 Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir, maddenin reye vaz'edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

8 . I I I . 1954 
Başkanlığa 

Üçüncü maddenin müzakeresi kâfidir, mad
denin reye konulmasını teklif ederim. 

Erzurum 
Enver Karan 

REİS — Takrirler aynı mahiyettedirler. 
Yeterlik teklifini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Yeterlik kabul 
edilmiştir. 

Başka bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak arz eylediğim sebeplerden dolayı 

üçüncü maddede yazılı (vesikaları) kelimesin
den sonra (Kötü niyetle) kaydının ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Sinob 
S. Somuncuoğlu 

REÎS — Şimdi okunan Server Somuncuoğlu 
arkadaşımızın takrirlerine komisyon iştirak et
memektedir. 

Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun birinci ve üçün
cü maddelerinde yazılı cürümlerin tekerrürü ha
linde cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

REÎS — Osman Bölükbaşı. (Yok, sesleri). 
Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Tekerrür ceza 

hukukumuzda bir müessese olarak yer almış ve 
Ceza Kanunumuzun 81 ve mütaakıp maddele
rinde de hükme bağlanmış bulunmaktadır. Te
kerrürün şartları ve unsurları üzerinde durmı-
yacağım. Yalnız 4 ncü maddedeki tekerrürün 
izahı icabeder. Bu husustaki suçlardan dolayı 
bir katlı tekerrür hükmü vaz'edilmiştir, suçla
rın ikinci defa işlenmesi halinde cezalar bir 
katlı olarak verilir, hükmü bulunmaktadır. 81 
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nci maddede, tekerrür halinde, yani infaza baş- I 
landıktan veya infazdan sonra muayyen bir 
müddet içerisinde aynı mahiyette veya başka 
bir suç işlenirse altıda bire kadar, yahut altı
da birden üçte bire kadar cezalandırılır. Ka
nunun esas hükmü ve prensibi altıda bire, ya
hut üçte bire kadar artırılır, kaydı bulunmak
tadır. Burada ise üçte iki bir nispette artırıl
maktadır. Yani umumi hükümlerin esas pren
sibinden büyük bir farkla ayrılmaktadırlar. Bu, 
istisna değildir. Muhtelif kanunlarımızda ter-
tibedilen cezalarda artırma vardır. Bunu ka
bul etmek lâzımdır. Meselâ 5617 sayılı Hayvan 
Hırsızlığına mütedair bulunan Kanunun 11, 
12, 13 ncü maddeleri tekerrür halinde ceza
ları muayyen bir nispette artırmaktadır, hattâ 
bir misli artırmaktadır. Ama, hayvan hırsızlı
ğı gibi yüz kızartıcı bir suçla matbuat suçu
nu, yani fikir hürriyeti ile alâkalı olan bu 
maddeleri bir hizaya getirmek ve bir misli ar
tırmak ceza umumi prensiplerine ve Matbuat 
Kanununun umumi anlayışına uygun değildir. 

öyle medeni memleketler, demokratik mem
leketler vardır ki, basınla işlenen suçlar için 
tekerrür hükmü dahi kabul etmezler, öyle 
memleketler vardır ki, oralarda basın yoliyle 
işlenen suçlar fikirlerin hürriyetini, vatandaş 
hak ve hürriyetini teminat altına aldıkları için 
tekerrür hükümleri tatbik edilmez. Biz bura- | 
ya geliyoruz, basın yoliyle işlenen suçlardan 
dolayı bir misli tekerrür hükümlerini tatbik 
etmek istiyoruz. Bu, hukukun umumi pren
siplerine ve kanun tekniğine uygun değildir. 
Bunu, 81 nci maddeye, yani Ceza Kanunundaki 
umumi hükme muvazi olarak üçte bir veya 
altıda bir olarak umumi tekerrür hükümleri
ne göre ayarlıyalım. 

REÎS — Komisyon. (Vazgeçti, vazgeçti, 
sesleri). 

Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arz ettiğim sebeplerden dolayı dördüncü 

maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Sinoh Mebusu 
Server Somuncuoğlu 

REÎS — Dördüncü maddenin tasarıdan çı
karılması hakkındaki bu takriri oyunuza arz 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddedilmiştir. 

Dördüncü maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

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 Tahsil 
Usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanım hükümle
rine tevfikan tahsil ve infaz edilir ve tekerrüre 
de esas olamaz. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Sık sık huzuru
nuzu işgal ettiğim için özür dilerim. 

Beşinci madde, ceza hukukumuzun ve Ceza 
Kanunumuzun muhtelif umumi prensipleri ile 
alâkalıdır. Aziz arkadaşlarım, Basın Kanununun 
16 nci maddesine göre yazı yazan yani muharrir 
mesuldür. Yazı yazan kadar mesul müdür, yazı 
işleri müdürü de mesuldür. Bir suçtan dolayı 
iki şahıs mesul tutulmaktadır. Ceza Kanununun 
iştirak müessesesine ait hükümlerinde ise bir 
suçtan dolayı bir şahsı mesul etmek lâzımgelir. 
Zira ceza ve suçlarda kanunilik, müsavat ve şahsi
lik esasları, birinci plânda nazarı itibara alınma
sı lâzım gelen hususlardır. 

Basın Kanununun 16 nci maddesinde, bir 
suçtan dolayı iki şahsın mesuliyeti, basını kâfi 
derecede tahdit eden hükümlerdendir. İsviçre'de 
bir Basın Kanunu mevcut değildir. Ceza Kanu
nunun 27 ve mütaakıp maddelerinde yazı yazan 
mesuldür. Ancak vatana ihanet ve Devlet aley
hine 'işlenmiş olan suçlardan dolayı, yani pek is
tisnai hallerden dolayı mesul müdür, yazı yazan
la beraber mesuldür. Bunun dışında kalan di
ğer suçlardan dolayı tek başına yazı yazan me
suldür. Bizde ise yazı yazan mesuldür. Onunla 
hiçbir farkı olmaksızın aynen mesul müdür de 
mesuldür. Şimdi üçüncü bir şahsı daha meydana 
getiriyoruz, mevkute sahibini de mesul tutuyo
ruz. Bir suçtan dolayı üç kişinin mesuliyeti. 
Bunun hukuki mahiyeti ve mesnedi nedir? Bir 
suçun iştirak halindeki kanuni unsurları ya o 
suçun işlenmesinden veya işlenmesinden sonra 
tekevvün eder. Meselâ bir hırsızlık suçuna mu
ayyen şekilde iştirak etmiyen bir şahsı, onu gö-
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ren ve haber vermiyen bir şahsı o suçun işlen- I 
meşine mâni olmadı yahut haber vermedi diye 
mesul tutamayız. Bunun gibi yazıyı yazan mesul 
oluyor. Onu bilmeden yahut mâni olmadan ga
zetede neşreden mesul müdür de mesul oluyor. 
Bu yazının gazetesinde neşrine mâni olmadığı 
için mevkute sahibi de mesul oluyor. Peki bunun 
dışında, mevkutenin sahibi bulunan şahsın me
suliyetinin hukuki mahiyeti nasıl izah edilecek
tir? Bir suçtan dolayı üç kişinin mesuliyeti doğ
ru mudur? Aynı suçtan dolayı üç kişiyi mesul 
etmek, basın hürriyetini kökünden ve esasından 
tahdit değil de ne olabilir? Elbetteki basın hür
riyetini, tenkid imkânını böylelikle asgari hadde 
indirmek gayesi kendisini burada açıkça göster
miş bulunmaktadır. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında (ga
zete sahibinin mesuliyetinin inzibati mahiyette 
olduğu) ibaresi görülmektedir. Böylelikle Ceza 
Kanunumuzda suç mahiyetinde olarak bir de in
zibati tedbir gibi yeni bir müessese ortaya çık
mıştır. Dikkat buyurunuz, Ceza Hukukumuza 
yeni bir mefhum da getirmek istenmiş, fakat ko
misyon esbabı mucibesinde bâzı mülâhazalarla 
«inzibati mahiyet» tâbirini çıkarmış ama, ga
zete sahibinin mesuliyetini esas tutmuştur. Dün
yanın hiçbir yerinde ve hiçbir memleketin ba
sın veya Ceza Kanununda, bir suçtan dolayı üç 
kişinin mesuliyeti bahis mevzuu değildir. De
mokratik bir memlekette bu hatıra bile gelmez. 
İngiltere'de gazete sahibi mesuldür, bu mesuli
yet malî mesuliyettir. Tazminattır. Cezai mes
uliyet değildir. Eğer yazıyı yazanın malî mesu
liyeti cihetine gidilmez, yahut mesul müdürün 
malî tazminatından dolayı şahsın açmış olduğu 
dâva ile maddi yahut mânevi tazminat cihetine 
gidilmezse, mevkute sahibinin malî mesuliyeti
ne gidilir. Üç kişinin birden mesuliyeti de
mokratik dünyanın hiçbir yerinde yoktur, iki 
kişinin mesuliyetine nadir tesadüf edilir. Bu 
madde basın hürriyeti için sansürden ve gazete 
kapatmadan daha ağır ve daha vahimdir. 

RElS — Server Somuncuoğlu. 
CUMHURYlET HALK PARTİSİ GRUPU 

ADINA SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — 
Bu maddenin koyduğu müeyyidenin hangi isti
kamete müteveccih olduğunu umumi konuşma
ların arasında arz etmiştim. Şimdi tahmin edi
yorum ki, Hükümetle komisyon aynı fikirde 
değildir. Çünkü Hükümet bu hükmü bir inzı- j 
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bati ceza olarak ileri sürmektedir. Komisyon 
ise buna, bir suç ve müeyyidesine de, ceza de
mektedir. 

Şimdi evvelâ Hükümetin görüşü üzerinde du
ralım. Tedvin ettiğiniz bir Ceza Kanunudur, 
Basın Kanunu değildir. Binaenaleh bir inzibati 
müeyyide koymak istiyorsanız bunun yeri Ba
sın Kanunu olması lâzımgelir. Bunun Ceza Ka
nununda yeri yoktur. Basın Kânununun umumi 
prensipleri mahfuz tutulmak suretiyle, onu bir 
tarafa bırakıp çıkarmak istediğiniz hususi bir 
Ceza Kanununda bir hüküm koymak, tasarının 
prensibiyle uyuşmaz. O itibarla yerinde değildir, 
bu maddenin çıkarılması lâzımdır. 

Komisyon teklifine gelince; komisyon Ceza 
Kanununun umumi esaslarına göre suçu işliyen-
ler mevkute sahibi veya naşiri işlenen suçtan 
malûmat sahibi iseler müştereken, esasında hiç 
de böyle bir maddeye hacet bulunmaksızın ce-
zalandırılabileceğini kabul eder. O halde, bu 
takdirde maddeye ihtiyaç yoktur. Böyle bir suç 
işlendiği zaman mevkute sahibi veya naşiri bunu 
bilmiyecek veya memleket dışında bulunacak. 
Halbuki gazete burada neşriyat yapmaktadır. 
Basın Kanununun verdiği salâhiyetlerle bir ta
kım insanlar bu gazeteyi idare etmektedirler. 

Madde bu arada işlenecek bir suçtan dolayı 
haberi olmadığı halde naşiri ve mevkute sahi
bini, kasıt unsurunu bir tarafa atarak, tecziye 
etmektedir. Nereye kadar? 25 bin liradan 100 
bin liraya kadar ağır para cezası. Bu tazminat 
mıdır, hani keçi midir, koyun mudur, belli ol-
mıyan bir meblâğı ödemeye mecbur edilecektir. 
Yani arkadaşlar, mevkute sahipleriyle naşirlerin 
kafalarının üstünde Demoklesin kılıcı daima 
asılı bulunacaktır. Hükümetin elinde mevcut 
olmıyan bir sansürü bu defa mevkute sahibine 
veya naşire vereceksiniz. Eğer bu memlekette 
haberleşme ve havadis yayma hürriyetinin mev
cut olacağına inanıyorsanız bu kanundan bu 
maddenin çıkarılmasına muvafakat edersiniz. 
Çünkü bu şartlar altında bu hürriyetin korun
ması mümkün değildir. Bu sebeple bir takrir 
takdim ediyorum. Ağlebi ihtimal reddedilcektir 
ama kabulünü ve maddenin tasarıdan çıkarıl
masını rica ederim. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlarım, dikkat buyurulursa Hükü
met teklifiyle encümen maddesi arasında bir te-
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halüf vardır. Bu tehalüf neden olmuştur? Bunu i 
izah edeyim. 

Hükümet teklifinde bu şekilde inzibati ma
hiyette nakit ile tecziye edileceklerin mahke
meye davet edilip edilemiyeceği hakkında sara
hat olmadığı için bendeniz, bu şahsın mahkeme
ye davet olunarak kanuni yollara müracaat edip 
etmiyeceğinin tesbiti noktasından maddeye bir 
ilâve arz etmiştim. Adalet Vekili o vakit bu tek
lifimin kabulüne yanaşmadığı için komisyon 
maddeye bambaşka bir şekil verdi ve arz etti
ğim gibi, bu cezayi nakdî, mesul edilmesi iste
nen şahsı mahkemeye davet ve kanuni yollar
dan müracaat etmek işini sağladı. Ama benim 
noktai nazarıma, ki, Adliye Vekili de mutaba
kat halindedir, Adalet Komisyonunun tedvin et
tiği metin maksadın haricine çıkmıştır. Niçin 
çıkmıştır? Çünkü, dikkat buyurulursa görülür 
ki, gazete sahibi iştirak etmediği bir neşrinden 
dolayı esasen mesul değildir ve bunu Basın 
Kanunu halletmiştir. Amerika'da seyahatte olan 
bir gazetecinin Türkiye'deki gazetesinin yazı iş
lerini fiilen idare eden adamı var. Şu vaziyete 
göre yazı işleri müdürü eezaen musuldür, fakat, [ 
Amerika'da bulunan gazete sahibi eezaen me- I 
sul değildir. 

Şimdi adalet komisyonunun metninde, bu 
metin kabul edilirse, bundan bihaber olan ga
zete sahibinin eezaen mesul olması gibi ciddî 
bir netice doğuracaktır, bu da, netice itibariy
le, Basın Kanununun koyduğu esas hükmü olan 
neşre iştirak etmiyen ve suçlu olmıyan gazete 
sahibini suçlu mevkie düşürüyor ki, bu, doğru 
değildir. Adalet Komisyonu ekseriyeti bunun 
mahzurunu önlemek için bunun tekerrüre esas 
olmıyacağını maddeye ilâve etti, fakat bu kâ
fi değildir, çünkü bir suçun tekerrüre esas 
olmaması, suç olmak vasfını izale etmez. Su
çun birçok hukuki tesirleri vardır. Tekerrür 
esas kabul edilmese de ortada suç yine netice
leriyle baki kalır. Onun içindir ki, bu kanu
nun heyeti umumiyesi hakkında Adliye Veki
limiz noktai nazarını beyan ederken, biz Hü
kümet olarak yaptığımız teklifte ısrar ediyo
ruz. Şu şartla ki bu ceza ile mesul edilmek 
istenilen şahıs mahkemeye gelebilsin ve hüküm 
aleyhine kanun yollarına müracaat edebilsin, 
dedi. Yani bidayette benim komisyonda tek- | 
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lif ettiğim bu noktai nazarı kabul etmiş bulun
maktadır. 

ıŞimdi Heyeti Muhteremeye teklifimi tak
dim ediyorum. Hükümet teklifine ilâve etti
ğim kısım şudur: 

Sahip veya naşir bu 'nevi dâvaların duruşma
sında hazır bulunabilir veya kanuni vekilleri 
ile kendisini temsil ettirebilir. Verilecek hü
kümler aleyhine kanun yoluna müracaat hak
ları vardır. 

Binaenaleyh teklifime bilâhara Hükümet il
tihak etmiştir. Bu fıkranın ilâvesiyle, Hükü
metin teklifi ve kabulü veçhile kabulünü rica 
ediyorum. 

REİS — Hayri Tosunoğlu. 
HAYRI TOSUNOĞLU (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar, Hidayet Aydıner arkadaşım 
fikirlerini izah ettiler. Ben de aynı fikre iş
tirak ediyorum ve onun için fazla söz söylemek 
istemiyorum. Ancak Adliye Encümeninin ka
bul etmiş olduğu metin kabul buyurulacak 
olursa ileride iltibası mucip olacağını bir cüm
le ile izah etmek isterim. 

Bu kanunda yazılı cürümlerden dolayı suçlu 
hakkında tâyin olunacak ağır para cezasının 
beş mislinin naşirden de tahsiline hükmolunur. 
İkinci fıkradaki bu para cezası tâbiri ile ileri
de tatbikatta, naşirden alınması gereken para 
cezasının da ağır para cezası olarak vasıflan-
dırılması gibi bir iltibasın doğması mümkündür. 
Bu bakımdan Hükümetin teklifinin, Hidayet 
Aydıner arkadaşımızın ilâvesini istediği fık
ralarla birlikte kabulü yerinde olur. Ve bu 
da iltibası da ortadan kaldırır. 

İkinci nokta da, para cezasının tahsiline hü
küm vermede mahkemenin ne nam ile bu para
nın tahsiline karar vermesini açıklıyacak bir 
durum, encümenin kabul ettiği maddede mev
cut bulunmamaktadır. Halbuki Hükümetin tek
lifinde doğrudan doğruya bu para cezasının 
inzibati mahiyette bulunmuş olması açıklanmış 
bulunmaktadır ki, tekerrüre esas olamıyacağm-
dan Hükümetin teklifinin Hidayet Aydıner ar
kadaşımızın tadiliyle kabulü yerinde olur. Bu
nu rica ediyorum. 

REİS — 15 dakika celseye ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,49 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 20,00 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İhsan Gülez (Bolu) 

RplS — Celseyi açıyorum. 
Komisyon Başkanı Halil özyöriik. 
ADLİYE ENCÜMENİ REÎSİ HALİL ÖZ-

YÖRJÎK (izmir)' — Muhterem arkadaşlarım, 
5 ncüımaddede : 

«Bu kanunda yazılı cürümlerden ıdolayı tâ
yin ojlunaca'k ağır para cezasının 'beş mislinin 
ister hakiki, ister hükmi şahıs olsun mevkute 
sahibjnden veya cezaen mesul edilemiyen hal
lerde. i naşirden taıhsiliıne de mahkemece hükmo-
Junuriı» denilnıeiktedir. 

Bil-hükmün sebelhi sevlkı şudur : Gazete, sa
hibi #erde arkasından hareket etmektedir; or
tada İbir müddri mesul vardır, baldırı çıplak 
ıbir adamdır. Eveıt, mahkeme hükmünü verir, 
cezaen mesuldür der, fakat bunun malî mes
uliyetle hiçbir zaman muhatap olmasına imkân 
ydktujr. Neyini alacaksın o adamın? Ortada bu 
suçu $evk ve idare eden gazete sahibi durup 
duf urken ve bu vaziyet meydanda iken onu ce
zadan! tamamen vareste tutup müdiri mesule 
yüklenmeik keyfiyeti, Hükümetin esbabı muci
be lâyihasında, kezalilk komisyonun esbabı mu
cibe mazbatasında bunlar izah edilmiştir. 

IŞiı^ıdi teklif ediyorlar, diyorlar k i ; mahke
meye davet edilsin, kanun yollarına müracaata 
cevaz ı verilsin. Bunlar ızadt şeylerdir. iSelbebi 
ışu : Ağır para cezasiyle mahkûm .ediyorsun 
hunuJ öyle para cezasiyle mahkûm ertıtiğin 
İbir ajdaımı nasıl mahkemeye sevik etmezsin? 
Nasıl »kanuni yollara müracaat edemez olur? 
Onun için tafeiî bir haktır. İster ikonulsun, is
ter kcjnu'lmasın, mahkemeye daveti gayet tabiî
dir. 

ıSo^ra, Hükümetle anlaşamadığımız nokta; 
inzibati para cezası meselesidir. Teklifte (in
zibati İpara cezası olarak: > hülkmolunacağı yazılı 
idi. (jeza mevzuatımız içerisinde inzibati ceza 
diye bjir şey yoktur. İnzibati ceza, meslekî faa
liyetlerde bulunan memurlar, avukatlar için 

| sırf meslekî olan fiil ve hareketlerine karşı tat-
Ibilk olunacak, ihtardı, tevbihti, maaş kat ' ı 
idi, bu (kabil tamamen mahiyeti cezaiyesi foulun-
mıyan, âmme bakımından hiçbir alâkası olmı-

I yan fiillere münhasırdı. 
•Şimdi, ıburada gazetenin sahibinin mesuliye

ti, bu mesul müdürü veyahut yazı işleri mü
dürü, gazetenin başmakalesini yazan kimse
lerin, hüviyetleri malûm olsun veya olmasın, 
mesele orada değil, mesele bu şahsın gazeteyi 
perde arkasından idare etmesidir, işte kendi
sine bundan dolayı ceza tâyin edilmektir. 

(Verilecek ağır para cezası için usuli hü
kümlere ihtiyaç yoktur. Oraya avdet eıtmek za
ittir. Binaenaleyh bendeniz takririn 'reddini 
işitiyorum. 

[REİS — Köylü Partisi adına Gezmi Türk. 
TÜRKİYE KÖYLÜ PARTÎSİ ADINA CEZ-

Mt TÜRK (Seyhan) — Efendim, Sayın Adalet 
I Komisyonu Başkanı burada şimdi beyanda bu-

lunurken gazete mesul müdürlerinden bahsiyle 
«Baldırı çıplaklar» tâbirini kullandılar. 

HALÎL ÖZYÖRÜK (îzmir) — Parası olmı-
yan bir adam diye izah ettim. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Parası olmıyan 
bir adam için Türkçemizde pek munis, pek 
müşfik^ tâbirler vardır. Sayın Adalet Komisyo
nu BaşKanı, anadan öğrenme Türkçemizle (Bir 
şeyi olmıyan bir adamdır, varlığı olmıyan bir 
adamdır) diyebilirdiniz. 

HALÎL ÖZYÖRÜK (İzmir) — öyle tebdil 
ettim. 

REÎS — Mesele kalmamıştır, tebdil ettiler. 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Bu tarzda böy

le ithamlara giderseniz biz de ithamlara gideriz. 
Beyni kefenliler vardır, Cinci hocalar vardır. 

REİS — Hâmid Şevket înce. 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Efen

dim, Adalet Encümeninde olmama rağmen im-
J zamın üstüne söz hakkım mahfuzdur, kaydını 
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koydum. Bu münasebetle bir iki noktanın ay- ! 
dmlatılması lâzımgelmektedir. Beşinci madde- | 
de ağır para cezası olduğuna göre, bunun vasfı ] 
hapse muadil cezai bir mahiyet taşır. Bu itibar
la gazete sahibi maznun oluyor. Tazminatının 
mahiyeti tedibi ve cezai mahiyette oluyor. Bu iti
barla mahkemeye çağrılması lâzımgeliyor. Gazete
cinin maznun olma sebebini anlıyamadım. Bu ı 
hususta Encümen Başkanı veya mazbata mu
harriri tarafından izahat verilmesini rica edi
yorum. 

Gazete sahibi bir patrondur. Bütün müstah
demin onun emrindedir. İstediği gibi yazı yazdırır, 
çünkü emrindeki, maişetini temin ettiği memura 
istediği yazıyı yazdırabilir. Şu halde bugünkü 
Matbuat Kanununa göre mevkute sahibinin me
suliyeti cezaiyesi olmadığına göre gazete sahi
bini maznun mevkiine sokmaya doğru gidiyo
ruz ki, bunun ıslahı lâzımgelir kanaatindeyim. 

İkincisi; Atalay Beye cevap arz edeyim; ar
kadaşım dediler ki, dünyanın hiçbir yerinde ga
zete sahipleri mesuliyet almazlar. 

Bundan evvelki Matbuat Kanununun 27 nci 
maddesindeki hükmü okusalardı, hafızaları can- ı 
lanırdı. Her gazete veya mecmuanın neşriyatın
dan doğan mesuliyet, yazı işlerini fiilen idare 
eden zat ile bu gazete veya mecmua sahibine 
aitti?. 

Halbuki biz bu hükmü tadil etmekle, tam 
bir hürriyetle, diledikleri gibi demokrasi âdap 
ve erkânına uygun bir şekilde çalışmaları imkân
larını hazırlamış bulunduk. Bundan gazete sa
hiplerini beri kıldık. Topun ağzına, yazı yazan
la, neşriyatı fiilen idare edeni koyduk. 

Bundan evvelki 27 nci maddede bu sarahat 
mevcuttu, biz onu ilga ettik. Şu hale nazaran 
perde arkasında durup da mamelekin sahibi 
olan ve gazetenin hâkimi mutlakı bulunan, vâ
rise intikal edecek kadar mevrus mallar meya-
nmda bulunan bir gazete sahibini hiç değilse 
mesulünbilmal vaziyetinde bulundurmak, şu 
tarihten sonra yazılarını, neşriyatını fiilen ida
re eden adamları dâima kanunu bilen kimseler
den seçmesini temin etmektir. Bir gazeteci bi
lecek ki, bir mesul müdür tâyin edeceğim, mu
kadderatım ona bağlıdır. Kendisi 25 000 lira 
cezaya mahkûm olursa, aynı zamanda hapisha
neye giderse ben 12 500 lira vereceğim ve suç 
tekerrür ettiği takdirde ortada mamelek kal- j 
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mıyacak diye mesul müdürü gelen yazıları iti
na ile takibetmesi için gayet sıkı bir surette 
memleket hizmetine davet edecektir. Bu itibar
la bugün yürürlükte bulunan matbuat kanunu 
cephesinden mesuliyetini kabul etmediğimize 
göre mesulünbilmal vaziyetine sokmayı ben da
ha muvafık görmekteyim. Bendeniz encümende 
mâruzâtta bulundum. Fakat olmadı. Heyeti Ce-
lilenize arz etmeyi bir vazife telâkki ediyorum. 
Takdir sizindir, bunu düşünmeliyiz. Matbuat 
Kanununda yoktur. Burada bir mesuliyeti ce
zaiye ihdas ediyoruz, ama nakdîdir. 

Bendeniz malî mesuliyeti kabul ederim, fa
kat cezai mesuliyet hususuna iştirak edenlerden 
değilim. 

ADALET ENCÜMENİ ADINA MÜFİT 
ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlar, bu madde komisyonda müzakere edil
diği zaman uzun tartışmalar yapıldı. Bâzı ar
kadaşlar bu maddenin tayyını teklif ettiler, 
bâzı arkadaşlar da maddeye, kabili temyiz ol
duğu yolunda bir fıkra eklenmesini teklif etti
ler. Yapılan uzun konuşmalardan ve tartışma
lardan sonra komisyon ekseriyeti şu kanaate 
vardı, buradaki gazete sahibinin fiili ihmalidir, 
ihmalden mütevellit bir suçtur, yani neşriyatı 
murakabe etmemekten mütevellit bir ihmali 
hareketinden dolayı naşir de müşterek suçlu 
durumundadır. 

İkinci bir sebep de şudur : Hükümetten 
geldiği şekilde inzibati mahiyette olarak para 
cezasını kabul etmiş olsaydık kanun yoluna 
müracaat yolu kalmıyacaktı. Çünkü kendisi dâ
vanın taraflarından olmıyac aktır. 

Halbuki bu karar aleyhine Temyiz yoluna 
müracaat imkânının sağlanması icabeder. 

Eğer inzibati mahiyette kalsa idi, Hükü
metten geldiği gibi kalsa idi dâvanın tarafla
rından olmadığı için suçlu vaziyette bulunan 
gazete sahibi karar aleyhine yazıyı yazan aley
hine verilen hükümden dolayı 2 500 lira gibi 
ağır para cezasını, kabili temyiz olmamasın
dan dolayı ödemek mecburiyetinde kalacaktı. 
Komisyon ekseriyeti bu iki noktayı düşüne
rek maddeyi ağır para cezası şeklinde değiştir
mek suretiyle kabili temyiz olmak vasfını mad
deye ilâve etmiştir. Hem de gazete sahibine hü
küm lehine kanun yoluna gitmek imkânı sağ
lanmıştır. 

Bendeniz komisyon noktai nazarını arz 
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ediyorum. Bunun takdiri Yüksek Heyetinize 
aittir. 

FEKÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Malkemeye celp olunacak mı? 

MÜİPÎT ERKUYUMCU (Devamla) — Efen
dim, ağır para cezası olarak hüküm sevketti-
ğimize göre, bu yönden savcılıkça âmme dâ
vası ağılacak, gazete sahibi karar aleyhine ka
nun yollarına, Temyiz yoluna başvurmak im
kânım i bulacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Adalet Vekili. 
ADLÎYE VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKİ ÇlÇEK-

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; dün 
de arz ve izah ettiğim üzere, inzibati mahiyet
teki hf kmü şu sebeple getirmiştik : 

Bâzı gazetelerin sahibi Basın Kanununun 
16 ncı maddesi mucibince daima mesuliyetten 
berî idi. 1950 tarihinde demokratik bir zihni
yet ve ruhla, basma verdiğimiz büyük değer
le gazete sahibinin mesuliyeti cezaiyesi ortadan 
kalkmış bulunuyor. 

Deinin arkadaşım söyledi, belki arkadaşıma 
da bir cevap teşkil eder. 

27 nci madde mevkute sahibinin mesuliyeti 
cezaiyesini tesbit etmişti, fakat biz kabul bu
yurduğunuz Basın Kanunu ile bunu tamamen 
ortadan kaldırdık. Şimdi, biz Hükümet olarak 
bu sisteme sadık kalmakta devam etmek isti
yoruz. 

Eğer arkadaşlarımızın dediği gibi, ağır para 
cezasının beş misli miktarında bir ceza hükmedi
lecek olursa bu ceza, âmme cezası karekterinde 
bir cezîa olacaktır. Yani sahip maznun durumuna 
girecektir. Netice itibariyle ilga ettiğimiz, or
tadan kaldırdığımız bir sisteme avdet etmiş ola
cağız. Halbuki biz bu sisteme tekrar dönmek 
istemiyoruz. Ama sahip de keyfi olarak, dile
diği gibi hareket edemiyecektir. Çünkü bütün 
emrü irade sahipte tecelli etmektedir, sahip 
gazetelnin arkasındadır ve orada bir yazı işleri 
mesul i müdürü ve muharrir vardır. Muharrir 
yazacak, yazı işleri müdürü mevkuteye koya
cak. Yazı işleri müdürü küçük bir ücret kar
şılığı oraya yerleşmiş bulunmaktadır. O da bunu 
neşredecektir. Mesuliyet yazı işleri müdürüyle 
eğer "belli ise muharrire ait olacaktır. Halbuki 
bütün kudret ve kuvvet, emir ve irade sahipte
dir, sahip ise her türlü cezadan masun bulun

maktadır. Kabul ettiğimiz sistem budur. Fakat 
bakıyorsunuz ki, sahibin bir mesuliyete mâruz 
kalması, önleyici bir tedbir olmak bakımından, 
çok yerinde olacaktır. Tenkili mahiyette değil, 
cezai mahiyette değil, tamamen önleyici mahi
yette olmak üzere biz bu hükmü getirmiş bulu
nuyoruz. O müdebbir bir sahip olarak gerekli 
tedbirleri alçak, gazeteye yazı yazacak kimse
nin, bu gazeteyi sevkü idare eden şahsın ha
kikaten kanun hükmüne, hukuk prensiplerine 
uygun hareket etmelerini ve onun bunun şeref 
ve haysiyetiyle oynamaya müsaade etmemesi
ni temin için gerekli tedbirleri alması lüzumu, 
bu inzibati cezanın müeyyidesi altına alınmış 
bulunuyor. Bu itibarla inzibati mahiyetteki 
ceza, âmme karakterinde bir ceza olmıyacaktır. 
Tamamen inzibati mahiyette olacaktır. Teker
rüre esas olmıyacaktır. Bu suretle nevi şahsına 
münhasır, tamamen önleyici mahiyette bir ted
bir olacaktır. Biz bunun lüzum ve vücübuna ta
mamen kani bulunmaktayız. 

ADLÎYE ENCÜMENİ REÎSÎ HALÎL ÖZYÖ-
RÜK (îzmir) — Efendim, biraz evvelki mâru
zâtım arasında nasılsa bir sürcü lisan olarak 
gazete mesul müdürü için (Baldırı çıplak) de
miştim. Bundan kasdım parasız ve züğürt ol
duğunu belirtmektir, tashih ediyorum. İtizar 
ederim. 

Beşinci maddede, sözcü arkadaşıma ilâveten 
söylemek isterim ki, Komisyonda bu maddeyi 
konuştuğumuz zaman şu nokta üzerinde mu
tabakat hâsıl olmuştu. Bir tertip mahsulü ve 
gazetenin hususiyetinin icabı, sahibi ile mesul 
müdürü beraber hareket etmişlerdir. 

Verilen direktif dairesinde gazete siyasetin
de devam edecektir. Mesuliyet hem müdiri mes
ule hem sahibine racidir. Bu noktadan hareket 
ederek bu hükmü koymuş bulunuyoruz. Meseleyi 
bunun için izah ediyorum. 

REÎS — Server Somuncuoğlu. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 

GRUPU ADINA SERVER SOMUNCUOĞLU 
(Sinob) — Efendim, bendeniz hukuki müta
lâaya bir şey ilâve edecek değilim. Yalnız an
ladığıma göre hareket noktası şudur : Müdiri 
mesuller servet sahibi insanlar değildir. Gazete 
sahiplerini mesulünbilmal olarak bu işe soktu
ğumuz takdirde onlar da gereken tedbirleri ala
caktır. Ne yapacaklardır? Yani inandıkları in
sanları koyacaklardır. 
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Bu insanın ilerde nasıl bir hareket hattı ta- | 

kibedeceğini evvelden görmesine imkân yoktur. 
Bu bakımdan hakiki fikir ve kanaatini değiştir
mek için* de sebep yoktur. 

Tatbikat böyle olmıyacaktır. Gazetelere sa
hip olan şahıslar ve şirketler, matbaaları mü- | 
diri mesullere devredecekler ve yine siz büyük 
bir tazminat korkusu altında yaşayan mal sahip
leri bulunduramıyacaksmız ve bu suretle de ha
şiv ile uğraşacaksınız. 

RElS — Hidayet Aydıner. (Kâfi, kâfi ses
leri, reye, reye sesleri) 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Müsaa
de buyurun %fendim. Bu kadar aceleye lüzum 
yok. Ne telâş ediyorsunuz? 

Size şimdi bir misal arz edeyim. Efendim; 
Nadir Nadi arkadaşımız Cumhuriyet Gazetesini 
çıkarıyor, işi çıktı, faraza Amerika'ya gitti. 

Gazetede bir yazı çıktı. Bu yazıdan dolayı 
yazıyı yazan ve mesul müdür mahkûm oldular. 
Bu, kabili tasavvurdur. Böyle b'ir. kaza Nadir 
Nadi arkadaşımızın başına geldi faraza. Eğer ko
misyonun teklifi kabul edilecek olursa, Nadir 
Nadi Bey sicili adlîde suçlular meyanma dâhil 
olacak. Bu olamaz arkadaşlar. Doğru değildir. 
Çünki b'izim Matbuat Kanunumuz neşriyattan 
haberdar olmıyan gazete sahiplerini cezaen me
sul tutmamıştır. 

Arkadaşlar, Müfit Bey arkadaşımız, bu bir 
ihmal suçudur, ihmal olarak cezalandırılacaktır, 
buyurdular. Komisyon reisi kendilerini bu nok
tada teyidetmedi. Bilâkis tahtie etti. ihmal 
suçlarında kasıt yoktur. Ama kasdolunan ihmal
dir, Misalimizde Nadir Nadi Bey Amerika'ya 
giderken neşriyat müdürüne elinden geldiği ka
dar talimat verdi. Buna rağmen maddeye uyan 
hâdise cereyan etti. O halde bu bir inzibati ce
zadır. Gazeteciler, avukatlar gibi baroya tâbi 
olsaydı Baro 100 liraya kadar cezayi nakdi veri
yor. Gazetecilerin avukatlar gibi bağlanmaları 
mecburi bir meslek teşekkülü olsaydı gazetecilere 
de Baro mensupları gibi o teşekkül ceza vere
cekti. Aradaki fark burada bir meslek teşekkülü 
olmadığı için inzibati cezanın mahkemece tâyi
ninden ibarettir. Hükümetin teklifi de, benim 
arzım veçhile, bunu inzibati olarak kabul etmiş
tir. Eğer benim ve Hükümetin teklifi veçhile bu
nu inzibati bir ceza olarak kabul etmezsek, biz
zat Basın kanunu ile suç addetmediğimiz bir ha- | 

L954 C : 3 
le gazete sahibini ithal edip memlekette suçlu
ların adedini çoğalmaktan başka bir şey yapma
yız. Halil Bey üstadımız gazeteciler perde arka
sında oynuyor buyurdular. Gazetecinin suça iş
tiraki mevzuubahis ise bizzat mesul olur. Avru
pa'da da, Amerika'da gezen gazete sahibinin 
neşriyattan haberi yoktur. Gazetesinin başına 
bıraktığı adamın o suçu işlemesine asla razı de
ğildir. Fakat ne yapsın, mecburen onu iş başına 
koymuştur.Onun yaptığı suçtan dolayı gazete 
sahibini de suçlular meyanma ithal etmemiz doğ
ru değildir. Aradaki fark çok mühimdir. Ben 
bunun ehemmiyetini dikkat nazarınıza arz edi
yorum. Binaenaleyh Matbuat Kanununda parti
mize ve kendi umdemize göre neşriyata iştiraki 
olmıyan gazete sahibinin suçlu olmaması husu
sunda koyduğumuz prensibi burada ihlâl etmi-
yelim. Adliye Vekâletinin teklifi ve yine Vekâ
letin benim teklifime iltihak etmiş olduğu veç
hile inzibati ceza 'için mesul edilmek istenilen 
şahsın kanuni yollara müracaat hakkının kabu
lünün tasrihi suretiyle yaptığım tadille ikmal 
edilecek metnin kabulünü rica ediyorum. Aksi 
halde kendi prensibimizi kendimiz yıkmış olu
ruz. Bu itibarla bu, inzibati ceza mahiyetinde 
kalmalıdır. Teklifimin kabulünü rica ederim. 

RElS — Takrirler vardır, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Gazete sahibinin veya naşirinin suç hakkın

da malûmatı ve muvafakati varsa zaten Ceza 
Kanununun 64 ve 65 nci maddelerinin hükmü 
iktizasmca iştirakten dolayı mesuldür. 

Malûmatı ve muvafakati yoksa suçu da ol
mamak lâzımdır. Her iki halde de madde bir ha
şivdir. 5 nci maddenin tasıarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Sinob Mebusu 
Server Somuncuoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Müzakeresi yapılan bu kanunun 5 nci mad

desinde Hükümet teklifindeki vuzuh bakımın
dan encümenin değil, Hükümet teklifinin reye 
konulmasını arz ve teklif 'ederim. 

Kastamonu Mebusu 
H. Tosunoğlu 

Reisliğe 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril-
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meşini arz ve teklif ederim, 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydıner 

Madde 5. — Bu kanunda yazılı cürümler
den dolayı mahkûmiyet halinde tâyin oluna
cak ağır para cezasının beş misli, inzibati ma
hiyette olmak üzere, ister hakiki, ister hükmi 
şahıs j olsun mevkute sahibinden veya cezaen 
mesul edilemiyen hallerde naşirden de mahke
mece tahsiline hükmolunur. 

Sahip veya naşir bu nevi dâvaların duruşma
sında! hazır bulunabileceği gibi kanuni vekille-
riyle de kendilerini temsil ettirebilirler ve 
verilecek hüküm aleyhine kanun yolİanna mü
racaat hakları vardır. 

Bu para cezası, âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun hükümle
rine tevfikan tahsilen infaz olunur. 

Reisliğe 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini ' 

rica ederim: 
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 ve
ya cegaen mesul edılmiyen hallerde naşirin taz
mini mahiyette olmak üzere 6183 numaralı Ka-
nun mjucibinc'e tahsil olunur. 

Ankara Mebusu 
Hâmid Şevket İnce 

REÎS — Efendim, Somuncuoğlu'nun tekli
fine komisyon iştirak etmiyor. Takriri oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir: reddolunmuştur. 

ikinci takrir, Hükümetin .5 nci maddesinin i 
oya arzını teklif 'etmektedir. Buna da komisyon 
iştirak etmemektedir. . , 

CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Reis Bey, salonda kaç kişi var? Bu vaziyette-
böyle mühim teklifleri nasıl reye koyuyosunuz? 

RE^S — Takririn dikkate alınıp alınmama-' 
sini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et- : 
miyenler... Takrir reddolunmuştur. * 

Hidayet Aydıner'in şu okunan takririne ko- • 
misyon i iştirak ediyor mu? Müsaadenizle bir 
kere daha okuyalım. : 

(Konya Mebusu Hidâyet Aydrner-'in - İtikti- M 
ri tekrar okundu.) | 
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| REİS —Komisyon iştirak etmemektedir, ; 
I Takririn nazarı itibara alınıp alınmaînası-
I nı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
I miyenler... reddedilmiştir. '••••„. 
I (Ankara Mebusu Hâmid Şeviket înce'nin 
I takrir 'tekrar okundu.) 
I REÎS — Encümen iştirak ediyor mu? 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — J ş -

I tırak etmiyoruz. 
I REÎS — Komisyon iştirak etmemektedir, ' 
I Nazarı dikkate alınıp alınmamasını öyuıra- .' 
I za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenfer... 
I Tereddüt hâsıl olmuştur. 
I Hâmid Şevket Ince'nin takriri tazmin ma-
I 'niyetindedir. Komisyon iştirak etmemiştir. Dik-

Ikate alanlar lütfen ayağa kalksınlar... Kabul' 
I etmiyenler ayağa kalksınlar... Reddedilmiştir. 
I Beşinci maddeyi aynen oyunuza arz ediyo

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

MADDE 6. — Birinci ve üçüncü maddelerde 
yazılı cürümlerin radyo ile işlenmesi veya nak
ledilmesi haillerinde. bu kanun hükümleri tat
bik edilir. 

Fesuliyet, faille birlikte vazifeli memura 
terettübeder. 

Bu maddenin tatbikatında Memurin.. Muha-
kematı hakkındaki Kanunu muvakkat ek ve ta
dilleri hükümleri cereyan etmez. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI. (Kırşehir) — Ekseri-
yet yolbtur, yoklama.yapılmasını istiyoruz, Tü
zük gereğince beş arkadaş talebediyoruz, yok
lama yapılsın. 

RElS — Efendim, burada mıütaaddit tat
bikat yapıldı, Osman Bey* bilhassa siz. hatırla
yacaksınız, Meclisin açıldığı . zaman. İçtüzük 
hükümleri gereğince ekseriyet olup olmadığı 
hususunda tereddüt varsa beş kişi ayağa kalk-
maık suretiyle veya yazı ile müracaat suretiyle 
yoklama yapılması ıtalebedilir ve yoklama, ya-
prlır. Rica «derim, müzakereye devam "edi
yoruz. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon).— 
Usul hakkında. 

RElS — Buyurun. 
CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlar, -ben burada mevcut olan 
lankadaşları saydım, iki arkadaşımdan da rica 
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ettim, onlar da saydılar, (Dışardakiler sesleri). 
Dışarda üç, dört kişi var. (Nereden biliyorsu
nuz, kontrol ımemuru musunuz? sesleri).. 

Sayın arkadaşlar, matbuat hürriyeti gibi 
mühim bir kanunun müzakeresi ile meşgul ol
maktayız. Milletvekilleri arkadaşlarımız dev
re sonu olması münasebetiyle... 

BAKÎ ÖKDEM (Aydın) — Sizden kaç kişi 
var? 

GEMAL REŞÎR EYÜBOĞLU (Devamla) — 
Sizden bizden diye bahsetmiyorum. Şimdi sa
londa 88 kişi var. içtima salonu dışındaki ar
kadaşlarımızın adedi d« beş onu geçmiyor. 

Binaenaleyh Tüzüğümüzün emretmiş oldu
ğu çoğunluk yoktur, bu bir. 

İkincisi; sayın Başkana hatırlatırım. Tea
mülün tatbikatını yanlış hatırlıyorlar. Düne 
kadar mütaaddit hâdiselerle teessüs etmiş taa-
müller vardır. Hangi hal ve zamanda olursa 
olsun oylama sırası hariç, beş milletvekili aya
ğa kalkar yoklama yapılmasını isterse yokla
ma yapılır. 

tSayın Başkanın, Riyasette bulunduğu za
manlarda mütaaddit tatbikatı vardır. Artık 
bu bedahat karşısında hiç olmazsa biraz hür
met etsinler. Yarına kadar müsaade ederlerse 
kendilerine en az beş altı misalini getiririm. 
Taamül teessüs etmiştir, çok rica ederim yok
lama yapsınlar. 

REÎS -^ Füruzan Tekil, usul hakkında. 
FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) — Efendim, 

Tatbikatta yer bulan bir keyfiyettir. Meclis 
açıldığı vakit ekseriyete bakılır. Müzakereler 
esnasında 5 kişinin ayağa kalkıp, ekseriyet yok, 
demesi uygun değiştir. Ancak oylama sırasında 
böyle bir talep vâki olabilir. Şu anda ovlama 
sırasında değiliz. Müzakereye devam edilebilir. 
(Sağdan gürültüler). 

REİS — Müsaade buyurun. 
Osman Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlar, 6 ncı madde büyük bir tehli
ke arz etmektedir. Radyoda çalışan memurlar 
için de, radyoda konuşacak olan için de büyük 
bir tehlike arz etmektedir. Bu maddeden ne 
anlaşıldığını Hükümetin ve komisyonun açık
laması lâzımdır. Maddede deniliyor ki, bu nevi 
suçları işliyenlerle, birlikte memur da mesuldür. 

Tasavvur buyurunuz, seçim zamanı konuş-
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mak için radyoya gidiyorsunuz, memur karşını
za çıktı, ne söyliyeceksiniz dedi, sizin işliyece-
ğiniz bir suçtan ben de mesulüm, kendimi kur
tarmak isterim. Mesuliyet kendisine de terettüb-
edeceği için tunu istemek memurun hakkıdır. 
Yazdınız verdiniz, memur okudu, kendi görü
şüne göre bu metinde bir suç unsuru gördüğü
nü kabul ediniz, bu ihtilâfı kim halledecek, na
sıl radyoda konuşulabilecek? Bu vaziyette rad
yoda seçim esnasında konuşmak imkânsız bir 
hale gelebilir. Eğer radyoda konuşmayı imkân
sız hale getirmek kasdı takibedilmiyorsa bu 
maddeye başka bir şekil vermelidir. Biraz evvel 
dediler ki; perde arkasından yazı işleri müdü
rünü idare eden gazetenin sahibidir. İstediğini 
yazdırıyor, dediler. Bundan dolayıdır ki, yazı 
işleri müdürünün mahkûm olduğu para cezası
nın beş mislini gazete sahibinden almak lâzım
dır, dediler. Memur da Hükümetin emrindedir. 
Ekmeğine Hükümet hâkimdir. Memur bakanın, 
başvekilin nutkunu sansür edemez. Hem rad
yoda konuşmak bakımından seçim zamanında 
mahzurludur ve memurun Devlet karşısındaki 
durumu bakımından mahzurludur. Buna bir hal 
çaresi bulmalıdır. Hiç olmazsa demeli ki; seçim 
zamanında yapılan konuşmalarda memur me
sul değildir, demeli. Radyoda konuşan kimse 
kendisi mesul olsun. Aksi takdirde konuşmak 
imkânı kalmaz. Basın Kanununda bir cevap 
hakkı vardır. Bu cevap hakkını kullanarak bir 
kimsenin gönderdiği metinde suç unsuru oldu
ğunu gazete iddia ederse onu halledecek hâkim 
vardır, böyle bir yol gösterilmiştir. Burada 
böyle bir yol gösterilmeden âdeta bir sansür ih
das edilmiş, memuru kendi keyfî anlayışına gö
re konuşmada suç unsuru vardır, diyerek vatan
daşı seçimlerde konuşturmazsa serbest seçimle
rin mânası kalır mı? Anayasamızın bir madde
si vardır : Basın yayımdan evvel kontrole tâbi 
değildir der. Sansüre tâbi değildir, der. Bu 
madde ise sansürün daniskasını ihdas etmekte
dir. 

ADALET KOMİSYONU M. M. MÜFİT ER-
KUYTJMCU (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
lar, görüyoruz ki, muhalefete mensup arkadaş
larımız daha ziyade memurun mesuliyeti bah
sinde durmaktadırlar. Komisyon olarak görüş
tük. Hükümetle de mutabık kaldık ve «Mesuli
yet," faille birlikte vazifeli memura terettüb-
eder» fıkrasının tayyını muvafık gördük. (Sol-
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dan bravo sesleri) Bu suretle maddenin diğer 
kısımlarının müzakeresini teklif ediyoruz. (An
laşılmadı sesleri). 

Müsaade buyurun, tekrar edeyim : 
6 ncı madde şudur : Birinci ve üçüncü mad

delerde yazılı cürümlerin radyo ile işlenmesi 
veya nakledilmesi hallerinde bu kanun hüküm
leri tatbik edilir. 

(Mesuliyet, faille birlikte vazifeli memura te-
rettübeder.) îşte bu ikinci fıkrayı tayyediyo
ruz. Eğer bu fıkranın tayyı kabul edilirse; «Bu 
maddenin tatbikatında Memurin Muhakematı 
hakkındaki Kanunun muvakkat ek ve tadilleri 
hükümleri cereyan etmez» fıkrasına da lüzum 
kalmıyor. Onun da maddeden çıkarılması lâzım
dır. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar; 
Adalet Komisyonu bu hükmü geri almakla da
hi mesuliyeti vicdaniyesini ve tarihîyesini ifna 
edemez. 

Dünyanın en medeni, en yeni hükmü diye 
bir ucubei hilkat olarak da orijinal, orijinal ke
limesi-de uygun değil, bir hükmünü Hükümet 
getirmiş, Adalet Komisyonu da bunu teşdidet-
miştir. 

Bu hüküm Anayasaya aykırıdır. Fakat bu
günkü zihniyetle Hükümet ve Adalet Komisyo
nu çıkıp diyebilir ki, Türkiye'de Anayasa ted
vin edildiği zaman radyo yoktu, binaenaleyh 
radyo ile yapılacak yayın ve söz hürriyeti, bi
zim Anayasamızda yoktur, ondan dolayı bu 
Anayasaya aykırı olamaz diyebilirdi ve böyle 
diyebileceklerini de tahmin ettiğimiz için biz, 
bu, Anayasaya aykırıdır diye ayrıca takrir ver
medik. 

Bu, radyonun dünya tekniğine girip taam-
mümimden sonra çıkmış bütün anayasaların 
saygı gösterdikleri insan Hakları Beyanname
sinin ruhunu teşkil eden esaslardan biri olan 
hakkın kısıtlanmaması ve tazyik, tehdit altına 
alınmasıdır, icra organı tarafından getirilen 
bu hükmü de teşriî bir Meclis olarak Hüküme
tin eMne vermek doğru değildir. Biz mâruzât
ta bulunacağız. «Vur fakat dinle» dedikleri gi
bi, dinleyin, fakat sonra vurun. Mâruzâtta bu
lunmaya daima mecburuz. Bir yandan sıra ge
liyor, Anglo - Sakson demokrasilerinden bahse
diyorsunuz, onu örnek alalım diyorsunuz. Han
gi Aaglo - Sakson demokrasisinde böyle bir 
radyo sansürü, örneği vardır? Hükümet ge-
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i rekçesi bütün Avrupa muteberat ve müktese-

batından bahis olarak geliyor. Radyonun ge
rekçesine geldi mi bir esaslı beyanda bulun
muyor. Çünkü haksız şeyi müdafaa etmek çok 
güçtür. Bu maddede : 

«Birinci ve üçüncü maddelerde yazılı cü
rümlerin radyo ile işlenmesi veya nakledilme
si hallerinde bu kanun hükümleri tatbik edi
lir.» denilmektedir. Buna Birleşmiş Milletler 
hukukundan veya Garpli demokrasiler huku
kundan bir mesnet getiremiyorlar. Bunda 
Adalet Komisyonu kraldan ziyade kral taraf
tarı oluyor ve Hükümet tasarısından daha ile
ri giderek radyoyu sansüre tâbi tutmak için 
bâzı beyanları, indî beyanları ele alıyor. 

Yeni anayasalar, hususi kanunların hiçbiri, 
Batılı demokrasilerle takviye edilmemiş beyan
la... buna da bâzı arkadaşlar itiraz etmişler, 
fakat onlar da dinlenmemiş ve Bay Halil öz-
yörük, Bay Müfit Erkuyumcu, Bay Vacid Ase-
na, Bay Osman Talât Iltekin, Bay Nail Geveci, 
Bay Enver Karan... 

REİS — Cezmi Bey bunlar mazbatada var
dır, yazılıdır. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Bay H. Tok-
demir, Bay Ahilya Moshos, Bay Turgut, Bay 
özsoy, Bay ökeren, Bay önal ve Bay Ecevit 
muvafık iki tane söz hakkı mahfuz, iki tane 
de sarih muhalif var, bu tasarı mazbatasıdır. 

Demek ki, Adalet Komisyonunun 13 üyesi, 
dünya hukuk nizamı karşısında çıkmış yeni 
Anayasa hükmü tedvin etmek iddiasında ve 
Meclisiniz şu anda Türk Anayasasının ana ru
hunda mevcut olan bir hükmü değiştiren yeni 
bir hüküm getirmek vaziyetindedir. Yahut 
millî Anayasamızda mevcut olmıyan bir hük
mü yeniden tesis etmek iddiasındadır. Ve bu
nu Sayın Başkanın yoklamaya dahi lüzum gör
mediği bir ekseriyetle bu Anayasa hükmünü 
yemden tesis veya bir Anayasa hükmüne kar
şı hüküm çıkarmakla meşgulsünüz. Durumu
nuz şu anda sarahatle ve katiyetle bundan 
ibarettir. Bu kanunla, buraya kadar olan hü
kümlerde, yine hukuk tekniğine, hukuk esas
larına uydurmaya çalıştığınız yeni hükümler 
getirdiniz ama burada da cezaları çok şiddetli, 
çok ağır koydunuz. Fakat yine Adalet vasıta-
siyle yaptınız ama burada iş idareye intikal 

I etmektedir. Bundan evvelki maddeler hakkın-
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da iyi kötü hâkimlerin vicdani ve takdir hak
kı bir teminat olarak mevcuttur. Bu maddede... 

REİS — 6 ncı madde üzerinde olduğunuzu 
unutmayınız. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Mukayese için 
efendim, burada adlî teminat, hâkimin vicdan 
ve takdir teminatı yoktur. Doğrudan doğruya 
ücretli, nasıl ücretli? Muvakkat ücretli veya 
daimî ücretli veya memur statüsününe dâhil bir 
vatandaş tarafından... (Geri alındı sesleri), (O 
kalktı sesleri). 

REÎS — Cezmi Bey 6 ncı maddenin 2 nci, 3 
ncü fıkralarını komisyon geri almış, kaldırıl
mıştır. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Efendim, o hal
de siz benim söylediklerimi anlamıyorsunuz. Ba
kın okuvayım : «Birinci ve üçüncü maddelerde 
yazılı cürümlerin radyo ile işlenmesi veya nak
ledilmesi hallerinde bu kanun hükümleri tatbik 
edilir.» Nasıl-tatbik edilir?... Müddeiumumi ça
ğırır, dinleyiciler haber verirler, ihbar ederler. 
O zaman bu kanun hükümleri tatbik edilir. 

(îyi ya mahkemede sesleri). 
Efendim, idari sansürü kaldırdınız, memur 

sansürünü kaldırdınız, fakat yeni bir anayasa 
hükmü tedvin etmektesiniz; radyo ile yarnla/n 
neşriyatı, . siyasi partilerin nesri vatını hükü
metin memuru olan savcıların adlî kontrolü al
tına koymaktasınız. (Gürültüler). Yukarda ba
sında bir şey söyliyebilirsiniz, cevap hakkınız. 
müdafaa hakkınız, mukabele hakkınız var. Ama 
radyo böyle değil. Radyoda tek taraflı söyliye-
ceksiniz. Hükümet tarafından yapılan propa
gandalar var, burada söylendi. Hükümet rad
yoyu hüsnü istimal etmemektedir. Senelerdir 
bütçe kanunları geçerken söyleniyor, senelerce 
sözlü sorularla söyleniyor. Radyoyu hüsnü is
timal etmiyen bir Hükümetin eline yeniden bir 
de bu hakkı veriyorsunuz. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Hangi 
hakkı veriyoruz? 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Anlayışımızda 
fark var. Siz matbuat ile radyoyu aynı görü
yorsunuz. Bendeniz matbuat ile radyoyu aynı 
görmüyorum. Ben radyoyu matbuattan daha 
hususi bir yayın vasıtasi olarak görüyorum. 
Radyo Kanununun tahdidini, takyidini, tazyi
kini, Matbuat Kanunundan daha üstün görüyo-
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I rum, matbuattan ziyade Hükümetin sui istimali 

radyoda daha çok olur. 
Radyoda Hükümetin suiistimaline karşı kon

trolü yoktur. Diğerlerinde daha fazladır. 
RÎFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Anlıyamı-

yoruz efendim. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) - - Anlıyamıyorsa-
mz ben ne yapayım? Siz takdir edemiyorsanız. 
Ben ne yapayım? 

Radyo yeni, teknik bir vasıtadır, büyük 
ehemmiyeti vardır, kıymeti, teknik tesiri özel
liği matbuatmkinden daha çok üstün ve tesirli 
bir vasıtadır. Bunu siz anlamıyorsanız, takdir 
edemiyorsanız, Hükümetiniz çok iyi anlıyor, 
takdir ediyor, Hükümetiniz onun içindir ki, • bu 
tesirli silâhı Millet Meclisi aleyhine, partiler 
aleyhine kullanıyor. 

REÎS — Altıncı madde üzerinde konuşun. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Radyo neşri
yatı üzerinde konuşuyorum Beyefendi. 

Matbuatı otomatik olarak müddeiumumiler 
tarafından takibettirmek başka şeydir. Radyo
yu otomatik olarak neşriyatı, hem de 4 senede 
bir defa partilere pek mahdut dakika ve saat
lere ımunhasır olan neşriyatı savcılara takibet
tirmek başka şeydir. Seçim propagandasının 
nispeten serbest olduğu bu memlekette 'bu şe
kilde otomatik olarak müddeiumumilere takib-
ettinmek başka bir mâna ifade etmektedir. O 
başkalık öteki maddelere nazaran daha ağırdır, 
cemiyet hayatımız için ağırdır, millet hayatı
mız için ağırdır, partilerin hayatı için ağırdır. 
tktidarda kim olursa olsun iktidar lâyemut de
ğildir, iktidar lâyetegayyer değildir. Yarın 
10 sene, 15 sene, 6 sene sonra, belki 2 ay son-

. ra iktidar değişir. O da, Büyük Millet Mecli
sinde çıkmış bir kanundur der, tatbik eder ve 
ben korkuyorum bir hamle daha geri gideriz. 

Siz bunu yeniden tesis ediyorsunuz, ilk te
mel taşını siz atıyorsunuz. Görüyorum ki eski
den çıkmış birçok kanunlardan şikâyetçisiniz, 
şikâyetçiyiz, 'onların tadil edilımesini istiyorsu
nuz, istiyoruz, fakat kökleri çok derinlere git-
'tiği için, çok kötü teamüller haline geldiği için 
ve tatbikatı genişlediği için bugün söküp ata
mıyorsunuz, tadil edemiyorsunuz. Fakat, ikide 
bir bu kanunların tatbikatından şikâyet edi
yoruz. 
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Arkadaşlar, şimdi siz aynı hatayı işlemeyi-

miz. Türk içtimai hayatıma, Türk hukuk ta
rihine yeni bir tesis getiriyorsunuz. Bu Anaya- I 
samızda olmıyan-, yeni, memleketimiz için yeni 
bir hükmü tesis edenken Garp devletlerinin hiç-
ıbirisd ile mukayese edemezsiniz. Bunu, ancak 
ve ancak, bendenizin tetkik edebildiğim Ar
navutluk Cumhuriyetinin koyduğu kayıtlarla 
mukayese edebilirsiniz. Tiran Radyosu böyle 
çalışmaktadır. Siz 1954 te Ankara Radyosunu 
da böyle çalıştıracakseınız. Biz bunun ehemmi
yetini büyük görüyoruz. Sizin için vebalini bü
yük görüyoruz. Tarihe karşı manen mesul ola
caksınız. Bu yeni tesisi getirirken biz bugün 
çıkıp nasıl diyorsak bu Anayasa tedvin edildi
ği tarihteki muasır Anayasalarla müşterek hu
kuk prensiplerini ihtiva etmiyor diyorsak, bu 
kanuna daha ağır söylenecektir. (Konuşmalar 
üzerine.) 

Efendim; saatle mukayyetsiniz. Hayatlar J 
da günler ve saatlerle mukayyettir. (Meclisle
rin hayatı öyle olduğu gibi insanların da öyle. 
Cemiyetler bakidir. Meclislerin kubbesinde hoş 
bir ses bırakmak lâzım olduğu gibi, vatandaş
ların semasında da hoş bir sayha .bırakmak lâ
zımdır. Nihayet gök kubbe altından giderken 
de hoş bir hâtıra ve iz bırakmak lâzımdır. Ah
rete inan&m müminler için bu şarttır. Cemi
yetim bekasına inanan vatandaşlar için bu esas
tır. Meclislerin dışında da hayat olduğunu 
unutmıyalım. 

RjElS — Cezmi Bey, her suale cevap vermek 
lâzımgelmez. Mevzu üzerinde konuşunuz. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Türk Milleti
min olgunluğuna inandığını iddia eden bir parti 
iktidarımın böyle bir tasarı getirmesi ve onu 
Ekseriyet Grupu adına tedvin etmesi ve bunu 
da haklı göstermesi imkânsızdır. Evvelâ Türk 
Milletinin olgunluğuna inanmak -lâzımdır. Türk 
Milletimi her hangi bir partinin ıdlâl edemiye-
ceğini, radyo ile aldatamıyacağmı, yalan söy
lense de Türk Milletinin yalanla hakikati, kâ
tiple; hakikiyi, şibih münhardfle müstatil şekil
lerini fark edecek kadar farik ve mümeyyiz ol
duğuna itimadediniz. Seçmenlerinizin ve sizi 
buraya gönderenlerim hiç değilse sizin kadar 
kötü ile iyiyi, yalanla doğruyu fark edeceğin
den amin ola.rak radyolardan korkmaymız. Söz- I 
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leri, fikirleri, tenkidleri reddetmeye kalkışma* 
yınız. 

Allah cümlemizi ıslah etsin, memleketimizi 
de iflah etsin. (Soldan seni de etsin sesleri). 
(Sağdan alkışlar, soldan gürültüler). 

RElS — Müsaade buyurun Cezmi Bey. (Sö
zünü geri alsın sesleri) 

Riyaset tedbirini alacaktır. Cezmi Bey, ya
nımda Divanda bulunan arkadaşlardan öğrendi
ğime göre - iyi işitmedim - Allah hepinizi ıslah 
etsin demek suretiyle Meclise nevama haka
reti tazammun eden söz söylemiş bulunuyorsu
nuz. (Soldan, gürültüler) 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — izah edeyim, mü
saade buyurun. 

REİS — Müsaade buyurun. Daha söz verme
dim ki. 

Bunu geriye almanız lâzım. Bu sözü haka
reti tazammun eder mahiyette buluyoruz. Bu
nun hakkında bir şey söyliyecekseniz buyurun. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Efendim, belki 
çoğunuz gençtir, bilemez. (Salah) ve (felah) 
kelimeleri vardır, (ıslah) ve (iflah) kelimeleri 
vardır. 

. NAMIK GEDİK (Aydın) — Bırak bu ağız
ları. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 
NAMIK GEDlK (Aydın) — Genciz ama ne 

demek istediğini anlıyoruz. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Bunun hakaret 

neresinde efendim?. .(Soldan şiddetli gürültüler, 
sağdan alkışlar). 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Eyüb-
oğlu neyi alkışlıyorsun?. 

REİS — Muhittin Bey müsaade buyurun. 
Riyaset vazifesini elbette yapacaktır. 

Cezmi Türk, Meclisin Heyeti Umumiyesine 
karşı hakareti tazammun eden sözler söyledi. 
Bunun içtüzükte yeri şudur : Yüksek Meclis 
karar verdiği takdirde kendisi bir birleşimden 
üç birleşime kadar Meclisten çıkarılır. (Üç bir
leşim sesleri) 

MUHİTTİN ÖZKEPELt (Samsun) — Usul 
hakkında söz rica ediyorum. 

REİS — Müsaade buyurun. Bu sözler Mecli
sin Heyeti Umumiyesine tevcih edilmiş bulun-
duğu cihetle, Riyaset bu hali şiddet sebebi te-
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İâkki ettiği için üç birleşim Meclisten uzaklaş
ması hususunu oylarınıza arz etmektedir. Üç 
birleşim Meclisten uzaklaştırılmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
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bul edilmiştir. 

Yarın sabah saat 10 da toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21,10 
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