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5. •— Zonguldak Mebusu Edibe Sayar'-

1. — SABIK Z 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Ege bölge
sinde 7, 18 Mart ve 8 Nisan 1955 tarihlerinde 
vukua gelen don hâdisesinde bağların ve tütün 
fidelerinin ne nispette zarar gördüğüne, müs-
tahsıla yardım hususunda ne gibi tedbirler alın
dığına dair sualine, Ziraat Vekili eevap ver-
di. 

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi ölüme 
sebebiyet vermekten hükümlü Ayşe Kaçmaz'-
m &f talebi hakkında bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine dair Adliye Encümeni maz
batası, kabul olundu. 

Devlet Demiryolları Hareket Dairesi Vuku
at Şubesi Müdürü iken re'sen emekliye sevk 
edilmiş olan Ferit Anraç hakkında Arzuhal En
cümeninin 1955/350 numaralı kararma dair 
mazbata kabul edildi. 

İzmir Mebusu Halûk ökeren ve Kayseri Me
busu İbrahim Kirazoğlu'nun, Noter Kanununun 
5928 sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi
nin kaldırılmasına ve 4782 sayılı Kanunla de
ğiştirilmiş olan 71 nci maddesi ile 4166 sayılı 
Kanunla değiştirilen 73 ncü maddesinin tadili
ne dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası, kabul edildi. 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 273 
neü maddesi hükmünün, askerî mahkemelerden 
verilen ve umumî ceza evlerinde infazı gere
ken eezalara da şâmil olup olmadığı hususunun 
tefsirine mahal olmadığına dair Adliye Encü
meni mazbatası, dikkate alman takrir üzerine 
Encümene iade olundu. 

Orman Araştırma mevzuunda Türkiye'ye 
Teknik Yardım temini hususunda Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gı
da ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan (10) 

Sayfa 
in, Basın Kanununun 33 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (2/123) 484:502 

(İT HULÂSASI 

numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasının birinci müzakeresi, bitirildi. 

Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, îran, 
Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiye 
hükümetleri için Orman Siyaseti Eğitimi temin 
eden bir merkezin teşkili suretiyle, teknik yar
dım yapılması gayesiyle Birleşmiş Milletler Gı
da ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkije Cumhuriye
ti Hükümeti arasında imzalanan 10 numaralı Ek 
Anlaşmanın onanması hakkındaki kanun lâyi
hası, talep üzerine Ziraat Encümenine verildi. 

19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de akdolu-
nan «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile on eki
ne ve «Halen işgal Altındaki Memleketler veya 
Topraklara mütedair Protokola» iltihakımıza, 

Altmış Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para 
Basılması hakkındaki 5015 sayılı Kaunun birin
ci maddsinin tadiline, 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması Âkid Taraflarından bâzıları ile Japonya 
arasındaki Ticari Münasebetleri Düzenliyen 
Beyannemenin tasdikine, 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına dair Kanun tekli
finin birinci müzakeresi ikmal edildi. 

Basın Kanununun 33 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin birinci 
maddesi üzerinde de bir müddet görüşüldükten 
sonra 

27 . IV. 1955 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere înikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Samsun Mebusu Bolu Mebusu Kayseri Mebusu 

T. îleri /, Gülez t. Kirazoğlu 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğüne ait Bü-

yükdere Kibrit Fabrikası civarındaki arazinin 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasına devri için mez
kûr Umum Müdürlüğe salâhiyet verilmesi hak
kında kanun lâyihası (1/245) (Gümrük ve İnhi
sarlar ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Millî Kütüphane Kuruluşu hakkındaki 
5632 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/246) 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

3. — 16 Şubat 1952 - tarihli Türkiye - Batı 
Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek 
21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle ekleri mek
tupların tasdikine dair kanun lâyihası (1/247) 
(Hariciye ve Ticaret encümenlerine) 

4. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 23 Şu
bat 1955 tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının tasdikine dair kanun lâyihası 
(1/248) (Hariciye ve Ticaret encümenlerine) 

Teklifler 
5. — Çorum Mebusu Sedat Baran'm, Türki

ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 
nci maddesinin Ç bendinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/128) (Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

6. — Denizli Mebusu A. Hamdi Sancar ve 
39 arkadaşının, Belediye Kanununun 23 ncü 
ve ek birinci maddeleriyle 6437 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/129) (Dahiliye Encümenine)-

7. — Kastamonu Mebusu Ali Muzaffer Tan-

över'in, Bina Vergisi Kanununun 2413 sayılı 
Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesinin 7 numa
ralı fıkrasının tadiline ve bu kanuna muvak
kat bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/130) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
8. — Takip ve tahsiline mahal veya imkân 

görülemiyen 438 516,67 liranın terkini ve 
3 271,40 liranın affı hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/195) (Bütçe Encümenine) 

9. — Türk Tütün Limitet Şirketinin 1950 
yılı bilançosu ile Denetçi raporunun gönderil
diğine dair Vaşvekâlet tezkeresi (3/196) (Di
vanı Muhasebat Encümenine) 

Mazbatalar 
10. — Erzurum eski Mebusu Fehmi Çoban-

oğlu'nun, Arzuhal Encümeninin 1 . XI . 1952 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 4088 sayılı 
Kararin Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/13) 
(Ruznameye) 

11. — Ankara Andlaşması Daimî Sekreter
liği Memurlarının Diplomatik Statüsüne Mü
tedair Protokolün Tasdikine dair kanun lâyi
hası ve Hariciye Encümeni mazbatası (1/206) 
(Ruznameye) 

12. — 6 Haziran 1947 tarihinde Lâ Haye'-
de kurulan «Milletlerarası Beratlar Enstitüsü» 
ne iltihakımız hakkında kanun lâyihası ve Ha
riciye ve İktisat encümenleri mazbataları (1/175) 
(Ruznameye) 



B Î R İ N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Tevfik İleri 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), İhsan Gülez (Bolu) 

3. YOKLAMA 

RElS — Yoklama yapacağız efendim. 
(İsparta mebusluklarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. —Denizli Mebusu A. Hamdi Sancar ve 
Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt'un, Bele
diye Kanununun 23 ncü ve ek birinci maddele
riyle 6437 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifini görüşmek 
üzere bir muvakkat encümen teşkili hakkında 
takriri (2/129) (4/123) 

Yüksek Riyasete 
Belediye meclisleri seçimi ile vilâyet umumi 

meclisleri seçiminin bir günde yapılması gaye
siyle teklif etmiş bulunduğumuz kanunun, alâ
kalı Dahiliye ve Adliye encümenlerinde müsta-
killen müzakeresi zamana mütevakkıf olacak
tır. 

Diğer taraftan mer'i kanun hükümleri gere

ğince seçim faaliyetinin Mayıs başında başla
ması iktiza etmekte bulunduğundan mevzuun 
bu sebeple müstaceliyeti nazara alınarak Dahi
lî Nizamnamenin 25 nci maddesi uyarınca adı 
geçen iki encümenden seçilecek beşer azadan 
müteşekkil muvakkat bir-encümen teşkiline ka
rar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

27 . P7 . 1955 
Denizli Erzurum 

A. Hamdi Sancar Abdülkadir Eryurt 

REÎS — Efendim takriri dinlediniz. Dahili
ye ve Adliye encümenlerinden seçilecek beşer 
kişiden mürekkep muvakkat bir encümen teşki
li teklif edilmektedir. Bu teklifi reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SUAL 

1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, po
lis ve jandarma karakollariyle zabıta âmir ve 
memurları yetiştiren okulların sayısına, yabancı 
memleketlere tahsile gönderilen zabıta memurla
rından ne kadarının meslekte çalıştığına, zabıta
nın tevhidi için ne gibi hazırlıklar yapıldığına, 
polis radyosu ile polis ve jandarma telsiz istas
yonlarının faaliyetine dair sualine Dahiliye Ve
kili Namık Gedik'in şifahi cevabı (6/82) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıya dercolunan suallerin sayın Dahiliye 

Vekili tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına tavassutunuzu saygı ile arz ve rica ederim. 

Elâzığ Mebusu 
Selâhattin Toker 

1. Halen polis ve jandarma kuvvetlerimizin 
işgalinde bulunan karakol ve merkez adedi ne
dir? Kaçında kira ile oturulmaktadır ve her yıl 
ne kadar icar bedeli ödenmektedir? Bu binala
rın, hizmetin ifasına, personelin çalışmasına ve 
istirahatine elverişli olma derecesi nedir? Bun
ların ıslahı için ne gibi tedbirlerin alınması dü
şünülmektedir f 
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2. Halen zabıta âmir ve memurlarını yetiş

tirmek için ne kadar okul faaliyettedir? 
Her yıl ne kadar âmir ve memur yetiştiril

mektedir? Şimdiye kadar yabancı memleketlere 
ne kadar zabıta mensubu tetkika ye tahsile gön
derilmiştir ? 

Halen bunlardan ne kadarı meslekte çalış
maktadır? Meslekin inkişafı için öğretim mües
seselerinde ve meslekte ne gibi ıslahat tedbirle
ri alınması düşünülmektedir. 

3. Zabıta mensupları için intibak kanunu 
ne zaman çıkartılacaktır? 

4. Easyonel mesaiye zabıtanın kavuşturul
ması ve zabıtanın tevhidi için ne gibi çalışma ve 
hazırlık mevcutur? 

5. Polis radyosu ile polis ve jandarma telsiz 
istasyonlarının inkişaf ve ıslahı için ne tedbirler 
alınmaktadır? Ve halen fâal ne kadar telsiz ve 
radyo istasyonu mevcuttur? 

6. Tahsilli vatandaşların zabıta hizmetine 
gelmelerini temin için ne gibi tedbirlerin alınıl-
ması düşünülmektedir? 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Polis ve jandarma karakollariyle zabı
ta âmir ve memurları yetiştiren okulların sayı
sına, yabancı memleketlere tahsile gönderilen 
zabıta memurlarından ne kadarının meslekte 
çalıştığına, zabıtanın tevhidi için ne gibi hazır
lıklar yapıldığına, polis radyosiyle, polis ve 
jandarma telsiz istasyonlarının faaliyetine dair 
Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker arkadaşım ta
rafından verilen şifahi sual takririne cevapları
mı madde sır asiyle arz ediyorum: 

1. Halen polis kuvvetlerimizin barındığı 
659 karakol ve merkez binası vardır. Bunlar
dan 193 ü kira ile tutulmuştur. Bu binaların 
icarı için her yıl 420 bin lira ödenmektedir. 

Bu binalar mehmaemken ihtiyacı karşıla
maktadır. Bu durumun ıslahı için her sene 
15 - 20 karakol binası inşa edilmek üzere bir 
program dâhilinde çalışılmaktadır. 

Jandarma kuvvetlerinin ise vilâyet ve kaza 
kumandanlıklariyle çeşitli karakolları dâhil ha
len barınmakta oldukları bina adedi 3129 dur. 
Bunlardan 559 u kira ile tutulmuştur ve sene
de 194 404 lira icar bedeli ödenmektedir. 

Kira ile tutulan binalar umumiyetle ahşap 
ve kerpiçtir. Her sene bir program dâhilinde 25 
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karakol binası yapılmak suretiyle mevcut du-*. 
rumun ıslahına çalışılmaktadır. 

2. Halen polis âmir ve memurlarını ye
tiştirmek maksadiyle Ankara Polis Enstitüsü 
ve İstanbul Polis Okulu faaliyettedir. 

Polis Enstitüsünün lise mezunlarına mahsus 
ve iki senelik tahsil veren yüksek kısmından 
1943 yılından 1954 ders senesi sonuna kadar 
561 memur mezun olmuştur. Bu yıl 51 memur 
okumaktadır. Yüksek kısımdan her yıl 37 - 87 
memur mezun olmaktadır. 

Yine Polis Enstitüsünün kadroda hizmet et
mekte bulunan memurların dokuz aylık bir 
tahsil devresini mütaakıp komiser muavini ol
malarını temin eden meslekî orta tahsil bölü
münden 1937 yılından 1954 yılma kadar 1024 
memur mezun olmuştur. Halen bu bölümde 271 
memur okumaktadır. Orta kısımda her yıl va
sati 100 memur mezun olmaktadır. 

Polis memuru yetiştirmek üzere tedris müd
deti en çok dokuz ay olan Ankara Polis Ensti
tüsü ilk kısmından 1946 yılından 1954 yılı so
nuna kadar 1124 polis memur ve stajyeri me
zun olmuştur. Bu kısma her sene en az 63 ve en 
çok 322 memur devam etmiştir. 

Ankara Polis Enstitüsünün ayrıca iki se
nelik başkomiser bulunan memurların dokuz 
aylık bir tedris devresinden sonra emniyet âmi
ri olmak üzere yetiştirilmelerini sağlıyan mesle
kî yüksek tahsil kısmına 1937 yılından 1954 yı
lı sonuna kadar 305 başkomiser devam etmiştir. 

Polis memur ve stajyerlerinin meslekî ilk 
tahsilini veren İstanbul Polis Okulunda 1944 
yılından 1954 yılı sonuna kadar 2733 memur 
okumuştur. Bu duruma göre bu okula her sene 
en az 136 en çok 327 memur devam etmiştir. 

Şimdiye kadar yabancı memleketlere 36 em
niyet mensubu gönderilmiştir. Bunlardan halen 
20 si meslekte çalışmaktadır. 

Meslekin inkişafı için öğretim müessesele
rinde ve meslekte günün şartlarına ve medeni 
âlemin bu mevzudaki yeniliklerinin takibiyle 
kendi bünyemize uygun olanlarını ele alacak 
tedbirlerle ileriye götürücü faaliyetler üzerin
de daimî bir çalışma halindeyiz. Ve meslekteki 
tekâmül normal seyrini takibetmektedir. 

Jandarmaya gelince : 
Jandarma subaylariyle astsubaylarının ve 

jandarma erlerinin yetiştirilmesi için Jandarma 
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Subay ve Astsubay Okulu ile beş yerde Er 
Okul alayları mevcuttur. 

Jandarma Subay Okulu bir senelik, Astsu
bay Okulu üç senelik tahsile, Er Okul alayları 
ise altı aylık bir müddete tâbidir. Burada yeti
şen erler ayrıca vilâyet merkezlerinde dört ay
lık meslekî talim ve terbiyeye tâbi tutulurlar. 

Bu okullarda 1950 yılından 1955 yılma ka
dar 101 subay, 693 astsubay ve 437 uzatmalı 
onbaşı yetiştirilmiştir. 

Şimdiye kadar dört subay yabancı memle
ketlere gönderilmiştir. 

Jandarma meslekinin inkişafı için, jandarma 
subaylarının idari, adlî ve askerî bilgilerini ar
tırmak maksadiyle 6459 sayılı Kanun gereğince. 
Ankara Jandarma Subay Okulunda senede üç 
devre olmak üzere subay tekâmül kursları açıl
ması temin olunmuş ve ilk kurs açılmıştır. Ast
subay ve uzatmalı erat için de aynı şekilde kurs
lar açılmaktadır. Ayrıca telli ve telsiz muhabere, 
ordu donatım, levazım, sıhhiye, dağıcılık, gerillâ 
gibi özel eğitim istiyen konularda yetiştirilmek 
üzere ordu kurslarına subay, astsubay, ve erat 
gönderilmektedir. 

3. Diğer devlet memurları gibi zabıta men
suplarının durumu da hazırlık safhasında bulu
nan personel kanunu lâyihasında geniş mikyasta 
mütalâa edilmektedir. 

4. Zabıtada rasyonel mesainin tatbiki, perso
nel ve maddi imkânlarla mukayyet bir keyfiyet
tir. 

Zabıtanın tevhidi hususundaki çalışmalarımız 
devam etmektedir. Bu çalışmanın ilk merhalesi 
olarak umumi ve hususi zabıtayı birleştirecek 
teklifler vekâletlerarası bir komisyonda halen mü
zakere mevzuu olmaktadır. 

5. Poliste faal olarak dört yerde 16 sı sabit 
ve 50 tanesi seyyar radyo telefon tesisatı vardır. 
Şehirlerarası 28 telsiz istasyonu tesis edilmiştir. 
1955 yılında mevcut istasyonlara 10 şehirlerarası 
telsiz istasyonu ilâvesi ve şehir için radyo telefon 
tesislerinin tevsii için gerekli hazırlıklara başlan
mıştır. 

Jandarmanın halen faaliyet halinde 16 telsiz 
istasyonu mevcuttur. 1955 yılında 11 istasyon da 
açılacaktır. 

6. Tahsilli vatandaşların zabıta hizmetlerine 
gelmelerini temin için alınması düşünülen tedbir
ler şunlardır : Zabıta hizmetinin mahiyeti ve 
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bu husustaki mevzuat emniyet mensuplarını de
vamlı şekilde vazife başında bulundurmayı ge
rektirdiğinden normal mesaiyi aşan bu müddet 
için emniyet mensuplarının fazla mesai ücreti 
namı altında ek bir ödenek ile terfihleri düşü
nülmüş ve hazırlanan kanun lâyihası Başvekâ
lete sunulmuştur. Diğer taraftan emniyet mü
dürlüğü kadrolarının tadil ve ıslahı hakkında 
hazırlanmış olan kanun lâyihasiyle meslekin da
ha cazip bir hale getirilmesi derpiş edilmiştir. 

Ayrıca tahsilli vatandaşların jandarma hizme
tine gelmeleri için uzatmalı kanun lâyihası ha
zırlanmakta, mükellef erattan beş sınıflı ilko
kul mezunlarının jandarmaya alınması için de 
Erat Muameleleri Talimatnamesine yeniden hü
kümler ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

EElS — Selâhattin Toker. 
SELÂHATTÎN TOKEÛR (Elâzığ) — Muhte

rem arkadaşlar; Türk cemiyetinin iç emniye
tini temin etmek ve Türk Devletinin müesses iç 
nizamını muhafaza eylemek vazifesi silâhlı bir 
kuvvet olan umumi zabıtaya yani polis ve jan
darma kuvvetlerimize verilmiştir. 

Bu kuvvetleri emrinde bulunduran ve lü
zumu halinde hususi zabıta ile ordu birlikle
rinden de istifadeye yetkili bulunan Dahiliye 
Vekili de memleketin umumi emniyet ve asa
yiş işlerinden sorumlu tutulmuştur. Bu sebep
le devletin ilk önce gelen ve ana hizmeti olan 
emniyet hizmetini; cemiyetin nizam ve intiza
mını bozacaklara karşı oldukça ağır mesai ve 
mesuliyet şartları altında geceli gündüzlü mu
vaffakiyetle ifa eden umumi zabıtamızın çe
şitli meseleleri üzerinde şimdiye kadar yapıl
mış tenkid ve temennilerden ilham alarak ye
niden durmanın ve bu konuda ciddî tetkikler 
yapmanın lüzumuna kaani olduğum için Sa
yın Dahiliye Vekilinden vekâlet, olarak bu ko
nuda ne gibi hazırlık ve çalışmalar yapmakta 
olduğunu bu sözlü sorumla öğrenmek istemiş
tim. 

Muhterem Dahiliye Vekilinin verdiği izahat 
bu lüzumun vekâletçe de takdir edilerek zabı
tamızın ıslaha ve inkişafa muhtaç çeşitli saha
larına teşhis konduğunu ve tedbirlerinin aran
dığını göstermektedir. Bundan dolayı memle
ket ve millet hesabına gurur duymamak ve bu 
çalışmalarla iftihar etmemek mümkün değildir. 

Devlet işlerimizin temel taşı olan zabıta 
teşkilâtında şiddetle ve çoktan beklenen bu re-
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formu, başladığı yeni tetkiklerle ve buna isti- ! 
naden yapılacak ileri tekliflerle tahakkuk «t- | 
tireceğine inandığım Sayın Dahiliye Vekiline I 
ve bu mesaisini kıymetlendirecek olan arka
daşlarına, Büyük Meclisin de hissiyatına ter- ı 
cuman olduğuma inanarak candan teşekkür 
ederim. I 

Biz şahsan Sayın Vekilden, çalışma tempo
sunu hızlandırmasını, ileri ve yeni hamleleri 
ihtiva edecek olan tekliflerini geniş meslekî ve 
ilmî anketlerle de değerlendirerek bir an önce 
Yüksek Meclise getirmesini temenni ederek 
bu konudaki düşüncelerimizi Sayın Vekilin ça
lışmalarında faydalı olur aanaciyle Muhterem 
Heyetin yüksek alâkasına arz edeceğiz. 

1. Zabıta meslekinin ruhu teşkilât, işleyişi
nin temeli disiplindir. Bu temeli maddi ve mâ
nevi unsurlariyle kuvvetli tutmadıkça ceîmiyet, 
değil bizatihi emniyet mesleki dahi emniyet
te olamaz. Çak şerefli zabıta hizmetini' gizli ve 
sinsi kuvvetlere karşı hayatlarını tehlikeye ko
yarak büyük bir feragat duygusu ve vazife aş
kı içinde ifa edegelmekte olan cesur Türk za
bıtasının içinde bulunduğu ağır şartları tahfif 
etmek maddi ve mânevi noksanlıklarını izale 
eylemek suretiyle cemiyetin emniyetini hu
zur ve rahatını takviye eylemek zaruridir. Za
bıta teşkilâtı bir bütün olarak bu yönden ele 
alınmak icabeder. Teşkilât, bir hizmetin ifası 
için lüzumlu vasıtaları ve lüzumlu personeli bir 
araya getirmekle ve bunlar arasında fiilî ve 
hukuki bağı tesis eylemekle vücut bulur. Zabı
ta hizmetini emin ve muntazam ifa edebilmek 
için de lüzumlu modern vasıtaları ve yetişmiş 
personeli bir araya getirmek ve demokratik bir 
idarenin ileri mevzuatyile bunları en iyi şekil
de birbirleriyle vazife ve mesuliyet bağlariyle 
bağlamak lâzımdır. Şimdi bu tarifin unsurla
rını göz önünde tutarak suallerimin hedefini I 
teker teker izah edeceğim 1 

A) Zabıtanın merkez ve karakolları : I 
Zabıtanın içinde devamlı olarak vazife gör- I 

düğü merkez ve karakollar emniyet hizmeti 
için çok mühim binalardır, Çünkü bu binalar I 
içinde görülen hizmet 9 da başlayıp 5 te biten I 
hizmet değildir. Karakollar gece gündüz va
tandaşa açık tutulan yerlerdir. Bu sebeple her I 
bina karakol olamıyacağı gibi her yerde de ka- I 
rakol açılamaz. Bu şartlar sebebiyle kiralı ka- I 
rakol hizmetin mahiyeti icabı kabili müdafa 1 
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değildir. Ayrıca bugün mer'i mevzuata göre ka
rakol içinde en az bir amirlik odası, bir âmi
rin yatak odası, polislerin yatak odası, polis
lerin içtimai için hol, kalem odası, yemek oda
sı, mütalâa salonu, istirahat salonu, nazaret ha
ne, mahzen, telefon santral odası, at veya mo
torlu vasıtalar için müsait yer hela ve banyo
su bulunan bir binadır. Bunlar hizmetin hakkiyle 
ifasına ve ömrünü orada geçirecek personelin 
şevkle çalışmasına tesir eden unsurlardır, mev
cut karakolların büyük bir kısmı bu vasıflar
dan mahrumdur. Karakollarımızı bu sebepler
le cibali karakolu olmakta devam etmekten 
süratle kurtarmak lâzımdır. Vatandaş, yaban
cı, memleket idaresi hakkında ilk fikri kara
kol binasından içindeki möblesinden ve kendi
ne tatbik edilen karakol muamelesinden almak
tadır. Karakolların maddi durumu ve mânevi 
havası demokrasinin mihengidir. Karakolları
mız vatandaşlarımızın çağrıldıkları zaman git
meye mecbur oldukları yerlerdir. Buraların 
her bakımdan mükemmeliyeti vatandaşı huzu
ra kavuşturur. Bu sebeple şehir ve kasabaların 
harita ve imâr plânları yapılırken emniyet ma< 
kamlarının tesbit edecekleri yerler karakol ve 
merkez bina yerleri için ayrılmasını ve bunlar 
üzerine tesbit edilecek büyük ve küçük tipler
de modern karakolların kısa zamanda inşasını 
temin edecek salâhiyet ve ödenek kanunları 
bir an önce Meclise getirilmelidir. 

B) Zabıta mensuplarının yetiştirilmesi : 
Zabıta teşkilâtının ikinci unsuru personeldir, 
Gerek zabıta âmiri ve gerekse zabıta me

muru olarak yetiştireceğimiz kimseleri bidaye-
ten mesleke alırken üstün vasıflı kimseler, ara
sından seçmek ve kuvvetli meslek mekteplerin
de ve hususiyle kurulması uygun olacak Devlet 
zabıta akademisinde umumi ve meslekî formas
yonlarım vermek, tatbikatta tecrübe edip vazi
fesinde muvaffak olanlardan ihtisas için zabıta 
mensuplarını yurt dışına göndermek lüzumu 
aşikârdır. Meslekin inkişafı için iyi mekteplere 
ve mekteplerin üstün vasıfla zabıta mensupları 
yetiştirmeleri içinde yetiştirilmiş öğretmenlere 
şiddetle ihtiyaç vardır, öğretmenlerin Türkiye 
ve Avrupa zabıta çalışmalarını ve tatbikatları
nı bilmelerine, inkişaflarını takibetmelerine im
kân verilmelidir. Nazari ve amelî bilgilerin hiz
metin ve kadronun ihtiyacına cevap verecek şe
kilde tedrisine imkân verecek polis okul ve ens-
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titüsünün ders programları yeniden tanzim 
edilmelidir. Okullarda ve kadroda zabıtanın is
tifade edeceği büyük kriminalistik lâboratuvar-
ları kurulmalıdır. Mezunlarını okullar devam
lı kitap, mecmua, gazete neşriyatiyle besleme
lidir. Çıkan kanunları mühim polis vakalarını, 
dünya polis havadislerini meslekdaşlara munta
zaman izah ve tahlil edecek bir zabıta neşriyat 
dairesi kurulmalıdır. Bu daire bir yandan da 
vatandaşlar için öğretici yayınlar yapmalıdır. 
Vatandaşın lise ve daha yukarı tahsilde olanla
rı subay ve aşağı tahsilde olanları gedikli., ça
vuş, onbaşı veya er olarak askerî bir eğitime 
tâbi tutuldukları gibi mekteplerde de bir kısım 
öğrencilere askerî bilgiler verilmekte ve küçük 
yaştan vatandaşın bir askerî formasyonla ye
tişmesi sağlanmaktadır. Bu eğitim sebebiyledir 
ki dış savunmayı milletlerce ve pek başarılı yap
maktayız. İç savunma için de tesbit edilecek 
demokratik kaideler çerçevesi dâhilinde halk 
için bir eğitim ve öğretim sistemi kurulması za
mirdir. Polis çocuk kulüpleriyle polis tiyatro 
ve temsilleriyle radyo neşriyatiyle yabancı dev
letler polis ve halk münasebetini o kadar tatlı 
ve ahenkli hale koymuştur ki bu yerlerde bu se
beple halk seve seve polisin hakiki yardımcısı 
olmaktadır. Bu yol demokratik idarelerde tutu
lacak jen doğru yoldur. Bu yola bir an evvel 
girmek için yukarda izah ettiğim tedbirler üze
rinde esaslı çalışmalar yapamk lâzımdır. 

C) Zabıtanın intibak kanunu çıkartılma
lıdır : 

Zabıta cemiyetin asayişini, âmme, şahıs ta
sarruf emniyetini ve mesken masuniyetini ko
ruyan, halkın ırz, can, ve malını muhafaza ve 
âmmenin istirahatını temin eden silâhlı bir kuv
vettir.. Nizam ve intizam içinde devam eden ce
miyetin bu düzenini suç dediğimiz hâdiseler 
bozmaktadır. Suçların ne zaman ve nerede işle
neceği daha evvelden bilinmediği için zabıta 
sanki her zaman ve her yerde suç işlenecekmiş 
gibi devamlı olarak vazife başında bulunur. 

Zabıta pasif ve aktif durumiyle suçların vu
kuuna, devamına mâni olur, mâni olamadığı hâ
diselerin vaka mahalinde acele tedbirlerini ala
rak faillerini yakalayıp adaletin pençesine tes
lim eder. Zabıta hizmetinin mahiyetinden gelen 
bu ağır ve yorucu çalışma tarzı ayrıca çok sı
kı idari ye inzibati, meslekî ceza müeyyidesi al
tına konmuştur. Ne idari ne de adli ve mes-

ı lekî bir cezaya ve takibata mâruz kalmadan öm-
I rünü evinde ailesi ve çocuklariyle değil kara-
I kolda ve vazife başında geçiren fedakâr zabıta 
I mensuplarından binlercesinin terfi müddetleri

ni vaktile doldurmasına üstün başarı ve takdir 
sicilleri almasına rağmen on sene on beş sene bir 
rütbe ve bir maaşta kaldıkları, terfi edemedik
leri bir hakikattir. Bir intibak Kanuniyle za-

I bıta mensuplarının da geçmiş durumlarını ıslah 
etmek hem vicdanlarımıza rahatlık vermek nem
de adaleti tesis eylemek bakımından zabıta men
suplarına karşı borcumuzdur. (Bravo sesleri) 

D) Zabıta rasyonel mesaiye kavuşturulma
lıdır : 

Zabıtanın rasyonel mesaiye kavuşturulma
sı hem hizmetin selâmeti hem personelin sıhhat 
ve muvaffakiyeti için şarttır. Easyonel mesai 
ile zabıtanın 24 saatlik zamanının üç ekip ha
linde vazife ile doldurulması yani bir ekip va
zifede iken diğer ekibin birinin istirahatta di
ğerinin de ihtiyatta bulunmasının temini hedef 
alınmaktadır. 

Bugün bütün memurlar Memurin Kanunu
na göre en çok altı ilâ sekiz saat gündüz vazi
fe görürler. Polis ise memur olmasına rağmen 
gece ve gündüz devamlı olarak vazife başında
dır. Emniyet Teşkilâtı Kanununa göre polis 
ve komserler fevkalâde zamanlarda kesile bi
len, haftada birgün izinli çıkabilirler, yani ne 
diğer memurların yaptığı bir buçuk günlük haf
ta tatilinden ve ne de çeşitli bayram tatillerin
den faydalanamazlar. Tatil deyip geçmemek lâ
zımdır. Yılbaşı tatili, 23 Nisan Bayramı, Bahar 
Bayramı, 19 Mayıs Bayramı, Zafer Bayramı, 
Cumhuriyet Bayramı, Şeker ve Kurban bay
ramları, illerin kurtuluş bayramları, futbol maç
ları, güreş ve sair müsabakalar mitingler ve 
merasimler gün olarak büyük rakamlara çık
maktadır. Bugünler küçümsenmiyecek bir raka
ma baliğ olmakla beraber esas herkesin dinle
nip eylendiği bayram yaptığı günlerde hem de 
normal günlerin çok fevkinde ağırlaşan hizmet 
ve vazife yükü altında kalan zabıtanın ruhi bir
takım çöküntülere mâruz kalacağını düşünmek 
icabeder. Polis haftanın en az 6 günü gayrimü-
sait karakollarda yatmağa mecbur tutulmakta
dır. Karakol ne uyumağa ne istirahate ve ne de 

! yemek yemeğe müsait değildir. Ayrıca karakol 
daima uyanık duran ve çalışan bir yerdir. Her 
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an bir vaka, gürültülü ve münakaşalı bir hâdi
se gece yarısı karakolu ayağa kaldırabilir. Saat 18 
ile 24 arası vazife alan polis karakoluna gece 
dönüp saat bir ile bir buçuk arasında uykuya da
labilir. Sabah 6 da tekrar vazife almak mecburi
yeti karşısında en geç 5 te uyandırılır. Günde 
üç buçuk saat uyku uyuyabilen polisler çoktur. 
Ayrıca karakolda yatan polis ihtiyaç halinde 
uyandırılıp vazifeye sevk edilebilmektedir. Hat
tâ belediye sınırı içinde haftada bir gün izinli 
çıkan polis ünüformalı ise yine vazifeli sayılmak
tadır. Bu zamanda da polis izinli iken karşısına 
çıkan hâdiseye el koymaya ve vazifesini ifa için 
iznini kullanmamaya mecburdur. îşte bu sebep
le polis maddi ve mânevi takatini her gün biraz 
kaybetmektedir. Sayın Dahiliye Vekili doktor
dur. Bu yük altında bir canlı varlığın ne hale 
geleceğini daha iyi takdir ederler. Zabıta men
suplarını bir muayeneden geçirsinler, sağlamım 
diyen 100 polisin 97 sinin hasta olduğunu gö
receklerdir. Bu netice esaslı polis hastanelerine-
de ne kadar ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 
Polis ailelerinin oturdukları binaları ve kiraları
nı lütfen • tetkik ettirsinler kaçının ev sahibi ol
duğunu ve kaçının kiracı durumunda bulundu
ğunu tesbit eylesinler. Karakolda yatan polisin 
ve ayrı evde barınan ailesinin elde kalan maaş
la ne yiyebileceğini hesabetsinler. Bu ağır hiz
met için lüzumlu günlük kaloriyi polisin almadı
ğını ve polis ailesinin de asgari bir geçini sevi
yesinden daha aşağı bir geçimde olduğunu gö
receklerdir. Bu tesbit karakollarda polisi iaşe et
mek lüzumunu ve polisin ailesini ucuz polis me
mur evlerinde iskân etme zaruretini gün gibi or
taya koyacaktır. Bunlar zabıta için büyük feda
kârlık sayılmamalıdır, zira zabıta yalnız kendi 
kanunlarının verdiği zabıta vazifelerini yap
makla kalmazlar. Çıkmış ve çıkacak çeşitli bü
tün kanunların nizamnamelerin ve talimatname
lerin vatandaşa en son tatbikçisi, takipçisi zabı
tadır. Bundan başka idare amirleriyle zabıta 
âmirleri lüzum gördüğü hususlarda tebligat 
yapmak için polise emir verebilirler. Bütün 
bunlar zabıtanın ana vazifesine ilâveten yükü
nü on misli artırır. Çeşitli çalıştırma konuları
dır. Velhâsıl Devletin bütün teşkilâtının yükü
nü topyekûn zabıta kuvvetleri taşımaktadır. Bu 
sebeple bütün Devlet teşkilâtı asayiş işlerinden 
maada zabıtaya yüklediği hizmetler için kendi 
bütçesine zabıtaya yardım tahsisatı koymalıdır. 
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Veyahut da zabıta teşkilâtını ilâveten kendi teş
kilâtlan için çalışan müşterek bir teşkilât kabul 
ederek zabıtanın içinde bulunduğu şartlara ve 
dertlere çare bulmalıdırlar. Bu meslekin merkez 
ve karakollarında hademe de yoktur. Zabıta ce
binden verdiği para ile karakolunun temizliğini 
temin edecek muvakkat hademeler tutmaktadır. 
Bâzı zamanlarda karakola gelen kimselere idare-
ten mahalle bekçilerine bu temizliği yaptırmak
tadırlar. Meslekin bu vazife ağırlığı karşısında 
zabıta aile ve çocuklarım da düşünememektedir. 
Zabıta ailesi umumiyetle çok çocuklu olan kala
balık ailelerdir. Bu çocuklar ailelerle meşgul 
olacak bir tarzı zabıta hizmetleri arasına almak 
zaruridir. Zabıta üniforma ile umumi bir yere 
gidip oturamaz, içki içemez, hizmet esnasında ve 
tekaütlüklerinde zabıta mensuplarının ve ailele
rinin her türlü zaruri ihtiyaçlarını temin ede
cek gayelerle kurulmuş olan polis bakım ve yar
dım sandığını da işler hale getirmek bu tedbir
lerin başında gelmelidir. Bu sandık da kuruluş 
gayesinin hiç birisini tahakkuk ettirememiştir. 
Ev buhranı geçim için iki masraf yapma mecbu
riyeti vazife ağırlığı zabıtayı piyasaya çok borç-
landırmıştır. Muhitine borçlu olan zabıta vazife 
görme kudretini ve müessir olma kuvvetini kay
betmeye mahkûmdur. Ayrıca kanuni vazifesini 
gördüğü sırada ve mâruz kalacağı hâdiselere 
karşı zabıtayı cemiyet adına müdafaa edecek bir 
zabıta avukatı da yoktur. Bir kısım zabıta men
supları haksız yere ve müdafaa edilmemesi sebe
biyle hapse atılmışlardır. Bunların çoğalması 
zabıta otoritesini, vazife görme serbestisini azalt
maktadır. Bunlara da çareler düşünmek lâzım
dır. 

E) Tevhidi zabıta meselesi : 
Tevhidi zabıta nedir? 
Tevhidi zabıtaya lüzum varsa niçin yapıl

mamaktadır?. Arkadaşlar zabıta umumi ve hu
susi zabıta olan ve devletin silâhlı bir kuvveti 
bulunan polis ve jandarmadan başlanılmalıdır. 
Tevhidi zabıta; yalınız ne tevhidi makamdır ne 
de tevhidi kıyafettir. Tevhidi zabıta tevhidi ma
kam, tevhidi kıyafet, tevhidi bütçe, tevhidi mek
tep, tevhidi kanun ve tevhidi hizmet demektir. 
Jandarma erini muvazzaflıktan kurtardığımız 
gün tevhit hem kolay ve hem de mümkündür. 
Memleketin iyi ve demokratik bir idare tarzına 
kavuştuğu yüksek malûmlarıdır. îyi bir idare-
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nin gayesi de devletin bütün muamele ve mü- ; 
nasebetlerinde ve hususiyle zabıta işlerinde yurt- I 
taşa tam bir emniyet verebilmektir. Bu emniyet 
yepyeni bir teşkilât olarak doğacak olan tevhidi 1 
zabıta ile verilebileceğine inanıyorum. Devletin 
emniyet ve adalet ayakları sağlam olmadıkça 
devletin ayakta durmasına ve devletin diğer bü
tün fonksiyonlarının tam ve mükemmel olarak i 
işlemesine imkân yoktur. Bu sebeple dış emniyeti 
nasıl tek bir nizam içinde ordu kuvveti sağlıyor
sa iç emniyeti de tek ve rasyonel bir nizam için
de çalışan bir devlet zabıtası sağlamalıdır. Bu 
maksatla mahallî idareler zabıtasını da ele alacak 
şekilde geniş meslekî ve ilmî anketler ve tetkik
ler yapılması yerinde olur. 

F) Zabıta telsizleri ve radyo istasyonu : 
Polis hizmet bakımından idari, adlî ve siyasi 

olmak üzere üçe ayrılmıştır. îdari polisten bele
diye ve trafik polisi de tefrik edilmektedir, ida
ri polis intizam vazifesini üniformalı olarak gö
rür. Diğerleri üniformasızdır. Her kısmın ayrıca 
teknik şubeleri de mevcuttur. Üniformalı polis 
ya vasıtalı veya vasıtasız hizmet görmektedir. 
Bugün hizmet şubeleri ayrı olan idari, siyasi ve 
adlî polisin her bakımdan ıslaha büyük ihtiyacı 
vardır. Asayiş ve emniyet işlerinde zabıtanın elin
de diğer vasıtalarla birlikte modern muhabere 
vasıtalarının bulunması da zaruridir. Nasıl mu
harebe muhaberesiz olmazsa, suçları önlemek ve
ya vukua gelenlerin takip ve tenkil için beheme
hal zabıtanın modern muhabere vasıtalariyle teç
hiz edilmesindeki lüzum aşikârdır. Bütün il ve 
ilce merkezlerine mühim iskele liman, istasyon 
ve hudutlara zabıta telsizleri konulmalıdır. Zabı
tayı manyetolu telefonlardan kurtarmalıdır. 
Muhabere vasıtalarını kullanacak teknik perso
nelin alınma ve yetiştirilme usulleri objektif 
esaslara bağlanmalı ve bu iş tek elden idare edil
melidir. Polis radyosu vatandaşın eğitimi içinde 
lüzumludur. Bunun yenilerini tesis etmek ve 
mevcudu tevsi eylemek ve faaliyetlerini esaslı 
bir programa raptetmek zamanı gelmiştir. 

G) Meslekin inkişafı için alınacak tedbirler: 
Meslekin istikbali değiştirilecek olan hizmet 

şartlariyle müterafik olarak personelini de, küçük 
yaştan meslek için mubayaa etmeye bağlıdır. 
Bugün lise mezunu olan vatandaşlar diğer mek
tepleri tercih etmektedirler. Üstün vasıflı lise 
mezunlarını zabıta meslekine almak bugün için j 
imkânsızdır. Bu sebeple ortaokul veya ilkokul j 
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mezunlarından en üstün kabiliyetlilerini zabıta 
âmir ve memuru yetiştirmek için zabıta mek
teplerine leylî olarak almaktan başka çare yok
tur. Üstün vasıflı ilkokul! mezunlarını almak 
leylî polis kolejlerinde siyasi, adlî ve idari ka
biliyetlerini pisikoteknik muayeneler, ımüşaha-
de ve tecrübeler ile tesbit etmek ve ona göre 
ihtisas şubelerinde meslekî formasyonlarını 
vermek zaruridir. Polis meslekinin ileri dünya 
devletleri nezdinde yeniden ihdas edilecek po
lis talebe müfettişlikleri veya ataşelikleri da
imî kadrolariyle meslekin diğer devlet zabıta 
teşkilâtiyle sıkı temasını sağlamak ve oralara 
gönderilecek talebelerin bu kadrolarda yetiş
melerini temin eylemek suretiyle meslekin da
imî tekâmül ve inkişafı sağlanmalıdır. Kuru
lacak devlet zabıtası teşkilâtında meslekî ka
demeleri hariçten geleceklere kapamak ve her 
kademeyi kendi alt kademesinden geleceklerle 
beslemek ve zabıta mensuplarının çocuklarını 
tercihan mesleke almak ve zabıta mensupları
nı müşterek bir sigorta ile emniyete alnıak ilk 
tedbirlerden olmalıdır. Cemiyetin, devletin te
mel ve ana hizmeti olan ve bu sebeple çok şe
refli bir hizmet bulunan zabıta hizmetine ne 
kadar ihtimam ve alâka gösterilse azdır. Ata
türk bir gün sofrasında arkadaşlarına bir sual 
sormuş ve Türk cemiyetine çeşitli ve değişik 
hizmetler ettik, demiş, bu hizmetlerin en mühi
mi ve temeli hangidir? Bunu bir kelime ile 
ifade edin, deyince sofrada bulunanlar düşün
mek için bir gün mühlet rica etmişler, ertesi 
gün herkes bulduğu şeyi söylemiş, rahmetli 
Tahsin özer'de ben de sualinizi (Emniyet) ke
limesiyle cevaplandıracağım, demiş. Atatürk 
doğrusunun Emniyet olduğunu içerde ve dı-
şarda bu emniyeti tesis etmekle cemiyete ve 
millete yaptıkları hizmetin en büyüğünü ifa 
ettiklerini alenen beyan buyurmuşlardır. Bu 
kabulde hakikatin payı hiç şüphe yok ki bü
yüktür. Koca Osmanlı İmparatorluğu 600 se
nede dağdan eşkıyasını indiremedi, az zamanda 
Türk zabıtası, Türk cemiyetinin muhtaç oldu
ğu bu hizmeti hakkiyle başarmıştır. Ve bunun 
mükâfatını da almıştır. Çünkü bütün millet 
Büyük Atatürk'e heykel dikerken, o Atatürk 
yurdun emniyetini sağlıyanlara ve yalnız on
lara heykel diktirmiştir. Başkentteki Emniyet 

I Âbidesi vatandaşın huzur içinde ve rahat ça-
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Üışmasmın taşa oyulmuş tablosudur. Atatürk 'ün 
(Türk öğün, çalış, güven) vecizesi o âbidededir. 

Sayın Adnan Menderes Hükümetinin çok 
kısa zamanda her bakımdan mükemmel Türk 
Devlet zabıtasını da yeniden kuracağına ve bü
yük kalkınmamızın ve rejimimizin koruyucu
su olacak 'bulunan bu teşkilâtın rasyonel bir iş
leyişe kavuşturulacağına ve demokratik bir 

6. — MÜZAKERE E 

1. — Zabıtan ve Askerî Memurların Maaşatı 
hakkındaki Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun 
ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/148) (1) 

REÎS — İkinci görüşmedir, efendim. 

tfâbitan ve Askerî Memurların Maaşatı hakkın
daki Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun İkinci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Zabıtan ve Askerî Memurla
rın Maaşatı hakkında 1453 sayılı Kanuna ek 
3661 sayılı Kanunun ikinci maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir : 

Bu suretle bir üst derece maaşı almak üst 
rütbeye yükselmeyi tazammun etmez. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
nun kabul edilmiştir. 

2. — Millî Müdafaa Vekâleti ile Bu Vekâle
te Bağlı Teşekküllerde Kullanılacak Yabancı Dev
let Tebaasından Mütehassıs ve Ustalarla Yapı-

(1) Birinci müzakeresi 66 ncı İnikat zaptın-
dadır. 
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idarede vazifenin icabettirdiği salâhiyet ve me
suliyet hudutlarını da kesin olarak tâyin eyli-
yeceğine ve bunun için teşkilâtın son unsuru 
olan mevzuatın da zabıta bakımından yeniden 
ele alarak düzenliyeceğine inanıyorum. Ve bu 
çalışmalarında muvaffak olmalarını Cenabı 
Haktan diliyorum. (Alkışlar) 

REÎS — Soru bitmiştir. 

DİLEN MADDELER 

lacak Mukaveleler hakkındaki Kanunun birinci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri ' mazbataları 
(1/145) (1) 

REÎS — îkinci görüşmedir, efendim. 

Millî Müdafaa Vekâleti ile Bu Vekâlete Bağlı 
Teşekküllerde Kullanılacak Yabancı Devlet Te
baasından Mütehassıs ve Ustalarla Yapılacak 
Mukaveleler hakkındaki 2832 sayılı Kanunun 

Birinci Maddesinin Tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — Millî Müdafaa Vekâleti ile bu 
vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak yaban
cı devlet tebaasından Mütehassıs ve Ustalarla 
Yapılacak Mukaveleler hakkındaki 2832 sayılı 
Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 1. — Millî Müdafaa Vekâletiyle bu 
vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılan veya kul
lanılacak olan yabancı devlet tebaasından müte
hassıs ustalarla hükmü beş seneye kadar sürecek 
mukaveleler akdine Millî Müdafaa Vekili sala
hiyetlidir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

(1) Birinci müzakeresi 66 ncı,İnikat zaptın-
dadır. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler.... Etmiyen-

ler.... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize arz 

ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
nun kabul edilmiştir. 

3. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Maliye, Ticaret ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/152) (1) 

RElS — ikinci görüşülmesini yapıyoruz, 
efendim. Birinci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1 1 . V I . 1930 tarihli ve 1715 
sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununun birinci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türkiye'de bankmot ihracı im
tiyazını münhasıran haiz olmak üzere Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası unvanı altında 
anonim şirket olarak bir banka tesis edilmiştir. 

Bankanın ve bankmot ihracı imtiyazının 
müddeti, 1999 senesi sonuna kadar devam eder. 
Bu imtiyazın müddeti, bitmesine beş sene ka
lıncaya kadar temdidedilebilir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 2315 sayılı Ka
nunla değiştirilen 14 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 14. — İstikrar Kanununun meriyete 
vaz'ma kadar banka 5 nci madde mucibince 
uhdesine aldığı evrakı nakdiye miktarını ar-
tırmıyacaktır. Ancak altın ve döviz iştirasına, 
ticari ve zirai senetlerin iskontosuna, Hazineye 
avans verilmesine ve senedat ve tahvilât muka
bili kredi ve avanslara- dair 20, 34, 35, 36, 37, 
38, 39 ve 40 ncı maddelerde gösterilen şartlar 
ve hadler dahilindeki emisyon bu hükümden 
müstesnadır. 

(1) Lâyihanın birinci müzakeresi. (66) ncı 
İnikat zaptındadır. | 
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REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum i 

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

MADDE 3. — Aynı kanunun 3492 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin (2) numa
ralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Banka, miktarı cari yıl masraf bütçele
ri yekûnunun yüzde on beşini geçmemek üzere 
Hazineye kısa vadeli bir avans hesabı, açar. 
Bu avans hesabına tatbik edilecek faiz nispeti, 
Hazine ile hanka arasında kararlaştırılır. 

Bankanın bu avans mukabilinde yapabile
ceği emisyon miktarı, hesabın borç bakiyesini 
geçemez. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 3492 sayılı Ka
nunla değiştirilen 38 nci maddesinin 1 ve 5 nu
maralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

1. Banka, asgari üç imzayı ihtiva eylemek 
ve vâdelerine en çok (120) gün kalmış olmak 
şartiyle bankalar tarafından tevdi edilecek tica
ri senet ve vesikaları iskonto edebilir. İmzalar
dan biri yerine sigorta poliçeleriyle beraber ol
mak üzere emtiaya veya mahsule mütaallik de
po makbuzu veya varant gibi teminat dahi ka
bul edebilir. Bu takdirde, emtia ve mahsulün 
kolaylıkla satılabilir neviden olmaları ve kıy
metlerinin, senet baliğinden bankanın tâyin ede
ceği nispetlerden fazla bulunması şarttır. Şu ka
dar ki, tâyin edilecek nispetler % 10 dan az ola
maz. 

Banka, muteber addettiği iki imza ile de is-
tisnaen iktifa edebilir. 

Sanayi ve maden işleriyle uğraşan hakiki ve 
hükmi şahısların bir banka tarafından ibraz edi
lecek ticari senetleri ile, küçük sanat erbabı, es
naf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaçları
nı karşılamakla kanunen tavzif edilmiş bulunan 
bankalar tarafından tevdi olunacak senetler de, 
vâdelerinin hululüne en çok (9) ay kalmış ol
mak kaydiyle, yukardaki şekil ve şartlar dâhi
linde reeskonta kabul edilebilir. Ancak, bu bent
te zikri geçen senetlerin mecmuu, (120) güne 
!kadar vadeli reeskont cüzdanının hafta sonu va-
ziyetindeki yekûnunun % 50 sini geçemez. 

5. Yukardaki fıkralarda zikredilen ka>-
yıt ve şartlar mahfuz kalmak şartiyle banka 
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iskonto etmeik salâhiyetini haiz olduğu senetler 
ile Hazine bonoları üzerine avans vermelk hak
kına da sahiptir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 2748 sayılı Ka
nunla değiştirilen 40 neı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 40. — a) Banka devlet tahvilleriy
le borsada kayıtlı diğer sağlam tahvilâta muka
bil, borsa değerlerinin en çok % 80 i nispetin
de ve (120) gün vâde ile bankalara avans ve
rebilir. Ancak işbu muameleler dolayısiyle ya
pılacak emisyon miktarı, 38 nci maddenin 1 nci 
fıkrasında yazılı (120) güne kadar vadeli senet
ler yekûnunun üçte birini geçemez. 

b) Banka, Amortisman ve Kredi Sandığı
na yapacağı devlet tahvilleri mubayaasında 
kullanılmak üzere (120) gün vâde ile ve bu 
tahviller mukabilinde, tahvillerin ihraç fiyatı
nı aşmamak kaydiyle ve Maliye Vekâleti ile 
banka arasında kararlaştırılacak faizle avans 
verebilir. 

Şu kadar ki açacağı işbu avansla bunun mu
kabilinde yapacağı emisyon miktarı, 38 nci mad-' 
denin (1) numaralı fıkrasında yazılı (120) 
güne kadar vadeli senetler yekûnunun üçte bi
rini geçemez. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 45 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 45. — Bu kanunla tasrih edilen hu
suslar dışında Banka, kendi nam ve hesabına 
hiçbir iş ve ticaret yapamıyaeağı gibi, başka 
şi/ket ve müesseselere de iştirak edemez ve 
kendi hisse senetleri dâhil, hiçbir hisse senedi 
satmalamaz. 

Ancak Banka, 
a) Merkez Bankalarının katıldığı Milletler

arası malî teşekküllere Hükümetin muvafakati 
ile hissedar olabilir; 

b) Kendi işleri için lüzumlu olan gayri-
menkullere tasarruf edebilir; 

c) Kendi bankınotlarmı tabeylemek üzere 
matbaa tesis edebilir. Bu matbaada, bedeli mu
kabilinde bankmot, hisse senedi, tahvil, pul ve 
kıymetli kâğıt da basılabilir. ! 
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REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 48 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 48. — Banka kendi sermayesi ile 
ihtiyat akçelerinin yekûnunun % 10 nunu teca
vüz eden miktarda bir meblâğı ihtiva eden bir 
poliçeyi mükerrer iskonto edemiyeceği gibi bu 
miktarı aşan senet ve ticari vesikayı teminat 
olarak da kabul edemez. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 78 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 78. — Bankanın üçe kadar Umum 
Müdür Muavini olup, bunlar da Umum Müdür 
gibi tâyin olunurlar. Muavinler temettüe işti
rak edemezler; memur veya bir banka veya 
şirkette İdare Meclisi âzası ve vazifeleri de
vam ettiği müddetçe hissedar dahi olamazlar. 

Umum Müdürün gaybubetinde, tâyin edeceği 
muavin kendisine vekâlet eder. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Aynı- kanunun 88 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 88. — Bankanın temettüleri şu su
retle tevzi olunur : 

Yüzde yirmi ihtiyat akçesine; 
Hisse senetlerinin nominal kıymetleri üze

rinden % 6 nispetinde ilk temettü hissesi ola
rak hissedarlara; 

Yukardaki yüzdeler tutarının tenzilinden 
sonra kalan miktardan âzami % 5 i aylıklarının 
(% 10 - % 100) ü nispetinde memurlara ve yüz
de onu da fevkalâde ihtiyat akçesine; 

Hisse senetlreinin nominal kıymetleri üze
rinden Umumi Heyet kararı ile âzami % 6 nis
petinde ikinci temettü hissesi olaark hissedar
lara ; 

Bu tevziden sonra bir bakiye kaldığı takdir
de bu bakiye Hazineye verilir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
de eklenmiştir : 

Ek madde 1. — Banka Umum Müdürlüğü, 
Türkiye'de faaliyette bulunan Bankaların kre
di, döviz ve diğer muamelelerine ait her türlü 
malûmatı ve müşterilerinin risk vaziyetlerini 
talep ve bu risk vaziyetleri hakkında ilgili Ban
kaları tenvir edebilir. 

Bankalar, istenilen malûmatı vermek mec
buriyetindedirler. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. —- Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Lâyiha kanunlaşmıştır. 

4. — Bize Mebusu İzzet Akçal ve Niğde Me
busu Hüseyin Avni Göktürk'ün, tescil edilmilyen 
birleşmelerle bunlardan doğan çocukların ceza
sız tesciline dair kanun teklifi ve Dahiliye, Adli
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/17) 

REÎS — Efendim; komisyona giden madde 
gelmediği için gelecek İnikada bırakıyoruz. 

5. — Zonguldak Mebusu Edibe Sayar'ın, Ba
sın Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/123) 

REÎS — Birinci madde üzerindeki müza
kereye devam ediyoruz. 

Söz alanları okuyorum : Hulusi Köymen, 
Kemal Biberoğlu, Cevat Köstekçi, Zakar Tarver, 
Edibe Sayar, Mehmet Ali Sebük, Hidayet Ay-
dmer. 

HULÜSÎ KÖYMEN (Bursa) — Muhterem 
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arkadaşlar; bu kanunun istihdaf ettiği gayeyi 
zedeleyici bir telif za'fı olduğu noktasına bil
hassa Heyeti Celilenizin dikkatini çekmek için 
söz aldım. 

Deniyor ki : îkinci fıkrada, şu maddede ya
zılı, cürme ait haber ve yazıların yayınlanması 
halinde, mağdurların ismi, hüviyeti ve resimle
rinin neşri yasaktır. 

Şimdi burada, izin kelimesinden sonra bir 
de hüviyet kelimesi vaz'edilmiştir. Malûmunuz
dur ki hüviyeti terkibeden unsurlar kanunu
muzda bir bir zikredilmiştir. Bir kimsenin hü
viyeti' evvelâ adı, ondan sonra soyadı, babası
nın anasının adı ve doğum tarihi, ikametgâhı, 
milliyeti ve bir de meslek ve sanatından terek-
kübeder. Nüfus Kanunu da bunu böylece tasrih 
etmiştir. 

îsim, hüviyeti terkibeden unsurların başın
da olduğu halde şu teklifte isim ve hüviyeti su
retinde yazılışda bir haşiv vardır. Bu, kanuna 
zaaf irâsma sebep teşkil etmektedir. Kanun 
vaz'ı tekniğinde haşvin vücuduna cevaz veril
mez. Mademki hüviyet kelimesi vardır, artık 
bunun yanında bir de isim kelimesinin ilâvesi 
zaittir. Bu noktai nazardan burada isim kelime
sinin tayyınm münasip olacağı kanaatindeyim. 
Bununla beraber eğer bu kanunla bu gibi mağ
durların hakikaten kimliklerinin gizlenmesi ve 
bu suretle mâsûm ve mağdur olan vatandaşla
rın ayrıca bir de teşhir âfetinden masun kal
ması istilzam ediliyorsa bu fıkra kâfi olmadığı 
kanaatindeyim. Çünkü arkadaşlar meselâ bunu 
bu şekilde kabul ettiğimiz takdirde böyle bir 
cürmün vukuunda her hangi bir gazete mağdur 
olan kimsenin hüviyetini izah etmeksizin kim 
olduğunu belirtecek şekilde bâzı ifadeler kul
lanmak suretiyle kanunun mutlak sarahati dı
şında kalır. Ve bu cürüm ile tecrim edilmekten 
ve ceza görmekten mâsun olabilir. Meselâ dene
bilir ki filân mahallede meşhur bir kimyagerin 
kızma bu şekilde bir tecavüz olmuştur. Bu tak
dirde filân mahallede meşhur kimyager demek
le artık o kızın o mahalle halkınca malûm ol
duğu tabiidir. O mahalle halkınca bunun ma
lûm olması, göle atılmış taş gibi halka halka 
bütün vatandaşların ıttılaına arz edilmesine im
kân verir. Bu noktai nazardan bu cümle kanu
nun vaz'mdaki maksadı zedelemiş ve zaafa dü
şürmüş olur. 
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Bendeniz, sayın Edibe Sayar'm burada ga

yet güzel izah ettiği sosyal bir ıstırabı dindire
cek ve katî surette şifa getirecek bir tadil tek
lifi arz ediyorum. Bu gayeyi tamamlayıcı ga
yet geniş bir mahiyet ve şümul taşıyan, her 
türlü haber verme imkânını gazeteler için sel-
beden bir fıkra ilâve ediyorum, daha doğrusu, 
fıkra ilâve etmiyorum, bu kelimelerin yerine 
başka şekilde kelimeler teklif ediyorum. O tek
lif de şudur : 

«Hüviyetlerini tamamen veya kısmen açık
lamaya yarıyacak haber ve resimlerin neşri ya
saktır» suretinde ve kanunda (hüviyet) kelime
sinden sonra gelen kelimelerin tadilini teklif 
ediyorum ve bunu tasvibinize arz edilmek üzere 
takrirle de. Riyaset Divanına takdim ediyorum. 
Tabii takdir ve tasvip size aittir. 

REİS — Cevat Ülkü buyurun. 
OEVAT ÜLKÜ (Aydın) —Muhterem ar

kadaşlar, Edibe hanımın getirmiş olduğu tek
lif şüphe yok ki, bugünün zaruret ve ihtiyacı
nın bir ifadesidir. Bir kaza ve kader icabı ola
rak bir felâkete mâruz kalanların, mağdurların 
cemiyet içinde neşir yolu ile teşhir ve bu su
retle esasen zarar görmüş bir kimsenin manen 
cemiyet içinde daha fazla zarardide olmamasını 
temin bakımından «maddenin tadilini ihtiva et
mektedir. 

Bir kısım matbuatın esasen bu hususa bü
yük bir itina gösterdikleri aşikârdır. Fakat 
bâzı matbuatın da Hepimizin şahit olduğumuz 
veçhile, hattâ Ankara'nın Ulus Meydanında 
falanın filân tarafından ne şekilde tecavüze 
uğradığını yaygara ile teşhir etmeleri sayın ar
kadaşımızla beraber bizleri böyle bir tedbir al
maya sevk etmiştir. Bu itibarla her bakımdan, 
ima yolu ile dahi olsa böyle bir felâkete mâruz 
kalmış ve şüyuu vukuundan beter diyebilece
ğimiz bir vakıanın hedefi olması dolayısiyle 
onların uğradıkları felâketin mümkün olduğu 
kadar muhatabı olduklarını hissettirmemek 
icabeder. tsim, hüviyet ve resim neşri suretiyle 
bu kimseleri doğrudan doğruya ayan beyan 
ortaya koyabilir. Fakat Hulusi Köymen arka
daşımızın da dedikleri gibi, mâruf bir sıfatı or
taya atmak suretiyle telmihan yapılacak bir 
neşriyat da o hâdisenin kurbanını kolaylıkla 
tanıtabilir. Ben de Hulusi Köymen arkadaşımın 
yaptığı teklife iştirak ediyorum. Diğer taraf
tan bir kısım arkadaşlarımız acaba, dediler, bu 
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mağdur sırf fiile hedef kalan kimse midir, yok
sa yakın akrabaları da bu mağdur mevkiinde 
mütalâa edilmekte midir? 

Her hangi bir suça hedef kılınmış bir kimse 
küçük olduğu takdirde hakkı müdafaasını te
min için yani velayet hakkını kullanan veli
sini harekete getirir. Bu bakımdan bir kimse
nin bu şekilde cemiyet içinde teşhiri dolayısiy
le velisini de aynı şekilde rencide eder mahi
yettedir. Bu bakımdan esas teklifte tecavüze 
mâruz kalan tâbiri Adalet Komisyonunca mağ
dur sıfatiyle değiştirilmesi de daha ziyade bu 
kelimenin şümulünü biraz daha genişletmiş ol
masından ibarettir, zannmdayım. 

Diğer bir arkadaşımız da dediler k i ; aleni 
olarak cereyan eden, neticelenmiş olan bir 
mahkeme ilâmı olan kararın neşrinde men edi
lecek midir? Burada ilâmın neşrinde hâdiseye 
mütaallik yazı men edilmiş değildir. Sırf teş
hiri istenmiyen mağdurun isminin teşhir edil
memesi icabeder. Yani ben duruşması cereyan 
ederek karara raptedilen bir hâdise içerisinde
ki mağdurların isim ve hüviyetlerinin gizli kal
ması lâzımdır, kanaatindeyim. Bunu arz ediyo
rum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REÎS — Kemal Biberoğlu... (Yok sesleri) 
Zakar Tarver... (Yok sesleri) 
Mehmet Ali Sebük.... 
MEHMET ALI SEBÜK (İzmir) — Vazgeç

tim. 
REÎS — Muhlis Tümay. 
MUHLÎS TÜMAY (Manisa) — Bundan ev

velki müzakere sırasında teklifin bir numaralı 
bendi üzerinde durmuştum, ve oradaki «yazı
lar» tâbirinin, ilmî yazıları da çerçivesi içine ala
bileceği için, meselâ; birinci maddede mevzuuba-
his evlenmeleri memnuı kimselerin birleşmeleri 
halinde bunun ilmî bir yazıya konu olarak alın
ması imkânının selbedilmiş olacağını arz etmiştim. 

Muhterem sözcü arkadaşımız, cevaben, birin
ci fıkranın ikinci fıkradan müstakil bulunduğu
nu ve bu «yazılar» tâbirinin şimdiye kadar böy
le bir şüpheye meydan vermediğini ve bu itibar
la bu şekilde kalmasında bir mahsur bulunma
dığını ifade ettiler. Yazı tâbiri mutlaktır, yük
sek malûmunuzdur ki, mutlak olan şeyin, mut
lak olarak anlaşılması icabeder. Yazı dendiği za
man da bu yazının tasrihi ve tasrifi yapılmadık
ça bu gibi ilmî yazılarda bu şüphe ve tereddüt
lerin izale edilmesi lâzımdır. 
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Arkadaşım ise, bunun, tereddüt ve şüphenin I 

tatbikatta yeri olmadığını söylediler. Bilmiyorum 
kendileri hâkimlerle mi konuştular da, tatbikatta 
şimdiye kadar şüphe ve tereddüde düşülmemiş ol
duğunu söylüyorlar? Veyahut da şimdiye kadar 
şüphe ve tereddüde düşülmemiş olması, bundan 
sonra da şüphe ve tereddüde düşülmiyeceğini 
temin etmiş olmaz. 

Bendeniz meslekten olduğum halde bu yazı 
kelimesinde tereddüde düştüm. Hattâ matbuat 
meslekinde bulunan Selim Ragıp arkadaşımız 
da bundan tereddüde düşmüşlerdir. Demek ki, 
orta yerde bir endişe mevcuttur. Bu fıkranın ay
nen Mahbuat Kanunundan alınmış olması da 
bunun tasrifine mâni olamaz. Çünkü kanunun 
başlığı 5650 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin 
tâdiline dair kanun teklifidir. Binaenaleyh mü
zakere mevzuu olacaktır. Eğer muvafık görülür
se kabul edilecektir. O halde müzakere mevzuu 
olan şeyin eski bir kanunda mevcut olduğu için 
muhafazasını icabettirmez. Bu itibarla aynı nok
ta üzerinde duruyorum.: 

ikinci olarak; ikinci bent, Türk Ceza Kanu
nunun malûm maddelerini zikrediyor. Yani 
zorla, mânevi cebirle ırza geçme, kaçırmalar, ta-
saddi hareketleri ve zina gibi yazılı hükümlere 
mütaallik haber ve yazıların yayınlanması halin
de mağdurların isim ve hüviyetleri ve resimle
rinin neşri yasaktır, diyor. Yukardaki hüküm
ler cürümdür. O halde cürüm olduğuna göre va
ziyet daha vuzuhlaşıyor. Hepimiz biliyoruz; 
Anayasanın bir maddesi, sarih olarak, mahkeme
lerin aleni olacağını ifade eder. Bu aleniyet, da
ha fazla maznunun hak ve teminatı bakımından 
lüzumlu bir şeydir. Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda ne gibi dâvaların gizli yapılabileceğine 
dair sarahat vardır. Emniyete mütaallik dâva
lar ve umumi ahlâka, umumi âdabı ilgilendi
ren suçların muhakemeleri gizli yapılır, der. 
15 yaşından küçük olanların muhakemeleri de 
gizli yapılır ve kararları gizli olarak tefhim 
olunur, diye zikredilmektedir. Mahkemelerin 
gizliliği ve kararların yine gizli olması Ceza 
Muhalkemeleri Usulü Kanununda tasrih edil
miş ve bu madde 373 ncü maddedir. Eğer, mu
hakeme, davacı ve maznunun haysiyet ve şere
fine dokunur mahiyette bulunur veya umumi 
âdaba ve ahlâka mugayir olursa mahkeme, mat
buatla neşrini meneden hükmü ihtiva etmekte
dir ve cezası da mevzudur. Bundan başka, hü-
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viyetin neşri hakkında burada bir hüküm bu
lunduğu gibi ikinci fıkrasında da cürüm tâbi
rinin kullanılmış olması dolayısiyle bunun Ce
za Muhakemeleri Usulü ile alâkalı olduğunu 
gösterir. Bu bakımdan bütün bunların telifi 
için Adliye Komisyonuna gönderilerek Ceza 
Muhaikemeleri Usulü Kanuniyle telifi iktiza et
tiği kanaatindeyim. Bu hususta bir takrir tak
dim ediyorum, kabulünü istirham ederim. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, geçen celsei müzakeratta bu met
nin maksadı temine kâfi gelmediğini arz etmiştim. 
Komisyon eski metin üzerinde şimdilik ısrar et
mektedir. Halbuki isim ve hüviyet, Hulusi Köy-
men arkadaşımızın izahı veçhile, hukuki bir 
mefhumdur. Hüviyette; baba ismi, ana ismi, 
ikametgâh, tevellüt mahalli, tevellüt tarihi ve 
saire mündemiçtir. Bunlardan birisi noksan 
yazılırsa, ki elbette gazeteci nüfus memuru de
ğildir, hepsini yazamıyacaktır, o halde verilen 
malûmatla iktifa edecektir. Onun için metnin 
sarih olması lâzımdır. Esbabı mucibeler, ma
lûmu âliniz zabıtlarda 'kalır. Vatandaşın, ken
disini tecziye edecek metni sarahaten bilmesi 
ve vaziyetini ona göre alması lâzımdır. Onun 
için ben de Hulusi Köymen arkadaşımızın tek
lifine yâkin bir teklif yapacağım. Onun tekli
finde bâzı tereddütlü noktalar gördüğüm için 
tamamen arkadaşımızın teklifine iştirak etmi
yorum. Benim teklifim şudur : 

isim, hüviyet ve resim kelimeleri kalksın. 
Yalnız resimlerin veya isimlerinin zikredilmesi 
dahi kim olduklarını gösterir malûmattır, isim 
zikredilmeden dahi kim olduğunu bilmek müm
kün oluyor. Meselâ geçenlerde vâki olduğu veç
hile falan nahiye müdürünün karısı, falan ga
zino sahibinin karısı denildiği zaman isim ve 
hüviyet zikredilmeden... Zira bu adamlar mâ
ruz insanlar olabiliyor.. Kendilerini tanıtmak: 
mümkün oluyor. Bu kanunun Ceza Kanunu
muz ile hemâhenik olması lâzımdır, zira Ceza 
Kanunumuzda hakaret suçlarında da aynı va
ziyetler mevcuttur. Bir insanın ismi zikredil
meden kendisine hakaret etme'k mümkün. Ce
za Kanununun 484 ncü maddesi hakaretin ma
hiyetini (müddeinin şahsına matuf iyetinde te
reddüt edilemiyecek derecede) diye isim ziikre-
dilmeksizin hakaretle suçlandırmış ve bunu es
babı mucibelere yazanakla yetinmiyerek müsta-
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kil ibir madde koyup tasrih etmiştir. Çünkü 
cezada s&rahat lâzımdır, teklifimin kabulünü 
rica ediyorum. 

REÎS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kanun teklifi hakikaten 
çok yerindedir. İçtimai bir yaramıza temas et
mektedir. Başına felâket gelmiş olan bir vatan
daşın şu veya bu şekilde - başına gelen felâket 
yetmiyormuş gibi - teşhir edilmesi cemiyeti ve 
hislerimizi rencide etmektedir. Bu bakımdan 
Sayın Edibe Sayar'ı böyle bir kanun teklifini 
Meclise getirdiğinden dolayı bilhassa tebrik ede
rim. 

Arzım şu olacaktır : Muhlis Tümay arkada
şımız, yanlış anlamadımsa gizliliğe münhasır ol
ması lâzımgelir dediler. Mahkemeler alenidir. 
Neşir yasağı aleniyet esası ile kabilitelif değil
dir. Esasen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun aleniyet prensipleri karşısında bu kanun 
hükümleri nasıl kabilitelif olacaktır. Bunun hal
li için Adliye Encümenine tekrar gitsin, şeklin
de mütalâa beyan ettiler. Bendenizce bu müta
lâada isabet yoktur. Çünkü Ceza Muhakemele
ri ve Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunları hü
kümlerine göre mahkemeler alenidir. Gizlilik 
istisnaidir. Hâkim lüzum gördüğü takdirde ve 
'bâzı- ahvalde gizlilik kararı verebilir. Fakat 
vâzıı kanunun buradaki maksadı, muhakeme 
aleni de olsa felâkete uğramış bir vatandaşın 
teşhir edilmemesi gayesidir. Bu bakımdan yalnız 
gizliliğe hasreder şekilde bir kanun çıkarırsak 
maksadı temin etmemiş oluruz. 

Bu itibarla lâyihanın Adliye Encümenine 
iade edilmesine ve yeniden tetkikat yapılmasına 
lüzum olmadığı kanaatindeyim. Yalnız Adliye 
Encümeninin hazırladığı metin maksadı temin 
etmemekte olduğundan, Hulusi KÖymen arka
daşımızın sonradan takdim ettiği' takririn işi da
ha iyi halledecek bir formül olduğunu nazarı iti
bara alarak bendeniz o formülün kabul edilme
sini Yüksek Meclisten rica ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar; şahsımda tereddüt husule getiren bir 
meseleyi huzurunuzda açarak bu hususa müm
künse komisyonun cevap vermesini istiyorum. 

Hakikaten teklif çok yerindedir. Cemiyet ha
yatımızı yaralıyan, zedeliyen bir esasa dokun-
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maktadır. Ve bunun hal çaresini bulmak üzere 
bir bayan arkadaşımız tarafından getirilmiş bir 
tekliftir. Hüviyet bir gazetede teşhir edilirken 
bunun iyi tarafiyle kötü taraflarını da nazarı 
itibara almak lâzımdır. Tecavüz eden bir insanı 
bugünkü cemiyet hayatında, bugünkü cemiyet 
anlayışında teşhir etmemiz lâzımdır. Ve büyük 
mahkeme efkârı umumiyedir. Teşhir edilenin 
yani mağdur olanın teşhir edilmemesi, mağdur 
edenin teşhiri lâzımdır. Meselâ Ankara'nın şu 
mahallesinde her hangi bir cinsî sapık, şu çocu
ğa karşı şu şekilde bir harekette bulundu diye o 
cinsî sapığı teşhir etmek, cemiyet hayatımız; ba
kımından onu âmme mahkemesine vermemiz de
mektir. Acaba kanun buna mâni midir? Anla
madığım husus budur. Bir mâni teşkil ediyor 
mu? Bilhassa bu hususun tavzih edilmesini isti
yorum ;- bunun için söz almış bulunuyorum. 
Kanunen suç olan zinayı yapanın teşhir edilme
miş olması onu efkârı umumiyede cezalandırma
mak olur. 

Aksi halde, her iki tarafın da hüviyeti gizle
necek olursa bunun yerinde olmadığı kanaatin
deyim. Çünkü, teşhir edilmenin büyük faydası 
vardır. Cemiyete bu suçu işliyecek kimseler teş
hirden korkacaklardır. Acaba buna mâni olacak 
mı? Komisyonun bu hususu aydınlatmasını rica 
ediyorum. 

REİS — Tahir Taşer. 
TAHlR TAŞER (Kırşehir) — Efendim, ka

nun teklifi gayet yerindedir. Bendeniz de Sa
yın Edibe» Sayar'ı böyle bir kanun teklifi ile 
yüksek huzurunuza geldiğinden dolayı tebrik 
ederim. Yalnız bizi tereddüde sevk eden bir ci
het vardır. Mağdur mevkiinde olanları himaye 
ediyoruz, yani kendilerine tecavüz edilen kadın 
ve çocukların isimlerinin teşhirini menedecek 
tedbirleri düşünüyoruz. Fakat bir de aksini dü
şünelim, maznun mevkiinde olan ve hakkında 
verilmiş, kesbi katiyet etmiş bir hüküm bulun-
mıyan bir kimsenin ismini teşhir etmek, o ada
mın isim ve şerefini teşhir etmek değil midir? 
Mağdurla maznun arasında ne fark vardır? 
Bendeniz Encümenden bu cihetin tasrihini rica 
ediyorum. Hakkında kesbi katiyet etmiş bir 
hüküm verilmemiş olan bir kimsenin isminin 
teşhiri, mağdurunki kadar neticesi bakımından 
tehlikelidir, ileride belki maznunun beraet et
mesi ihtimali vardır. Beraet eden bir adamın 
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âmme efkârına teşhir edilmesi doğru değildir. 
Bu cihet hakkında encümen bizi tenvir ederler
se memnun olurum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Encümen, buyurun. 
ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA NUSRET 

KÎRÎŞCİOĞLU (Zonguldak) — Muhterem ar
kadaşlar; konuşuş sırasına göre değil de mad
denin tertip şekline göre arkadaşlarıma arzı 
eevabedeceğim. 

Evvelâ 1 numaralı bende mıızaf itirazı ce
vaplandırıyorum. 

Muhlis Tümay arkadaşımız, «yazı» kelime
sinin 1 numaralı bentte fazla olduğunu ifade bu
yurdular. 

Geçen celse arz etmiş ve bugün mer'i bulu
nan 33 ncü maddede «haber ve yazı» kelimesi
nin aynen mevcut olduğunu buna rağmen, tat
bikatta tereddüt hasıl olmadığını beyan etmiş
tim. Buna karşılık arkadaşımız kendilerinin 
dahi tereddüdettiğini ifade buyurdular. îlmî 
liyakatlerine hürmet ettiğimiz bir ardakaşımı-

* 
zın bu mevzuda tereddüdetmesi üzerine bir açık
lama yapmayı bendeniz de lüzumlu saymakta
yım. 

Muhterem arkadaşlarım; evlenmeleri mem
nu olan şahıslar hakkındaki cinsî münasebetle
re mütaallik yazıların da neşri yasaktır ve ya
sak olması da lâzımdır. 

Vâzıı kanun böyle bir ihtimalin cemiyet 
içinde münakaşa edilmesini, söylenmesini iste
memektedir. Bundan tatbikatta zarar değil, fa-
ide görülmüştür. Bu itibarla muhterem arkada
şımızın mütalâalarında ısrar etmemelerim bil
hassa istirham edeceğim. 

Muhlis Tümay arkadaşımızın ikinci itiraz
ları da, ikinci bende taallûk etmektedir. Fikir
leri; bu hükmün yerinin Basın Kanunu değil 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu olduğu mer
kezindedir. 

Muhterem arkadaşlar; ceza usulü münhası
ran usuli hükümleri ihtiva eder. Kıymetli ar
kadaşımız da takdir buyururlar ki, basını alâ
kalandıran bir ceza müeyyidesinin Usul Kanu
nuna konması tatbikatçıları ancak şaşırtır. Ne
şir memnuiyetine ait bir hükmün yeri Basm 
Kanunudur. Çünkü mevzu Basm Kanununu 
alâkalandırmaktadır. 

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Ceza usu
lümüzde mevcuttur, ' 
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NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 

Usul Kanununa cezai bir hüküm konması, ka-w 

naati âcizaneme göre, kanun tekniğine göre de 
uygun düşmez. Her hükmün ait olduğu kanu
nun çerçevesi içinde yer alması lâzımdır. 

Bu noktadan hareketle kıymetli arkadaşımız 
Hasan Erdoğan'ın tereddütlerine cevap vermek 
istiyorum: Arkadaşımızın maddeyi yanlış an
ladıklarını zannediyorum. İsim, resim ve hüvi
yetin neşri menedilen şahıslar mağdurlardır. 
Maznunların metinle alâkası yoktur. Meselâ 
zina eden bir kadın, zina fiiline iştirak eden 
adamla birlikte teşhir edilecektir. Ancak zina 
eden kadının kocasının adı yani suçun mağdu
ru olan adamın ismi gazetede neşredilmiyecek, 
resmi basılmryaeaktır. Bu noktadan hareket 
ederek aynı zamanda Tahir Taşer arkadaşıma 
da cevap vermiş olduğumu zannediyorum. Ta
hir Taşer arkadaşımız neşir memnuiyetinin maz
nunlara da teşmilini istedi. Muhterem arka
daşlar; bu kanunun gayesi bu değildir. Mağ
durun ismini neşretme, maznunun ismini neş
retme, bu demektir ki, gazeteciler siz 'bu hava
disi vermeyiniz. 

TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Bunllar ara
sındaki hukuki fark nedir? 

NUSRET KÎRÎŞClOĞLU (Devamla) —Arz 
edeyim, maznun, kendi kötü hareketi ile maz
nun durumunu iktisabetmiştir. Binaenaleyh 
teşhir edilse yeridir. Ama mağdur hiçbir gü
nahı olmadan 'bir tecavüze uğramıştır ve bu 
tecavüze uğraması bakımından da cemiyet için
de haeil bir duruma düşmüştür. Bir de bunu 
teşhir ederek «büsbütün ıstırap içine atmak doğ
ru değildir. Aradaki muazzam farkı arkadaşı
mızın takdir edeceğini tahmin ediyorum. 

Hulusi Köymen arkadaşımızın metnin yazı
lışına taallûk eden 'beyanlarına iştirak etme-* 
mek elden gelmiyor. Hakikaten hüviyet keli
mesi isim mefhumunu ihtiva eder. Hüviyet 
dendikten sonra ayrıca isim kelimesinin kon
maması iktiza eder. Bu bakımdan kendilerine 
iştirak ederiz. 

Bu metinde en mühim kelimenin «mağdur» 
kelimesi olduğu anlaşılmaktadır. Bütün arka
daşlarımızın konuşmaları bu kelime üzerinde 
tekasüf etmiş bulunmaktadır. 

Geçen oturumda kıymetli arkadaşımız Meh
met Ali Sebük 'bu suç üzerine şikâyetin kime 
raci olacağını sormuşlardı, Geçen celsede de 
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arz ettim; her suçun mağduru kanunen muay
yendir. Nasıl «mağdur» mefhumu hukukta hal
ledilmiş ve bunda tereddüt kalmamışsa bu suç 
için de aynıdır. 

Malûmu ihsanları üç nevi suç vardır. Bun
lar: re'sen takibedilen suçlar, takibi şikâyete 
bağlı suçlar, bir de takibi şahsi dâva ikamesine 
bağlı suçlardır. Şikâyet ve dâva hakkı bu üç 
nevi suça göre gerek Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun dâva ehliyetine dair hükümleri 
ve gerek Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 
3*85 ve mütaakıp maddelerinde tesbit ve tasrih 
edilmiştir. Bu itibarla, bu suçtan dolayı yani 
33 ncü maddede isimlerinin ve hüviyetlerinin 
teşhiri dolayısiyle kimlerin dâva açabilecekleri 
umumi hükümlere göre mahlûldür. 

«Hüviyet» meselesine gelince; burada yalnız 
isim, baba ismi yani hüviyetin kanuni tarifi 
içine giren malûmat mı verilmiyecek, yoksa 
mağdurun hüviyetini tâyin edecek her hangi 
bir malûmatın verilmesi mi memnudur? Mesele 
burada. Maksadımız maddede sayılan suçlardan 
birisinden zarar gören şahsın cemiyet içinde, 
bu suça uğramasından mütevellit ıstırabının 
artmaması için onun kim olduğunun etrafça 
belli olmaması ve herkese duyurulmamasıdır. 
Bu itibarla isim hüviyet ve resim gibi, mahdut 
bir tâbir yerine, meselâ «mağdurların, hüviyet
lerini açıklıyan malûmat ve resimlerinin neşri 
yasaktır» şeklindeki bir tashihli ifade maksadı 
daha iyi temin edeceğinden uygun karşılana
bilir. Buna hiçbir itirazımız yoktur. Bu itibarla 
arkadaşımız Hulusi Köymen'in vermiş olduğu 
takrir üzerine kendileriyle temas ederek fikir 
teatisinde bulunduk, lütfettiler, takrirlerinde 
bâzı değişiklikler yaptılar. Bu değişikliğe ko
misyon adına iştirak etmiş oluyoruz. 

Hulâsa edersek; maksadımız mağdur olan 
şahsın cemiyet içinde kim olduğunun bilinme
mesini ve bu hâdisenin duyulmamasını temin
dir. Küçük bir kazada bu hâdise bilinir ama 
onun kim olduğunu bütün efkâra açıklıyabile-
cek malûmatın verilmemesi faydalı olur. Bu iti
barla Hulusi Köymen arkadaşımızın teklifini 
muvafık buluyoruz. 

Cevat Ülkü Beyefendi arkadaşımızın bir 
tavzihi de faydalı olmuştur. Bu fikrin açıklan
masında fayda mülâhaza ederek şahısları adına 
beyan ettikleri bu hususu encümen adına ben
deniz de tekrar etmeyi faydalı bulmaktayım. 
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Bir dâva sonunda 33 ncü maddenin 2 numa

ralı bendinde gösterilen suçlar için bir hüküm 
verilirse; bu hükmün aynen neşredilmesi halinde 
dahi mağdurların isim yerlerinin boş bırakıl
ması yani mağdurların isimlerinin nesredilmemesi 
zaruridir. Vazıı kanunun maksadı da bu olmak 
iktiza eder. Eğer maksadı tam ve kâmil düşün
mek istersek. 

Bir nokta kalıyor; bilmiyorum Muhlis Tü-
may arkadaşımız bu hususa iştirak edecekler mi? 
Bu neşir memnuiyetiyle, duruşmanın gizliliği
nin bir biriyle alâkası yoktur. Duruşma esas iti
bariyle aleni yapılır. Hâkim lüzum gördüğü cel
seyi meselâ, şahitleri dinlerken, sorgu yaparken 
bâzı adabı umumiyeye aykırı vaziyetler mavzuu-
bahsolacaksa, gizli yapabilir. Bu suça bağlı 
bir gizlilik değil, hâkimin takdirine bağlı bir 
gizliliktir. Eğer suçun mahiyeti gizliliği icabet-
tiriyorsa buna hâkim karar verir fakat umumi
yetle muhakemeler aşikâr cereyan eder. Bir de 
hazırlık tahkikatı safhası vardır. Daha hazırlık 
tahkikatında iken kim gizliliğe karar verecek? 
Halbuki asıl haber, belki iş- müddeiumumiliğe 
intikal etmeden, gazetelere intikal eder. Bu iti
barla duruşmanın gizliliği ile bu neşir memnu-
iyetini karıştırmamak icabeder. Bu bakımdan 
ceza muhakemeleri usulü kanunu ile alâkassı 
yoktur. 

Yine aynı sebepten bu maddenin yeri Basın 
kanunudur. Çünkü suç, basın suçudur. Bu iti
barla arkadaşımızın teklifin usul kanununda yer 
alması yolundaki teklifine bu sebeplerle iştirak 
etmiyoruz. 

MEHMET ALÎ SEBÜK (İzmir) — Bir 
sual, bir ricamız var, sayın sözcümüzden, bütün 
müzakerelerde iş, suç mevzuundan alınmıştır. 
Bir de bunun tazminat dâvası kısmı vardır, suç
tan ceza gören kimse veya velisi veya vasisi taz
minat dâvası için başka mahkemeye giderse du
rum ne olacaktır, izah etsinler... 

NUSRET KÎRİŞCÎOĞLU (Devamla) — Bu 
maddede gösterilen, yani Ceza Kanununun şu 
maddelerine göre suçlardan dolayı hukuk mah
kemesine dâva açıldığı takdirde bu dâva sade
dinde de mağdurların isminin nesredilmemesi 
icabeder. Çünkü bu bir bütündür. Maksat bu 
şahsın kim olduğunun duyulmamasıdır. 

MEKKÎ SAÎD ESEN (Balıkesir) — Eğer 
böyle bir mesele her hangi bir vesile ile Bü-
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yük Millet Meclisine sual takriri yolu ile inti-
kal ederse, falan valinin kızı otomobille gider
ken eşkıyalar tarafından kaçırıldı., bu, asayiş 
meselesi mahiyetinde gazetelere aksedecektir, 
böyle bir mesele bir mevzu olarak sual takriri 
ile sorulsa... Büyük Millet Meclisinde bu husus
ta cereyan eden müzakerelerin yasak edilmesine 
kadar gidecek bir mahiyet alacaktır. Halbuki 
Büyük Millet Meclisinde cereyan eden müzake
reler gazetelerde alenen yazılır. 

NUSRET KİRlŞClOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, komisyonda bu kadar te
ferruatlı olarak işler konuşulmaz. Ben yalnız 
komisyonda esen havayı ve kanunun ne maksatla 
teklif edildiğini düşünerek arkadaşlarımızı ce
vaplandırmaktayım. Gaye; mağdurun teşhir edil
memesidir. 

MEKKÎ SAlD ESEN (Balıkesir) — Arz 
ettim. Büyük Millet Meclisinde cereyan eden 
müzakereleri neşretmek matbuatın hakkıdır. Bu 
hal ise Büyük Millet Meclisindeki müzakerenin 
neşrinin men'ine, dolayısiyle Büyük Millet Mec
lisinin hükümranlık hakkının iptaline doğru atıl
mış bir adım olacaktır, bu nokta çok mühimdir, 
bunu tasrih ediniz. 

NUSRET KİRlŞClOĞLU (Devamla) — 
Bendeniz böyle muazzam kötü neticelere doğru 
gideceği mütalâasına iştirak edemiyorum. Eğer 
kıymetli arkadaşımız - zannediyorum söz de al
dılar - mucip sebepleriyle işi ortaya koyarlarsa 
takdiri yüksek heyete bırakırız. Hakemliği yük
sek heyet yapar. Eğer sordukları sualleri ce
vaplandırmamla iktifa edeceklerse, gaye mağ
durun teşhir edilmemesi olduğuna göre gaze
telere mağdurun hüviyetinin intikal etmemesi 
lâzımgelir. Yalnız Meclis müzakerelerinde mağ
durun ismi zikredilecektir, zabıt ceridelerinde 
aynen çıkacaktır, aynen neşredilecektir. Ama 
bunu havadis olarak Meclis müzakerelerinin rö
portajı mahiyetinde neşreden gazetenin, bu ka
nundan edindiğimiz kanaate göre, vâzıı kanu
nun şu maddeye koyduğu ruha ve gayeye göre; 
mağdurun hüviyetini neşretmemesi lâzımdır. 
Yoksa yarım bir iş yapmış oluruz. 

REİS — Muhlis Tümay 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Efendim, 

üçüncü defadır huzurunuzdayım, mazur gör
menizi rica ederim. 

Muhterem sözcü arkadaşımız «yazılar» tâbi
ri üzerinde izahatta bulundular ve dediler ki, 
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haber velevki bunun dışında her hangi bir şe
kilde ilmî mahiyet gösteren yazılar da buraya 
girer. 

Arkadaşlar, bu cinsî sapıklık olabilir, psiko
lojik, biolojik olabilir, niçin bir ilim adamı bu 
mevzuu didiklemesin, tetkikatmı bildiren yazı 
yazmasın. Bu suretle bu mevzu üzerindeki ilmî 
yazıların çıkmasına, da mâni olaeağız ki, bu, ka
nunun sevk sebebinin dışına çıkan geniş bir 
maksat olur. 

Eğer muvafık görülürse, mademki «yazılar» 
tâbirinin burada kalmasında ısrar ediyorlar, o 
halde «haber ve bu nevi yazılar» diye ilâve ede
lim. 

REİS — Abdulkadir Eryurt, 
ABDULKADİR ERYURT (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlar; kanunun birinci fıkra
sında, kanunun evlenmeleri menedilmiş kimse
ler arasındaki cinsî münasebetlere dair ' haber
ler ve yazılar. Muhlis Tümay arkadaşımızın bu
yurduğu gibi «yazılar» kelimesi kaldığı müd
detçe bu mevzuda her hangi bir ilmî yazı da ya-
zılamıyacağı mânasını istihraç çok mümkündür. 
Halbuki yalnız «haberler» kelimesiyle iktifa 
edilirse, bu kadar genişletilmezse ilmî etüdler 
yapılmasının önlenmesi veyahut da yazılması
nın önü kapatılmamış olur. Esasen matlup olan 
şey; mağdurların isim ve hüviyetlerinin neşre-
dilmemesi yani mağdurun kini olduğunun belli 
olmamasıdır. Mağdurdan bizim anladığımız mâ
na ; üzerinde fiil ika edilen kimsedir, bizzat gad
re uğrıyan kimsedir. Halbuki sözcü arkadaşı
mız bunu tevsi ediyor. Suçtan zarar görenlere 
de teşmil ediyor. Bunlar başkadır. Hattâ geçen 
celsedeki tarifinde mağduru bu şekilde izah et
tiler. Halbuki hâdisenin mağduru başkadır. 
Suçtan zarar göreni başkadır, suçtan zarar gö
ren dediğimiz takdirde zarar görenlerin hepsi 
işin içine girecektir. Halbuki biz suçtan zarar 
göreni ele almıyoruz, mağduru ele alıyoruz. 
Hidayet Ay diner'in dediği gibi biz yalnız mağ
dur üzerinde duralım ve buna göre bir hüküm 
tesis edelim. 

REİS — Komisyon. 
ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA NUSRET 

KİRlŞClOĞLU .(Zonguldak) — Muhterem arka
daşlar, mağdur kelimesine bendeniz başka mâ
na vermiş değilim. Dâva hakkı ile alâkalı olma
dığını arz ettim. Hattâ geçen celse o şekilde da-
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raltarak verdiğim malûmat bâzı arkadaşların 
itirazını mucip olmuştu; arkadaşıma hatırlatı
rım. Biz doğrudan doğruya suçtan zarar gören 
şahsı kasdediyoruz. Bunun kim olduğunu belli 
edecek malûmatın neşrini yasak ediyoruz, bunu 
tavzih etmek istiyorum. Sözlerini bana izafeten 
söylediler. Ben buna muhalif bir şey söyleme
dim. 1 numaralı bentteki yazı meselesine ge
lince, muhterem arkadaşlarım birbiriyle evlen
meleri memnu olan insanların, iki kardeşin, cin
sî münasebette bulunmaları neşredilmiyecek. 
Bunun medhiyesini yapan yazılar yazılabilecek 
midir? Şüphesiz hayır. 

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — îlmen söyle
mek lâzım, geniş bir saha, içtimai mevzu.. 

NUSRET KlRÎŞCİOGLU (Devamla) — Di
nen yasak, kanunen yasak ve vâzıı kanun Basın 
Kanununun 33 ncü maddesini kabul ederken bu 
kabil malûmatın yazılmamasmı, konuşulmama
sını istediği için bir memnuiyet koymuş. Yazı 
yazılabilir diyen arkadaşlara sorarım. Meselâ 
Bir medhiye yapılabilir mi? Haber olarak ver
meyip de bir medhiye olarak yazı yazılabilir 
mi? Yazılamaz. Vazıı kanun yeni yetişen neslin, 
yani henüz içtimai ve ahlâki olgunluğa ulaşa
mamış neslin, böyle neşriyattan müteessir olma
ması için bu gibi yazı ve haberi menetmiştir. 
Bugün mer'i metin budur. 

Ben tabiî her hâkime gidip de bu maddede 
tereddüdünüz hâsıl oldu mu, tatbikatta zorluk
lara rastladınız mı, diye sormadım. Fakat niha
yet bendeniz de naçizane bu meslekin müntesi-
bi olarak arz ediyorum ki muhitimizde böyle bir 
neşir sebebiyle dâvaya dahi raslamadık. Allah'a 
şükür; ne yazı, ne haber şeklinde gazetelerimiz 
böyle yazıları neşretmemektedirler, bu cemiye
timiz için büyük bir şey. Ne yazı, ne haber şek
linde bugüne kadar bir yazı çıkmamıştır. Ne 
mahzur olmuştur? Bundan sonra serbest bıra
kacağız da bu işin bir medhiyesini mi yapabile
cekler ? 

SABRÎ DİLEK (Trabzon) — Öyleyse hü
küm. koymıyalım. 

NUSRET KÎRlŞÇÎOĞLU (Devamla) — 
Memnuiyetlerle bir suç önlenir arkadaşlar. Eğer 
bir suç olmuyorsa bunun müeyyidesi olduğu 
içindir. Yoksa o suç işlenmiyor, diye müeyyide
yi kaldırmak icabetmez. Müeyyideyi kaldırdı
nız mı suç işlenir. Bir maddeye muhalefetin ol-
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maması halinde o maddenin kaldırılması icab
etmez. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar; maddenin maksadını izaha 
matuf iki takrir vardır; bunlardan biri bende
nizin, diğeri de Hulusi Köymen arkadaşımızm-
dır. 

Bu iki takrir arasında esas itibariyle bir fark 
olmasaydı bendeniz Hulusi Köymen arkadaşı
mıza iltihak edecektim. Köymen arkadaşımız 
çok kıymetli beyanda bulundular, dediler ki ; 
Nüfus Kanununa göre hüviyetin bir tarifi var
dır, birtakım unsurlardan mürekkeptir. Halbu
ki teklif ettikleri metinde, hüviyeti açıklanırsa, 
diyorlar. Binaenaleyh o unsurlardan birisi nok
san yazılırsa hüviyet hukukan açıklanmamış 
olur, maksat bu değildir. Hüviyet bütün anası-
riyle tam açıklanmadan mağdurun kim olduğu
nun bildirilmesi de yasak olmalıdır. Bu itibarla 
ben «hüviyet» tâbiri yerine «kim olduğu» tâbi
rinin konulmasını teklif ettim. Hulusi Köymen 
arkadaşımız buna muvafakat buyurdular, en
cümen bu tâdile iltihak ederse mesele hallolur. 

REİS — Hamdi Sancar. 
A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlar; bendeniz konuşma sırasında muhake
melerin aleniliği mevzuunun bu kanunun müza
keresi dolayısiyle ele alınmış olması sebebiyle 
söz aldım. 

Muhakemelerin aleniliği müessesesi suçlula
rın lehine konmuş ve kabul edilmiş bir müessese
dir. Müdafaa hakkının geniş mikyasta teminine, 
suçlu olan kimselerin efkârı umumiye huzurun
da kendi haklarında tatbik olunmakta olan ka
nuni hükümlerin ne dereceye kadar doğru oldu
ğu mevzuunda efkârı umumiyenin bir çeşit hâ
kim rolünü ifa etmesi esbabına' müteveccihtir. 

Şimdi birtakım fiil ve hareketlerin mağdur
larını gizli tutmanın muhakemelerin aleniyeti 
müessesesi ile ne alâkası vardır, anlıyamadım... 
Mağdurlar gazete sayfalarına, matbuat sayfaları
na intikal ettirmemiş olmak o fiil ve hareketin 
maznununun müdafaa hakkını tahdidetmek mâ
nasına mı gelir? Hiç şüphesiz ki bununla asla 
alâkası yoktur. 

Sonra bu haber ve yazı mevzuuna gelince : 
Yazı kelimesiyle artık matbuatın geniş mikyasta 
tahdidi mânasının ve mülâhazasının çıkarılması 
havası yaratılmış bulunuyor. Arkadaşlar, ilmî 
bir yazı yazılabilir. Yalnız bu noktayı burada 
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tasrih etmek, Meclis müzakere zabıtlarının yarın 
icabederse bir tefsir membaı olduğu için tasrih 
etmek lâzımgelir ki, bu yazılar mağdurların isim 
ve hüviyetleri verilmeden, demin verilen takrir 
mucibince mağduru anlatacak şekilde kayıtlar 
koymaksızm pekâlâ ilmî yazı. yazılabilir. Meselâ 
adlî tıp literatürüne girmiş birçok vakaları Garp 
müelliflerinin kitaplarında okurken görürüz ki 
bilfarz Jorj 'dan bahsetmez, A ile B den bahse
der. Bu hiçbir zaman ilmî yazı hüviyetini ihlâl 
edecek bir noksan değildir. Kanunu sevk eden ar
kadaşımızın maksadı da bu fiilden mağdur olan 
kimselerin nahak yere teşhir edilmemesidir. Mev
zuu karıştırmamak için Heyeti Umumiyeye bu 
mâruzâtta bulunmayı lüzumlu gördüm. Sözlerim 
bundan ibarettir. 

REÎS — Mekki Said Esen. 
MEKKÎ SAÎD ESEN (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlarım; evvelâ bu kanunu buraya 
sevik eden duyguları tebcil etmemek, her halde 
hiçbir aikıllı insanın kârı değildir. Hakikaten 
esbabı mucibe çok asîl hislerle hazırlanmıştır. 
Bizim, sual şeklinde veya musahabe esnasında 
vâki müdahalelerimiz sadece bu kanunla istih
sali matlup gayenin ve maksadın bu metinle ta
mamen temin edilip edilemiyeceği hususundaki 
teceddütlerimizin izalesine matuftur. Bu ciheti 
açıklamayı bilhassa borç bilirim. 

Kanun, sayın arkadaşımız Edibe Sayar tara
fından daha derli, toplu bir halde teklif edilmiş 
iken Adliye Encümeninde bu mevzu daha fazla 
genişletilmiş ve dağıtılmıştır. Bu müdahalenin 
haklılığı ve lüzumu üzerinde durmaksızın arz 
edeyim ki, bu kanunla haber hürriyeti bir ta
rafından zedelenmektedir. Haber, gazetelerden 
eskidir, ta insanlıkla beraber haberleşme de baş
lamıştır. Haberleşme âdeta cemiyet içinde o ka
dar genişlemiş ve kuvvet ve kudret ve nüfuza 
malik olmuştur iki onun bazan tahripkâr tesi
rinden kurtulmak için de yine cemiyetçe bâzı 
tedbirler alınmaya lüzum ve zaruret hâsıl ol
muştur. Ben burada bu tedbirin yerinde olup 
olmadığı meselesi üzerinde duracak değilim. 
Yalnız bu haber kelimesi üzerinde kısaca dur
makla iktifa edeceğim. Bundan maksadım da 
tatbikatta hâsıl olan birtalkım karışıklıkların 
önüne geçilmesi içindir. Bunu ufalk bir iki mi
salle arz edeyim : 

Bir kötü evin basıldığını farz edersek, bit
tabi içinde de birkaç, çift yakalandı mı, mağ-
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durun hüviyetini belli etmemek için gazeteler 
bunu, yüksek şahsiyetlere mensup bir hanım 
yakalanmıştır, diye yazdı mı, o beldeyi kartona 
karışık eder. Bu suretle de o (kasabadaki 100 
kişiyi en az itham altına alır. Bir haberi yasak 
etmek, o haberin mutlaka yazılmıyacağı mâna
sına gelmez. Çok defa haberi verenle alan 
arasında bir parola kurulur. Bizde intihar ha
berlerinin neşri yasaktı. Fakat Tükiye'de inti
har haberleri mütemiadiyen yazılmıştır. Bir 
adamın, yerde dimdik duran bir bıçağın üze
rinle düştüğü ve bu bıçağın, kıvrıla <kıvrıla ada
mın barsaklarmı ve kamını parçaladığı şek
linde bir yazı, o adamın intihar ettiğinin an
laşılmasına vesile olur. O halde (bu haberleri 
menetmekle, bunların yaymlanımıasını önlemiş 
olmayız. Bilâkis haber verenle alan arasında 
bir parolanın kurulmasına vesile verecektir. 
Bu gibi haberlerin neşrine mâni olmak için ya
pılan çalışmalar, uğraşmalar bizde başlayıp 
bizde bitmıemiştir. Bu, uzun senelerin mahsulü
dür. Haberi çok zorlamaya gelmez. En iyisi 
kendi haline bırakıp bu haberlerin çoğalması
nı önliyecelk içtimai şartların ve birtakım me
kanizmaların daha canlı olarak harekete geçi
rilmesidir. Yoksa her başımız sıkı'ştığı zaman 
bir tarafını tılkarsalk o mutlaka bir diğer taraf 
bulur ve daha vahim bir şekilde otaya çıkar. 
Cemiyet için bu daha tahripkârdır. 

Diğer bir sebep de, tamamen neşri meneder-
sek bu da doğru olmaz. Bu da bâzılarına cüret 
verir veya cüretini artırır. Bu sebeple bâzı hu
susları zikredip serbest bırakmak zarureti var
dır. Harfendazlıkları zikretmek isterim. 

Sonra, müphem bir mağdur kelimesi ortada 
kalırsa buna yüzlerce kişi girebilir. Biz neşir 
hayatımızda böyle bir şey yazmadık, ama ya
rın bir başkası buna tevessül edebilir. Bina
enaleyh bunu daha derli toplu bir hale getir
mek için komisyona verilmesini muvafık görü
yorum, teklifimin kaıbulünü rica 'ederim. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Efendim, ben
deniz iki hususun tavzihi için söz aldım. Bir 
tanesi, kanunun şümulüne girer mi, girmez mi? 
Şüpheli ama, evlenmeleri memnu şahıslar ara
sında cinsî münasebetin ilmî bir tahlili yapılabi
lir. Muhterem Mazbata Muharriri arkadaşımız 
komisyonda konuşurken hemen aklıma geldi, 
Hukuk mecmuasının bir sayısında Halit Ke
mal'in, evlenmeleri memnu olan şahıslar ara-
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smda birleşmeler diye ilmî bir yazısı var. Mec
mua periyodik olmak itibariyle Basın Kanununa 
tâbidir. Şimdi bu doçent arkadaşımız bu yazıyı 
yazacak mı, yazamayacak mı? Kanunun şümu
lüne giriyorsa mesele üzerinde durmak lâzım
dır, girmiyorsa mesele yoktur. Tavzih için arz 
ediyorum. 

İkincisi, yine komisyon buyurdu ki, böyle 
bir hâdise Meclis kürsüsünde bahis mevzuu ol
muş ise bunun da gazetelere aksetmesi mümkün 
değildir. Tabiatiyle bu müzakereler hakikaten 
ileride kanunun tefsiri bakımından ehemmiyet 
kazanacağına göre bendeniz bu hususun tavzih 
edilmesini doğru buldum. Bana öyle geliyor ki, 
bu kanun maddesi, Meclis 'müzakerelerinin bu 
mevzudaki müzakerelerin de gazetelere akset
mesine mâni teşkil etmemesi lâzımdır. Zaten 
Meclis kürsüsünde söylenen sözlerin mutlak bir 
aleniyeti vardır, meğer Meclisçe gizliliği için 
bir karar alınmamış ise. Bunun dışında burada 
Meclis kürsüsünde söylenen sözlerin gazete ve 
mecmua sayfalarında neşredilmesi de suç teşkil 
etmez. Yüksek malûmlarıdır ki bu da teşriî ma
suniyetin bir neticesidir. 

Meclis kürsüsünde olmayıp da Meclis dışın
da suç. teşkil edecek bir hususu Mecliste bir 
mebus arkadaşımız kürsüde söylemişse ve gaze
teler de bunu tahrif etmeden sayfalarında 
mevzuubahis etmişse, gazetenin mesul olması 
mümkün değildir. 

Binaenaleyh öyle zannediyorum ki bu kabîl 
meseleler bu kürsüde konuşulmuşsa gazeteler
de aksetmesinde ve neşredilmesinde bir suç un
suru bulunmaması lâzımgelir. 

Bu iki hususun tavzihi için söz almıştım. 
SELÂHATTİN KARAYAVUZ (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ, kanunun getiril
me samimiyetini kabul ediyoruz. Bunu tebcil 
ederim. Temas etmek istediğim birçok noktalara 
Mekki Said arkadaşımız temas etti. Onun için 
mahzurlu gördüğüm bir noktayı arz edeceğim. 
Eğer bu komplikasyonun önüne geçmek müm
künse bu kanunun çıkmasına bendeniz de ta
raftarım. 

Bir hâdise vâki olduğu zaman takdir edilir 
ki kanunda bahsedildiği gibi bir faili bir de 
mefulü vardır. Bir havadisin de, haber olarak 
gazeteye intikali, onun mahkeme kararına ik
tiranından evveldir. Binaenaleyh biz gazete ha
vadisi olarak vâki fiili gazeteye mahkeme ka-
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rarmdan evvel intikal ettireceğimize gor* fail 
de henüz maznun mevkiindedir. Eğer fail mu
hakeme sonunda beraet ederse bu sefer himaye 
ettiğimiz mağdurun yanında failin suçsuz ol
ması ve teşhir edilmesi revayı hak mı? Fiili iş
lemediği halde maznun, fail zannedildiği za
man teşhir edilsin, diğeri teşhir edilmesin. Bu, 
ihtilât yapacak noktalardan biridir. 

İkinci ihtilât yapacak nokta; ya fiil tara
feynin rızasiyle işlenmişse ve bu arada zabıta 
kuvveti, o anda, suçüstü yakalayıp mahkemeye 
sevk etmişse, şimdi meful olan şahıs, rızasiyle 
yaptığı halde mağdurdur diye bu kötü fiilinden 
dolayı bunu teşhirden kurtaracak mıyız ? Eğer 
onu bu teşhirden kurtaracaksak o vakit bu nevi 
cinsî sapıkların bu işlerinde devam etmesine 
fırsat vermiş olmıyacak mıyız ? 

İşte bu iki nokta üzerinde teklif, kanuniyet 
kesbetmeden evvel esaslı olarak düşünmek lâT 

zımdır. 
Bir başka nokta da vardır ki, meselâ şimdi

ye kadar bu kabîl hâdiseleri birçok defalar ga
zetelerde okuduk, dinledik. Fakat muhterem 
arkadaşlarımdan sorarım, bunlardan kaç tane
si aklımızdadır. Binaenaleyh eğer teşhirden 
maksat, mağduru himaye ise bu teşhir vâki ol
madığı zaman dahi onun muhiti bu hâdiseyi 
bilir, teşhire lüzum yoktur. Onun haricinde, ya
ni onun muhitinde olmıyan insanların hâdiseyi 
bilmesi kulak dolgunluğundandır. Bunu iki gün 
sonra unutacaktır. Bunun teşhirini menetmekle 
esas üzerinde mağdura yapmak istediğimiz fay
dayı temin etmiş de olmuyoruz. Bu noktada ıs
rar etmiyeceğim. Teklifin ne gibi âli hislerle 
getirildiği bedihidir. Demin anlattığım iki nok
tanın iyi düşünülmesi için maddenin komisyona 
gitmesine taraftarım. 

REİS — Komisyon. 
ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA NUSRET 

KİRlŞÇİOĞLU (Zonguldak) — Muhterem arka-
daşlar^; evvelâ Selâhattin Karayavuz arkadaşımı
za arzı cevap edeceğim. Henüz mahkeme netice
lenmeden yani fail maznun durumunda iken bu 
şahsın ismini neşredelim mi, etmiyelim mi me
selesi, bu kanun dolayısiyle konuşulacak mevzu 
değildir. Burada beş suç mevcut, bunların mağ
durlarının hüviyetlerinin ve resimlerinin neşri 
yasak edilmiştir. Eğer henüz maznun durumun
da olanların isimlerin verilmesinin neşrini yasak 
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etmek istersek o zaman şu beş suça inhisar etme
mek lâzımğelir. 0 zaman her suçta, meselâ hırsız
lıkta veya yol kesmekte hüküm verilinceye ka
dar maznunların hüviyetlerini neşretmemek ica-
beder mi, yalnız beş suçun failini mi gizli tuta
cağız? Demek oluyor ki; maznunların isimlerini 
hüküm verilene kadar neşredip etmeme mese
lesi bütün suçlara şâmil olarak mütalâa edilmek 
lâzımdır; burada sayılan beş suça tahsisen konu
şulamaz. Ya bütün maznunların isimleri hüküm 
kesinleşene kadar neşredilmez veya hepsi neşre
dilir. Bu kanunun maksadı bu değildir. Bu ka
nunun maznunlarla alâkası yoktur. 

Arkadaşımız tarafeynin rızası ile olursa diyor, 
tarafeynin rızası ile iki şekilde olabilir. Ya kü
çüktür, çocuktur, rızasının kıymeti yoktur, bu 
takdirde suç vardır, öteki halde suç, mevzuuba-
his değildir ki, bir neşir memnuniyeti bahis mev
zuu olsun. 

SELÂHATTÎN KARA YAVUZ (Trabzon) 
— Zina suç değil midir? Beyefendi? 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Be
yefendi zina suç değil mi, buyuruyorlar. 

Arkadaşımızın meseleyi külliyen anlamadığı 
kanaatine varacağım. Zinada ismi neşredilmiye-
cek şahıs zani ile zaniye değildir. Onlar suçlu
durlar. Zinada zina yapan kadının kocasının hü
viyeti neşredilmiyecktir. 

HÜSEYİN QRTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Ya soyadını neşrederse, ne yapacaksın? 

REİS — Hüseyin Bey rica ederim. Devam 
etsinler. Söz alır konuşursunuz. 

NUSRET sKİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşımızın zina mevzuundaki tereddüdüne ma
hal yoktur. Orada zani ve zaniyenin rızası var
dır. Fakat esas mağdur bunlar değildir. Bunlar 
ceza görecektir. Mağdur o kadının kocası, yahut 
zina yapan erkeğin karışıdır. Teşhir edilemiye-
cek olan bunlardır. Mağdur kelimesini arkadaşı
mızın anladığı mânada kabule imkân yoktur. 

Bir de arkadaşımız buyurdular ki; bu kadar 
neşriyat yapılıyor; hangisi hatırımızda? 

Bizim tanıdığımız bir insanın ismi neşredi-
lirse o zaman aklımızda kalır. Bu kanunun lüzu
muna kani olan ve söze başlarken bu kanun tek
lifini tebcil eden arkadaşımızın neticede bu neşri
yatın zararsız olduğunu beyan etmesine şaşma
mak elden gelmiyor. Aynı şekilde Mekki Bey
efendi arkadaşımız da bu teklifin lehinde ko-
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nuşmaya foaşlladılar ve sözlerinin arasında da, 
«Siz memnuiyet koyarsanız kaçamaklı bir şe
kilde neşriyat yapılabilir» diyerek teklifin aley
hinde bir hükme vardılar. Ben, yalnız başlan
gıç ile münteha arasındaki tezadı tebarüz ettir
mekle iktifa edeceğim. 

Turan Güneş arkadaşımızın mütalâalarına 
iki cepheden temas edeceğim. Meclis müzake
releri aleni olur. Mecliste her hangi hir şey 
mevzuubalhis olmuşsa gayet tabiî bunun neşre-

dilimesi lâzımdır, buyurdular. Biz de neşir mem-
nuiyetine taraftar değiliz. Yalnız neşir vesile
siyle mağdurların isimlerinin gazete sütunları
na geçmemesini istemekteyiz. Esasen kanunun 
maksadı da bizim .beyanımıza uygun düşmek
tedir. 

İlmî yazılar meselesi; muhterem arkadaşlar 
ben şahsan bu mevzuda her hangi bir yazının 
neşrine taarftar değilim. Şahsan bu fikrimi 
muhafaza etmekle beraber ilmî yazıların bu 
neşri menedilen yazılar mey anma dâhil olma
masının komisyonun kanaati ollduğunu arz edi
yorum. 

Muhlis Tümay arkadaşımızın mütalâalarına 
komisyon olarak iştirak edilmektedir. Yalnız 
bir mesele var: Turan Güneş arkadaşımız bir 
ilmî yazıdan bahsettiler. Mer'i bulunan 33 ncü 
maddede «yazı» kelimesi mevcut olduğu halde 
o yazı neşredilebilmiş ve hiçjbir takibat yapıl
mamış. Demek ki tereddüde mahal yoktur. Bu
günkü metinde (yazılar) kelimesi ollduğuna gö
re bundan sonra da muhafaza edilse, Turan 
Güneş arkadaşımızın misal olarak verdikleri 
yazılar yine hiçbir takibat 'bahis mevzuu olma
dan yazılabilecektir. Komisyon olarak şunu 
tekrar arz ediyorum: Metindeki «yazılar» ke
limesine tamamen ilmî hüviyeti haiz yazılar dâ
hil değildir. 

ABDÜLKADİR ERYURT (Erzurum) — 
Efendim, zinaya mütaalli'k hükümller de kanun
da yazılıdır. Bu suçun mağdurları koca, ana, 
baba ve çocuklardır. Bunlardan da bahsedil-
miyecektir ama suçun faili olan, meselâ ku
marhanede kumar oynarken zina halinde olan 
kadın suçlu olarak yazılacak, bunun soyadın
dan, isminden, cisminden bahsedilecek, hattâ 
resmi basılacak. Bunu nasıl telif edeceğiz? 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; suçluların isimlerinin 
neşredilmemesi meselesinin ayrıca mütalâa edil-
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mesi lâzım geldiğini ifade ettim. Zina mesele
sinde arkadaşımızın temas ettiği nokta bir soy
adı meselesidir. Kadının soyadından kocanın 
kim olduğu anlaşılır. Bütün 'bunların neşrini 
menetmiş olursak fazla tahdit koymuş oluruz. 
Zina suçunun mağduru kimdir? Kadının ko
cası, veya zina eden kocanın karısı. Müştere
ken yakalananlar veya bu fiili müştereken işli-
yenler suçludur. 

MEKKİ SAÎD ESEN (Balıkesir) — Bir su
al soracağım. Kanunla neşri yasak edilenler 
arasına 421 nci madde de giriyor. Bu madde, 
yolda kadınlara ve genç erkeklere lâf atanlara 
dairdir. Bunun cezası da üç ay kadardır. Bun
dan yukarıki maddelerle derpiş edilen vahîm 
haller bu söz atılanlar üzerinde vâki mıdır ki 
komisyon bunu da buraya allmıştır? 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Bi
lâkis, onları teşhir etmek lâzımdır. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Hü
seyin Ortakcıoğlu arkadaşımız yerlerinden, bi
lâkis 'bunları teşhir etmek lâzımdır, diyorlar. 
Yani, kendiisne söz atılan kadını veya genç 
erkeği de teşhir edelim diyorlar. Komisyon bu
na taraftar değildir. Meselâ falanca yerde, fa
lanca kadına, falanca adam şöyle rezillâne lâf 
atmış veya sarkıntılık etmiş, şeklinde gazete
lerde yapılmamasında mağdur bakımından fay
da vardır. Bu bakımdan da encümen 421 nci 
maddeyi bu kanun şümulü içine almıştır. Bu 
suretle nizamı âtide ve âdabı umumiyeye mu
gayir olarak işlenmiş, olan suçlar da mağdurun 
korunması bakımından bu madde içine alın
mıştır. 

REÎS — Hamdi Sancar. 
HAMDİ SANCAR (Denizli) —. Muhterem 

arkadaşlarım; tekrar söz aldığım için özür dile
rim. 

Birbirine mümas olan birçok meselelerde ol
duğu gibi, birçok hâdise ve meseleleri birbirine 
karıştırmakla; öyle zannediyorum ki, çok kıy
metli olan bu teklifi za'fa düşüreceğimiz endişe
si var. Şu hale göre şu dakikada ortaya iki tür
lü endişe ve iki nevi mülâhaza çıkmış bulunu
yor. Bu her iki fikir de Yüksek Heyetiniz huzu
runda mücadele halindedir. 

Bence mesele şudur; bir taraftan matbuatın 
haber kaynaklarını daraltmak ve zayıflatmak 
meselesi ve endişesi; öbür taraftan teklifte bah
sedilen ve Ceza Kanunumuzda muayyen bir fas-
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lı ihtiva eden suçlarda mağdurun şeref ve hay
siyetine ve aile nizamına müteveccih suçlarda şe
ref ve haysiyeti muhafaza etmek endişesi. 

Bendeniz, eğer matbuatın, daha açık ifade 
edeyim, tiraj kaynaklarını muhafaza edeceğiz di
ye, vatandaş şeref ve haysiyetlerini .matbuatın 
suiniyet taşıyan bir kısmına tegaddi vasıtası ola
cak terketmeye rıza gösterecek miyiz?. Bunu yal
nız matbuat mı haber verir, başka vasıta yok mu? 
Her hangi işlenen bir suçta, hiçbir taksiri ol-
mıyan vatandaşın şeref ve haysiyetini bir te
gaddi vasıtası haline sokmıyalım. Buna yüksek 
heyetiniz rıza göstermiyecektir. 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar; ben de tekrar söz aldığım için 
özür dilerim. 

Bâzı arkadaşlar muhtelif sebepler ileri süre
rek bâzı endişeler izhar ettiler. Aciz kanaatime 
göre bu endişeler yersizdir. Kanunun maksadı 
şu : Bir felâkete uğramış olan bir vatandaşın ıs
tırabı kendisine yeter, onu teşhir etmek suretiyle 
bir daha ıstıraba sevk etmiyelim, diyoruz. Vâ-
zıı kanunun maksadı bu olduğuna göre bunun 
maznunların teşhir bahsiyle hiçbir alâkası olma
ması lâzımgelir. Mağduru himaye etmek için ar
kadaşımız bu kanunu getirmiştir. Bunun üze
rinde konuşuyoruz. Şimdi mağdur meselesini bir 
tarafa bırakarak işi genişletmenin ve bu işle il
gili olmıyan endişeler üzerinde durmanın bende-
nizce yeri yoktur. 

Muhlis Tümay arkadaşımız ilmî yazıların bu 
kanunun şümulü içine girip girmiyeceğinde te-
reddüdettiler. Arkıdaşlar, ilmî bir yazıda zaten 
isim zikretmeye lüzum yoktur. A, B diye rumuzla 
pek âlâ yazılabilir. Şu halde ilmî yazı yazmak 
için muhakkak isim neşri lâzım mıdır ki, bu en
dişeyi izhar ediyorlar. Kanunun maksadı vatan
daşın teşhir edilmemesidir. 

Mekki Said arkadaşımız, «Bu kanun kabul edi
lecek olursa haber hürriyeti baltalamış olur» 
buyurdular. Katiyen... katiyen bu mütalâada 
isabet yoktur. Haber hürriyeti demek bir vatan
daşın şahsi veya ailevi vaziyetinin teşhiri de
mek değildir. Esasen basın yoliyle işlenen cü-
cürümler hakkında çıkardığımız bir kanun hük
mü vardır. Bendeniz sözcülüğünü yaptığım için 
biliyorum, bir şahsın şeref ve haysiyetini muhil 
neşriyat yapmak suçtur. Vâzıı kanun bunu orada 
da düşünmüş ve hüküm vaz'etmiştir. Bu hüküm 
mevcut olduğuna göre hakarete uğrıyan bir va-
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tandasın resminin ve isminin teşhirinin menedil-
mesi esasen çıkmış olan Basın Yoliyle İşlenen 
Suçlar Kanununun bahsettiğim hükmüne de ta
mamen uygun olur ve ona mütenazır bir hükmü 
de sevk etmiş oluruz ki tamamen yerindedir. 

Sonra yine Mekki Said arkadaşımız buyurdu
lar ki, meselâ randevu evinde yüksek sosyeteye 
mensup bir insan yakalanacak olursa, onun ismi
nin zikredilmemesi suretiyle havadisin umumi 
mahiyette neşredilmesi, bütün yüksek sosyete 
tabakasını zan altında bırakabilir. Bu mütalâa 
arkadaşlar bir vehimden ibarettir. Yüksek sos
yeteye mensup randevu evinde yakalananın kim 
olduğunu merak eden vatandaş bunu hususi ola
rak tahkik edip öğrenebilir. Yüksek sosyeteye 
mensup birisinin yakalanması, yüksek sosyeteye 
mensup olanları zan altında bırakır mütalâası 
vehimdir, tevehhüme de itibar edilmez. Bu ba
kımdan bu mütalâada da isabet olmadığı aşikâr
dır. 

Sonra arkadaşlar her şeyden ziyade şu nok
ta üzerinde durmamız lâzımgelir. Matbuat hür
riyeti hakikaten memleket için lüzumlu bir hür
riyettir. 

Bugün şayanı şükrandır ki bu, hürriyet bü
tün ihtişamı ile mevcuttur, her gazete istediği 
şekilde istediği haberi yaymaktadır, bundan do
layı gazetelere bir sual sorulduğu da vâki de
ğildir. Fakat başına bir felâket gelmiş olan bir 
vatandaşın bu felâket haberini de gazeteci arka
daşlarımızın istismar etmiye hakları olmasa ge
rektir. 

MEKKİ SAİD ESEN (Balıkesir) — Esasen 
böyle bir şey yapılmamaktadır. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Devamla) — Yap
madıkları bir meselede de arkadaşlarımızın endi
şesi yersizdir. 

Arkadaşımız bir misal verdiler. Yolda giden 
bir kıza söz atan da bu kanunun şümulüne gi
recektir, dediler. Elbette girecektir. Verdikleri 
misal ile kendilerini ilzam edeceğim. 

Genç bir kıza söz atılması halinde bu kızın 
hüviyetinin teşhir edilmesi, hem kızın ve hem 
de ailesinin haysiyet ve şerefi, ve istikbali üze
rinde tesir eder. Böyle bir haberin neşri tecviz 
edilecek bir şey değildir. Verdikleri bu misal de, 
çok yerinde olan bu kanun hükümlerinin çık
masına mâni olmıyacaktır kanaatindeyim. Bu 
itibarla kanun hükmünün kabul edilmesini bil
hassa rica edeceğim. 
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REİS — Selim Ragıp Emeç. 
SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Muterem 

arkadaşlarım, bu kanun teklifi hakkındaki nok-
tai nazarımı nâçiz bir basın mensubu olarak ev
velki gün ifade etmiştim. Kanun teklifinin mül
hem bulunduğu yüksek hakikatin şayanı tebcil 
mahiyeti şüphe götürmez. Bu münasebetle ba
sın hakkında ileri geri söylenmiş sözleri bir basın 
mensubu olarak yerinde bulmadığımıda ifade 
etmek isterim. 

Basın, şu veya bu gibi müstahase şeylerle te-
gaddi eden bir müessese değildir. Basın, rejimleri 
meydana getirmiş, bugün cemiyetlerin varlığı ve 
yokluğu üzerinde müessir olan büyük bir mües
sesedir. Bu bakımdan kendi kendisini bir ba
kıma kontrol edebilir. Benim kanaatimce bun
lara lüzum yoktur. Bu kürsüden neşriyat yapıl
mamakta olduğu ifade edilmiş olması,'1 esasen böy
le bir teklifin dahi pek fazla lüzulu olmadığını 
meydana çıkarmıştır. Ama bu teklifi ilham eden 
yüksek düşünceler bize matbuat mensubu olarak 
bu noktada takyide uğrama feragatini dahi ka
bul ettirmektedir. 

Yalnız bu münasebetle arzım şudur: Büyük 
Millet Meclisi kürsüsü mutlak olarak her beya
nın intişarına açık bırakılmak lâzımgelen bir 
millet kürsüsüdür. Bu bakımdan söylenecek söz
ler ister hariçte tekrar edilsin, ister matbuatla 
ifade edilsin, behemmehal hiçbir takyide tâbi tu
tulmamak lâzımgelir. 

Onun için ben komisyondan bilhassa istirham 
ediyorum: Bu kaydı geri alsınlar, aksi takdir
de bu kanun teklifinin Anayasa Komisyonuna 
verilmesini teklif edeceğim. (Doğru, doğru ses
leri.) 

Arzım budur efendim. 
REİS — Sabri Dilek. 
SABRI DİLEK (Trabzon) — Efendim; ben

deniz de bu teklifi kendisine hazırlatan hissiya
tından dolayı muhterem Edibe Sayar Hanım
efendiyi tebrik etmekle söze başlıyacağım. Fa
kat bu tebrikimin muhterem komisyon sözcüsü 
tarafından kanun teklifinin esası üzerinde de 
mutabık olduğum şeklinde tefsir edilmemesini 
istirham edeceğim. 

Peşinen kaydedeyim ki; ben bu kanunun 
aleyhinde konuşacağım, matbuat hürriyetinin 
müdafaasını yapacağım. Hamdi Sancar Beyin 
de bizim bu samimî fikirlerimizi matbuatın tiraj 
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hakkının müdafaası şeklinde tefsir etmemeleri
ni hassaten istirham ederim. 

Efendim; bu maddenin kabulü mevzuatımı
za yeni bir yasak daha ithal etmektedir. Yük
sek Heyetinizin malûmlarıdır ki; yasakları çok 
olan cemiyetler daima iptidai cemiyetler olagel
mişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti maalesef fazla J 
kanun çıkaran bir devlet olarak tanınmaktadır, 
bu bir realitedir. Şimdi bu kanunlar arasına ye
ni bir yasak kanunu koymak suretiyle gerek 
matbuatı, gerek halk efkârını yeni takyitlere tâ
bi tutmak vaziyetini ihdas ediyoruz. 

Bunun ne derece faydalı veya mahzurlu ol
duğunun takdirini sizlere bırakırım. Haberleş
me hürriyetinin devrimizde taşıdığı ehemmiyeti 
bendeniz ayrıca zikretmiyeceğim. Şu kadarını 
arz «deyim ki; ikinci Cihan Harbi devamı müd-
detince büyük adamların mesul şahıs olarak 
yaptıkları mütaaddit büyük konferanslarda ha
berleşme hürriyetinin bütün cihanda daima 
mahfuz tutulacağı maddelerle zikredilmiştir. 
Bu devletlerin ve 20 nci asır medeniyetinin ha
berleşme hürriyetine bu kadar ehemmiyet ver
mesi karşısında bu şekilde ufak bir atıfla da ol
sa, haberleşme hürriyetini takyidedecek nokta
lardan çekinmek lâzımdır. Kaldı ki mevzuuba-
his olan kanunu düşünen yalnız Türk cemiyeti 
değildir; Diğer ileri memleketlerin de bu mev
zuu ele almış olmaları iktiza eder. Acaba bu ka
nunu ne pahasına olursa olsun, kabul ettirmek 
için çok fazla gayret sarf eden sayın komisyon 
sözcüsü bu şekilde mevzuatı olan hangi ce
miyetleri bize gösterebilirler? İsviçre'nin, Da
nimarka'nın, İngiltere'nin, Birleşik Amerika 
Devletlerinden her hangi birisinin veya Fran
sa'nın, ezcümle daha medeni ve müterakki Garp 
devletlerinin hangilerinde böyle kanunlar var
dır? Bunu samimî surette öğrenmek istiyorum, 
çünkü bilmiyorum. 

Arkadaşlar, bu madde üzerinde konuşulur
ken muhtelif arkadaşların gerek sual şeklinde 
veya kürsüden serdettikleri mütalâalara karşı 
komisyon muhterem sözcüsünün cevaplan bir
çok tereddütleri icabettirecek şekilde olmuştur. 
Bir maddelik bir kanunun müzakeresinde bu ka
dar uzun boylu konuşulduğu halde kesin ve 
açık cevap vermek mümkün bulunmadığına gö
re B. M. Meclisinin ve efkârın buna tamamiyle 
hazır olmadığını kabul etmek lâzımdır. Zina ya-
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pan kadın veya kocanın vaziyeti nedir deniyor, 
komisyon tereddüde düşüyor. Bendeniz bunlara 
ilâveten bir sual soracağım : 

Bir erkek bir kadın tarafından kaçırılırsa 
bunun mağdurunun neşredilmesi nasıl bir mah
zur tevlideder? 

Bunu da düşünmek iktiza eder. 
Bütün bu mülâhazalar bu kanunun lüzumu

na yüzde yüz kaani olduğumuz şeklinde tefsir 
edilemez. Binaenaleyh bu kanun üzerinde daha 
esaslı durulmak iktiza etmektedir. 

Selâhattin Karayavuz, Turan Güneş, Abdül-
kadir Eryurt ve Mekki Said Esen'in sorduğu 
suallerin hepsine tatminkâr cevaplar verilme
miştir. Bu cevapların doğru ve tatminkâr olarak 
verilmesi lâzımdır ki yeni bir yasak hükmünü 
ancak ondan sonra cemiyetimizin başına - affe
dersiniz - musallat edelim. 

Maddenin komisyonda daha geniş, daha et
raflı surette tetkik edilmesini istiyen muhterem 
Selâhattin Karayavuz'un yaptığı teklife bütün 
samimiyetimle taraftarım; reylerinizle buna im
kân verirseniz komisyonda daha esaslı tetkika 
tâbi tutulmuş olur. Ve inşaallah bu sefer geldi
ğinde biz de Hamdi Sancar arkadaşımız tara
fından matbuatın tiraj hakkının müdafii ola
rak tavsif edilmeyiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
MEKKİ SAİD ESEN — Söz isterim. 
REİS — Mekki Bey; Meclis bu kanunun tü

münün kabulünü reyleriyle izhar etmiştir. Mad
denin tadili üzerinde görüşüyoruz. Bu ciheti arz 
edeyim. 

MEKKİ SAİD ESEN (Balıkesir) — Efen
dim; bendeniz muhterem arkadaşlara bir nok
tayı tavzih için huzurunuzu tekrar ihlâl ettim. 
özür dilerim. 

Hamdi Sancar arkadaşımın, sözleri beni son 
derece rencide ettiği için Mecliste, teşriî haya
ta atıldığım günden beri ilk defa kürsüye çık
tım. Otuz senelik tecrübelerimden belki ufacık, 
naçiz de olsa bir faidem olur mülâhazası ile ken
dimde konuşmak cesaretini hissettim. Gece gün
düz çalıştığım otuz senelik meslek hayatımdan 
ufak bir şey verebilirsem, kendimi bahtiyar ad-
deceğim. Demin de arz ettim; kürsüye birçok 
tereddütlerden sonra çıktım. Ben hiçbir zaman 
uzun süren meslek hayatımda, tiraj meselesi
ni düşünmedim ve otuz sene çalıştığım gazete-
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lerin tirajı ile asla alâkadar olmadım. Günde 
24 saat çalışarak hayatımı kazandım. 

Benim mütalâam şu olmuştur: Bu kanunu 
yaparken aksine neticeler elde etmiyelim. Tec
rübesizliğin kurbanı olarak fuhşu teşvik etmi
yelim. Kötüler kanunların boşluklarından isti
fade ederek birtakım yollar bulabilirler. Bun-, 
lara meydan verecek şeyler yapmıyalım. 

Bugün Türkiye'de tirajı en yüksek gazete
ler böyle haberleri yazmazlar. Bu nevi haberle
ri yazmaya tenezzül etmezler. Bunları yazan ga
zeteler ve insanlar mahduttur. Belki arkadaş
ları tarafından bile tanmmıyan insanlardır. 
Türk matbuatının şerefli . insanlarını bu açık 
saçık söylerden gıdalanan insanlarla karıştırma
mak lâzımgelir. (Bravo sesleri) 

Ben harf endazlığı sordum. însan aleni bir 
mecliste misal vermekten çekiniyor. Encüme
nin çok kıymetli sözcüsü müdafaasını yaparken 
gözünün önüne mücerret melâikeleri getiriyor. 
Hepimiz o melâikeyi düşünelim; anasının kuzu
su bir kız giderken birisi namussuzca lâf atı
yor. Bunu teşhir etmek bu doğrudur ama cemi
yet, insanlık yalnız melâikelerden mürekkep el
bette doğru değildir. Bir misal vereyim, bir 
genç kadın tasavvur edin gecenin saat 2 sinde 
şortunu giymiş, sarhoş, birisinin kolunda Sey
ran bağlarında gezerken karşısına bir çoban çı
kıyor : Abla bize de... Falan diyor. Bu vaziyet 
karşısında o mağdur bu gaddar olacak. Niha
yet, Allah, namus korkusu yanında bir de teş
hir korkusu bazan hayırlı neticeler vermiştir. 

Kanunu yaparken bu metnin bir daha tet-
kika tâbi olduğu kanaatindeyim. Benim bütün 
düşüncelerim bu noktada biter. Bu yazılsın, bu
na taraftar değilim. Böyle vakalar da olabilir. 
Birtakım yazılması lâzımgelen hâdiseler için 
mağdur ve gaddarı ayırmak çok güçtür. Yaptı
ğımız hayır, ürküttüğümüz kurbağaya değmez. 
Ben bunları rica ediyorum. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. (Alkışlar) 

EElS — Efendim, kifayet takriri vardır. Ki
fayet takririni reye koymadan evvel komisyon 
sözcüsüne ve bir arkadaşa söz verip ondan son
ra kifayeti reye koyacağım. 

Buyurun komisyon sözcüsü. 
ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA NUSRET 

KÎRlŞClOĞLU (Zonguldak) — Muhterem ar
kadaşlar; Sabri Dilek arkadaşımız haberleşme 
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hürriyetinin tahdidinden bahsettiler. Kanunun 
metninden de anlaşılmaktadır ki, bu kanunun 
haberleşme hürriyeti ile doğrudan doğruya hiç
bir alâkası yolktur. Metni okursak, «... 442 nci 
maddelerde yazılı cürümlere mütaa'llik haber 
ve yazıların yayınlanması halinde...» kaydı 
mevcuttur. Dikkat buyururursa burada pren
sip olarak haber ve yazının yayınlanması ka
bul ediliyor. Ancak, bu hâdisenin mağdurları
nın isimleri verilmesi menediliyor. 

Arikada'şıımiz, dünya mevzuatından misal is
tediler. Af buyursunlar. 

SABRÎ DÎLEK (Trabzon) — Biz bize ben
zeriz. 

NUSRET KİRİŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Ben, ne tekerlemelerle cevap veren ve ne de 
kabul edeceğimiz ve bünyemizin icabı bir kanu
nu .muhakkak bir .ecnebi mevzuatın sırtına da
yamaya lüzum hisseden insan değilim, ihtiyaç 
hâsıl olur, şu veya bu memleketten, hattâ ol
duğu gibi bir kanunu alabiliriz. Ama her çıka
racağımız kanunla, bizim karşılınıza çıkıp ec
nebi memleketlerde bunun bir ımisalli var mı
dır? diye sorarlarsa biz de kendilerine arz ede
biliriz ki ; biz hiçbir memleketin mevzuatına 
ayak uydurmak mecburiyetinde değiliz. 

Mesele şudur : Bu kanunda çok ince bir his 
vardır. Kanunun .teklif edilmesinde bu asil his 
âm'il olmuştur. Bu asîl hissi tebcil vıe bu kanu
nun lüzumuna işaret ettikten sonra sözü dolaş
tırıp, bu kanunu reddediniz, demeye getirmek 
'hakikaten mütenakız bir ifade serdetmek olur. 

Bilhassa üzerinde en hassasiyetle durduğu
muz nokta, haberleşme hürriyetinin ortadan kal
dırılmadığı noktasıdır. Bu arada arz edeyim. 
Mekki Sait Esen arkadaşımızın gazeteler hak
kındaki konuşmasına biz, encümen olatfaik, za
ten halk vermekteyiz. Zannediyorum bendeniz 
gazeteler aleyhinde hiçbir konuşma yapmadım. 

Arkadaşımız Sabri Dilek, bâzı suallere be
nim mütereddit cevap verdiğimi ifade buyurdu
lar. 

Muhterem iarkadaşlar, mizacım itibariyle 
eğer ben konuşurken mütereddit bir eda ile 
konuşuyorsam bunu şahsıma muzaf bir kusur 
olarak kabul 'etsinler. Encümenin fikri açıktır. 
Ben encümenin fikir ve mütalâalarımı olduğu gi
bi arz etmiye çalışıyorum. Tatmin edemediğim 
hususlar varsa bize yardımcı olsunlar, hangi hu
suslarda tereddüdediyorlarsa lütfedip sorsunlar, 

— 498 — 



İ : 68 27. 
cevap verelim. Yani biz, misal istediniz, misal 
vermiye lüzum görmedik. Haberleşme hürriye
tini tahdidettiğini beyan ettiniz, biz bu kana
atte olmadığımızı söyledik. HetfkeiS fikrinde 
hürdür, müsaade buyurun da komisyon da fik
rini serbesti içinde beyan etsin. 

SELÂHATTlN KARA YAVUZ (Trabzon) — 
Arkadaşımız, bâzı arkadaşların kanun lehinde* 
konuşup sonra da reddini istediğinden bahis 
buyurdular. Ben de 'konuştum, acaba arkada
şımız beni de mi bu katagoriden telâkki ediyor
lar? 

REÎS — Rica ederim, bu şahsi ısualdir. 
SELÂHATTlN KARA YAVUZ (Trabzon) — 

Şahıslar hakkında söylediler, ben de bunu so
ruyorum. 

REÎS — Şahsi sorularınıza cevap istiyemem. 
Buyurun Aziz Bey.. 
AZİZ ÖZBAY (Urfa) — Efendim; hissiyatla 

prensiplerin bâzan teziat halinde olduklarını arz 
etmefe mahiyetinde beyanda bulundular. Ben 
madde üzerimde konuşmak isterdim. 

REÎS — Rica ederim, madde üzerinde konu
şunuz. 

AZÎZ ÖZBAY (Urfa) — Mevzuun hissiyat 
kısmı da vardır, prensibi de vardır. Hissiyata 
hürmet etmek lâzımdır. 

NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Ka
nunun tamamına muzaf itiraz ve suallerin artık 
yeri olmamak lâzımgelir, çünkî maddelere geçil
miştir. 

KEMAL BALTA (Rize) — Bir sual, bu ka
nun teklifini müzakere ederken komisyon olarak 
her sene, Türkiye'de bu suçlara ait ne kadar 
vaka olduğu hakkında istatistiki bir bilgi var 
mıdır? Bunu öğrenmek işitiyorum. 

NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Bu 
mevzuda her suç için istatistiki rakamlar Adli
ye Vekâletinde mevcuttur ve suçların miktarı, 
böyle bir tedbîr almayı icabettirecek rakamlar 
olduğu Adliye Vekâletince de kabul edilerek, 
kanun teklifi Hükümet tarafından da benimsen
miştir. 

KEMAL BALTA (Rize) — Sizde bu husus
ta rakam yok mu? 

NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Eğer arkadaşımız falan suçtan şu kadar, falan 
suçtan bu kadar diye bir rakam arzu buyuruyor-
larsa, kendilerine böyle bir rakam veremiyeceğim. 
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REÎS —• Rica ederim Kemal Bey, münakaşa 

etmeyin, rakam vermiyorlar efendim. 
i KEMAL BALTA (Rize) — İzahını arzula- • 
, dığım noktada tenevvür etmedim. 
j REİS — O halde müsaade buyurun, kifayet 
| takrirleri vardır, kabul edilmezse size söz veri-
j rim, konuşursunuz. Sözcünün sizi tatmin edecek 
: fazla malûmatları yoktur. 
j NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — F,a-
] lan sene falan suçtan şu kadar işlenmiştir diye 
I burada ezbere bir rakam vermek benim için 
I mümkün değildir, arkadaşımız benim yerimde 
i olsalar kendileri de böyle bir rakamı elbette ki 
j veremezlerdi, yalnız şunu arz edeyim ki bu suç-
i larm adedleri, tedbir alınmasını icabettirecek 
I çokluktadır. 
| SABRI DİLEK (Trabzon) _ Bu yasak hük-
i münün konulması, esasen çok olan yasaklara ye-
j ni bir tanesinin ilâve edilmekte olduğunu ifade 
; etmiştim. Komisyon bu husustaki sualime, yasak-
| larm .artırılmasını mahzurlu bulduğum noktai 
; nazarım karşısında ne düşünmektedir? 
i NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
• • Muhterem arkadaşlar; bir kanunla bir yasak ko-
I nulduğu zaman Türkiye'de başka sahalarda mev

cut yasakların lüzumundan fazla mı, değil mi 
: münakaşasına yer olmamak icabeder. Konuştu-
, ğumuz kanundaki bu yasak yerinde midir, de

ğil midir? Bunu halletmek mecburiyetindeyiz. 
i Bunun dışında arkadaşımızın iştirak etmediği 
I yasaklar varsa bunnn için tadil teklifi yapabi-
! lirler. 

! REÎS '— Edib3 Sayar. 
i EDİBE SAYAR (Zonguldak) — Muhterem 
j arkadaşlar; teklifimin bu kadar uzun bir müza-
j kere açacağını katiyen ümidetmemiştim. Çünkü 

bu kanun teklifimi j^aparken evvelâ düşündüm, 
bir kanun teklifi niçin yapılır? Muhakkak ki, eğer 
memlekette böyle bir kanuna ihtiyaç varsa yapı
lır. Binaenaleyh ben bu şekildeki neşriyatın siz
leri olduğu gibi beni de rencide ettiğini derin bir 
şekilde hissederek böyle bir kanun teklifine lü
zum olduğu kanaatine vardım ve teklifimi yap
tım. Nitekim, şimdi Meclis tatilinde otobüs du
rak yerlerine gittiğiniz zaman görürsünüz ki, bir-

| çok gazeteci çocuklar ellerinde gazeteler, işte fi-
I lân kadının kaçırıldığını, 13 yaşındaki bir kız 
| çocuğunun tecavüze uğradığını, isim, resim gös

termek suretiyle bağırarak, çağırarak teşhir et-
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mekte ve bizleri rencide etmektedirler. (Doğru 
sesleri). 

Binaenaleyh bu vaziyet karşısında düşündüm, 
dedim ki, bir genç kız bu şekilde teşhir ediliyor, 
belki bu şekildeki neşriyat, yarın onun evlenme
sine de mâni olacaktır. Bir evli kadın kaçırılıyor, 
belki yarın onun yuvası yıkılacak, kocası onu 
terkedecektir; halbuki bu kadın bigünahtır. Bi
naenaleyh cemiyetimizde hakikaten böyle bir ya
ra mevcuttur. Bunu nasıl kapatabiliriz, bu bir 
kanun mevzuu olabilir mi, olamaz mı? Mevzuu 
üzerinde Meclisteki yüksek bilgilerine itimadetti-
ğim arkadaşlarımla, adliyeci arkadaşlarımla gö
rüştüm. Hepsi yerinde olacaktır, dediler. Bunun 
üzerine kanun teklifimi hazırladım. Bugünkü mü
zakeresi sırasında bilhassa gazeteci arkadaşları
mın bu hususta çok hassas konuştuklarına şahit 
oldum. Arkadaşlarımın bu hassasiyetini tabiî 
görmekteyim; zira her gazeteci kalemi eline aldı
ğı zaman kolay bir şekilde haber yazmak ister. 
Fakat benim teklifim onların haber yayınlamala
rına mâni olacak bir hüküm değildir. Hâdiseyi 
ve suçluyu yazacak, mağdurun ismini yazmıya-
caktır. Burada matbuat hürriyetiyle ne gibi bir 
alâka görüyorlar ki, gazeteci arkadaşlarım ferya-
dü figan ediyorlar, bunu anlamıyorum. Bilhassa, 
acaba ecnebi memleketlerde böyle bir kanun var 
mı?, dediler. Biz, bir kanun teklifi yaparken, 
mutlaka acaba başka memleketlerde böyle bir ka
nun var mıdır?, diye etüd mü yapıyoruz, yoksa 
bu bizim cemiyet için zaruri olduğu için mi bir 
kanun teklifi yapıyoruz? Daha evvel bu münase
betle, verdiğim bir takrirle Sayın Adliye Vekili
mizden bunu sorduğum zaman hükümetin de bu 
hususta müspet bir beyanda bulunduğunu hepi
miz duyduk. Binaenaleyh yazıları veya suçluyu 
demek suretiyle bu mevzuu geniş şekilde izaha 
kalkarak bu kanun teklifinin geri çevrilmesi ve
ya kabul edilmemesi yoluna gidilmesinden büyük 
bir üzüntü duymaktayım. (Böyle bir şey yok, ses
ler). Getirdiğim bu kanun teklifiyle cemiyetin 
büyük bir yarası kapanmış olacaktır. Ne kanun 
aleyhinde konuşan arkadaşlarıma ve ne de her 
hangi bir gazeteci arkadaşıma bu hususta kırıl
mış değilim. (Bravo sesleri). 

Onun için daha fazla konuşmak istemiyo
rum, öyle zannediyorum ki Yüksek Heyetiniz 
bu hususta tamamen aydınlanmıştır. Bunda ne 
matbuat hürriyetinin takyidatı vardır, ne de 
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Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununa aykırı bir 
cihet. Binaenaleyh sözlerimi burada bitiriyo
rum, ne kadar konuşsana aynı şeyleri tekrardan 
başka bir şey yapmıyaeağım, çünkü bu dâvaya 
cidden inanmış bulunuyorum. Sizlerin de inan
mış olduğunuzu yüzlerinizden anlıyorum. (Gü
lüşmeler) Onun için teklifimin kabulünü rica 
ederim. (Alkışlar) 

Gazeteci arkadaşlarımdan özür dilerim, 
kendileri bunu matbuat hürriyetinin takyidi gi
bi görmesinler. Bu münasebetle bu kanun tek-

, lifim hakkında gazetelerde çıkan yazılardan 
birkaçını müsaadenizle okumak istiyorum. Va
tan gazetesinde eski bir gazeteci arkadaş aynen 
şöyle yazmaktadır : 

«Lüzumlu bir tasarı» 
«Eski bir gazeteci olmak sıfatiyle basma 

mümkün olduğu kadar geniş hürriyet verilme
sini isterim. Bu hürriyeti tahdidetmek üzere 
vakit vakit ortaya çıkan tasarılardan çoğunu 
lüzumsuz, hattâ zararlı bulurum. Fakat son gün
ler zarfında Zonguldak Mebusu Edibe Sayar'm 
yaptığı kanun teklifini iyi karşıladığımı söyle
meyi bir vazife bilirim.» 

Bu gazeteci arkadaşı kalben tebrik ederim. 
Zira gazeteci olmakla beraber bunu itiraf etmiş
tir. 

Devam ediyor : 
«Zonguldak Mebusunun teklifine göre, umu

mi âdap ve aile nizamı aleyhindeki suçlarla te
cavüze mâruz kalan kadın ve çocukların isim
leri neşredilmiyecek, resimleri basılmıyacaktır. 

Bu hakikaten lüzumlu bir şeydir. Tecavüze 
uğrayan ve perişan olan bir vatandaşı bir de 
teşhir etmeyi insani duygular kabul etmez. 
Umumi âdap ve aile nizamı aleyhindeki suçla
rın bütün tafsilâtiyle neşredilmesi de ahlâk ba
kımından çirkin şeydir.» Ve devam ediyor. 

Zafer gazetesinde de bir yazı okuyayım mü
saadenizle. (Lüzum yok sesleri) O halde maru
zatım bundan ibarettir. Teklifin kabulünü tek
rar rica ediyorum. (Şiddetli alkışlar) 

REİS — Kifayet takrirlerini okutuyorum. 

Reisliğe 
. Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye konma

sını saygı ile arz ederim. 
Elâzığ Mebusu 

Selâhattin Toker 
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Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir, takrirlerin reye konma
sını rica ederiz. 

Tunceli Mebusu izmir Mebusu 
Bahri Turgut Okaygün M. Ali Sebük 

RElS — Kifayet aleyhinde Muhit Tümer-
kan. 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaş
larım; bir sosyal mesele Yüksek Meclise gel
miştir. Hukukçu arkadaşlar, terbiye ilmiyle il
gili mebuslar burada fikirlerini ifade etmişler, 
hukukçu olmıyan veya bizzat eğitim- meselele
riyle alâkalı olmıyan arkadaşlar, bu arkadaş
lardan aldıkları fikirleri kafalarında karşılaştı
rarak kendi noktai nazarlarını söylemek için 
fikirlerini söylemeyi sona bırakmışlardır. 

Hukukçu ve terbiye işleriyle meşgul olan 
arkadaşlarımız tamamen tatmin edilmiş olsa
lardı biz de kifayet için eilmizi kaldırırdık. 
Onun için müsaade buyurunuz, tamamiyle ay
dınlanmamış olan bu mühim sosyal meselede 
hekim ve başka mesleke mensup arkadaşların 
da söyliyeceği sözleri dinlemek tahammülünü 
gösteriniz. 

Arkadaşlarım bunun için vaktin darlığını 
ileri... 

REİS — Yok öyle birşey.. 
MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Ben 

kendim arz ediyorum. Vakit darlığı gibi bir 
şey benim aklıma geliyor. Fakat Meclis mühim 
meselelerde gece yarılarına kadar çalışmak su
retiyle emeklerini hiçbir zaman esirgememiştir. 
Hiç olmazsa yarım saat sürecek 3 - 5 arkadaşın 
konuşacağı şeyleri dinlemenizi ve kifayeti mü
zakere takririnin reddini rica ederim. 

REİS — Müzakerelerin kifayetini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Müzakereler kâfi görülmüştür efendim. 

Takrirler var, okutacağım. Evvelâ birinci 
maddenin komisyona ve Anayasa Komisyonuna 
havalesini istiyen takrirler vardır. 

Yüksek Riyasete 
Kanun üzerine yapılan görüşme ve verilen 

takrirler sebebiyle kanunun birinci maddesinin 
verilen takrirler ve Meclis temayülüne göre ye
niden formüle edilmesi için birinci maddenin 
komisyona iadesinin reye konmasını arz ederim. 

Erzurum Mebusu 
* Abdülkadir Eryurt 
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Yüksek Reisliğe 

Şifahen arz ettiğim hususlardan dolayı mad
denin Anayasa Komisyonunca da tetkikini tek
lif ve rica ederim. 

Bursa Mebusu 
Salim Ragıp Emeç 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen izah ettiğim iki mahzurun izalesini 

temin edecek bir formülün müzakere mevzuu 
olan kanun metnine konmak üzere komisyona 
iadesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon Mebusu 
Selâhattin Karayavuz 

Yüksek Başkanlığa 
Cereyan eden müzakere ve Umumi Muhake

me Usulü Kanununun teklif, ve encümence tes^ 
bit olunan metinle alâkalı maddeleri ile ilgisi 
nazara alınarak, başka bir metin tesbiti için tek
lifin, Adliye Encümenine geriverilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Manisa 
Muhlis Tümay 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle 

maddenin komisyona iadesini arz ve teklif ede
rim. 

Tunceli Balıkesir 
B. Turgut Okaygün Mekki Said Esen 

REİS — Efendim, beş takrirden bir tanesi 
en aykırısı olduğu için evvelâ onu reye arz ede
ceğim, Selim Ragıp Emeç arkadaşımız madde
nin bir defa da Anayasa Komisyonuna gönde
rilmesini istiyor, bu teklifi reye arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Diğer 4 takrir maddenin tekrar Adliye En
cümenine iadesini istemektedir, bunu da rey
lerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Muhlis Tümay arkadaşımızdan soru
yorum; takrirlerinde ısrar ediyorlar mı? 

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Takririmi 
geri alıyorum. 

REİS — O halde şimdi Hidayet Aynmer ve 
Hulusi Köymen arkadaşlarımızın takrirleri kal
mıştır, bunları okutuyorum. Eğer iltihak olur
sa tekini reye koyacağım, 
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Yüksek Reisliğe 

İkinci fıkranın aşağıdaki şekilde tadilini arz 
ve teklif ederim. «Hüviyetlerini açıklayan ma
lûmat ve resimlerin neşri yasaktır.» 

. Bursa Mebusu 
Hulusi Köymen 

Reisliğe 
2 No. lu bentteki (isim, hüviyet ve resimle

rinin) kelimelerinin kaldırılarak yerine, 
(Resimlerinin veya isim zikredilmese dahi 

kim olduklarını gösteren malûmatın) 
ibarelerinin konmasını arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

REİS — Teklif sahiplerinde iştirak var mı? 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Hayır 

efendim. 
REİS — Komisyon hangisine iştirak ediyor? 
ADLİYE ENCÜMENİ ADINA NUSRET 

KiRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — Hulusi Köy
men arkadaşımızın teklifine. 

REİS — Hulusi Köymen arkadaşımızın tak
ririni tekrar okutup reyinize arz edeceğim. 

(Bursa Mebusu Hulusi Köymen'in takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Metnin bu şekilde değiştirilmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenller... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu itibarla diğerini ayrıca reye koy iniyo
rum. 
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Kırşehir Mebusu arkadaşımızın ayrı bir tek

lifi vardır, onu -okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere mevzuu olan maddeye «takibat 

icrası şahsi şikâyete bağlıdır» fıkrasının ilâve
sini arz ve teklif ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Tahir Taşer 

REİS — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADLİYE ENCÜMENİ ADINA NUSRET 

KiRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — Hayır. 
REÎS — Komisyon iştirak etmiyor. Takriri 

reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Takrir reddedilmiştir. 

Demin kabul buyurduğunuz tadil şekliyle 
birinci maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
meriyete girer. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Ve'killeri Heyeti memurdur. 

RElS — Maddeyi kaıbul edenler... Etmiyen
ler... Ka,bul edillmistir. Kanun teklifinin birinci 
nıüza:keresi bitmiştir. 

29 Nisan 1955 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

T. B. M. M, Matbaası 


