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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Öroan Kanunu lâyihasının Adliye, Bütçe, 
Dahiliye ve Maliye encümenlerinden beşer âza 
alınarak kurulacak Muvakkat Encümende mü
zakere edilmesi kabul edildi. 

İktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat Mandalinci'-
nin, Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Ka
nunla değiştirilen 6 ncı maddesinin ikinci bendi
ne bir fıkra ilâvesine, X ncu bendinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin ruznamede bulu
nan suallere ve diğer işlere takdimen ve müsta
celiyetle görüşülmesine dair takriri kabul olun
du. 

Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Ka
nunla tadil edilmiş olan 6 ncı maddesinin ikin
ci bendine bir fıkra ilâvesi ile X ncu bendinin 
değiştirilmesine dair Kanun kabul edildi. 

Ruznamede bulunan kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce müzakere edilmesine da
ir takrir kabul edildi. 

Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 2 bin aded 
piyade havan mermisinin Libya Devletine hibe 
edilmesine; 

Orman Umum Müdürlüğü teşkilâtına dair 
3818, 3904 ve 6223 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılmasına; 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşki
lâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekâleti teşkilâtı ve memurin 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 4459 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin bi
rinci fıkrasının tadiline; 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanu
na yeni bir madde ilâvesine dair'6571 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline; 

Çay Kanununun 4 nöü maddesinin (B) fık
rasının tadiline dair 5748 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesiyle ayni kanunun 6133 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1 nci maddesinin tadiline; 

Şifahi sual 
%. — Malatya Mebusu Abdullah Köroğlu'nun, 

17 . VI . 1956 tarihinde İstanbul'dan dönen 
C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek'i karşıla-

Denizde Can Emniyetinin Korunması hak
kında 1948 yılında Londra'da toplanan Millet
lerarası Konferansta kabul edilen Nihai Karar ile 
eklerine katılmamıza; 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkındaki 4926 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadro
ların eklenmesine; 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tc 
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cttvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğü kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nunlar kabul edildi. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
5464 sayılı Kanunla muaddel 81 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin birinci 
müzakeresi bitirildi. 

50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkındaki 
kanun lâyihasının müzakeresi, Maliye Vekili cel
sede hazır bulunmadığından tehir olundu. 

Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin (B> 
bendine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ile, 

İmar kanunu teklifinin birinci müzakereleri 
ikmal edildi. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki kanun lâyihasının son iki 
maddesinden maada diğer maddeleri kabul 
olundu. 

27 . VI . 1956 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Tokad Mebusu Kayseri Mebusu 

thsan Baç Ömer Mart 
Kâtip 

Hakkâri Mebusu 
ÜbeyduUah Seven 

maya gelen Elmedağlı bâzı vatandaşların kara
kola götürülerek tazyik edildiklerinin doğru olup 
olmadığına dair şifahi sual takriri, Dahiliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/252) 

Sualler 
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HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklifler 
1. — Amasya Mebusu Mustafa Zeren'in, Uçuş 

esnasında malûl kalan iki uçucu makiniste ma
luliyet dereceleri üzerinden maaş tahsisi hakkın
da kanun teklifi (2/343) (Millî Müdafaa, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Denizli Mebusu A. Hamdi Sancar'm, 
Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 ncı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/344) 
(Adliye Encümenine) 

3. — Edirne Mebusu Rükneddin Nasuhioğlu 
ve 3 arkadaşının, Harçlar Kanununun 97 nci mad
desinin tadili ve bu kanuna muvakkat bir madde 

ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/345) (Maliye 
VB Bütçe encümenlerine) , 

4. — Niğde Mebusu Cavit Kavurmacıoğlu'-
nun, Subaylar heyetine mahsus terfi Kanunu
nun 4800 sayılı Kanunla eklenen geçici maddenin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/346) 
(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine). 

Mazbata 
5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan Hükü

meti arasında Hava servislerine ait Anlaşmanın 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Münakalât encümenleri mazbataları (1/424) 
(Ruznameye). 

BİRİNCİ CELSE 
Acıtana saati: 10,05 

REİS — Reisvekili İhsan Baç 
KATİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri), Ömer Mart (Kayseri) 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıl 

3. - YOKLAMA 

REİS — Ekseriyet vardır, İnikadı açıyo-

di) 
rum, 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMİYEYE MARUZATI 

1. — Maliye vekili Nedim Ökmen'in, 150 
milyon liralık madenî ufaklık para basılması 
hakkındaki kanun lâyihasının Muvakkat En
cümende müzakeresine dair takriri (1/493,4/221) 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümetçe Yüksek Meclise takdim kılınan 

150 milyon liralık ufaklık para darbı hakkın* 
daki kanun lâyihasının, bir an evvel görüşü
lerek kanunlaşmasını sağlamak üzere mevzuun 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesi zaruri gö
rüldüğünden, halen gider vergileri tasarısını 
görüşmekte bulunan komisyona, havalesini arz 
ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Nedim ökmen (Maraş) 

REİS — Maliye Vekili takririnde 150 mil

yon liralık ufak para basılması hakkındaki ka
nun tasarısının teşkil edilmiş olan Gider Ver
gileri Komisyonunda görüşülmesini istemek
tedir. Bunu reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemle ilgili bir takrir daha vardır, 
onu da okutuyorum 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden ev

vel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Burdur Mebusu 
Mehmet özbey 

REİS — Kanun lâyiha ve tekliflerinin 
suallerden evvel görüşülmesi istenilmektedir. 
Bunu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden* 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve 
teşkilâtı hakkında kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (î/321) 

REİS — Geçen İnikatta tümü görüşülmüş, 
maddelere geçilmiş, 18 nei maddeye kadar ge
linmişti. Devam ediyoruz. 

Madde 18. — Bu kanun neşri tarihini taki-
beden üçüncü ayın başından itibaren mer'idir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Bu maddede (neşri tarihinden 
üç ay sonra muteber olur) diye bir kayıt var
dı. Fakat kanun üç ay sonra tatbika geçtiği tak
dirde memurlar maaş alamıyacaklarmdan bu
nun 25 Eylül 1956 tarihinden itibaren mer'i ol
ması hususunda encümenimizce tadiline ihtiyaç 
görülmüş ve bu hususta bir takrir takdim olun
muştur. Heyeti âliyenizden bu takririmizin na
zarı dikkate alınmasını istirham ediyoruz. 

REİS — Tadil teklifini okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz olunan izahata binaen 18 nci 

maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve tek
lif ederim. 

Madde 18. — Bu kanun 25 Eylül 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

Bütçe Encümeni Sözcüsü 
R. Aksoy 

REİS — Tadil teklifini nazarı dikkate alan
lar.. Almıyanlar.. Teklif nazarı dikkate alınmış
tır. 

Teklif encümenden geldiği cihetle madde 
olarak okuyoruz. 

MADDE 18. — Bu kanun 25 Eylül 1956 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

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

Kanunun tümünü açık reylerinize arz edi
yorum. 

Gündeme ait bir takrir var, okuyoruz. 

s^ 2. — Toplantüatr ve gösteri yürüyüşleri hak

kında hanun lâyihası ve Muvakkat Encümen maz
batası (1/497) (1) 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında (15) nci sırada bulunan 
(Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 
kanun lâyihası) mn, diğer bütün işlere takdi-
men ve müstacelen müzakeresi hususunu arz 
ve teklif ederim. 

Dahiliye Vekili 
Etem Menderes t 

REİS — Gündemin 7 nei sayfasında 15 sıra 
numarasında bulunan toplantılar ve gösteri yü
rüyüşleri hakkındaki kanun lâyihasının takdi-
men müzakeresi talep edilmektedir. Bu ciheti 
yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyenler : 
Mustafa Kemal Biberoğlu; Demokrat Parti Mec
lis Grupu adına. 

İsmet İnönnü, Cumhuriyet Halk Partisi Mec
lis Grupu adma. 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu, Hürriyet Partisi 
Meclis Grupu adma. (Soldan, O.. O.. Sesleri). 

Osman Bölükbaşı, Cumhuriyetçi Millet Par
tisi Meclis Grupu adına. Ahmet Hamdi Sancar; 
Muvakkat Encümen Mazbata Muharriri. Sebatı 
Ataman (Zonguldak). 

İlk söz Kemal Biberoğlu'nundur. Buyuru
nuz efendim. 

FAHRİ BELEN (Bolu) — Reis Bey, Hükü
mete tevcih edeceğim bir sualim vardır. Müsaa
de buyurunuz da konuşayım. 

REİS — Evvelâ konuşmalar olacaktır efen
dim. 

FAHRİ BELEN (Bolu) — Bir şüpheyi izale 
etmek için konuşmalardan evvel Hükümete bir 
sual soracağım efendim. 

REİS — Dahilî Nizamnameye göre sualler 
sözlerden sonra tevcih edilebilir, müsaade bu
yurun. 

Buyurun Kemal Bey.. 
D. P. MECLİS GRUPU ADINA KEMAL 

BİBEROĞLU (Çorum) — Muhterem arkadaş
lar, hükümetçe hazırlanıp, Huhtelit Encümenin 

(1) 232 sayılı matbua zaptın sonundadır, 

520 — 
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tadiUeriyle huzurunuza getirilmiş bulunan «Top
lantılar ve gösteri yürüyüşleri» hakkındaki kanun 
lâyihasının esbabı mucibesi, gayesi ve ana pren
sipleri ile, getirmekte olduğu espri üzerinde D. P. 
Meclis Grupunun görüşünü hulasaten arz etmek 
için huzurunuza .gelmiş bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken, derhal arz etmek iste
rim ki, bu yeni kanun lâyihas, ne Anayasa te
minatı altında bulunan toplanma hak ve hürri
yetlerini bertaraf etmek, ne de siyasi mahiyetteki 
toplantılar için, bugün mevcut olan kanun hü
kümleri hilâfına tahdidedici yeni hükümleri ih
tiva etmemekte. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Allah, 
Allah. 

KEMAL BlBEROĞLU (Devamla) — Sabre
derseniz göreceksiniz. Tamamen aksine Anayasa 
ve diğer mer'i mevzuatımıza tamamen zıt düşen 
bir fiilî ve zararlı gidişi, mevcut kanuni hüküm 
lere murtabıt ve muvafık kılmak maksat ve ga
yesini taşımaktadır. 

Bu itibarla, iktidara geçtiğimiz günden bu 
tarafa, hükümetten gelen her teklifi ve ekseriye
timizin reyi ile ısdar olunan her kanunu antide
mokratik ve hürriyeteri tahdidedici telâkki ede-
gelen muhalefet partilerimiz ve muhalif matbu
atça, bundan evvel kanuniyet kesbeden diğer hü
kümler için olduğu gibi, bu lâyiha vesilesiyle 
de, zihinlere yerleştirilmek istenen (Hürriyetle
rin tahdidi, Demokrasiden inhiraf) iddiaları ta-
mamiyle gayrivârit, . mesnetsiz ve garazkârane 
iddialardan ibarettir. Bu görüşümüze, maruza
tımı, safha safha takip lûtfunda bulunacak her 
insaflı ve hüsnüniyetli vatandaşın aynen iştirak 
edeceğinden şüphe etmiyorum. 

Filhakika muhterem arkadaşlarım, Anayasa
mızın 68 nci maddesinde: - Muhalefetçe-anarşinin 
ve hürriyetsizliğin ta kendisi demek olan bir ta
rif ve vüsat içinde telâkki olunan - Hürriyet 
mevzuunda aynen şöyle denilmektedir. (Hürri
yet .başkasına muzır olmıyacak her türlü tasar
ruf atta bulunmaktır. Hukuku tabiiyeden olan 
hürriyetin herkes için hududu, başkalarının hu
dudu hürriyetidir. Bu hudut ancak kanun ma
rifetiyle tesbit ve tâyin edilir) denilmekte ve 79 
ncu maddesi ile de (İçtimaatm ve cemiyetlerin 
hududu hürriyetinin de kanunlar ile musarrah) 
olduğu sarahaten ifade edilmektedir. Böylece, 
bu kanunla zedeleneceği ve yok edileceği iddia 
olunan «hürriyet» mefhumunun tarifi bahsinde, 
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; iktidar ve muhalefet olarak, Anayasamızın sâ-
| rahati veçhile bir kere birleşip, hürriyeti, (baş

kasına zarar vermiyecek serbesti) mânasında ka
bul ettikten sonra, toplanma hürriyetinin bizde-

| ki tatbik şekli ile, vatandaşların, topyekûn ikti
darın, Devlet adamlarının ve hepsinden fenası, 
âli memleket menfaatlerinin ne derece zararına 
sebebolageldiğini biraz sonra müşahhas misalleri 
ile arz ve ispat eyliyeceğiz. 

O halde, bizde muhalefetin hürriyet anlayışı 
Anayasamıza aykırı olduğundan, mesul Hükü
met ve Büyük Meclis, bu kanunsuz telâkkiden 
doğan fiilî gidişi Anayasaya tevfik etmek vazi
fesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. (Soldan, 
bravo sesleri) 

Anayasamızın telkin ettiği bu görüşten hare
ket edilerek (demokrasiden inhiraf ve rücu id-

I diasını da) çürütmek - başkaca delile lüzum kal
maksızın - kolayca mümkündür. Çünkü başkala
rının, yani bizde iktidar mensuplariyle geniş 
vatandaş kütlelerinin hürriyetine, hattâ şeref ve 
haysiyetine zerrece ehemmiyet vermeksizin, ken
dileri için hudutsuz bir hürriyet istiyenlerin 
- binrietice ekalliyetin bilâkaydü şart ekseriye
te hâkimiyetini istemek demek olan - bu zihni
yetidir ki, bizzat demokrasinin nehyü inkârını 
teşkil ve temsil eder. 

Demokrasi serbest seçimle iktidara gelen bir 
ekseriyetin kanunlarla muayyen müddet için her 
halü kârda iş başında kalacağını kabul eden
lerin rejimidir. Yoksa kendi dediği ve arzu et
tiği ekseriyetçe kabule şayan görülmediği için, 
kendisini ekseriyetin bu karariyle bağlı saymı-
yan ve onu boykot maksadiyle muhalefet ve teş-

* riî vazifelerini terk edenlerin rejimi değildir. 
(Sağdan, Allah Allah sesleri) Sabredin, görürsü
nüz. Bizde ise daha ileri gidilerek Büyük Millet 
Meclisinin terki hâdiseleri ile karşı karşıya kal
maktayız. Nitekim bugün bu kanun lâyihasının 
müzakeresinde, sözcülerinin konuşmalarını mü-
taakıp, muhalefet mebusu arkadaşların grupça 
salonu terk etme kararında olduklarını haber al
mış bulunuyoruz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Mebus 
değil, Emniyet Umum Müdürü, telefonları mı 
dinledinl 

RElS — Devam buyurun, efendim. 
KEMAL BlBEROĞLU (Devamla) — Istan-

I bul gazeteleri dahi yazıyor. Demokrasi, kanun-

- 521 — 
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1ar çerçevesinde vatandaşların muhtelif si- I 
yasi kanaatler etrafında ve partiler halinde grup
laşmaları suretiyle ister istemez - bir hadde 
kadar - dahilî bir ayrılışma rejimi olduğuna gö
re hu siyasi iklim içinde millet olarak, siya
si ve iktisadi istiklâlini ve millet olmak hay-
siyesini muhafaza edebilmek ve muasır mede
niyet seviyesine ulaşabilmek için, muayyen 
mesele ve dâvalarda mutlak birliğe, sükûn ve 
huzura ve nihayet bunu sağlıyacak asgari bir 
Hükümet otoritesine ihtiyaç vardır. Halbuki, 
biraz sonra misallerini vereceğimiz umumi top
lantılar ve bu toplantılarda vatandaşlara sabah 
akşam telkin edilmek istenen fikirler, son dere
cede yıkıcı ve müsamaha edilmez örnekler ha
line gelmiştir. 

O kadar ki, millî birlik halinde yaşamayı bir 
millî terbiye halinde şuurunda ve vicdanında 
yerleştirip, seçimler dışında, sadece huzur ve 
sükûn ile iş ve gücünde olmak ve kendisini ida
re eden Hükümetin içte ve dışta metin ve muk
tedir olduğuna emin bulunmak istiyen vatandaş
larımız arasına, bu günden yarına yeni bir se
çim varmış gibi her Allahın günü tertibolunan 
umumi toplantılarda, sırf parti mülâhazası ve 
rey temini gayretiyle nifak sokulmasına müsaade 
etmemek ve gerekli tedbirleri almak lüzum ve 
zarureti ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Esasen-en insaflı bir mütalâa ile - her hali 
ve bütün mânasiyle birer seçim propagandası de
mek olan muhalefet miting ve kapalı yer top
lantılarının, 15 ayda 226, vasati olarak ayda oh 
beş ve bâzan 15 günde 32 ye varan bir vüsatle, 
vatandaşı ve sinirlerini daima ayakta tutan bu 
fiilî gidiş mevcut kanunların bahşeylediği bir 
müsaadenin mahsulü olmayıp, Demokrat ikti
darın hüsnüniyet ve müsamahasının nasıl suiisti
mal ve istismar edildiğini gösteren müessif bir 
tatbikat olarak kabul edilmek icabeder. (Soldan, 
bravo sesleri) j 

Filhakika arkadaşlarını, Halk Partisinin iş 
başında bulunduğu 1950 yılının Şubat ayında 
kabul edilmiş olan 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 40 ncı maddesi aynen (Seçim 
propagandası bu kanun hükümleri dairesinde 
serbesttir) demek suretiyle, kendisinden çok ev
vel meriyete girmiş olan 1325 tarihli îçtimaatı 
Umumiye ve 1328 tarihli Tecemmuat hakkındaki 
Kanun hükümlerinin seçim propagandasına badi | 
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j olan fiil ve hareketlere tatbik edilmiyeceğini açık

ça ortaya koymuş bulunuyor. 
Esasen îçtimaatı Umumiye Kanunu, siyasi 

partilerin mücadele vasıtası ve usulü olarak 
vaz'edilmiş olamazdı. Zira, vaz'ı tarihinde si
yasi partiler mevcudolmadığı gibi, bu nevi hük
mi şahsiyetleri değil, halk topluluklarını istih
daf eylediği, hükmi şahsiyetlerin idareci şahıs 
ve mümessillerini mesul saymayıp halk toplulu
ğu içinden üç kişiyi idare ile mesul ve mükellef 
tutmuş olmasiyle de bellidir. 

O halde, siyasi partilerin, diğer hükmi ve ha
kiki şahısların seçim propagandası mahiyetinde
ki umumi toplantılarını, îçtimaatı Umumiye 
Kanunu ve onun yerine kâim olması istenen işbu 
yeni lâyiha ile bir günâ alâkası olmaksızın, sa
dece ve sadece Seçim Kanununun kabul ettiği 
hükümler dairesinde, çeşitli seçimler dolayısiylc 
propaganda için tâyin ve tahsis olunan müddet 
zarfında mümkün kılmak bugün meri bulunan 
kanunların tabiî icabıdır. 

Hal böyle olunca, işbu lâyiha ile siyasi top
lantılar için tahdidedici yeni hükümler getiril
diği yolundaki iddialar tamamiyle mesnetsiz 
olup yapılan şey sadece, bugünün ihtiyaçlarına 
asla cevap vermiyen 1325 ve 1228 tarihli îçti
maatı Umumiye ve Tecemmuat hakkındaki ka
nunları kaldırarak, yerine gayrisiyasi türlü top
lantıları, günün icaplarına uygun şekilde tanzim 
edecek hükümler getirmekten ve kanunlara ay
kırı bir şekilde devam edegelen fiilî duruma bir 
son vermekten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, yukarda kısaca işa
ret olunan bugünkü fiilî durumun neden ibaret 

| olduğunu, kısaca müşahhas misalleri ile efkârı 
umumiye önüne arz etmek ve ondan sonra bu 
gidişe dur demenin hattâ zamanı geçmiş olup 
olmadığı hususunda Türk milletinin şuurlu ha
kemliğine müracaat etmekle iktifa edeceğiz. 

Bugün Türkiye hudutları içinde muhalefe
tin resmî veya gayriresmî tertiplerle hazırla
makta ve icra etmekte olduğu toplantılarla yer 
yer vatandaşlar meydanlara toplanmakta ve ya
rın seçim varmış gibi iktidara ağza alınmıyacak 
küfürler, ithamlar, tehditler ve hattâ iftiralar 
savrulmaktadır. 

Biz iktidar partisi olarak çok daha ağır 
başlı davranmayıp her yerde hattâ aynı meyda-

f nın bir diğer köşesinde mensuplarımızı ve taraf-
I sız vatandaşları mukabil asabi reaksiyon içinde 
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toplamış olsa idik, bu vatan topraklarında kar
deş kavgasına varan ve ancak dış düşmanları 
memnun ve müstefit kılacağında şüphe olmıyan 
feci ve elîm hâdiseler zuhur edebilirdi. 

Yine bu memlekette suçu sabit görülerek ka
nunlar gereğince mahkûm edilenleri nümayiş-
kâr bir jest ve eda ile karşılama merasimleri 
(Bravo sesleri) 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Kırşehir) — Sen de 
bir hukukçusun, ıska geçme. 

KEMAL BÎBEROĞLU (Devamla) —Ve 
gösteri yürüyüşleri tertibedenlerin, bu toplulu
ğa katılanlar tarafından (kahrolsun adalet), di
ye bağınlmış olması muvacehesinde, nasıl bir 
mesuliyetsizlik hissi içinde bulunduklarını esef
le ve ibretle düşünmemek mümkün değildir. 
(Bravo sesleri) 

Bir kere düşünmek lâzımdır. 1950 - 1954 se
çimlerini her türlü şüpheden ve şaibeden âri 
olarak, demokratik bir tezahürün en şahane mi
salini teşkil eder şekilde serbest vatandaş ira
desinin mahsulü olduğu ve bu seçimlerle Türk 
milletinin Demokrat Partiye itimat gösterip onu 
dörder senelik müddetler için kendisini idareye 
memur kıldığını düşünmek lâzımdır. O halde 
onların toplantılarına katılıp, iktidara müte^: 
veceih türlü küfürlerini ve ithamlarını dinle
dikten sonra bir vatandaş çıkarak kendilerine 
sorsa ve dese ki : (Pekâlâ bir an için ve farzı mu
hal olarak bu dediklerinizin doğruluğunu kabul 
edelim ve diyelim ki; bugünkü iktidar ehliyet
sizdir, dirayetsizdir. Peki ne yapmamızı istiyor
sunuz1? Ve teklifiniz nedir? Yeni seçimlere ka
dar iş başında tutmayıp alaşağı mı edelim? 

Maksadınız bu değil de, mütaakıp seçim için 
iktidarı gözden düşürmek, kendinize taraftar 
toplamak ise, millet olarak bizim de olup biten
ler ve iktidar icraatı hakkında bir gürüşümüz 
ve izanımız olacağını lütfen kabul edin ve da
ha çok geride olan seçim zamanına intizar eyle
yin. 

Yok maîssadımz bu da değil de, samimî ola
rak, hatalı bulduğunuz iktidarı ikaz vazifesini ifa 
etmek ise, onun da yeri sokak değil, hakiki si-
nei millet olan JBüyük Millet Meclisidir.) dese bil
miyoruz, buna verilecek mantıki ve mukni bir ce
vap tasavvur olunabilir mi? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sizin
diler vaktiyle onun cevabını vermişlerdi. 

1956 C : 1 
REÎS — Rica ederim, hatibin sözünü kes

meyiniz. 
KEMAL BÎBEROĞLU (Devamla) —- Maal

esef, muhalefetin zaman zaman bu üç ihtimal
den ikincisi ile, yani, vakti muayyeninden önce 
iktidara gelmek ve bunun esbabını hazırlamak 
maksat ve gayesi ile müteharrik olduğu hissini 
veren ifadelere, kendi miting konuşmalarında 
rastlamak mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar, muhalefetin başka hiç
bir demokrat memlekette iktidara ve memleket 
âli menfaatlerine reva görülmiyen hitabet ör
neklerinden birkaçını, tarihe ibret vesilesi ola
rak geçsin diye, bu kürsüden tekrar etmeme mü* 
saadenizi rica edeceğim. 

(... Demokrat Parti kodamanlarının çeşit çe
şit apartmanları vardır. Demokrat Parti koda
manları hepsi hırsız demektir, istanbul hâdisesi 
dolayısiyle Kıbrıs'ı kaybediyoruz. İstanbul hâ
disesini tertibedenler iki kişidir. Kurtuluşun tek 
çaresi Adnan Menderes Hükümeti yıkılmalıdır. 
Demokrat Parti köksüz anonim bir şirket halin
dedir.) Not : Tarsus - 17. I I I 1956 Osman Ali-
şiroğlu. 

Yani kendi arasında kâr tevzi ediyor, demek 
istiyor. (Kimdir bunu söyliyen sesleri). 

Bir başka misal : 
(... İktidar kumaryedi ve mirasyedi düşünce

siyle hareket ediyor. Bir harb olursa ordunun 
teçhizatını getirecek para kalmamıştır. Hırsızlık
ları, uğursuzlukları ilerde mahkeme huzurunda 
soracağız...) Not .- Tarsus - 17. I I I . 1956 - Sırrı 
Atalay. 

(... Bu memleketi bugünkü berduşlardan kur
taracaksınız... Adana'da iki berduşun sayesinde 
Kasım Gülek'in yerine berduşun biri Meclise 
girdi...) (O kim, sesleri) 

(... Bugün memleket cehenneme dönmüştür. 
Kanunlar yüz kızartıcıdır. Demagoji ile iş başı
na gelmişlerdir...) Not : 

(... Kasamızda 140 ton altın teslim ettik. Bu
nun altından girip üstünden çıktılar. Bu millet 
iktidara inanmıyor ve güvenmiyor) 

(... 14 Mayıs bizim efendilerin tahta çıktık
ları gündür. Devlet, Hükümet makamları vazi
felerini suiistimal ederek apartmanlar dikmek 
kalkınma demek değildir. Birisi kadillâk içinde 
gezer, memleketin parasını çalar, bunun yanında 
fakir bir çocuk yalın ayak olarak karnını doyur
mak için bir parça ekmek çalar, fakat kanun bu-
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nu suçlandırır, işçi vatandaş kemeri sıktı, son 
halkasına geldi...) 

(... Memleket irticaa gidiyor. Adnan Mende
res son zamanlarda Konya gibi dindar bir mu
hitte yaptığı bir konuşmada vatandaşın masum 
vicdanını ifal ediyor. Seçimler yaklaştığı zaman 
başına sarık sarıp goygoycular gibi dolaşacak
tır... Seçim zamanı geldiğinde Amerikan yardı
mını kâğıtlara tahvil ederek önümüze sürecek
ler. Bu 3 - 5 kuruşa tamaen gene hürriyetinizi 
satmayınız. Reyinizi kullanırken vicdanınızın 
sesini dinleyin) 

(... Bugün memleketimiz hakikaten bir siya
si buhran içindedir. Adnan Menderes kadar in
safsız bir siyasi adam, haksız bir siyaset adamı, 
İkinci Abdülhâmid'den daha ağır olarak idare 
eden bir gün düşecektir. Adnan Menderes başı
na böyle bir felâket gelmesini tahmin etmek is
temez.) 

(... İktidar zirai kredileri bir demokrasi rüş
veti olarak kullanmıştır...) 

(... Muhalefette verdiği sözü iktidarda tut-
mıyan, milleti aldatanlar bir gün dahi milletin 
başında kalmaya lâyık değildirler... Bu pahalılı
ğın, birinci sebebi Hükümetin dağıttığı zirai kre
didir...) 

(... D. P. yıkılacaktır. D. P. bu memlekete 
sadece ihanet etmiştir.) 

(... 24 milyon vatandaş hürriyet, adalet ve re
fah yoksuzluğu içindedir. 1950 senesi milletin 
binbir ümitle iş başına gelen Demokrat Parti 
bugün 24 milyonun huzurunda suçlu sandalya-
smda oturmaktadır. Ergeç lâyik olduğu cezaya 
çarptırılacaktır...) 

(... Bugün istediğimiz üç yüz milyon lirayı 
niçin Amerika vermiyor? İnsanın aklına birçok 
şeyler geliyor. Belki alman paralar tam yerine 
sarf edilmediği için, belki de daha başka sebep
ler için...) 

(... İşte bu kadillak arabaya binerek askerî 
bir uçakla Aydm'a giden şahıs... (Affedersiniz 
utanarak söylüyorum) Bu eşşekoğlu eşşek tay
yareye binerek... Herifler utanmıyorlar mı? Ben 
şahsan utanıyorum...) 

(... 600 senelik padişahlığı devirdik. Bu mil
let Aydın çiftliği sahibi Menderes'i isterse devi
rebilir...) 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Deviremez mi 
demek istiyorsunuz, Kemal Bey? 

.1956 0 : 1 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Devam

la) — 
(... Siz dış siyaseti idare edemiyorsunuz. Fab

rika yaptırma v.s. bunlar oyalamadır. D. P. önü
müzdeki seçimde de iktidara gelirse bu memle
ket felâketten felâkete gidecektir...) 

(... Adnan Menderes şarlatandır, âcizdir, de
magogdur. Yalancıdır, bu millet İsmet İnönü'yü 
indirmiş ise, Adnan Menderes'i de aynı şekilde 
pamuk tarlasına gönderecektir...)* 

( İktidarı kaybetmek korkusu Sayın Ad
nan Menderes'i çileden çıkarmaktadır. Şımarık 
bir çocuk edasiyle kimseyi dinlemiyor. Onun ak
lını başına aldıracak kimse çıkmıyacak mı?) 

( . . . . Bizden korkmaktadır, iktidar sandal-
yası gidecektir. Bu milletin üstünden milyonlar 
kazananlar bir gün hesap sorulacağından kork
maktadırlar...) 

( D. P. iktidarı eşit muamele yapmıyor. 
Her vesile ile kendi mensuplarını himaye ettiri
yor. Etrafında bulunanları menfaattar kılıyor... 
Aydın efesinin yaptığı zülüm Abdülhamit'ten 
daha ileridir. Aziz köylüler borç içinde kıvranı
yorsunuz, biz Halk Partisi olarak köylü borçla
rının 10 senelik bir programa bağlanmasını iste
dik, kabul etmiyorlar. D. P. ticari bir şirket 
Maline gelmiştir. Memurlar partizan olarak ha
reket ediyorlar. Bu şekilde hareket eden o vali 
ve kaymakamları dize getireceğiz. Vatandaşlar 
baskıya mukavemet ediniz, korkmaymız...) (Sol
dan, o o o, sesleri) 

( . . . . Köylünün iktidarı olan Demokrat Par
ti sizleri düşünmüyor, memurları düşünüyor. 
Beş maaş ikramiye veriyor. Ayni yardım yapı
yor. Senin buğdayını hâlâ 28 kuruşa alıyor.) 

( . . . .Demokra t Partililer bîr karakuş ola
rak başmızdadır. Bu karakuşlar başımızdan 
gitmedikçe millet iktisadi buhrandan, iflâstan 
kurtulamaz.) 

( . . . . Menderes Başbakan kaldığı takdirde 
Halk Partisinin 1958 den evvel iktidara gelmesi 
mümkün olacaktır.) 

( Tütün Bankası kuracağız djye, tütün
cülerden toplanan % 5 1er İstanbul'da ve Anka
ra'da kurulan kodamanların apartmanlarına 
sarf ediliyor. İltimas alıp yürüdü, Başbakanın 
oğlu Yedek Subayda kur'a çekilirken Paris'i 
çekti..) (Soldan, yalan yalan, sesleri) 

( . . . . Bize hürriyetlerimizi vermiyenleri gör
dükçe onlara selâm vermemelisiniz. Onlara rağ-
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bet etmemelisiniz. Dün Bergama'da ikişer bu
çuk lira verilmiş ve kamyonlara bindirilmiş ola
rak gelen kıtalar halindeki 200 kişilik kafile 
gördük. Vaktiyle Faşist Musolini'de kara göm
lek giydirerek 30 bin kişiye resmigeçit yaptı
rırdı.) 

( Bugünkü iktidar iktisadi mevzularda 
itimat telkini vasfım kaybetmiştir. Umumi efkâ
rın itimadını kaybetmiş bir hava içinde onun 
uzun zaman devam etmesinin memleket menfa
atlerine uygun olmadığı şüphesizdir.) 

( . . . Demokrat Partinin başındakiler sizi in
san gibi yaşatabiliyorlar mı? Böyle yapmıyan 
mebusların kıçına vursunlar, haydi oradan de
nilsin.) 

Bütün, bu daha yüzlercesi tadat edilebilecek 
olan sözde hitabet örneklerinin seçim propagan-

• dası maksadiyle vatandaş zümrelerine, köylüye, 
esnafa, memura, işçiye birbirlerine zıt istika
metlerde zehirli telkin ve tavsiyelerde buluna
rak nifak ve düşmanlık tohumları ekmek isti-
yen ve nihayet topyekûn Türk milletine (kalkın 
ey ehli vatan diyen mânâ ve sarahati karşısın
da, vatanın iç ve dış emniyet ve asayişini mu
hafaza ile sorumlu bir iktidar olarak, Demokrat 
Parti Meclis Grupunun katiyen tasvibi caiz ol-
mıyan bu gidişe artık dur... diyebilmek için, bu 
kanunun lehinde rey kullanacağını arz ederek 
huzurunuzdan ayrılıyorum. (Soldan, bravo ses
leri, şiddetli, sürekli alkışlar) 

R E Î S — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Malatya Mebusu îsmet înönü. 

OUHHURİYET HALK PARTÎSt MECLÎS 
GRÛPU ADINA İSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar, toplantılar ve gösteri 
yürüyüşleri hakkında bir kanun tasarısı Büyük 
Meclisin müzakeresine arz olunmuştur. Toplan
ma hürriyeti, türklerin Anayasada ifade edil
miş tabiî haklarındandır. Bu hürriyeti âlimler, 
«Türlü konular üzerinde tartışmak ve görüşmek 
üzere bütün vatandaşların katılabileceği açık 
toplanmalar yapma hakkı» olarak da ifade et
mişlerdir. Toplanma hürriyeti fikir ve söz hür
riyetlerinin doğrudan doğruya bir neticesidir. 
Hattâ toplanma hürriyeti, basın hürriyetinden 
de tabiatı itibariyle daha eski bir haktır. Top
lanma ve basın hürriyetlerinin dayanağı ve 
prensibi bir ve aynıdır: Fikrin serbestçe ifadesi. 
Anayasanın 70 nci maddesi, içtima ve cemiyet 
hak ve hürriyetlerinin türklerin tabiî hakla

rından olduğunu ilân etmiştir. Anayasanın 79 
ncu maddesi, içtimaatm ve cemiyetlerin hududu 
hürriyetleri kanunlar ile musarrah olmasını ya
zar. 

HÎMMET ÖLÇMEN (Konya) — îşte biz de 
o kanunları yapıyoruz. 

ÎSMET ÎNONÜ (Devamla) — Bir hürriye
tin hududunu tasrih etmek o hürriyeti esasın
dan tahribetmeye vesile addedilemez. Bu açık 
hakikat sebebiyle seçim zamanları dışında top
lanmanın yasak edilmesi, Anayasada yazılı 
Türk tabiî haklarından birinin kaldırılması ma
hiyetindedir. Toplanma hürriyeti Anayasa hak
kı olduğu gibi însan Hakları Evrensel Beyan
namesi ile, gene insan haklarını ve ana hürri
yetleri koruma sözleşmesi ile de devletimizin 
mevzuatı arasına girmiştir. 

KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — însan gibi 
konuşanlar için; hayvan gibi konuşanlar için 
değil! (Soldan: Yeni mi girdi, sesleri) 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Yine bu lâyi
ha ile türklerin Anayasaya göre mutlak olan 
cemiyet kurma hürriyetleri lâyihanın bir mad
desinin kapalı hükümleri ile kaydaltına, yani 
Başvekilin havalesine ve Devlet Şûrasının tas
dikine bağlanmıştır. 

önümüzdeki lâyiha yalnız iktidar tarafın
dan tertibedilen, emsalini bildiğimiz toplantı
ları serbest bırakmıştır. Bu maksat on birinci 
maddede resmî teşekküller tarafından tertibe-
dilecek toplantılar şeklinde ifade edilmiştir. 
Lâyiha vatandaşları ve muhalefet partilerini 
meşru ve tabiî haklarından mahrum ederken, 
öte yandan muhalefet aleyhine resmî toplantı
larda âdet haline gelen tecavüzleri temin etmeye 
dikkat göstermiştir. Toplanma hürriyetinin kal
dırılması teşebbüsüne ruhumuzun bütün kuvveti, 
hür vatandaşın bükülmez, sarsılmaz metaneti ile 
itiraz ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Toplanma hak ve hürriyeti siyasi faaliyetin 

en tesirli vasıtasıdır. Hususiyle bizim gibi uzun 
mutlakiyet rejimleri içinde yaşamış, (Soldan, 
gülüşmeler, ooo sesleri) yazma, okuma (Soldan, 
gürültüler) 

REÎS — Rica ederim, hatibin sözünü karşıla
mayın. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Aramızdaki 
farkı bilelim, biz mutlakiyetten bugüne geldik, 
siz ise bugünden mutlakıyete gidiyorsunuz. (Sağ-
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dan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Vatanda
şın hak ve hürriyeti lâfları, senin ağzına yakış
mıyor, îsmet Paşa. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Hususiyle bi
zim gibi uzun mutlakiyet rejimleri içinde yaşa
mış, yazma, okuma (Soldan, gürültüler) ve ba
sın yolu ile fikir yayma imkânını kâfi derecede 
bulamamış yerlerde, toplantıda konuşma başlıca 
siyasi aydınlatma caresidir. Hele radyo devlet 
elinde ve iktidarın tek taraflı siyasi propaganda 
silâhı iken ona karşı vatandaşa fikir söylemek 
için toplanmadan başka çare kalmıyor. Bugünkü 
toplantılarda söylenenlerden şikâyet kasten mü
balâğa edilmektedir. (Soldan, aynen seselri, ya
lan sesleri) 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sen söy
lemedin mi, memleketi satıyorlar, diye? 

RE IS — Efendim, rica ederim hatibin sözü
nü karşılamayınız. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bugün şikâ
yet edilen sözler, iktidarın en başında bulunan
ların gerek muhalefet, gerek iktidar zamanında 
söylediklerinden daha taşkın değildir. (Sağdan, 
bravo sesleri) 

SELÂMI DlNÇER (Kocaeli) — O zaman 
gayrimeşru bir iktidar vardı. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Üstelik haki
katin hangi fikirde, hangi sözle olduğu da kolay 
kestirilemez. 

Yeni bir siyasi hayat tarzının güçlüklerine 
rağmen on bir seneden beri yapılan toplantılar
dan memleketin huzuruna bir zarar gelmemiş 
ve milletimiz siyasi mesele ve münakaşa bilmi-
yen en ücra köşelerine kadar memleket dertleri 
içinde öğrenme ve yoğrulma imkânını bulmuş
tur. Bu tasarının gerekçesini teşkil eden şikâ
yet sözlerinin kanuni ve mânevi hiçbir kuvvet
leri yoktur. Gerekçenin söyliyemediği huzur
suzluk sebepleri, bugün cemiyetimizi bunaltan 
dertlerdir, ^u dertlerin başında idarede parti
zan zihniyetin vatandaşları eşitlikten ve emni
yetten mahrum etmesi gelir, idarede partizan
lık hür vatandaş hayatını adalete varıncaya ka
dar her sahada zehretmiştir. (Soldan gürültü
ler) Bunu vatandaş istemiyor. Bu halin başlıca 
mesulü meydandadır. 

Vatanda huzursuzluğu yaratan öteki büyük 
sebep, başlıca isabetsiz politikanın ve yanlış 
tedbirlerin mahsulü olan iktisadi buhrandır. 
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Vatandaş darlıktan, iktisadi emniyetsizlikten 
kavranmaktadır. Toplantıların başlıca konuşma 
konuları bu meseleler olmak tabiîdir. Bu dert
ler var mı, yok mu? (Soldan yok sesleri) Bu 
yanlışlık ve yolsuzlukların mesulleri var mı, 
yok mu? Mesele buradadır. Bu dertlerden sız
lanan vatandaşlar selâmet yolunu arıyaeaklar-
dır. Bu arama, her millet gibi Türkler için de 
bir hayat hakkıdır, iktidar milletin dertlerini 
görecek ve çare arıyacak yerde onu toplanma
dan ve konuşmadan mahrum kılmayı tercih et
mektedir. iktidar kısır yolda, her suretle za
rarlı ve tehlikeli yoldadır. Muztarip vatandaş 
söylemeye ve işitmeye alışmıştır. Bu ihtiyaç sus
turmalarla giderilemez. İktidar bu tedbirlerle 
de hatalarının tesirlerinden kurtulamayacaktır. 
iktidar yarın daha ileri gitmek istidadındadır. 
iktidarın muvafftkiyetsizliği ve mesuliyetleri 
ağırlaştıkça, Türkler bütün haklarından mah
rum edilmek istenecektir. Bu haller aziz ve âli
cenap milletimize lâyık değildir. Bu çıkmaz 
yollara düşmüş olanlar, seçimin kendilerince 
kaybedilmesini bir ihtimal olarak da... 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Bu kehanet 
nereden? 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Düşünmeye 
tahammül edemezler. Onun için, artık bütün 
zincirleme tedbirler serbest ve eşit seçimi tah
rip hedefine müteveccih olacaktır. Ama çaresiz 
olarak seçimi gene kaybedeceklerdir. (Sağdan 
bravo sesleri ve alkışlar) (Soldan gülüşmeler) 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) - Ömrünün 
sonuna kadar avuctinu yalıyaeaksın. 

RElS — Efendim, müsaade buyurun, hati
bin sözleri işitilmiyor. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bu usuller, tatbik edenlere yar ol
mamıştır. (Soldan gülüşmeler) Bu sualler mâ
nevi ehliyetini kaybedenleri kurtarmamıştır. 
(Soldan, «doğru doğru, mücerrep» sesleri) Tek
rar edeyim: Bu usuller mânevi ehliyetini kaybe
denleri kurtarmamıştır. (Soldan, doğru sesleri) 
İktidar başındakiler Anayasa dışında idareye gir
mişlerdir. Türk milleti Anayasa dışı idareye razı 
olmıyacaktır. 

Pek muhterem arkadaşlar; 
Basiretleri uyandırmak için çareler kalmamış 

olmasından ciddî olarak endişe ediyoruz. (Sağ
dan, sürekli alkımlar) 
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REtS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı

na Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu. (Soldan, Oooo, 
sesleri) 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA FEVZİ LÛTFl KARAOSMANOĞLU 
(Manisa) — Çok iltifatlı karşıladınız. (Sağdan, 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, müzakere edilen lâyi
hanın siyasi ve hukuki mânası millî irade Demok
rat Partisinin lehine tecelli ettiği günlerde o par
tinin tahakkuk ettirmeyi taahhüdeylediği demok
ratik rejimi paraca parça tahrip ve ifna etmek 
yolundaki gayrimeşru maksadm yeni tezahürün
den başka bir şey değildir. (Ooo sesleri) (Sağ
dan, alkışlar) Hürriyet Partisi grupu, 1956 se
nesinde böyle bir lâyihayı bu ulvi kubbenin al
tına getirebilmeyi, taahhüde ihanetin ve millet 
haklarına tecavüzün pervasız bir misali saymak
tadır. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Uzun hürriyet mücadelelerinden sonra mille
timizi böyle bir cürete mâruz görmekten duydu
ğumuz eza ve elem hudutsuzdur. Hemen ilâve 
edelim ki; Türk milletini temsil etmek şerefine 
mazhar kılınmış bir heyetin milletin Teşkilâta 
esasiye Kanunumuzla müeyyed tabiî hak ve hür
riyetlerine karşı işlenmek istenen bu günaha 
iştirakten ürpereceğine inanmak istiyoruz. (Sol
dan, «günah yok» sesleri) 

Meşrutiyet devrinden bu yana, mevcut ka
nunların - yeni ihtiyaçlara göre tekrar tanzimi 
gibi - alelade bir tekerleme ile maskelenmek iste
nen bir bahane altında, bu milletin toplanma 
ve cemiyet halinde çalışma hak ve hürriyetle
rini, devamlı bir kanun yoliyle ilga ve iptale 
tasaddi eden bir teşebbüs vâki olmamıştır. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun Türkün ta
biî hakkı saydığı ve hürriyet dünyasında insan 
haklarının en iptidai tecellisi olarak kabul edi
len içtima hürriyetini seçim zamanları dışında, 
toptan menetmek veyahut realitede hüküme
tin baskısı altında bulunan makamlardan mü
saade almak suretiyle yapılabilmesini istemk 
hakikaten içtima hürriyetinin Anayasamıza yüz
de yüz muhalif olarak iptaİ ve ilgasından baş
ka bir mâna taşımaz. (Sağdan; bravo sesleri, 
alıkşlar) 

On senden beri bu topraklar üstünde demok
rasi ve hürriyet yolcusu bir millet olmak şevkiyle 
yapılmış on binlik, yüz binlik, sayısız toplan-
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tılarda en medeni memleketler halkında bile 
daha fazlasına raslanmıyacak derecede sükû
net, vakar ve kanuna riayet ruhunu temsil et
miş bir vatandaş kütlesinin toplantılarını müsel-
lâh askerî kıtalarla ihata etmek, silâhsız halk 
toplulukları üzerine kim olacağı belirsiz bir hü
kümet komiserinin takdiri ile ateş açılmasını 
kanunlaştırmak fikri, 
(Soldan: Şiddetli gürültüler, sözünü geri al, 
sesleri; masaya vurmalar, bağırmalar) (Sağ
dan : Bravo sesleri, alkışlar) 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Daha dün 
sen de vardın, bunu yapan sendin. 

FEVZt LÛTFl KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — Biz burada fikirlerimizi söylüyoruz. 
(Soldan; şiddetli gürültüler) («Sözlerini geri al
sın, Reis Bey !», sesleri) 

RElS — Bu sözleriniz tahrikkârdır. Sözü
nüzü geri almanızı rica diyorum. 

FEVZİ LÛTFl KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — Hiçbir zaman hakaret mevzuubahis 
değildir. Sözümü geri alamam... (Soldan: Şid
detli gürültüler) («Süzünü geri alsın, Reis Bey!» 
sesleri) 

FEVZt LÛTFl KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — Makamı Riyaset Nizamnameyi tatbik 
edebilir. (Soldan, şiddetli 
gürültüler) Sözüm bitmeden iniyorum. Söz de 
söyletmiyorsunuz. 

REÎS — Sözünüzü geri alınız..' 
FEVZt LÛTFl KARAOSMANOĞU (De

vamla) — Almam, mademki söyletmiyorsunuz 
kürsüyü bırakıyorum. Böyle kanun gelemez bu 
Meclise, haksız bir kanundur. (Soldan, şiddetli 
gürültüler, «süzünü geri al!» sesleri) 

REtS — Efendim, hatip hükümete hakaret 
etmiştir. Nizamnameyi tatbika meebur kalıyorum. 
Kendisi sözünü geri almadığına göre bu inika
da mahsus olmak üzere Meclisten çıkarılması 
hususunu yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

FEVZt LÛTFl KARAOSMANOĞLU (Ma
nisa) — Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık, 
bravo size, bravo size. 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Burdur) — Grup adı
na konuşacağım. 

RElS — Müsaade buyurun efendim, Reisliği 
ben mi yapıyorum, yoksa siz mi? (Sağdan, şid
detli gürültüler) 

Bu sözler tahrik edici mahiyettedir. Hükü-
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mete hakaret teşkil etmektedir. Bu sözlerin za
bıttan çıkarılmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

FETHÎ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Grup adı
na devam edeceğim, müsaade eder misiniz? 

(Sağdan ve soldan şiddetli gürültüler) 
REÎS — Söz C. M. Partisi Meclis Grupu adı

na Osman Bölükbaşı'nmdır. 
C. M. P. Meclis Grupu adına Osman Bölük-

başı (Kırşehir) — Muhterem milletvekilleri; 
Türkiye'de vatandaş hak ve hürriyetlerini te

minat altına almak ve iktidara gelenlerin . . . . . . 
imkânlarını ortadan kaldırmak gayesiyle on 
yıldan beri devam eden mücadele , bilhassa 
1954 seçimlerinden sonra çıkarılan ve demok
rasi esaslarına ve yeminlerimizin teminatı al
tında bulunan Anayasaya muhalif kanunlarla, ya
ni Demokrat Partinin muhalefette iken kullan
dığı tâbirle; «Kanun dışı kanunlarla» aksine 
olarak fiilen vatandaş hak ve hürriyetlerini 
yokeden bir sistemin kujrulmasiyle 
neticelenmiştir. Yazı ve söz hürriyetini orta
dan kaldıran son kanunları takiben toplan
mayı ve dinlemeyi yasak eden, parti ve ce
miyet kurmayı, teşkilâtlanmayı ve siyasi faali
yette bulunmayı imknâsız kılan bu Hükümet 
tasarısı ile bir ve bütün 
vuzuhiyle ortaya çıkmış bulunmaktadır .0 ka
dar ki, 6/7 Eylül hâdiselerinde mal, can ve 
namusa tecavüz edenlere karşı zabıtanın ne
den silâhını kullanmadığını soranlara cevaben: 
«Silâh kullanılsa idi işte o zaman millî Maket 
olurdu» diyen Hükümet ve Başvekil şimdi ma
sum halk topluluklarına hedef gözetmeksizin 
zabıtanın . . . . . . . . atelş etmesini istiyecek 
kadar ileri gitmektedir. Bütün bu tedhiş ve 
baskı tedbirleri za'fmı ve aczini hisseden bir 
iktidarın zorla işbaşında kalmak gayretlerin
den başka bir eşy değildir. Demokrat Parti 
kendini iktidara getiren yolları iktidardan düş
memek için kapamak istemektedir. 

Bu şartlar içinde seçimlerin bir zevahiri ko
ruma oyunundan başka bir mâna taşıyamıyaca-
ğı da açık bir hakikattir. Bunu ifade etmek
le biz tarih ve millet önünde vazifimizi yaptı
ğımıza inanıyoruz. îktidar ye Hükümeti ta
rih ve millet önünde mesuliyetini bir parça 
hafifletmek istiyorsa kurduğu rejimin adını ar
tık açıkça ifade elmelidir , . . . 
• • • •••"• * e • • • • * * 
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| . . . . . . . . . . . . . . . . Toplanma ve cemi

yet kurma hürriyeti Türklerin tabiî hakla
rındandır, diyen Anayasayı açıkça çiğneyen ve 

. . . . . . C« M. P. Meclis Grupu olarak De
mokrat Parti Meclis Grupunu ve Hükümetini 

tarih ve Millet önünde mesuliyetleriyle 
başbaşa bırakıyoruz. (Sağdan, şiddetli alkışlar, 
bravo sesleri) / 

(Muhalefet partileri mebusları topluca salo
nu terk ettiler). (Soldan, yuha sesleri) 

REÎS — Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife 
ve teşkilât kanun lâyihasına rey vermiyen arka
daş var mı?.. Yok. Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

Encümen adına Ahmet Hamdi Sancar. 
KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Reis 

Bey, dinleyiciler nümayiş yapıyorlar. (Gazeteci
ler de sesleri) 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ AHMET HAMDI SANCAR (Deniz
li) — Çok muhterem arkadaşlarım, Demoprat 
Parti Grupu adına kanunun ana hatları üzerin
de konuşan arkadaşım Kemal Biberoğlu bu ka
nunun huzurunuza şevkine âmil olan meseleyi 
teşrih ettikten başka kanunun aşağı - yukarı is
keletini teşkil eden ana hatlarını da belirtmiş 
bulundular. 

Bendeniz, encümen adına kanunun ana hat
larına kısaca işaret ettikten sonra, burada henüz 
iki sene kayıtsız ve şartsız Anayasa hükmü mu
cibince iktidarda kalacak, yani Türk Milletini 
temsil edecek olan büyük bir heyete son derece 
cüretkârane ithamları yapanların kendi yüzle
rine karşı cevap vermek isterdik. Fakat; burada 
söyledikleri sözlerin, yaptıkları ithamların kar
şılığını almaya tahammülleri bulunmadığını, bu
rayı terk etmek suretiyle bizzat kendileri ispat 
etmişlerdir. (Soldan, bravo sesleri) 

Bendeniz encümen adına Muhterem Heyeti
nizi ve Türk Milletini muhatap tutmak suretiyle 
bu itham ve isnatlara karşı kısaca arzı cevap 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Sayın ismet inönü... 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— B. M. Meclisine karşı hakarette bulunan bir 
insan sayın değildir. 
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EBlS — Rica ederim, hatibe müdahale et

meyin. 
HAMDİ SANCAR (Devamla) — Sözlerinin 

başında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesin
den bir pasaj okumak suretiyle bu kanunun, bu 
beyannamenin ruhuna da mugayir olduğunu ifa
de etmek istedi. Buna karşılık olarak İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesinin 21 nci maddesini 
Yüksek Huzurunuzda kelime, kelime, aynen oku
mak istiyorum; 

«Halkın iradesi hükümet otoritesinin esasıdır. 
Bu irade gizli şekilde veya serbestliği sağlıyacak 
muadiLbir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit 
oy verme yoliyley apılacak olan devrî ve dürüst 
seçimlerle ifade edilir.» 

Maddenin dikkate şayan bir tarafı; halk ira
desinin izhar ve tecellisinde yegâne vasıta olarak 
kabul edilen seçimlerin devrî (periyodik) olduğu 
noktasını sarih bir şekilde belirtmiş olmasındadır. 
Bunun açık mânası şudur ki; seçim devreleri 
arasında bir defa halkın iradesi serbest seçimler
le taayyün ettikten sonra, bu halkın iradesine 
hükümet otoritesi ıtlak olunur. Halkın bu irade
sine karşı gelmek, hükümet otoritesine karşı gel
mektir. Bunun adına demokrasi mücadelesi de
mezler, ihtilâl mücadelesi derler. (Bravo sesleri) 

Yine, insan hakları ve ana hürriyetleri koru
maya dair Sözleşmeye Ek Protokolün 3 ncü mad
desi de şöyledir. (Bu Protokol hükümetimiz ta
rafından imza edilmiştir.) 

«Madde 3. — Yüksek Âkıd Taraflar teşriî 
organın intihabı hususunda halkın kanaatinin 
serbest olarak izharını sağlıyan şerait dâhilinde 
uygun süreler ve gizli oyla serbest seçimler yap
mayı taahhüdederler.» Bütün beşeriyete karşı ve 
Türk Milletine karşı en birinci taahhüdümüz ser
best seçimlerle, uygun sürelerle millî iradeyi te
zahür ettirmekten ibarettir. Biz parti olarak 
bu vazifemizi 1950 seçimlerinden sonra iktidara 
gelirgelmez derhal yerine getirmiş bulunuyor-
ruz. 

Şöyle ki; Milletvekilleri Seçimi Kanununa 
göre, seçilen mebusların mazbatalarının kabul 
ve tasdiki siyasi organa bırakılmış iken biz bu
nu, muhalefette bulunduğumuz sırada Seçim Ka
nununun kabulü vesilesiyle, partimizin üzerin
de ısrarla durduğu tam ve kâmil adlî murakabe 
sistemini ikmal ederek, bu mazbataların tetkik 
ve tasdiki ameliyesini mahkemelere bırakmak 
suretiyle seçim usulünü kâmil mânasiyle demok-
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ratik hale soktuk. Bu kâmil mânasiyle teçhiz 
ettiğimiz Seçim Kanunu hükümlerinin tatbiki 
suretiyle de 1954 seçiminde 1950 seçiminden çok 
daha kahir bir ekseriyetle halkın iradesini tem
sil etmek şerefine kavuştuk. 

Halk Partisi Sözcüsü «Söylenenler mübalâğa
lıdır» dedi. «Bugün iktidarda olanların başında
kilerin, muhalefette ve iktidarda söyledikleri 
bunlardan daha hafif değildir.» dedi. Hattâ da
ha ağırdır mânasına gelen bir söz sarf etti; pek 
iyi tesbit edemedim. Arkadaşlar .tekrarından 
teeddübediyorum, muhterem arkadaşımızın bu
rada verdiği misallerin içinden yalnız «eşşek 
oğlu eşşek» sözü, iktidarımızın başında bulunan
lar şöyle dursun, iktidarımıza mensubolanlar ta
rafından dahi, ne muhalefette, ne iktidarda asla 
sarf edilmemiştir. 

Şimdi sözü, Hürriyet Partisi Sözcüsüne geti
riyorum. 

Hürriyet Partisi Sözcüsünün bizce meçhul 
olmıyan nasihatkâr, vaiz edasiyle vâki konuş
ması içinde bir hayli tavsiyelerde bulunduktan 
sonra partisinin Basın Kanuniyle, neşir ve rad
yo yoliyle işlenecek suçlar hakkındaki kampan
ya ve görüşünü bir tek cümle ile hulâsa etmiş 
bulunmaktadır. Bu cümleyi tesbit ettim, aynen 
okuyorum : «Lâyihayı huzurunuza getiren
ler » Arkadaşlar bunun mânası bahse
dilen kanunların 

REİS — Bir dakika Hamdi Bey; hatibin bu 
sözleri zabıttan çıkarılmıştır. Bu sebeple siz;n 
bu kısma taallûk eden sözlerinizin de zabıttan 
çıkarılması icabediyor. Bu hususu reye arz ede
ceğim. Bu hususu kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Devam buyurun. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ A. HAMDİ SANCAR (Devamla) — 
Çıkarılmışsa mesele yoktur. 

Şimdi arkadaşlar, Cumhuriyetçi Millet Par
tisi Sözcüsü tanınmış hatip Bölükbaşı'mn nut
kuna karşı ben âciz bir hukukçu arkadaşınız sı* 
fatiyle cevap verecek bir nokta yakalamadı
ğımdan dolayı özür diliyorum. Çünkü Bölükba
şı'mn nutkuna cevap verebilmek için onun hu
susi tarzına vâkıf olmak lâzımgelir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; kanunun şevki
ne âmil olan fikrî hareket mebdeini kısaca arz 
edeyim : 

Kemal Biberoğlu arkadaşımız bu noktaya 
çok güzel bir şekilde temas ettiler. Milletvekil-
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leri Seçimi Kanunu toplantı yapmak suretiyle 
siyasi propaganda ve alelıtlak siyasi faaliyeti 
nizamlıyan umumi bir kanundur. Kendi sahasında 

"umumi bir kanun. Binaenaleyh, Milletvekilleri Se
cimi Kanununun bilhassa baştan umumi prensip
ler vaz'eden hükümleri, meselâ, propaganda hü
kümleri malûmuâliniz diğer bütün mahallî se
çimlere de tatbik edilmek suretiyle bu kanu
nun umumi bir kanun olduğu Büyük Meclisin 
ısdar etmiş olduğu diğer kanunlarla da sabit 
bulunmaktadır. 

Hal böyle olunca; elbette muhterem arkada
şımın da belirttiği gibi seçim propagandası yap
mak; yani iktidarda bulunan partinin icraatını 
tenkid ve kendi partilerinin daha muvaffak ola
cakları yolundaki vaitlerle neticeye ulaşmak 
için, sadece bizim memleketimize münhasır ol
mak şartiyle, görülmemiş hakaret ve sövme ede
biyatı Seçim Kanunumuzun koyduğu umumî 
hükme göre seçimlerden 45 gün evvel başlar. 

Bu 45 günlük müddetin içinde siyasi partile
rin bir gün iktidara gelmek ana gayesine ulaş
mak için yapacakları siyasi faaliyetleri zaman 
bakımından tahdidedilmiştir. Bu müddetin dı
şında faaliyette bulunmalarının bu kanunun 
koyduğu umumi hükümler muvacehesinde müm
kün olmadığı zaruretine hükmetmek icabeder. 
işte bu kanunun huzurunuza getirdiği hüküm 
budur. Bunun dışında olarak siyasi parti olmı-
yan hükmi şahıslara ve hakiki şahıslara propa
ganda maksadını taşımıyan, içtima hürriyeti bu 
kanun hükümleri dairesinde serbesttir, nizarn-
lanmıştır. Bir seçim propagandası ile vatandaşın 
Anayasa'da teminat altına alınmış olan toplan
ma hürriyetini birbirinden tefrik etmek suretiy
le bu, toplanma hürriyeti dışında serbest sayılır. 
Binaenaleyh bu kürsüden çıkıp da; «Bu kanunun 
Birleşmiş Milletler insan Hakları Evrensel Be
yannamesine ve Anayasaya aykırı» olduğunu id
dia etmek ve hele bütün anayasalarda, bütün 
hürriyetlerin bir hududu olduğu esası kabul 
edilmiş olmasına rağmen, Anayasaya mugayir 
olduğunu iddia etmek bisut ve beyhude bir fi
kirdir. 

Arkadaşlar kanunun ana hatları bundan iba
rettir. 

Bir de, başta unutmuş olduğum şu ciheti arz 
edeyim, Hürriyet Partisi Sözcüsünün temas etti
ği bir nokta var; silâh kullanma. Arkadaşlar, si
lâh kullanma bu kanunun içinde yer almamış ol-
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saydı dahi, bu kanana göre, menedilen toplantı
yı dağıtmak istiyen vazifeli memurun salahiyet
li bir merciin emrini veyahut ifası zaruri kanun 
hükmünü yerine getirmek maksadiyle silâh kul
lanması cevaz dâhilinde idi. Yeni bir hüküm de
ğildir. 

ŞEFİK BAKAY (Edirne) ~~ Eski kanunda 
da vardı. 

A. HAMDİ SANCAB (Devamla) — Yepyeni 
bir hükümmüş gibi, günlerden beri ve bir kasdi 
mahsusa müstenidoiarak Türk efkârı umumiye-
sine gazetelerde «toplantıya gidenlerin silâhla 
dağıtılacakları vâhimesi» bir hâile olarak tak
dim edilmektedir. Ve bu, Meclis kürsüsünden de 
yeni bir hüküm ve hakikatmiş gibi ortaya atıl
maktadır. 

Tekrar arz ediyorum : Eğer böyle bir kanun 
içinde bu hüküm yer almamış olsaydı, daha ev
vel vazifeli memur kanun hükmünü yerine ge-
tiraıek için silâh kullanabilirdi. Değişen bir şey 
yoktur. Bendeniz ana hatlarını izah etmiş bulu-
ııuyorum. Mâruzâtım şimdilik bundan ibarettir. 
(Alkışlar). 

RElS — Verilmiş üç takrir vardır, evvelâ on
ları okutacağım. 

Yüksek Riyasete 
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 

kanun teklifi ve Muvakkat Encümen değiştirişi. 
1. Siyasi partilerin ve siyasi propaganda 

kasdiyle hakikî ve hükmi şahısların seçim zama
nı dışında toplanma hakkını külliyen nezetmek, 

2. Diğer şahıs ve teşekküllerin toplanmala
rını icra makamlarının iznine tâbi tutmak, 

3. Yine idari makamların umumi sükûn ve 
nizamın bozulması sebep ve bahanesiyle toplan
tıları dağıtmak ve hattâ silâh kullanmak, 

4. Mevcut cemiyetlerin nizamnamelerini ta
dilinde veya yeni kurulacak cemiyetlerin nizam
name tanziminde Devlet Şûrasının tasdikini 
şart kasmak, suretiyle Anayasanın 70 ve 79 ncu 
maddeleriyle Türklerin tabiî haklarından kabul 
edilmiş olan toplanma ve dernek kurma hak ve 
hürriyetlerini tahribetraek suretiyle Anayasaya 
açıkça muhalif bulunduğundan kanun teklifleri
nin reddini arz ve teklif ederiz. 

Malatya Malatya 
İsmet İnönü Nüvit Yetkin 

Sinob Kars 
Vehbi Dayıbas Kemal Güven 
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Kars 
Hasan Erdoğan 

Malatya 
Kâmil Kınkoğlu 

Malatya 
Esat Doğan 
. Kırşehir 

Osman Alişiroğiu 
Tunceli 

Fethi Ülkü 
Kars 

İbrahim Us 
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Malatya 

Abdullah Köroğlu 
Kars 

Ali Yeniaras 
Malatya 

Mehmet Kartal 
Malatya 

Nuri Ocakçıoğlu 
Malatya 

Mehmet Tulunay 
Sinob 

N. Sertoğiu 
.Tunceli 

Arslan Bora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Toplanma ve cemiyet kurma haklarını tama-

miyle tahribeden ve böylece bu haklan Türkle
rin tabiî hukukundan sayan Anayasaya açıkça 
muhalif olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri hak
kındaki kanun tasarısiyle, Muvakkat Encümenin 
buna dair raporunun reddini arz ve teklif ede
riz. 
Kırşehir Mebusu ve 

C. M. P. Meclis 
Grupu Başkanı Kırşehir Mebusu 
Osman Bölükbaşı Tahir Taşer 
Kırşehir Mebusu Kırşehir Mebusu 

Ahmet Bilgin Mehmet Mahmudoğlu 

Reisliğe 
Şifahen de arz ettiğimiz gibi Teşkilâtı Esasi

ye Kanunumuzun vatandaşlara tanıdığı temel 
hakları ve hürriyetleri ilga eder mahiyette bulu
nan ve açık hedefinin memlekette çok partili re
jime kasdetmekten başka bir mâna taşımadığı 
aşikâr olan lâyihanın reddini teklif ederiz. 
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Hürriyet Partisi Meclis Manisa 

Grupu Reisvekili F. L. Karaosmanoğlu 
Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş 

Hürriyet Partisi Meclis Bursa 
Grupu Reisvekili ibrahim öktem 
Manisa Mebusu 

Muammer Alakant 
Burdur Bursa 

Behçet Kayaalp Raif Aybar 
Kocaeli Urfa 

Ekrem Alican Feridun Ergin 
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Elâzığ 

Telâhattin Toker 
Kocaeli 
T. Güneş 

Balıkesir 
Enver Güreli 

RElS — Aynı mahiyette olan takrirleri re
yinize arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar.. Nazarı dikkate alınmaması hususu 
ittifakla kabul edilmiştir.. 

Maddelere geçilmesini yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Riyasetin Yüksek Heyetinize .bir mâruzâtı 
var. 

Osman Bölükbaşı'nın sözleri içinde Hüküme
te hakaret mânasını taşıyan ve lisan nezahetine 
uymıyan ve suç teşkil edecek mahiyette bulu
nan sözler mevcuttur. Bu sözlerin seçilerek za
bıttan çıkarılması hususunda Riyaset Divanına 
salâhiyet verilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Bu cümlelerin za
bıttan çıkarılması hususunda Riyaset Divanına 
salâhiyet verilmiştir. 

Bu cümleleri burada okumak onların yine 
zapta geçmesini mucibolacağından okumuyo
rum. 

Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkında 
Kanun 

Birinci kısım 
Serbest toplantılar 

MADDE 1. — Hakiki veya hükmi şahısların 
yapacakları açık veya kapalı yer toplantılariy-
le gösteri yürüyüşleri bu kanun hükümleri da
iresinde serbesttir. 

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

MADDE 2. — Siyasi partilerce veya siyasi 
propaganda kasdiyle hakiki veya hükmi şahıs
lar tarafından tertibedüecek toplantılar ve gös
teri yürüyüşleri ancak, muhtelif seçimler dola-
yısiyie Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre 
muayyen olan seçim propaganda devresi zar
fında ve mezkûr kanun hükümleri dairesinde 
yapılır. 

Hükmi şahıslar kendi mensupları arasında 
hususi kanun ve nizamnamelerindeki esaslara 
uygun olarak kapalı yerde içtima akdedebilirler. 
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REÎS — Bu madde hakkında bir takrir var, 

okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
2 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

ilâvesini arz ve teklif ederim. 
«Şu kadar ki siyasi partilerin umumi büyük 

kongreleri hariç, diğer kademe kongreleri, o 
kademenin bulunduğu idari mahalde yapılabi
lir.» 

Aydın Mebusu 
Dr. Necati Celim 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. A. HAMDÎ 
SANCAR (Denizli) — îştirak ediyoruz. 

REÎS — Encümen teklife iştirak etmekte
dir. Takriri nazarı dikkate alanlar,. Almıyan- I 
lar.. Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

Takrire encümen de iştirak ettiği cihetle 
ilâvesi istenilen kısmın maddeye ilâvesiyle 
ikinci maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. | 

îkinci kısım 
Beyanname vermek suretiyle .yapılacak toplantı 

ve gösteri yürüyüşleri 
MADDE 3. — îkinci maddede tasrih edilen 

haller haricinde açık veya kapalı yer toplantı- | 
lan veya gösteri yürüyüşü yapabilmek için top- I 
lantı yahut yürüyüşten en az 48 saat önce o ye- I 
rin en büyük mülkiye âmirine, siyasi ve medeni I 
haklarını kullanma salâhiyetini haiz ve bu yerde 
daimî ikametgâhı bulunan üç kişilik bir tertip 
heyeti tarafından beyanname verilmesi ve bu be- I 
yannamede : 

a) Toplanmanın veya gsteri yürüyüşünün 
mevzuu ile maksat ve gayesinin; 

b) Toplantı ve gsöteri yürüyüşünün yapı
lacağı mahal, gün ve saatin, gösteri yürüyüşü- | 
nün takibedeeeği yol ve istikametin, toplanma ve I 
dağılma yerlerinin; 

e) Bunları idare edeceklerle toplantıda ko- j 
nuşacak olanların hüviyet ve ikametgâhlarının; 

Açıkça ve tafsilen gösterilmesi mecburidir. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen.. Yok. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Mülkiye âmiri, toplantıya ve
ya göstçri yürüşüne müsaade edilip edilmediğini, 
beyannamede yazılı olan saatten önce, tertip he
yetine tebliğ ile mükelleftir. ı 
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I REİS — Madde hakkında söz istiyenler.. Yok. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Mahallî en büyük mülkiye 
âmiri, lüzum gördüğü takdirde toplanma ve da
ğılma yerlerini, gösteri yürüşünün yapılabilece
ği yollarla istikameti, umumi intizam ve trafiğin 
aksamaması için riayeti lüzumlu tedbirleri tesbit 
ve keyfiyeti yazılı olarak alâkalılara tebliğ eder. 
Alâkalılar tebliğ olunan hususlara ve tedbirlere 
uymaya mecburdurlar. 

Kösteri yürüşünde nutuk söylenemez, umumi 
konuşma ve propaganda 'yapılamaz, ancak yü
rüyüşün mevzuu ve maksadı dövizlerle ifade 
edilebilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

! Üçüncü kısım 
! îdare heyeti teşkili ve bu heyetin vazifeleri 

MADDE 6. — Toplantıyı veya gösteri yürü
yüşünü tertibedenler, en az üç kişilik bir idare 
heyeti teşkil ederler. Bu idare heyeti, toplantı 
veya gösteri yürüyüşünün sükûn ve intizamını 
temin etmeye, kanunlara karşı hareketleri ve 
beyannamede yazılı mevzu, maksat ve gaye ha-

1 ricine çıkılmasını önlemece, umumi ahlâk ve 
âdaba aykırı şeref, haysiyet ve itibarı zedeleyici 
veya suç işlemeye tahrik ve teşvik edici mahiyet
te olan söz ve hareketleri menedici tedbirleri al
maya mecburdur. îdare heyeti lüzumu halinde 
zabıtayı yardım için davet ile mükelleftir. 

! îdare heyeti teşkil edilmemiş ise, toplantı 
: veya gösteri yürüyüşünü tertibedenler bu heyet 

yerine kaim olur. 
îdare heyeti mensupları veya bu heyet yeri

ne kaim olanlar toplantının veya gösteri yürü
yüşünün yapılacağı mahalde bulunmazlarsa 
toplantı ve yürüyüş yapılamaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyenler yok. 
| Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım 
| Toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunabilecek 

resmî memurlar, mahallî en büyük mülkiye âmi
rinin salâhiyetleri 

MADDE 7. — En büyük mülkiye âmiri, top
lantıda veya gösteri yürüyüşünde hazır bulun-
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mak üzere hâkim sınıfından sayılanlarla jandar
ma da dâhil askerî şahıslar haricindeki memur
lardan bir veya birkaçını (Hükümet Komiseri) 
olarak tâyin ve tavzif eder. 

Hükümet Komiseri, altıncı maddede yazılı 
husus ve tedbirlerin kifayet etmemesi dolayı-
siyle toplantının veya gösteri yürüyüşünün umu
mi sükûn ve nizamı bozacak bir şekil alması ve
ya bu kanun hükümlerine riayet edilmemesi hal
lerinde, toplantıyı veya gösteri yürüyüşünü, da
ğıtmaya salahiyetlidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

MADDE 8. — Toplantı veya gösteri yürü
yüşlerinde mahallî Cumhuriyet müddeiumumi
leri veya muavinleri de hazır bulunabilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler... Etmiy enler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Mahallin en büyük mülkiye 
âmiri, lüzumu halinde, îl İdaresi Kanununa tev
fikan, askerî birlikleri muntazır kuvvet olarak 
harekete müheyya kılmaya salahiyetlidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler... Etmiy enler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. —. Açık veya kapalı yer toplan
tısının yapıldığı yerler, toplantının devamı müd-
detince*, umuma açık yerlerden sayılır. 

Kapalı yer toplantıları saat 8 den 24 e, açık 
yerlerde yapılan toplantı veya gösteri yürüyüş
leri de güneşin doğuşundan batışına kadar de
vam edebilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

İstisnai hükümler ve memnu fiiller 
MADDE 11. — Mahallî örf ve âdetlere göre 

yapılacak merasim, eğlence, düğün, balo gibi 
toplantılarda okullar veya resmî teşekküller ta
rafından tertibedilecek toplantılar ve ilmî kon
feranslarla pazar veya panayır gibi yerlerde ti
cari ve iktisadi ve sair maksatlarla vâki halk 
toplulukları bu kanun hükümlerine tâbi değil
dir. 

Ancak, yukarıki fıkrada yazılı toplantılarda 
o toplantının mevzu, maksat ve gayesi haricin-
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de hakiki veya hükmi şahısların bizzat veya tek
nik vasıtalardan faydalanmak suretiyle toplu
luğa hitabetmeleri veya bu mahiyette her nevi 
fiil ve harekette bulunmaları yasaktır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Altıncı kısım 
Kanunsuz toplanma ve gösteri yürüyüşleri 
MADDE 12. — Aşağıda yazılı toplantı veya 

gösteri yürüyüşleri, kanunsuz toplantı veya yü
rüyüştür : 

a) Bu kanunun ikinci ve üçüncü maddeleri 
ahkâmına muhalif olarak açık veya kapalı yer
lerde toplanılması veya gösteri yürüyüşü yapıl
ması veya bunlara teşebbüs edilmesi; 

b) Beyannamede bildirilmiş olan mevzu, 
maksat veya gaye dışına çıkılması veya beyan
namede gösterilenlerden gayrı şahısların konuş
ması ; 

c) Bu kanunun 5, 6 ve 10 ncu maddeleri 
hükümlerine aykırı hareket olunması; 

ç) Silâhlı olarak toplantı veya gösteri yü
rüyüşü yapılması; 

d) Umumi yollarda, parklarda, mabetlerde, 
âmme hizmet ve vazifesinin görülmesine mahsus 
bina ve tesislerde toplantı yapılması; 

e) İkinci ve üçüncü maddeler ahkâmına 
tevfikan yapılan kapalı yer toplantılarındaki 
konuşmaları harice yaymak ve bu suretle top
lantı mahallinde bulunanlardan gayrısma işit
tirmek maksadiyle her hangi bir alet veya vası
ta kullanılması; 

f) Her nerede olursa olsun, tezahürat veya 
gösteri veya protesto maksadiyle yahut maksa
dı mahsusa müstenidolarak toplanılması veya 
böyle bir toplantıya bilerek sebebiyet verilme
si veya hazırlanması yahut bu hususta zabıtaca 
alman tedbirlere riayet olunmaması. 

REİS — Madde hakkında söz istiven yok
tur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Yedinci kısım 
Kanunsuz toplantılarla gösteri yürüyüşlerinin 

dağıtılması 
MADDE 13. — 12 nci maddede yazılı kanun

suz toplantı veya yürüyüş sayılan hallerin vu
kuunda veya umumi sükûn ve nizamın bozul
ması halinde Hükümet Komiseri yahut mahallin 
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en.büyük mülkiye âmirinin tâyin edeceği me
mur, o mahalle gelerek topluluğa, kanuna ria
yetle dağılmalarını ve dağılmazlarsa zorla da
ğıtılacaklarını ve gerekirse silâh kullanılacağını 
ihtar eder. 

îhtara rağmen topluluk dağılmazsa evvelâ 
mevcut imkân ve vasıtaları kullanarak dağıt
maya çalışır. Muvaffak olunamadığı takdirde 
havaya üç el silâh attırır. Yine dağılmazlarsa 
hedef gözetmeksizin silâh istimal ettirilmek su
retiyle topluluğu dağıtır., 

KEMAL BALTA (Rize) - Efendim, haki
katen bu maddenin nilıayetindeki fıkra, zabıta 
âmirine ihtardan sonra bunu dinlemezlerse geli
şigüzel silâh kullanılması yetkisini veriyor ki, 
doğru değil. Toplantıya bir maksat ve gaye 
için. gelenlerin yanında bâzı seyirciler de bulu
nur. Gelişigüzel silâh atılırsa sun'u taksiri olmı-
yan vatandaşlara yazık olur. Bunv.ıı için silâh 
atılacaksa toplantıyı tertibedenlere tevcih edil
mesini teklif ederim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — 
Muhterem arkadaşlar, Kemal Balta arkadaşımızın 
tereddüdüne asla mahal yoktur. Encümen ra
porunda bu husus lâyikı veçhile açıklanmıştır. 
Burada toplantıyı dağıtmak emri üzerine başlı
ca 4 safha kendini göstermektedir: 

Birinci safha ihtar, 
İkinci safha mevcut imkân ve vasıtalardan 

faydalanmaktır ki, bunlar da «teknik vasıtalar, 
su serpme, göz yaşartıcı vasıtalar kullanma 
gibi» şeylerdir. 

Üçüncü safha, havaya silâh atma. 
Bu üç safha muvaffak olmıyaeak ki, dördün

cü safha olarak topluluğa tevcih etmek sure
tiyle, mütemcrrit topluluğa tevcih suretiyle 
silâh kullanmak. 

Şimdi Kemal Balta arkadaşımız diyorlar ki, 
«Topluluğa her hangi bir tecessüs saikasiyle gel
miş olup da kanuna aykırı bir harekette bulun
muş olmasından dolayı kendisine,-mermi atılır
sa...» 

Arkadaşlar; ihtara rağmen, su serpilmesine 
rağmen, göz yaşartıcı gaz sıkılmasına ve havaya 
silâh atılmasına rağmen çekilmiyen bir kimse
nin mütemerrit bir suçlu olmadığını ve kasten 
Hareket etmediğini, kanuna aykırı hareket et
mediğini kim iddia eder? Kanuna karşı gelen 
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.şuursuz bii' kütle ve son derece muannit bir 
topluluğa bundan başka müessir bir çare düşün
mek imkânı yoktur. 

Orada, demin konuşmamda arz ettiğim gibi, 
kanunun bir hükmünü yerine getirmek mecbu
riyetinde olan bir memur biz bu hükmü koyma-
sak bile, hattâ bu safhaları gözetmeden bile silâh 
kullanabilir, suç sayılmaz. Bu yeni bir hüküm 
değildir, eskiden de mevcuttur, öyle sannediyo-
rum ki, Kemal Balta arkadaşımızı tatmin etmiş 
bulunuyorum. 

KEMAL BALTA (Rize) — Bir sual soraca
ğım. 

«Mevcudolan komiserin takdirine bağlıdır» de
niyor. Birçok vasıtaları kullanabilir. Göz yaşar
tıcı bomba, itfaiyenin su sıkması v. s... Ya ilk de
fa silâh kullanırsa? Takdir onun. (Gürültüler, 
«öyle şey olmaz» sesleri) 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ AHMET HAMDİ SANCAR (Deniz
li) — Balta arkadaşımız aynı zamanda hukukçu
dur, yalnız asker değildir. Çok iyi bilirler ki, 
aslolan hüsnüniyettir. Böyle bir hâdise nadiren 
dahi vâki olsa bunun tesbit yolları, tahkik yol
ları vardır. Böyle bir endişe asla bu hükmün şev
kine mâni bir keyfiyet değildir. 

REİS — Başka söz istiyen var mî? 
Ekrem Anıt, buyurun. 
EKREM ANIT (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım; kanun lâyihasında yer almış olan bu 
madde hükmü halen mer'i olan Tecemnıuat Ka
nununda da mevcuttur. Hattâ bu ondan daha 
ileri olarak vatandaş hak ve hürriyetlerini de sı-
yanet etmektedir. 

Bendeniz müsaadenizle, tatbikattan bir misal 
vermek suretiyle kısa söyliyeceğim. 

Kemal Balta arkadaşımız, tecessüs ve merak 
saikasiyle toplantılara iştirak eden vatandaşlar
dan bahis buyurdular. 

Aziz arkadaşlarım, toplantıya gelen vatandaş
ları ferden ferda mütalâa etmek doğru olmaz. 
Yüksek malûmunuz olduğu veçhile ferdolarak 
vatandaşın aklı, mantıki ve muhakeme ve şuuru 
vardır. Fakat kütle psikolojisi bakımından va
tandaş buraya girince, onda hâkim olan yalnız 
his ve heyecandır. Kuvvetli bir hatip kütleyi iste
diği yere sevk eder. Bunun beliğ bir» misalini 
arz edeyim. Sene 1947. Yine parti kundakçıları
nın tahrikiyle âli tahsil gören Ankara Üniversi
tesi talebesine İçtimaatı Umumiye Kanununa 
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göre bir miting yaptırmıştır. Ancak, mitingin 
sonlarına doğru Içtimaatı Umumiye Kanununun 
çerçevesi dışına çıkılmış ve i§ teeemmuata inkı-
lâbetmişti. Mitingciler artık sağa, sola tecavüze 
başlamış, hattâ bâzı resmî müesseselerin camla
rını, kapılarını kırmaya ve muayyen anlarda çe
kilmesi ve indirilmesi kanunen lâzımgelen bay
rak çekme ve indirme ameliyesi yaptırmışlardır. 
Bir müddet sonra iş o hale geldi ki, Teeemmuat 
Kanununa göre yapılması lâzımgelen ihtarat da 
yapıldığı halde müspet bir netice alınamadı. Ha-
veya silâh atılıratılmaz, müçtemiler jandarma 
ve polisin üstüne atılarak ellerinden silâhlarını 
almaya kalktılar'. Toplu birlik komutanını suya 
attılar. Görülüyor ki, böyle bir vaziyet karşısın
da evvelâ zabıta toplantıya gelmiş olan vatandaş
lara ihtar, gaz bombası ve itfaiye vasıtasiyle su 
sıkılması gibi tedbirleri yerine getirdikten sonra 
yine dağıtmazlarsa, artık silâh istimali mecburi
yeti doğacaktır. Devlet zabıtasının silâh kullan
mak yetkisi de göz önünde bulundurularak mad
denin aynen kabulünü rica ederim. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? 
FAHRİ BELEN (Bolu) — Hükümeten bir 

sual soracağım. 
REİS — Buyurun. 
FAHRÎ BELEN (Bolu) — Bir noktayı an

lamak için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Silâhsız bir topluluğa karşı hedef gözetmek

sizin ateş etmek başka memleketlerin kanunla
rında var mı? 

REİS — Encümen ne diyor? 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Sual Hükümete tevcih edildiği için, muh
terem Paşama ben cevap vereceğim. 

Başka memleketlerin mevzuatında, bir araş
tırma yapmaktan ziyade, her gün gazetelerde 
görülen havadislerden netice çıkarmak suretiy
le bu sualin cevabını anlamak mümkün olacak
tır. 

Yunanistan'da mitingler olur; Fransa'da mi
tingler olur, yürüyüşler olur. Zabıta menetmek 
ister. Ondan sonra zabıtanın menetme tedbirine 
karşı gelenler olur. Ondan sonra da havadis ve 
haber olarak okuruz : Şu kadar yaralı, şu kadar 
ölü var... 

Şurasını arz edeyim ki, bizim memleketimiz
de, kanun bu şekilde tedvin edildikten sonra, 
inşallah kanunun tatbikine lüzum kalmıyacak-
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tır. Esasen bugüne kadar yapılan nümayişlerde 
vâki zabıtaya mümanaatlar, kökünden sarsılmak 
istenen otoritenin zaıfa uğramasındandır. Bu ka* 
ııunla bu zaıf bertaraf edilebileceği için bu hal
ler ve mümanaatlar görülmiyecek ve kanunun 
tatbiki lüzumu hâsıl olamıyacak kanaatindeyiz 
Paşam. 

REİS — Başka söz istiyen yok. 13 ncü mad
deyi yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci kısım 
Ceza hükümleri 

MADDE 14. — 1. İkinci madde hükmüne 
muhalif olarak açık veya kapalı yer toplantısı 
tertibedenlerle böyle bir toplantıya iştirak ey-
liyenler, 13 ncü madde hükmüne tevfikan top
lantı dağıtılmakla beraber bir seneden üç sene
ye kadar hapis ve 1000 liradan 5 000 liraya ka
dar ağır para cezasiyle; 

2. Üçüncü madde hükmüne muhalif hare
ket edenler veya tertip heyeti mensupları, üç 
aydan bir seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 
3 000 liraya kadar ağır para cezasiyle ve top
lanma veya gösteri yürüyüşünün mevzuu, mak
sat ve gayesi dışına çıkanlar veya beyannamede 
isimleri yazılı olmadığı halde konuşanlar altı 
aydan bir seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle; 

3. Bu kanunun dördüncü maddesinde yazı
lı olduğu şekilde gerekli müsaadeyi istihsal et
meden toplantı veya gösteri yürüyüşü tertib
edenlerle böyle bir toplantı veya gösteri yürü
yüşüne iştirak eyliyenler, 13 ncü maddeye tev
fikan toplantı veya yürüyüş dağıtılmakla be
raber, bir seneden üç seneye kadar hapis ve 
1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para ce
zasiyle ; 

4. 5 nci ve 6 ncı maddelere ve 10 ncu mad
denin ikinci fıkrasına muhalefet edenler üç ay
dan altı aya kadar hapis ve 500 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezasiyle; 

Cezalandırılırlar. 
5. 11 nci maddenin ikinci fıkrasına muhalif 

harekette bulunanlar, işbu fiil ve hareketler za
bıtaca derhal menedilmekle beraber, altı aydan 
iki seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 li
raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır ve 
suçta kullanılan her türlü vasıtalar da zabıt ve 
müsadere olunur, 
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6. 12 nci maddenin (d), (e), ve (f) bentle

rine muhalif hareket edenler, 13 neü madde hük
mü tatbik edilmekle beraber, altı aydan iki se
neye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır ve suç
ta kullanılan her türlü vasıtalar da zabıt ve 
müsadere olunur. 

Silâhlı toplantı veya gösteri yürüyüşü ter-
tibedenlerle, silâhlı olarak iştirak edenler Ateşli 
silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanun hüküm
leri mahfuz kalmak şartiyle bir seneden üç se
neye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle; 

7. 13 neü maddede yazılı ihtara rağmen da-
ğılmıyanlar üç aydan altı aya kadar hapis ve 
500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para ceza
siyle; 

8. Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin ka
nun dairesinde yapılmasına veya devamına mâ
ni olanlar veya fiilen ihlâl edenler veya huzur 
ve sükûnu bozanlar veya toplantılarda yahut 
gösteri yürüyüşlerinde suç işliyenler derhal top
lantı veya yürüyüş haricine çıkarılmakla bera
ber fiilleri daha ağır bir cezayı müstelzim bulun
madığı takdirde, üç aydan bir seneye kadar ha
pis ve 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle; 

Cezalandırılırlar. 
REİS — Sebatı Ataman. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, hu maddenin iki numaralı 
bendi hakkında bir tadil teklifi takdim edece
ğim. Kısaca izah etmeme müsaadelerinizi rica 
ederim. 

Efendim, iki numaralı bendin birinci cümle
si şudur : «Üçüncü madde hükmüne muhalif ha
reket edenler veya tertip heyeti mensupları üç 
aydan bir seneye kadar hapis ve bin liradan üç 
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandı
rılırlar.» 

Şimdi efendim, her şeyden evvel bu madde
ye göre cezalandırılması melhuz olanlar : 

1. 3 neü madde hükmüne muhalif hareket 
edenler (hareket eden insanlar, hareket eden her
kes) 

2. 3 neü madde hükmüne muhalefet edip et
memek mevzuubahsolmaksızm veya tertip heyeti 
mensupları yani tertip heyetine mensubolmak fe
lâketine duçar oldunuz mu bütün kanunun bü-
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tün maddelerine riayet etseniz dahi bu madde 
gereğince cezalandırılacaksınız. (3 neü maddeye 
muhalefet eden tertip heyeti mensupları) demi
yor, (tertip heyetinde olanlar), diyor. 

Şimdi, 3 neü madde hükmü ne? 3 neü mad
de hükmüne göre umumi bir toplantı veya gös
teri yürüyüşü yapabilmek için toplantı veya yü
rüyüşten en az 48 saat önce şu evsafı haiz 3 ki
şilik bir tertip heyeti tarafından şu muhtevada 
bir beyanname verilmesi mecburi kılmıyor. Şimdi 
arkadaşlar, bu maddeye muhalefet halinde eğer 
beyanname 48 saat evvel verilmeyip asgari 47 sa
at evvel verildi mi suç, muhalif hareket... 

Tertip heyeti üç kişi olmayıp da iki kişi ol
du mu muhalif hareket. 

Tertip heyetinden birinin ikametgâhı orada 
bulunmadı mı; muhalif hareket. Ceza üç aydan 
bir seneye kadar. 

Tertip heyetinin hukuku medeniye ve siyasiye-
yi haiz olması şart; haiz olmadı mı yine muha
lif hareket. 

Orada A, B, C diye zikredilen muhtevadan 
her hangi birisi noksan olursa yine suç. 

Bu suçu mânalandırmak için 4 neü maddenin 
- tâbir caizse - ışığı altında bunu düşünmek lâ
zımdır. Dördüncü madde der ki; (Beyannameyi 
alan mülkiye âmiri beyannamede yazılı saatten 
önce tertip heyetine tebliğ ile mükelleftir.). De
mek ki, arkadaşlar, beyannameyi aldı mı müsaade 
edip etmemek hususunda bir karar verecek mül
kiye âmiridir. Ya müsaade ediyorum veya etmi
yorum, diyecek. Demek ki, üçüncü maddede zik
redilen beyanname ve saireyi alan mülkiye âmiri 
şu toplantıya müsaade edeyim mi etmiyeyim mi 
diye karar almak için kendisinin mücehhez ol
ması lâzımgelen bilgileri edinecek. Şimdi müsaa
de etmiyeceğini ve toplantının yapılmadığını 
farz edelim. Yapılmadığı zaman, bu beyanname
de üç kişi yerine iki kişi imza atmış veya 48 sa
at evvel vermesi lâzımken 46 saat evvel vermiş 
ise bunu suç olması sebebini anlıyamadım. Suç 
olması için, bu beyannamenin verilmesini icabet -
tiren metne muhalif olması lâzımdır ve toplantı
nın yapılmasına bu şekilde teşebbüs edilmesi lâ
zımdır. İstidayı alacak ve «senin istidan üçüncü 
maddeye uygun değildir.» diyerek düzeltecek. 
Bir taraftan da Müddeiumumiye gidecek ve ne
tice malûm: Üç aydan bir seneye kadar hapis. 
Binaenaleyh bendeniz, bu maddenin şu şekilde 
değiştirilmesini rica edeceğim; 
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«Üçüncü madde hükmüne muhalefet suretiy- | 

le toplantı veya gösteri yürüyüşü yapılması ve- I 
ya bunlara başlanılması halinde tertip heyeti 
mensupları hakkında üç aydan bir seneye kadar 
hapis ve 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır pa
ra cezasiyle.» 

Bu suretle bu maddenin tadilini arz ve teklif 
ediyorum ve bu mânada birde takrir takdim edi
yorum. 

EEÎS — Başka söz istiyen var mı? Buyurun, 
Kemal Balta. 

KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, 14 
ncü maddenin 3 ve 4 ncü bendinde : «Bu ka
nunun dördüncü maddesinde yazılı olduğu | 
şekilde gerekli müsaadeyi istihsal etmeden 
toplantı veya gösteri yürüyüşü tertibendenler-
le böyle bir toplantı veya gösteri yürüyüşüne 
iştirak eyliyenler, 13 ncü maddeye tevfikan 
toplantı veya yürüyüş dağıtılmakla beraber, 
bir seneden üç seneye kadar hapis ve 1000 
liradan 5000 liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilir» diyor. 

Arkadaşlar, müsaade istihsal etmeden ka
nunun kasdettiği her hangi bir teşebbüs olur- ı 
sa, malûm ya, büyük şehirlerde bu gibi ha
reketlere halk daima seyirci olarak ta iştirak 
eder. Çoğunun bu toplantının maksadı hak
kında hiçbir bilgisi ve sun'u taksiri yoktur. Me
selâ İstanbul'da bir yerde bir şey oldu mu, 
köprüde beş kişi toplandı mı merak saikasiy-
le onların başına daha 25 kişi birikir. Bu ilk 
beş kişi suçlu ise, diğer 25 kişi de suçlu mu 
olacaktır? Ama ufak kasabalarda her hangi bir 
toplantının maksadı herkes tarafından biline
bilir, büyük şehirlerde arz ettiğim gibidir. 
İstanbul'da 6 - 7 Eylül hâdisesi olduğu zaman 
bir akrabamın evinin kapısını çalıyorlar, ace
le iş var seni çağırıyorlar, diyorlar. Ama heri
fin hiçbir şeyden haberi yok. Binaenaleyh bir 
insan merak saikasiyle veya yolu istikametin
de olan bir yürüyüşe bilmiyerek, istemiyerek 
katılmış vaziyette olabilir; o takdirde bu va
tandaşın kabahati nedir ki bu bunu üç sene
ye mahkûm edeceğiz? Ben bu fıkranın hm • i 
maddenin çıkarılmasını teklif ediyorum. 

REİS — Encümen namına Hamdi Sancar. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — Te-
cessüs saikasiyle oraya gelmiş olanların, bu top
lantıya iştirak etmek cürmünü kasden taşımak- ! 
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/ sızın oraya gelmiş olması bu maddenin şümulü-
[ ne girmiyeeektir. Ceza Kanununun 45 nci mad

desi gayet bedihi bulunduğuna göre yine bu mü« 
nakaşalar sırasında toplantıya sadece tecessüs 
saikasiyle katılan kimseler için bu madde tatbik 
edilmiyecektir. Binaenaleyh endişeye mahal yok
tur. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Efendim, sözcüden bir şey soracağım; iştirak 
edenler tâbirinden tertip edenlerin arkasından 
iştirak edenlerle toplantıyı dinlemek için her 
hangi bir sebeple toplantının içinde bulunanlar 
tâbiri vardır. Bunların ikisi de aynı suça iştirak 
etmiş sayılacaklar mıdır? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ A. HAMDİ SANCAR (Devamla) Ye-
ter ki buna iştirak etsin ve iştiraki gayrimeşru 
olsun. 

Sonra Sebati Ataman arkadaşımızın takririne 
gelince; 14 ncü maddenin üçüncü.fıkrasında bir 
hüküm vardır. (Gerekli müsaadeyi istihsal etme
den toplantı veya gösteri yürüyüşü tertibeden-

I lerle böyle bir toplantı veya gösteri yürüyüşü 
tertibedenler...) 

Bu 14 ncü maddenin 2 nolu bendindeki (3 
ncü madde hükmüne muhalif hareket edenler) 
idadma girer. Eğer bu takrir kabul edilirse, tat
bikatta, tertibedenlerin bu maddenin şümulü dı
şına çıkması endişesi ile buna iştirak etmiyoruz. 
Takdir yüksek heyetinizindir. 

REİS — Hüseyin Ortakcıoğlu, buyurunuz. 
I HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Efendim bendeniz, bu 14 ncü maddedeki cezala
rın biraz ağır olduğu kanatindeyim. Meselâ 
1 nci fıkranın cezalandırdığı fiil, 2 nci maddede 
şöyle yer almaktadır: «Siyasi partilerce veya si
yasi propaganda kasdiyle hakiki veya hükmi 
şahıslar tarafından tertibedilecek toplantılar ve 
gösteri yürüyüşleri ancak, muhtelif seçimler do-
layısiyle Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre 
muayyen olan seçim, propaganda devresi zarfın
da ve mezkûr kanun hükümleri dairesinde ya-
pılır.» 

j Bu ikinci maddede derpiş edilen esas, siya
si toplantıyı tertibedenler, yürüyüşü tertibeden-
lerdir. Biraz evvel Kemal Balta arkadaşım da 
ifade etti; bir toplantıyı tertibetmek, bir de bu 
toplantıya iştirak etmek vardır. Ben biraz evvel 

! sözcü arkadaşıma sordum, toplantıya iştirak 
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edenler de aynı cezayı görürler, dedi. Fakat di
ğer bir arkadaşımın ifade ettiği üzere, Ceza Ka
nununun umumi hükümlerine göre, cezada ka
sıt aramak lâzımdır. 

Malûmuâliniz vilâyetlerde, kazalarda bu gi
bi toplantılar umumiyetle sinemalar ve mey
danlar gibi yerlerde yapılır. Buralarda yoldan 
geçen vatandaş, hiçbir şey düşünmeksizin, top
lantıya girer. Bu maddeye göre bunlar da top
lantıya iştirak etmiş sayılacaklardır. Bunların 
hepsini cezalandırmak ieabedecektir. Esasen 
toplantıya iştirak etmek cezayı istilzam edecek 
kadar mühim bir fiil teşkil etmemektedir. Top
lantıyı tertibetmek suçtur. Böyle bir toplantıyı 
hazırlamak ve vatandaşın oraya sevk edilmesi 
suç sayılmak lâzımgelir. Yoksa böyle bir top
lantıya her hangi bir merak saikı ile, gayet 
hüsnüniyetle, çolt samimiyetle ve safiyetle gir
miş olan vatandaşları cezalandırmakta ne âm
me- menfaati, ne de cemiyet menfaati mevzuu-
bahisti,r. 13u itibarla 14 ncü meddenin birinci 
fıkrasındaki «kapalı yer toplantısını tertibeden 
ve. böyle bir toplantıya iştirak eyliyenler» cüm
lesindeki «eyliyenler» tâbirinin çıkarılmasın] 
rica ederim. 

Cefalar da hakikaten ağırdır, bir seneden 
üç seneye kadar hapis cezası vardır. Bir sene
den üç seneye kadar hapis cezası pek ağır gö
rülmektedir. Bu haddin altı aydan iki seneye 
kadar indirilmesi ve her hangi bir yanlışlık 
halinde hâkimin bu vatandaşa bir kere olsun 
ihtar etmek imkânının sağlanması, elbette fay
dalı olur. 

REİS — Hasan Hayati Ülkün... 
HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Niğde) — Vaz

geçtim... 
MUHTELİT ENCÜMEN M. M. A. HAMDİ 

SANÇAR (Denizli) — Ortakeıoğlu arkadaşımı
zın konuşmasındaki tesbit ettiğim hususlardan 
bir noktaya cevap vermek suretiyle bu madde
nin açıklanmasına imkân verilmesinde fayda 
görüyorum. 

(İştirak edenler) le (Tertibedenler) in suç
taki aktif rolleri arasında fark aramak suretiy
le vahamet farkını tesbit etmek istediler. 

Arkadaşlar, bu hususu yine biz raporumuzda 
tesbit etmiş bulunuyoruz. Ceza Kanunumuzda da 
bu türlü suçlar vardır. İştirak edenlerin vücudu 
olmadıkça esasen suç tekevvün etmez. Tertib-

edenlerin 3 kişi olarak gidip bir yerde durhıâsi 
veya iki arkadaşlarını yanlarına almalariyle 
böyle bir suçun tekevvününe imkân yoktur. İş
tirak edenler olmadıkça suçun tekevvününe im
kân bulunmadığına nazaran burada Ceza Kanu
nunun 65 nci maddesinin son fıkrasındaki esasa 
göre tertibedenlerle iştirak edenler arasında bir 
fark gözetmemek lâzımgelir. Cezanın azlığı veya 
çokluğu mevzuunda encümenin, bu noktai naza
ra iştirak etmediğini arz etmek isterim. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muh
terem rakadaşlar, maksadımı encümen sözcüsüne 
ve encümenin o masadaki azalarına anlatamadı
ğımı anlıyorum. Onun içindir ki, kısaca tekrar 
edeceğim. 

Encümen sözcüsü arkadaşımız burada 3 ncöi, 
madde gereğince hakkı siyasisini kullanmak sa
lâhiyetini haiz olmıynlar tarafından bir beyan
name verilip de izin verilirse.., dedi. Bendenizin 
de teklifim bu. Halbuki madde, izin verilmediği 
takdirde dahi ceza verilmesini âmirdir. Yani gi
decek, istidasını verecek. Ona diyecek ki arkadaş 
sen hakkı siyasini kullanmak salâhiyetini haiz 
değilsin, sana izin vermiyorum. Bir taraftan dö 
müddeiumuliğe verilecek, toplantı yapmadığı 
halde cezalandırılacak. 

Eğer hilafı hakikat beyanname vermek sure
tiyle izin almıya, muvaffak olursa o zaman 
onun cezalandırılmasının mânası olmaz. İzin 
verilmez, fakat cezayı mucip bir şey tevellüd-
etmezse cezanın mânası olmaz. 

Toplantı yapmak müsaadeye bağlı olmasa 
idi o zaman hilafı hakikat beyanname ile alâ
kalı hususunun mânası olurdu. Çünkü müsaa
de verilir veya verilmez. Toplantı; hilafı ha-
kikat bir beyannameye müstenit yapılmış 
olur. ve oraya gelmiş olanlara, orada bulu
nanlara toplantının yapılmaması yolunda bir * 
ihtar olursa o zaman suç tekevvün eder. 

Benim mâruzâtım budur; encümenin anla
dığını zannediyorum, anlamadı ise kabahat ; 

bende değil. 
BEİS — Usule ait takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakeresini yaptığımız 14 ncü madde faz

la fıkrayı havi olduğundan fıkra fıkra müzake- ' 
resinin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Çoruh Mebusu 
Mecit Bumin 
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REİS — Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad

desi, (bu şekilde bir teklif vâki olduğundan riyaset 
icabını icra eder) der. Şimdiki 'konuşmalar 
maddenin heyeti umumiyesine aittir, madde
nin umumi konuşması bittikten sonra fık
ra fıkra müzakeresini rica edeceğiz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ AHMET HAMDİ SANCAR (Deniz
li) — Sebati Ataman arkadaşımla fikir dü
ellosu yapmamın zor bir şey olduğunu müdri
kim. Bize bir türlü anlatamadıklarını ifade 
buyurdukları bu bent hakkında gene raporu
muzda sarahat mevcuttur. Bu sarahati aynen 
nakledebilmek için bu kısmı okuduktan son
ra kısaca mâruaztta buulnacağım. 

Yine aynı bendin birinci cümlesinde yazı
lı hususlar yanı izin almak için lâzımgelen 
formaliteler yerine getirilirken, yanlış be
yanlarda bulunmak suretiyle izin istihsal 
ettikten sonra toplantının başlaması veya bu 
toplantının yapılması... Muhterem arkadaşımız 
izin verilmemesi halinden bahsettiler Halbuki 
biz burada, bu maddenin bu bendinde, yanlış 
bayanlarda bulunmak suretiyle sahte beyan
larla istihkak kesbedilmesi lâzımgelmiyen bir 
iznin, idare âmirinden alınması keyfiyetini 
mevzuubahsetmiş bulunuyoruz Yani bu had
dizatında alınmaması veya idare âmiri tara
fından verilmemesi lâzungelen bir izin ol
duğundan dolayı, eğer bu toplantı yapılmaya 
başlanmışsa veya toplantı yapılıp bitmişse 
o zaman buna muhalif hareket suçu meyda
na çıkar Yoksa buyurdukları gibi izin veril
meden suç tekevvün etmez, mesele de kalmaz. 
Binaenaleyh maddenin bu sarahati karşısında 
endişelerine lüzum yoktur. 

Bu itibarla encümen namına bu teklife 
iştirak edemiyeceğiûüzi arz ediyorum. 

REİS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — .Muhte

rem arkadaşlar; bendeniz de Hüseyin Ortakcı-
oğlu arkadaşımızın fikrindeyim. Fiil ile ceza 
arasında bir adalet nispeti bulunması lâzım. Bir 
kapalı veya açık yer toplantısını tertibedenle 
iştirak edenin fulleri birbirinden ayrıdır. İşti
rak etmeye nazaran toplantıyı tertibetmek da-

, ha ağırdır. Nitekim bu ıîevi fül ve hâdiselerde 
mütaakıp suçların işlenmesine sebep, tertibe-
dlnlerdir. Böyle hem iştirak edenler hem de 
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J tertibedenler aynı cezaya tâbi tutulmayıp ter-

tibedeıılerj daha ağır, iştirak edenleri daha ha
fif cezalara tâbi tutmak Garp mevzuatında da 
yer almış bir husustur. 

Sonra, bir toplantıya iştirak edenleri bu ka
dar ağır cezalara mâruz bırakmak, Tasudis'in 
dediği gibi, suçlunun çok olduğu yerde suçlu
ların beraeti gibi neticeler tevlidedebüir. Bu 
sebeple, iştirak edenlerin, tertibedenlerden da
ha hafif tecziye edilmesi yerinde olacaktır, ka
naatindeyim. 

REİS — Halis Tokdemir. 
HALİS pKDEMİR (Gümüşane) — Efen

dim, burada 14 ncü maddenin birinci ve üçün
cü bendindeki «iştirak edenler» tâbiri, arkada
şımızın söylediği gibi pek ağır ve şümullü bir 
tâbirdir. Bu tâbirin içerisine kasten iştirak 
edenler girmekle beraber, toplantıdan bihaber 
olarak tamamiyle tesadüfen toplantıya saikai 
tecessüsle gidenlere bu kanunun şümulüne gi
rer gibi bir vaziyet oluyor. Bu itibarla bendeniz 
bir takrir veriyorum. Sarahatin mevcudiyeti ka
nunun tatbikinde kolaylık sağlar. Ceza Kanu
nu hükümlerine göre kasten iştirak olmazsa 
suç sayılmaz, diyor arkadaşımız. Fakat kasten 
iştirak etmediğini ispat edinceye kadar o vatan
daşın başına, neler geleceğini düşünmek icabe-
der. Bu itibarla maddede sarahat olması iyi 
olur, hüsnüzait olur. Onun için bendeniz mad
dedeki «iştirak edenler» tâbirinin «kasten işti
rak edenler» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ediyorum. 

REİS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Bu meselenin Ceza Kanununun umumi hüküm
leriyle halledileceğine kaani değilim. Halis Tok
demir arkadaşını maddeye, «Kasten iştirak eden
ler» tâbirinin konulmasını istiyor. Buna karşı 
encümen sözcüsü arkadaşımız, hâdisede kasıt ara-

I nacaktır, diyor. Kasıt aranmıyan işlerde suç ol-
I maz. Mesele orada değil. Bu kanunun, heyeti 
i umumiyesi ile bir tedip kanunu değil, terbiyevi 

bir kanundur. Yani siyasi terbiyeyi tamamlamak 
için çıkarılan bir kanundur. Binaenaleyh, buna 

I bu kadar ağır müeyyideler koymaya lüzum yok
tur. Kasdı ve suçu olmıyan vatandaşları, ceza 
görmeseler bile, mahkeme kapılarına sürükle-

I mekte hiçbir âmme menfaati mülâhaza edilemez. 
I Bir suçta asli ve fer'i faile aynı ceza nasü ve-
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rilebilir?.. Muhterem komisyonun nasıl olup da | 
bu noktai nazarı müdafaa ettiğine şaşmamak el
den gelmiyor. Yani bir adamı öldürenle bilmem 
kaçıncı derecedeki yardımcıya aynı cezayı mı ve
receğiz? Bir toplantıyı tertibedenle, tesadüfi ola
rak ona iştirak eden vatandaşa, onu suiniyet sa
hibi tertipçi ile bir tutarak aynı cezayı vermekte 
haksızlık olacağında şüphe yoktur. 

Sonra iştirak edenle tertipçiler arasındaki 
fark tekevvün eder, diye buyurdular. Bendeniz 
bu kanaate iştirak etmiyorum. Bir toplantıyı 
tertibetmiş olan ona iştirak etsin veya etmesin 
hareketi suç teşkil etmelidir. Bu hareketle su
çun bütün unsurları tekevvün etmiş bulunmak
tadır. Yoksa iştirak edenle tertipçiyi ayırmak 
mümkün olmaz. Tertipçi, toplantjya gelir gel
mez, iştirak edenlerin iki adım gerisinde veya 
dört adım ilerisinde bulunabilir. Bunları hangi 
kıstasla ayırdederek, iştirak ettiniz, diye hâkimin 
eline vereceksiniz? Buna imkân yoktur. Bu, tat
bikatta karışıklık ve haksızlıktan başka bir şey 
doğurmaz. Bu kanun terbiyevi bir kanun oldu
ğuna göre; üç seneye kadar hapis cezası koymak
la, bu memleketteki bir toplantıya iştirak etme
nin cezasını 3 seneye kadar olan hapis cezasına 
çıkarmakla cemiyeti iptidai bir hale getirmenin, 
büyük bir günah olacağı kanaatindeyim. . 

REİS —. Encümen adına, Hamdi Sancar. 
HALİL IMRE (Balıkesir) — Her hatipten 

sonra encümen konuşmaz. Hepsine birden cevap 
verir. 

RE IS — Encümen namına Hamdi Sancar, 
buyurun. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU-
HARRlRl A. HAMDÎ SANCAR (Denizli) — 
Söylediklerimi tekrardan başka ilâve edilecek bir 
şey yok ama bir noktayı açıklıyayım. İştirakçi
ler, tertip heyetinin 3 adım gerisinde dururlarsa 
bunun bir suç teşkil edemiyeceğine dair ne bu
rada bir beyanda bulundum, ne kanunun met
ninde böyle bir şey var, ne de raporumuzda. 
Tertip heyeti ile iştirakçiler arasındaki mesafe- j 
yi tâyin eden bir hüküm bu kanunda yoktur. I 
Böyle ayırmalara girecek olursak, bu maddeyi 
felce uğratırız, arkadaşlar. Tertip heyetinin ya-
nıbaşma eğer hiç kimse gelmiyecek olursa mey
dana bu kanunda kasdedilen, içtima hürriyeti
nin nizam altma alınması mefhumu ile alâkası 
olan bir hal ortaya çıkar mı, çıkmaz mı? Orada 
yapılacak olan usulsüz, kanunsuz toplantıyı me- | 
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nediyoruz. Oraya iştirakçiler de gelmiyecekse 
o toplantının vahameti, suç derecesi o toplantı
ya iştirak etmenin aynı mı olur? 

Ama bir nokta var; raporda yazılmış olma
masına rağmen arz etmekte fayda vardır: 

Asgari ve âzami hadler arasında her hâdise
nin hususiyetine göre hâkim tertibeden heyetle 
tertibe iştirak eden kimseler hakkında ceza tâyin 
ederken fark gözetebilir. Tertibedenlere daha 
çok, iştirak edenlere daha az ceza verebilir. 

Ve hattâ bazan iştirakçilerin rolü üç kişiyi 
kukla olarak öne sürmek suretiyle bu türlü top
lantıların yapılmasına tertipçilerden daha kuv
vetli faktör olmaları vaziyeti hâsıl olabilir. . Bu
nu önlemek için âzami ve asgari ceza hadleri ara
sında esasen haiz olduğu takdir salâhiyetini hâ
kimin kullanabileceğini düşünerek bu tarzda müş
terek ceza verilmesi esasının kabul edilmesinin 
yerinde olacağı kanaatindeyim. Cezanın azlığı 
çokluğu yalnız bu maddeye münhasır değildir. 
Biz bu memlekette toplanma hürriyetinin vahîm 
derecede suiistimallere mâruz" kaldığını görerek 
bu müeyyideyi koymayı lüzumlu gördük. Bu' iti
barla bunun yerinde olduğuna kaani bulunmak
tayım. 

REİS — Müfit Erkuyumcu. 
tMÜFÎT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlarım; Sebati Ataman arkadaşımı
zın teklifi yerindedir ve bu maddeye vuzuh ve
recek bir tekliftir. Komisyon sözcüsü arkadaşı
mız bu teklife esas itibariyle iştirak ettiğini be
yan etti ve dedi ki: Bu maddeden maksat top
lantının yapılmaması halinde bu cezanın verilme
si değildir. Yalnış beyanla izin alınarak yapıl
ması halinde tatbik.edilecektir. Raporda bu hu
susta sarahat vardır, dedi. Yüksek Heyetinizin 
malûmudur. Aslolan maddenin kendisidir. Ra
por kanun demek değildir. Aslolan kanun met
nidir. Bu itibarla maddeye vuzuh veren Sebati 
Ataman arkadaşımızın teklifine komisyonun işti
rak etmesi lâzımdır, iştirak etmelerini rica- edi
yorum. Komisyon teklifi ile Sebati Ataman ar
kadaşımızın teklifi arasında bir fark yoktur. Mad
deye vuzuh veren teklifin kabul edilmesini rica 
ediyorum. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — 
Yanlış anlamışlar. 

REÎS — Kemal Demiralay. 
KEMAL DEMİRALAY (İsparta) ~ Muh-
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terem arkadaşlar, her türlü toplantı veya bir 
yürüyüşün mesuliyetini, tertibeden heyet taşır. 
0 topluluğu teşkil edenler bu topluluğun yapıl
masından vey.ı bu yürüyüşün tertibedilmesin-
den ne haberi olabilir, ne de bir mesuliyet yük
lenebilir. Yüzlerce, binlerce, l»ir kütle halinde bir 
topluluk değil, bir heyet, siyasi maksatlarla ve
ya bambaşka maksatlarla kanun dışı bir halde 
toplanma gibi bir suçun peşine düşmüştür. Bu
nu bir toplulukta aramak ve o topluluğu mesul 
addetmenin bir kanun hükmü içinde bulunması, 
bilmiyorum encümenin fikri nasıldır, nasıl bir 
hukuki anlayış neticesi olabilir ? j 

Şimdi bir heyet, tertip heyeti olarak, kütle- j 
lere işliyeceği suçu anlatmaz, yaymaz, tamim et- I 
mez ki, o topluluğu biz mesul tutalım. 

Binaenaleyh bendeniz de arkadaşların fik
rindeyim, bir de takrir takdim ediyorum, bu 14 
ncü maddenin birinci bendindeki «iştirak eden
ler» tâbirinin çıkarılmasını teklif ettim, buna 
rey vermenizi rica ederim. 

RElS — Hâmid Şevket ince. 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — Bir 

terimin cezai mefhumunu anlamakta ihtilâf ha
dis oldu gibi geliyor-bendenize. 

İştirak ne demektir? Yoldan geçerken bir 
cemaate katılmak, yahut mürettiplerin, yani 
gayrikanuni tertip yapan kimselerin arzusunu 
bilerek işe katılmak. Ulemayi cezaiye müttefi-
kan, iştiraki şu şekilde ifade etmektedirler : 
İştirak, işlenecek suç için, suçu işlemeden evvel, 
mütekaddim bir anlaşma yapmak demektir. 
Yoksa Hamdi Bey arkadaşımızın beyan ettiği 
gibi, bir toplantıya katılıvermek, bilerek katı-
lıvermek değildir. İştirakin ceza hukukunda 
mânası bu değildir. Birlikte suç işlemek için ev
velden anlaşma yapmak lâzımdır. 

Bu mütekaddim anlaşma vâki değilse, alaya 
katılan masumdur ve hattâ bilerek katılanlar 
dahi mesul telâkki edilemez. Çünkü mütekaddi-
men anlaşma namevcuttur. Anlaşma mevcudol-
mıyan yerde atfı cürmü tarif etmeye imkân 
yoktur. Bu itibarla ben İsparta Mebusu arka
daşımın binnetice teklifine iştirak ediyorum. Di
ğer arkadaşlarımın noktai nazarları ile berabe
rim. Ama onlar bu noktaya temas etmediler. On
ların temas etmedikleri şeyler.üzerinde söz al
mak ve izah etmek ihtiyacında olmadığım için, 
bu tarifin tâyin - i mânasında birleşmemiz lâzım- 1 

.1956 0 : 1 
i dır. İştirak budur. Yüriyen bir kafileye katıl

maktan dolayı hâkimin karşısına çıkan bir va
tandaş ; katıldım efendim, dinledim efendim, di
yecektir. İçtimaa katılan adamlar gayrinizami, 
gayrikanuni hareket ettiler, hattâ işin kolay ta
rafına gitmiyecek : Bu mitingi yaratanlar, mü-

I rettipler, gayrinizami hareket etmişler, deseler, 
bu, gene suç olamaz. Dikkat buyurun, eğer muh
terem mazbata muharriri ve rüfekayı mesaisi 
bu mâruzâtımın gayriilmî olduğunu söylerlerse, 
kürsüye çıkıp kendilerine teşekkür ederim. Çün
kü tenevvür etmiş olmanın zevkini tatmış olu
rum. Fakat iştirak, lâalettayin oraya katılmak 

I demek değildir, daha evvel anlaşarak bu suça 
katılmak demektir. Bunu ispat ettiğiniz takdir
de size minnettarlığımı arz ederim. 

Kemal Demiralay'm teklifindeki «katılan
lar» ı doğru buluyorum, katılmak, iştirak etmek 
demek değildir, bu itibarla o takriri takviyeten 
bunu arz ettim, efendim. 

REİS — Kifayet takriri var, okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Mehmet özbey 

Burdur 

REİS — Takriri kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Teklif veçhile her fıkrayı ayrı ayrı okuyup 
buna ait takrirleri de okuyarak reyinize arz ede
ceğim. 

Sekizinci kısım 
Ceza hükümleri 

MADDE 14. — 1. İkinci madde hükmüne 
muhalif olarak açık veya kapalı yer toplantısı 
tertibedenlerle böyle bir toplantıya iştirak ey-
liyenler, 13 ncü madde hükmüne tevfikan top
lantı dağıtılmakla beraber bir seneden üç sene
ye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya ka
dar ağır para cezasiyle; 

REİS — Bu fıkraya ait takrirleri okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
14 ncü maddenin birinci bendinden iştirak 

edenler tâbirinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

İsparta 
Kemal Demiralay 
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Yüksek Reisliğe 

14 ncü maddenin birinci fıkrasındaki (işti* 
rak edenler ile) ceza hadlerinin (altı aydan iki 
seneye kadar hapis ve 500 liradan 2 000 liraya 
kadar ağır para cezası ile) değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Çorum 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Yüksek Reisliğe 
14 ncü maddenin birinci ve üçüncü bentle

rindeki «iştirak edenler» tâbirlerini «kasten iş
tirak edenler» şeklinde arz ve teklif ederim. 

Gümüşane Mebusu 
Halis Tokdemir 

Yüksek Reisliğe 
14 ncü maddenin birinci fıkrasının ikinci 

madde hükmüne muhalif olarak açık veya ka
palı yer toplantısı tertibedenler (13 ncü madde 
hükmüne tevfikan toplantı dağıtılmakla beraber 
altı aydan iki seneye kadar hapis, 1 000 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezası ile böyle bir 
toplantıya iştirak edenler bir aydan altı aya 
kadar hapis, 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır. 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Çanakkale 
Servet Sezgin 

SUDİ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Bir sual 
soracağım. (Müzakerenin kifayeti kabul edildi 
sesleri) 

REİS — Kifayeti müzakere maddenin tümü 
hakkındadır, fıkralar üzerinde konuşabilir. Bu
yurun. 

SUDİ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlar, birinci maddede «hakiki veya hük
mi şahısların yapacakları..» tâbiri var. Bu tâ
bire göre, spor kulüpleri, Kızılay cemiyeti, 
Çocuk Esirgeme Kurumu ve sair derneklerin 
yapacakları toplantılar için eğer 48 saat evvel 
müsaade alınmazsa toplantı yapılamıyacağı mâ
nası çıkmaktadır. Bu bakımdan birinci fıkra
da, ikinci maddenin hükmüne muhalif olarak 
açık veya kapalı yer toplantısı denildiğine göre 
meselâ; spor teşekküllerinin yapacakları maçla
ra iştirak etmek, sporcularla beraber t gitmek 
gibi hareketler, bâzı anlayış noksanlıkları bakı-
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mından ihtilâflar doğabilir, encümenin bunu 
tavzih etmesini rica edeceğim. 

MUHTELİF ENCÜMEN M. M. AHMET 
HAMDI SANCAR (Denizli) — ikinci madde
nin fıkra ile alâkası yoktur. Spor teşekkülleri 
siyasi olmayıp hükmi şahısların toplantısını 
tazammun eder ki, ikinci madde ile alâkası yok
tur. 

Hakiki veya hükmi şahısların, seçim propa
gandası devresi haricinde, &eçim propagandası 
maksadı ile alâkalanmaksızm yapacak
ları sair toplantılar yasak edilmemiştir. 
Mütaakıp 3 ncü maddeden itibaren bu
nun nizamı tesis edilmiştir. Binaenaleyh 
siyasi olmıyan hakiki ve hükmi şahısların, 
arkadaşımızın buyurdukları, spor ; teşekkül
lerinin hareketleri, 3 ncü maddenin şümulü içe
risindedir. Bu itibarla bir endişeye mahal yok
tur. 

REİS — Efendim, takrirleri aykırılık sjrasiy-
le reylerinize arz edeceğim. En aykırısı, (işti
rak edenler) tâbirinin çıkarılması ve aynı za
manda cezanın tahfif edilmesine dair olan, Hü
seyin Ortakcıoğlu arkadaşımızın takriridir. Bu 
takriri tekrar okuyoruz, efendim. 

(Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu'mm 
takriri tekrar okundu.) 

NUSBBT KÎRiŞCİOĞLU (Zonguldak) ~~ 
Reis bey iki prensibi ayrı ayrı reye koyarsam? 
daha iyi olur. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Takririmdeki ceza kısmını geri alıyorum. Yal
nız «iştirak eyliyenlerin çıkarılması..» kısmını 
reye koyunuz. 

REİS — O halde Kemal Demiralay 'in takri
rine iştirak ediyorsunuz, o da (iştirak edenlerin 
çıkarılması) na matuftur. (Reye sesleri) 

' Efendim, bu takrirleri nazarı dikkate alanlar 
lütfen işaret buyursunlar... Aîmıyanlar... Tak
rirler nazarı dikkate alınmıştır. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu efendim? 
ENCÜMEN NAMINA HAMDI SANCAR 

(Denizli) — İştirak etmiyoruz. 
REİS — Encümen iştirak etmediğine göre 

bu fıkrayı encümene iade edeceğim, «fendim. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — İttifakla ka

bul edilen bir şeyi encümen nasıl kabul etmez? 
REİS — Efendim, bu fıkra hakkında veril

miş bulunan diğer takrirlerden encümene iade 

—-— xykÂ —-~ 
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edilmesi lâzımgelen husus varsa bu ciheti de 
nazarı dikkate alabilmek için bunları da okutup 
reylerinize arz edeceğim, bunlar da bir arada 
çıksın diye. 

Şimdi Servet Sezgin'in takririni tekrar oku
yoruz, efendim, 

(Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'in takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Takriri okuyunca; Yüksek Heyeti-* 
nizce nazarı dikkate alınan takrirlerin aynı ol
duğunu anlamış bulunuyorum. Bu itibarla rey
lerinize koyacağım. 

İkinci fıkraya geçiyoruz. 
2. Üçüncü madde hükmüne muhalif hareket 

edenler veya tertip heyeti mensupları, üç aydan 
bir seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 3 000 
liraya kadar ağır para cezasiyle ve toplanma 
veya gösteri yürüyüşünün mevzuu, maksat ve 
gayesi dışına çıkanlar veya beyannamede isim
leri yazılı olmadığı halde konuşanlar altı aydan 
bir seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezasiyle; 

REİS — Bu fıkra hakkında bir tadil takriri 
var : 

Yüksek Reisliğe 
14 ncü maddenin 2 numaralı fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde tadilim arz ederim. 
Zonguldak 

Sebatı Ataman 

«Üçüncü madde hükmüne muhalefet suretiy
le toplantı veya gösteri yürüyüşü yapılması ve
ya bunlara başlanılması halinde tertip heyeti 
mensupları hakkında üç aydan bir seneye ka
dar hapis ve 1 000 liradan 3 000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle.» 

REİS — Efendim; takriri nazarı itibare alan
lar lütfen işaret buyursunlar... Kabul etraiyen-
1er... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
KOMtSYON NAMINA AHMET HAMDİ 

SANOAR (Denizli) ~~ İştirak ediyor. 
REÎS — Komisyon iştirak ediyor. Fıkrayı 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul* 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Bu kanunun dördüncü maddesinde yazılı 
olduğu şekilde gerekli müsaadeyi istihsal etme
den toplantı veya gösteri yürüyüşü tertip eden
lerle böyle bir toplantı veya gösteri yürüyüşüne 
iştirak eyliyenler, 13 ncü maddeye tevfikan top

lantı veya yürüyüş dağrtıimakla beraber, bir se
neden üç seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle; 

REİS — Evvelce okunan ve encümene veri
len takrirlerin bu fıkraya da şümulü vardır. Bi
rinci fıkra üzerinde verilmiş bulunan aynı ma
hiyette olan takrirler nazara alındığına göre, bu 
fıkrayı da encümene iade ediyoruz. 

Kemal Demiralay (İsparta) — Usul hakkın
da. 

REİS — Buyurun. 
KEMAL DEMİRALAY (İsparta) — Muhte

rem arkadaşlar; Reis Bey bir takrir üzerine fık
raları ayrı ayrı müzakere edeceğimizi ve reye 
vaz'edeceğini ifade buyurmuşlardır. 14 ncü 
maddenin birinci fıkrası için karar aldık. Şim
di, 3 ncü fıkra için buna mütenazır olarak aynı 
şekilde karar almamız icabeder kanaatindeyim. 
Binaenaleyh bir hata olmasın. 

REİS — Efendim, takrirlerin nazarı itibare 
alınmasını reye koyduk., Takrirler her iki fık
raya .şâmildir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) -••- Karışıklık 
oluyor Reis Bey. Şu maddeyi toptan encümene-
ver. 

REİS — Encümene verilen 1 nci fıkra hak
kında, 

MUVAKKAKT KOMİSYON NAMİNA PER
TEV ARAT (İzmir) --Komisyon adına arzı 
malûmat ediyorum. 14 ncü maddenin ikinci fık
rasında «açık veya kapalı yer toplantısı tertib-
edenlerle» ibaresinden sonra, «13 ncü madde 
hükmüne tevfikan toplatı dağıtılmakla beraber».. 
şeklinde fıkranın tadiline encümen iştirak etmek
tedir. 

REİS — Encümen final iştirak ettiğine gö
re birinci fıkrayı okuyacağız. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Efen
dim benim birinci fıkrada cezalara ait bir tek
lifim vardı.. 

REİS — Efendim, evvelâ tesbidedilen fıkrayı 
okuyalım, ondan sonra teklifinizi Heyeti Umu* 
miyeye arz ederiz. 

1 nci fıkrayı encümenin tadil ettiği şekilde 
okuyoruz efendim. 

Madde 14. — I - İkinci madde hükmüne mu-
halif olarak açık veya kapalı yer topantısı tertib-
edenler, 13 ncü madde hükmüne tevfikan top
lantı dağıtılmakla beraber bir seneden üç seneye 

— 543 



î : 82 27.6 
kadar hapis ve (1 000) liradan (5 000) liraya 
kadar ağır pra cezasiyle; 

RElS — Efendim, birinci fıkraya mutaallik 
ve cezaya ait bir takrir var şimdi Servet Sezgin'-
in bu takririni okuyacağız, ilk kısımdan «işti
rak edenler» ibaresi kaldırıldığı için, bu takririn 
yalnız «tertipçilere» ait ceza hükümlerine dair 
olan kısmını okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
14 ncü maddenin birinci fıkrasının ikinci 

madde hükmüne muhalif olarak açık veya ka
palı yer toplantısı tertibedenler (13 ncü madde 
hükmüne tevfikan toplantı dağıtılmakla beraber 
altı aydan iki seneye kadar hapis, 1 000 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır.) 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Çanakkale 

Servet Sezgin 

RElS — B u takriri nazara alanlar... Alını-
yanlar... Nazara alınmamıştır. ( iyi anlaşılmadı 
sesleri, gürültüler) Müsaade buyurunuz, itiraz 
varsa rey izharını ayağa kalkmak suretiyle ya
palım. Bu takriri nazarı dikkate alanlar lûfen 
ayağa kalksınlar... Almıyanlar... Takrir nazarı 
dikkate alınmıştır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ A. HAMDI SANCAR (Denizli) — 
Ediyoruz. 

REİS — Encümen iştirak ettiğine göre bu 
takrirdeki tashihli şekliyle fıkrayı reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. Bu kanunun dördüncü maddesinde yazı-, 
lı olduğu şekilde gerekli müsaadeyi istihsal et
meden toplantı veya gösteri yürüyüşü tertip-
edenler, 13 ncü maddeye tevfikan toplantı veya 
yürüyüş dağıtılmakla beraber, bir seneden üç 
seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 lira
ya kadar ağır para cezasiyle; 

REİS — Efendim, (iştirak) kısmı okunduğu 
veçhile kalktı. 

Okunduğu veçhile fıkrayı yüksek reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. (Ya cezalar sesleri) 

Buradaki cezaya encümen iştirak ediyor. 
Efendim, tekrar rica ediyorum, takrirdeki 
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(cezanın indirilmesine) ait fıkraya encümen 
iştirak ediyor mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ADINA 
HAMDI SANCAR (Denizli) — iştirak ediyo
ruz efendim. 

REİS —• Servet Bey, takririniz iki fıkraya 
da şâmil midir? 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Evet 
efendim. 

RElS — Efendim, takrir iyice anlaşılmıyor. 
Takrir (birinci fıkrası) diyor, halbuki bütün 
maddede aynı cezalar var. Bu itibarla takriri
niz bütün maddeye mi şâmildir °? Tasrih buyurun 
rica ederim. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Şimdi, 
muhterem arkadaşlar, maksadım, toplantıyı ter
tibedenler için komisyonca kabul edilmiş olan 
cezaların biraz ağır olduğundan hafifletilmesi 
merkezinde idi. Şimdi aynı maddede (silâhlı 
olarak toplantıyı tertibedenler) hükmü vardır. 
Buna ait cezaların indirilmesine taraftar deği
lim. Bunun dışında (silâhsız toplantıları terti
bedenler) hakkındaki cezaların ağır olmasın
dan bununla mütenazır olarak onların indiril
mesini teklif ediyorum. 

Yalnız silâhlı olarak yapılan toplantılar için 
derpiş edilen cezaların aynen kalması lâzımge-
lir. 

REİS — Yüksek 'Heyetinizin tezahür eden 
arzusuna göre fıkraları, takririn ışığı altında dü
zeltmek üzere komisyon burada mesai yapsın; 
biz müzakereye devam edelim. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşki
lâtı hakkındaki kanun lâyihasına (305) arka
daş oy vermiş, (304) kabul ve (1) ret ile bu lâ
yiha kanuniyet kesbetmiştir. 

Efendim, 14 ncü maddeyi redaksiyon yapıl
mak üzere encümene geriveriyoruz ve 15 nci 
maddeye geçiyoruz. 15 nci maddeyi okuyoruz 
efendim. 

Dokuzuncu kısım 
Usul hükümleri 

MADDE 15. — Bu kanun hükümlerine mu
halefet edenler hakkında yapılacak tahkikat ve 
takibat, 3005 sayılı Meşhut suçların muhakeme 
usulüne dair olan kanun hükümlerine tevfikan 
icra olunur. 

Cumhuriyet müddeiumumileri bütün delille
ri tamamiyle toplıyarak doğrudan doğruya as-
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liye ceza mahkemelerine âmme dâvası ikame j 
ederler. 

Bu nevi suçlardan dolayı ilk tahkikat yapıl
maz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim? Abdülkadir Eryurt, buyurun. 

ABDÜLKADİR ERYURT (Erzurum) — 
Efendim, bu maddede komisyon raporu ile 
maddenin metninin birbirine uymaması aynı 
zamanda maddenin bugünkü kanun tekniğine 
uygun bulunmaması sebebiyle söz almış bulunu
yorum. 

Komisyon raporunda 15 nci maddeden bahse
derken şöyle bir kayıt koymuş: «Lâyihanın 15 
nci maddesinde; 3005 sayılı Kanunun birinci 

, maddesi hükmünün şümulü tevsi olunarak bele
diye hudutlariyle mukayyet olmaksızın tahkik ve 
takibin mezkûr kanundaki seri muhakeme usulü
ne tâbi bulunduğu bilmüzakere anlaşılmıştır.» 
Bundan anlıyoruz ki, komisyon, bu kanuna mu
halefet halinde 3005 sayılı Kanunun tatbikini ar
zu etmektedir. Metnin de bu şekilde olmasını is
temektedir. Halbuki metinde: «Bu kanun hü
kümlerine muhalefet edenler hakkında yapılacak 
tahkikat ve takibat, 3005 sayılı meşhut suçların 
muhakeme usulüne dair olan Kanun hükümleri
ne tevfikan icra olunur.» Denilmektedir. 3005 sa
yılı Kanunun birinci maddesi ancak belediye hu
dutları dâhilinde vukubulan suçlar dolayısiyle bu 
kanun hükmü tatbik edilir, kaydını muhtevidir. 
Bu vaziyete göre raporla madde metni bir birine 
uymamaktadır. 

İkinci fıkrada Cumhuriyet müddeiumumileri 
bütün delilleri toplıyarak doğrudan doğruya as
liye ceza mahkemelerine âmme dâvaları ikame 
eder, denilmektedir. 3005 sayılı meşhut suçlar 
Kanunu Cumhuriyet müddeiumumilerinin delil 
toplayıp dâva açmamasını âmir ise de; bu kanu
nun 3 ncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre 
dâvanın aynı günde dâva açılması lâzımdır. Ya
ni 3005 sayılı meşhut suçlar Kanununa göre dâ
vayı aynı günde mahkemeye açmazsa bu kanu
na göre muamele yapılamaz. Komisyon bu ci
heti derpiş ederek altına bu nevi suçlardan dola
yı ilk tahkikat yapılamaz, demiştir. Ve bu kanunun 
hükmüne göre bu suçlar nerede işlenirse işlensin 
3005 sayılı meşhut suçlar Kânununa göre dâva
larının görülmesi ve tahkikat yapılması arzu 
edilmiştir. Bu arzuya ve kanun esprisine rağmen 
metinde vuzuh göremediğimizden vuzuhun temini. j 

. 1966 C : 1 
tatbikatta görülecek müşküllerin önlenmesi için 
bir takrir veriyorum ve bu takririmde: Bu kanun 
hükümlerine muhalefet; meşhut suçların muha
keme usulüne dair kanunun 1 nci maddesinin A 
bendinde yazılı mahal dışında vukubulsa dahi 
failleri hakkında 3005 sayılı Kanuna göre tah
kikat ve takibat icra olunur. 

Bu şekilde ifade etmekle bu kanuna muhalif 
fiiller belediye hudutları dışında ika edilmiş olsa 
dahi failleri hakkında 3005 sayılı Kanun hü
kümlerinin tatbiki mümkün olur. 

Teklif ettiğim diğer bir fıkra da, 3005 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında ya
zılı müddetlere bağlı kalmaksızın bütün delilleri 
tamamiyle toplıyarak doğrudan doğruya asliye 
ceza mahkemelerine âmme dâvası ikame ederler. 
Yani Cumhuriyet müddeiumumileri suçun ika 
edildiği günde tahkikatı ikmal edip evrakı asliye 
ceza mahkemesine tevdi edemezse dahi ve ne za
man tahkikatı bitirirse o zaman tevdi ederek ve 
3005 sayılı Kanunun hükmü tatbik edilir. Bu şe
kilde tadil ile komisyon raporunun esasına uygun 
metin tesis edilmiş olur. Bu sebeple takririn ka
bulünü istirham ederim. 

REİS — Takriri okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
MADDE 15. — Bu kanun hükümlerine mu

halefet meşhut suçların muhakeme usulüne dair 
olan Kanunun 1 nci maddesinin (A) bendinde 
yazılı mahal dışında vukubulsa dahi failleri hak
kında 3005 sayılı Kanuna göre tahkikat ve taki
bat icra olunur. 

Cumhuriyet müddeiumumileri 3005 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında yazılı 
müddetle bağlı kalmaksızın bütün delilleri tama
miyle toplıyarak doğrudan doğruya asliye ceza 
mahkemelerine âmme dâvası ikame ederler. 

Erzurum Mebusu 
Abdülkadir Eryurt 

REÎS — Encümen buna iştirak ediyor mu? 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ AHMET HAMDİ SANCAR (Deniz
li) — İştirak ediyoruz, efendim. 

REİS — Encümen iştirak ediyor. Bunu mad
de olarak reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 16. — Bu kanuna tevfikan açıl
mış olan dâvalar ve ittihaz edilen hükümler 
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acele meveddan olup diğer işlere tercüıan gö
rülür ve neticelendirilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar, 15 nci maddenin bir; az evvel • 
Abdülkadir Eryurt arkadaşımızın vere ligi tak-" 
ririe kabul edilen şeklinden sonra bu* 16 nci 
maddeye bendenizce lüzum kalmamaktadır. 
Zira diyor ki; «Bu kanuna tevfikan açılmış. 
olan dâvalar ve ittihaz edilen hükümler a|sele me-
vaddan olup diğer işlere tercihan görülür 
ve neticelendirilir.» 

Bu dâvalar cürmümeşhut esaslarırla göre 
muhakeme edileceğine göre hâkim dîtv&yı bir • 
celsede bitirmeye, mümkün olmadığı takdirde 
kısa zamana talik ederek derhal intacetmeye 
mecburdur. 3005 sayılı Kanun bükfimlerine 
göre böyle olunca bu maddeye hir lüzum 
yoktur, haşivdir kanaatindeyim. Bu sebeple • 
maddenin tayyını teklif ediyortu».. 

REÎS — Takrir var okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
16 nci maddenin kanundan çıkarılmasını' 

arz ve teklif eylerim. 
Erzurum Mıebusu 

Abdülkadir Eryurt 

REİS —T- Encümen iştirak ediyor. 
Maddenin tayyını reyinize arz ediyorum, 

kabul edenler... Etmiyenler... 16 nci madde çı
karılmıştır. 

Onuncu kısım 
Müteferrik hükümler 

MADDE 16. — Hükmi şahıslar, bu kanu
nun sebep, maksat ve gayesini veya hüküm
lerini bertaraf etmek veya tatbikatını aksat- • 
mak maksadiyle nizamnamelerinde tadilât ic
ra edemezler. Bunun haricinde yapılacak ta- • 
dilât Devlet Şûrasının tasdiki ile mümkündür. ' 
Yeni yapılacak nizamnamelerde de bu esas- ' 
I ara riayet edilmesi mecburidir. 

KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, 17 : 

nci maddeye, hükmi şahıslar nizamnamele- ' 
rinde tadilât yapamıyacaklar, yapmak lâzım- ' 
gelirse Devlet Şûrasının tasdikinden geçir- • 
•mek şartı konmuştur. Ama bu şartın ne ka- ' 
dar zamanda tahakkuk edeceği maddede tas
rih edilmemiştir. Bendeniz muayyen bir za-
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man zarfında bu nizamnamenin tasdik veya 
reddi keyfiyetinin bilinmesi için kamına bir 
hüküm konmasını teklif ediyor ve bu hususta 
bir takrir veriyorum. Kabulünü rica ederim. 

Devlet Şûrası, tetkik edilmek üzei-e kendi
sine gelen nizamnameyi tetkik ve tasdik et
mezse cemiyet icrayı amel edemez* Binaen
aleyh kanunda müddet hususunda bir sarahat 
yoktur. Onun için .teklifimin kabulünü rica 
ediyorum. 

REİS — Takriri okutuyorum. : 

Yüksek Riyajsete 
16 nci maddenin Devlet Şûrasının tasdiki

ne vabeste bulunan fıkrasına «iki ay zarfında» 
kaydının ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

Rize Mebusu 
Keanal Balta 

REÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar işa
ret buyursunlar... Almıyanlar... Takrir nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA A. 

HAMDİ SANCAR (Denizli) — İştirak ediyoruz. 
REİS — Encümen iştirak ediyor. Binaen

aleyh, takrirdeki tashih veçhile maddeyi reyi
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 18 nci maddeyi, 17 nci 
madde olarak okutuyorum. 

MADDE 17. — Hükmi şaÜıslann nizamna
melerine tevfikan kendi mensupları arasında 
kapalı yerde yapacakları her türlü kongre ve 
toplantıları yılda üçten fazla olamaz. 

İdare heyetlerinin heyet azaları arasında 
yapacakları toplantılar bu hükme tâbi değil
dir. 

REİS — Refet Aksoy. 
REPET AKSOY (Ordu) — Efendim, bu 

madde de kanaatime göre tasrihi icabeden husus 
vardır,, arz edeceğim. Komisyonun burada ifade 
edip zapta geçmesinde fayda vardır. 

Madde diyor ki; 
«Hüknıi şahısların nizamnamelerine tevfikan 

kendi mensupları arasında kapalı yerde yapa
cakları-her türlü kongre ve toplantılar yılda ü^ 
teu fazla olamaz.» 

Muvafık. 
İkinci fıkra; 
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MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA A. HAM

Dİ SANCAR (Denizli) — Raporumuzda sarahat 
vardır, arkadaşlar. Kademe kongreleri bir kül 
teşkil eder. Yani bir yerde 5 ocak varsa, 5 ocak 
5 ayrı toplantı yapabilir. Her biri üçten fazla 
yapamaz, (nizamnamelerinde sarahat dahi olsa) 
kaydını koyduk. Yani kademelerin hepsinin yap
tığı kongre değil, her kademenin yaptığı kongre 
mânası anlaşılmalıdır. Bu hususta raporumuzda 
sarahat vardır. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Milletvekillerinin vatandaşlarla yaptıkları has-
bihaller bir toplantı sayılır mı? 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA A. HAM
Dİ SANCAR (Devamla) — Milletvekilleri Ana
yasanın kendilerine vermiş olduğu vazifeleri ifa 
sırasında hasbihal mahiyetinde vatandaşlarla 
yaptığı temasların elbette bunlarla alâkası yok
tur. Bunun için hüküm koymaya da lüzum bu
lunmadığına kaaniim. â 

RElS — Madde hakkında tadil takriri yok. 
Encümen, raporda izahat olduğu beyanı ile mad
denin aynen muhafazasını istemektedir. 

Maddeyi aynen reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler..'. 

Müsaade buyuran, efendim. Anlaşılmadı. 
Maddeyi ayağa kalkmak suretiyle reyinize arz 
edeceğim. (Madde bir daha okunsun sesleri) 

(17 nci madde tekrar okundu) 
REİS — Efendim, tadil takriri yok. Takrir 

olmadığına göre burada Riyasetin rolü, madde
yi aynen reyinize arz etmekten ibarettir. (Tak
rir yazılıyor, sesleri) 

Efendim; 14 ncü madde, tekmil fıkralariyle 
encümenden tashih edilmiş şekliyle geldi, oku
tuyorum : 

î : 82 27,6 
«İdare heyetlerinin heyet azaları arasında ' 

yapacakları toplantılar bu hükme tâbi değildir.» 
Şimdi, her hangi bir milletvekili, dairei inti-

habiyesinde, mensuboldıığu partinin lokalinde, 
hemşehrileri ile oturup hasbıhal yapıyorlar, si
yasi meselelerden ve saireden bahsediyorlar. Bu 
da acaba menedileu hüküm içine dâhil midir, de
ğil midir? Kanaatimce dâhil olmaması lâzımdır. 
Çünkü, bu maddeyi takibeden 19 ncu maddede 
deniyor ki : «Toplantıları zabıtaca menolunmak-
1 a beraber nizamnamelerinde-bu yolda tadilât 
icra edenler veya toplananlar ve tertibedenler 
14 ncü maddenin ikinci bendinin birinci fıkrası 
hükmüne tevfikan cezalandırılırlar.» Bu itibar
la siyasi şahsiyetler, mebus olsun, veya olmasın, 
kendi lokallerinde yapacakları toplantıların bu 
hükümlerden âri olduğu kanaatinin komisyonca 
burada tasrih edilmesi lâzımdır. 

REİS — Suat Başol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Sayın Baş

kanım, bendeniz de Sayın Refet Aksoy'un işaret 
ettiği noktayı soracaktım, binaenaleyh komisyon 
tasrih etsin. ' 

R]BİS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz evvelâ Refet Aksoy ar
kadaşımızın söylediği hususa işaret edecektim, 
kendileri işaret buyurdular, bendeniz de aynı fi
kirdeyim, onun için bu hususta konuşmıyacağım. 
Yani madde o bakımdan tereddüdü mucibolacak 
şekildedir, metin vazıh değildir. Kendi mensup
ları arasında kongre yapmadan oturup toplantı 
yapmaları her türlü partiler için kabul edilmesi 
icabeden bir keyfiyettir. Bunun yapılmaması 
yanlış neticeler tevlideder. Bu bakımdan 17 nci 
maddenin tavzih edilmesi gerekir. 

Ayrıca; her türlü hükmi şahısların, nizamna
melerine göre, kapalı yerlerde yapacakları her 
türlü kongre ve toplantılar üçten fazla olamaz, 
diye bir hüküm vardır. Bu, şu bakımdan vazıh 
değildir, müphem görülmektedir. Partilerin ocak, 
bucak, il, ilçe, umumi kongreleri vardır. Bu
nunla, her türlü ocak, bucak, il, ilçe, umumi kon
grelerinin üçer defa mı yapılabileceği kasdedil-
mektedir? Yoksa üçer defadan fazla mı toplana
bilecekleri kaydedilmektedir? Bu, metinden anla
şılamıyor. Komisyon sözcüsü arkadaşımız bura
da tavzih ederlerse faydalı olur, kanaatindeyim. 

REİS — Encümen. 

Madde 14. — 1. İkinci madde hükmüne 
muhalif olarak açık veya kapalı yer toplantısı 
tertibedenler, 13 ncü madde hükmüne tevfikan 
toplantı dağıtılmakla beraber bir seneden üç 
seneye kadar hapis ve (1 000) liradan (5 000) 
liraya kadar ağır para eezasiyle; 

2. Üçüncü madde hükmüne muhalefet su
retiyle toplantı veya gösteri yürüyüşü yapılma
sı veya bunlara başlanılması halinde tertip he
yeti mensupları üç aydan bir seneye kadar ha
pis ve (1 000) liradan (3 000) liraya kadar ağır 
para cezasiyle ve toplanma veya gösteri yürü
yüşünün mevzuu, maksat ve gayesi dışına cıkan-
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lar veya beyannamede isimleri yazılı olmadığı I 
halde konuşanlar altı aydan bir seneye kadar 
hapis ve (1 000) liradan (5 000) liraya kadar 
ağır para eezasiyle; 

3. Bu kanunun dördüncü maddesinde yazı
lı olduğu şekilde gerekli müsaadeyi istihsal et
meden toplantı veya gösteri yürüyüşü tertib-
edenler, 13 ncü maddeye tevfikan toplantı veya 
yürüyüş dağıtılmakla beraber bir seneden üç se
neye kadar hapis ve (1 000) liradan (5 000) li
raya kadar ağır para eezasiyle; 

4. 5 nci ve 6 neı maddelere ve 10 ncu mad
denin ikinci fıkrasına muhalefet edenler üç ay
dan altı aya kadar hapis ve 500 liradan 1 000 li
raya kadar ağır para eezasiyle; 

Cezalandırılırlar. 
5. 11 nci maddenin ikinci fıkrasına muhalif 

harekette bulunanlar, işbu fiil ve hareketler za
bıtaca derhal menedilmekle beraber, altı aydan 
iki seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 li
raya kadar ağır para eezasiyle cezalandırılır ve 
suçta kullanılan her türlü vasıtalar da zabıt ve 
müsadere olunur. 

6. 12 nci maddenin (d), (e) ve (f) bentle- I 
rine muhalif hareket edenler, 13 ncü madde hük
mü tatbik edilmekle beraber, altı aydan iki se
neye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para eezasiyle cezalandırılır ve suç
ta kullanılan her türlü vasıtalar da zabıt ve mü
sadere olunur. 

Silâhlı toplantı veya gösteri yürüyüşü ter-
tibedenlerle, silâhlı olarak iştirak edenler Ateş
li silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanun hü
kümleri mahfuz kalmak şartiyle bir seneden üç 
seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para eezasiyle; 

7. 13 ncü maddede yazılı ihtara rağmen da-
ğılmıyanlar üç aydan altı aya kadar hapis ve 
500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para eeza
siyle; 

8. Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin ka
nun dairesinde yapılmasına veya devamına mâ
ni olanlar veya fiilen ihlâl edenler veya huzur 
ve sükûnu bozanlar veya toplantılarda yahut I 
gösteri yürüyüşlerinde suç işliyenler derhal top
lantı veya yürüyüş haricine çıkarılmakla beraber 
fiilleri daha ağır bir cezayı müstefcim bulunma- I 
dığı takdirde, üç aydan bir seneye kadar hapis 
ve 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para ee
zasiyle; I 
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! Cezalandırılırlar. 

REİS — Efendim; bu maddenin muhtelif fık
raları, nazarı dikkate alman takrirlerle, encü
mence değiştirilmiştir. Maddeyi bu tashih şek
liyle reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 17 nci madde hakkında bir takrir var 
yani eskiden 18 nci madde olup da şimdi 17 ra
kamını alan madde hakkında, onu okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin yeniden sarih şekilde ya

zılmak üzere encümene iadesini arz ve teklif ede
rim. 

Zonguldak 
S. Başol 

Yüksek Riyasete 
17 nci maddenin birinci fıkrasının (hükmi 

şahısların nizamnamelerine tevfikan yapacak
ları kongreler yılda üçten fazla olamaz) şeklin
de tadilini arz ederim. 

Çanakkale 
S. Sezgin 

REÎS — En aykırısı Suat Başol'un takriri 
olup maddenin encümene iadesini tazammun et
mektedir. Takriri nazarı itibara alanlar... (Gü
rültüler... Anlaşılmadı, sesleri) Müsaade buyu
run efendim. Takriri okuduk, on yedinci mad
denin encümene iadesini istiyor. 

Suat Başol'un takririni nazarı dikkate alan
lar lütfen ayağa kalksınlar... Almıyanlar... Tak-* 
rir nazarı dikkate alınmamıştır. 

ikinci takriri tekrar okutuyoruz. 
(Servet Sezgin'in takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Efendim, nazarı dikkate alanlar 

lütfen işaret versinler. Almıyanlar... Takrir na
zarı dikkate alınmamıştır. 

REİS — 17 nci maddeyi aynen reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 17 ve 18 nci maddelere mu
halefet suretiyle yapılan kapalı yer toplantı
ları zabıtaca menolunmakla beraber nizam
namelerinde bu yolda tadilât icra edenler ve
ya toplananlar ve tertibedenler 14 ncü madde
nin ikinci bendinin birinci fıkrası hükmüne tev
fikan cezalandırılırlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen, yok, 
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Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
raiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanunda yazılı (Kapalı 
yer) tâbirinden maksat her tarafı muhkem şe
kilde kapatılmış, insan topluluğunun barınabile
ceği daimî yerlerdir. 

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

MADDE 20. — 1325 tarihli İçtimaatı Umu
miye Kanunu ile 1328 tarihli Tecemmuat hak
kındaki Kanun ve tadilleri mülgadır. 

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

MADDE 21. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun maddeleri kabul edildi. Heyeti 
umumiyesini reye koymadan evvel tümü üzerin
deki söz Atıf Benderlioğlu'nundur. 

KEMAL DEMlRALAY (İsparta) — 13 ncü 
maddenin tekriri müzakeresi hakkında bir tak
rir var. 

REÎS — Müstacel olan kanunlar hakkında 
kabul edilemez, efendim. 

ATIP BENDERLİOĞLU (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, bendeniz demin Fevzi 
Lûtfi konuştuktan sonra söz istemiştim. Fakat 
maalesef Sayın Reise sesimi işittiremedim. O 
zaman konuşacaktım. Ama çok mühim telâkki 
ettiğim bir noktanın milletten ve Yüksek Mec
listen gizli kalmamasını arzu ettiğim için söz 
almış bulunuyorum. Mâruzâtım bu noktaya 
münhasır olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun vesilesiyle 
muhalefetin o derece şiddetli ve o şiddet nispe
tinde de o derece ağır ithamlarına mâruz kaldık 
ki, sanki Anayasanın söz ve toplantı hürriyeti 
tamamen ortadan kaldırılmış, milleti susturmak 
için ağır bir kanun getirilmiş - onların çok ağır 
olarak bize reva gördükleri tâbiri huzurunuzda 
kullanmıyacağım; özür dilerim - sanki bir terör 
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kanunu getirilmiş ve mutlakiyet idaresi reji
mi tesis ediyormuşuz hissini yaratmak isteme
leri karşısında, millet huzurunda Demokrat 
Parti Grupunu böyle bir töhmet altında kal
maktan tenzih ederim. 

İnönü, 1950 seçimlerinden evvel Demokrat 
Parti üeri gelenleriyle bir konuşma yaptı. Bu 
konuşmasında İnönü : Seçimden sonra, hangi 
parti iktidara gelirse gelsin, artık miting ve top
lantıların yalnız seçim zamanına münhasır kal
ması lâzımgeldiğini ve milletin tansiyonunun 
yüksek bir ölçüde tutulmaması icabettiğini ve 
işbaşına gelecek olan yeni partinin seçimlere 
kadar rahat rahat çalışması icabettiğini telkin edi
yordu. Bugün bunlardan tegafül eden İnönü, 
biz, mutlakiyetten bugünkü hale getirdik, siz bu
günkü halden mutlakiyete götürüyorsunuz, di
yor. İnönü ve mutlakıyetin birbirine ne kadar 
yakın şeyler olduğunu belirtmeyi ve bu mevzu 
üzerinde durmayı zait görüyorum. 

Aziz arkadaşlarım, ondan sonra söz alan Hür
riyet Partisi Sözcüsü Fevzi Lûtfi Karaosmanoğ-
lu acaip bir eda ile, âdeta bir tarafı yanmış bir 
insanın tavrı ile öyle bir konuşma yaptı ki, ma
zide olmuş bir hâtıram canlandı ve tüylerim di
ken diken oldu. Bir insanın kısa bir zamanda po
litikada bu derece süratle değişebilmesi beni çok 
müteessir etti, söz istedim, Reis sesimi duymadı. 
Hâdise şudur : Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu Dev
let Vekilidir, Bendeniz Demokrat Parti İl Baş
kanıyım ve Ankara Belediye Reisiyim. O sı
ralarda İnönü bir kısım talebeler tarafın
dan birtakım nümayişkâr hareketlerle ötede be
ride alkışlanmaktadır. 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu bana: Senin şöyle 
beş on tane adamın yok mu dedi, ne gibi dedim; 
bu adamı dövdürün, sövdürün, tehdidedin, ka
pıdan çıkmaz" bir hale getirin, bu adamı sustu
run da ne yaparsanız yapın, dedi. Dedim ki; Be
yefendi, ben çete reisi değilim, ben bir hukuk
çuyum !. 

Ben şuna hayret ediyorum, bugün iş birliği 
yaptılar, konuşma hürriyeti elden gidiyor gibi 
sözlerle Meclisi terk ettiler. Bu hâdiseyi Türk 
milleti ve Yüksek Meclisin takdirine arz ediyo
rum. Bunların hürriyet hakkındaki düşünceleri 
işte bundan ibarettir. 

Bugün söz hürriyeti gidiyor diye bağıran 
zat dün, İsmet Paşayı dövdürmek, sövdürmek 
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istiyen zatın ta kendisidir. Temsil ettiği zihniyet 
de işte bundan ibarettir. 

Feryatları neye karşı? Bir kanuna karşı. O 
kanun ki, Anayasanın bütün hükümleri nazara 
alınarak, Anayasa rehber ittihaz edilerek hazır
lanmış bir kanundur, hürriyetleri yaşatmak ve 
muhafaza etmek için, milletin yüksek menfaat
lerine uygun gördüğümüz için inanarak, iman 
ederek hazırladığımız bir kanun hakkında böyle 
söylemektedir. Takdir sizindir, bu hâdiseyi arz 
etmekle iktifa ediyorum. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar) 

RElS — Başvekil Adnan Menderes. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Çok muhterem arkadaşlarım, «bu kanu
nu getirenler suçludurlar» ithamiyle haykıran 
muhalefete kısaca cevap vermeyi lüzumlu ad
dettim. 

Bu kanunu sevk edenler derin bir vicdan hu
zuru içindedirler. Ve kendilerini suçlu olmak 
töhmeti altında görmüyorlar. Aksine olarak, 
içtimai ve siyasi hâdiselerin zaruret haline 
getirdiği tedbirlerin yerine getirilmesi yolunda 
bulunduklarının şuuru içinde huzur duymakta
dırlar. ithamın aynı zamanda Yüksek Meclise 
müteveccih olduğundan da tegafül edilemez. 
Çünkü kanunu getirenler yalnız kanunu getir
miş olmakla kalırlar. Kanun teklifinin kammi-
yet kesbedebilmesi için Büytik Millet Meclisince 
müzakere ve kabul edilmesi lâzımdır. Binaen
aleyh onların iddialarına göre suçlu olanlar 
yalnız kanunu getirenler değildir. Kanunu ka
bul edenler de suçludur. 

Muhterem arkadaşlar, hiçbir zaman suçlu 
olmadığımız meydanda. Asla bir suç hissi altın
da bulunmıyoruz. Tekrar arz edeyim, vicdan 
huzuru içinde vazifemizi yapmaktayız. Vic
dan huzuru içindedir çünkü, bir defa memleke
timizde uzun seneler tezahür eden tatbikat hür
riyetin suiistimalinin tipik misalini teşkil etmiş
tir. Gerek yapılan toplantıların adedi gerek bu 
toplantılarda konuşulanlar ve yapılan tahrikler. 
dünyanın en ileri demokrasilerinden her hangi 
birinde yapıldığına işaret edilmek suretiyle 
bize misalini göstermeye imkân olmıyan kesa
fettedir. Dünyanın hangi memleketinde her 
hafta başı toplantılar tertibolunur, ağza alm-
mıyacak sözler söylenir, tahriklere girişilir ve 
Hükümet değiştirmek değil, seçim yapılmadan 
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iktidarın değişmesini istihdaf eden türlü metot
lar tatbik edilmek suretiyle siyasi mücadeleye 
girişilir?.. 

Biz, bütün memleketlerde câri olan usullere 
ve tatbikata uyarak bu kanunu getirmiş bulu
nuyoruz. Sonra vâitlerimizden, taahhütlerimiz
den hulfettiğimiz iddiası da hiç bir zaman varit 
değildir. Demokrat Parti 1950 senesinde seçim
leri kazanmak suretiyle iktidara geldiği zaman 
her hususta ve her sahada hürriyeti değil, me
suliyetsizlik sistemine kadar giden bir serbes
tiyi safiyetle ve derin bir samimiyetle memle
kette tatbika koyuldu. Matbuat Kanununu or
tadan kaldırmak suretiyle matbuatı tamamiyle 
mesuliyetsiz bıraktık. Ne oldu ? Matbuat vicda
nen kendisini memleket menfaatleriyle mukay
yet ve mesul telâkki etmesi lâzım gelirken bu 
histen tamamen uzak kaldı. Bunu bütün vatan
daşlar gördüğü ve bütün memleket kabul ve 
tasdik ettiği içindir ki, son zamanda çıkarmış 
olduğunuz Basın Kanunu geniş bir tasviple 
karşılanmış bulunuyor. Âdeta vatandaşlar ma
nen huzura kavuşmuş oldu, memlekette; hükü
met denilen bir teşekkülün mevcut bulunduğu
nu görerek huzura kavuştu. 

Aynı şekilde ticari ve iktisadi hayatımızda 
da mesuliyetsizlik derecesine varan bir serbes
tiyi tatbika koyulmuştuk, hürriyet aşkından ve 
heyecanlarından ilham alarak, aynı heyecan 
ile hareket ederek ticari ve iktisadi hayatımız
da da geniş bir serbesti, serbesti değil; mesuli
yetsizlik nizamını ticari ve iktisadi sahada tat
bik ettik. Ondan «sonra muhalefeti ilk günden 
beri bütün harekâtında tamamiyle serbest bırak
tık, onlar da hürriyet ve serbesti nizamı içinde 
değil, tamamiyle mesuliyetsizlik nizamı içinde 
çalıştılar. Gerek iktisadi hayatta çalışanlar, 
gerek matbuat, gerekse muhalefet memleket 
menfaatlerini idrak etmek suretiyle kendi ken
dilerini murakabe etmek suretiyle mânevi ve 
vicdani mesuliyetlerinin icabını yerine getirme
leri lâzjmgelirken; memlekette bir mesuliyet
sizlik hissi içinde çalışarak grup grup vatan
daşları tahrik etmek suretiyle ne raddelere gel
miş bulunduklarım hepiniz takdir eder ve ka
bul buyurursunuz. Matbuat tamamiyle mesuliyet
ten âri olarak çalıştı. Bundan memleketimizin ka
yıpları büyüktür. Bunları tadadetmek, birtakım 
deliller ve ispat hâdiselerine bağlamak vaktinizi 
almak demek olur. Fakat memleketin dış müna-
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sebetlerinin ve gerekse iç nizamının tesisinde, 
korunmasında, tinllî menfaatlerin muhafazasın
da ne derecelere kadar müşkülât ihdas etmiş 
olduklarını ve binnetice ne kadar büyük millî 
zararlara sebebiyet vermiş olduklarını ve nasıl 
haksız ve insafsız hareket etmiş olduklarını 
elbette tarih kaydedecektir. 

Ticaret sahasındaki mesuliyetsizlik ise bizi 
getire getire nerelere kadar getirmiş olduğu
nu cümleniz takdir buyurursunuz. Son çıkardı
ğınız kanunla iktisadi hâdiselerin, ticari mua
melâtın, alışverişin nasıl bir ahlâkilik nizamı 
içine girmiş olduğunu elbette bütün milletle 
beraber Büyük Millet Meclisinin siz muhterem 
azaları da takdir etmektedir. 

Matbuatın mesuliyetsizlik içinde çalışması 
iktidarı ve hükümeti müşkülâta mâruz bırak
ması ve ayrıca onu hakaretlere reva görmesi 
memleketin dört bucağında haksız fiyat teref-
fülerine ve sebepsiz yokluklara vesile vermiş-

. tir, matbuatın inşa ettiği bu siper arkasında 
ihtikâr gıdalanmıştır. Eğer siz bu Basın Kanu
nunu çıkarmamış olsaydınız, o Millî Korunma 
Kanunundaki hükümleri ne kadar keskin ya
parsanız yapınız asla muvaffak olmayacaktı. 
Demek ki; bir memlekette her hangi bîr tedbi
rin müessir olabilmesi için umumi nizamın mü
sait bir vasat teşkil etmesi lâzımgelir. Basın 
hürriyeti dediğimiz mesuliyetsizlik rejiminin si
peri arkasında muhtekir istediği gibi milleti 
soymak imkânını buldu. Vatandaşı ıstıraptan ıs
tıraba sevk etti. Muhalefet ise bunu en geniş 
şekilde istismar etmekten geri kalmadı. Muha
lefet iktisadi düzensizlikten dolayı buhran ve 
ıstırapların vücuda geldiğin;, fiyat tereffüleri-
nin, madde yokluğunun Demokrat Partinin ik
tisadi plân ve programının yanlış olmasından 
veyahut plân ve programın mevcudolmamasm-
dan ileri geldiğini iddia etti. Muhtekir ortada 
iken matbuat hiçbir zaman onu görmedi, ihti
kârdan bahsetmedi. Bütün iktisadi düzensizlik
lerin mesulü olarak Hükümeti gösterdi. Mesul 
Hükümet olduktan sonra da muhtekir elbette 
mesuliyetsizlik hissi içinde istediği gibi hareket 
etmek serbesti ve cüretini kendisinde buldu. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, hürriyetin ne 
derecelere kadar suiistimal edildiğini bilmiyen 
yoktur. Sabahtan akşama yapılan toplantılar 
vatandaşın sinirlerini son derece germek, 
onu muhtelif yalan haberlerle kâh üşütüp titre-
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| tici kâh yakıp kavurucu tesirlere mâruz bırak

mak suretiyle siyasi bünyemizi an be an tehlike
lere mâruz bir hale getirdi. .Deniliyor ki, 10 se-

, nelik tatbikat nerede, ne bozukluk yaratmıştır? 
Sevgili arkadaşlarım; cevabı verdim, fakat 

mutlaka bir kötülüğün ortaya çıkmasını mı 
beklemek mi lâzımgelir? Hükümet ve iktidarda 
olanlar, memleketin, millî bünyenin ne gibi teh
likelere mâruz bulunacağını önceden takdir et
mek ve felâket âmiz hâdiseler gelmeden tevvel 
tedbirlerini almak vazifesiyle mükelleftirler. 
Memleketi altüst etmek pahasına da olsa bâzı 
neticeler elde etmek maksadiyle particilik ve ih
tirasla hareket edenler için belki bu halin de
vamı mubah görülebilir. Fakat Hükümetçe elbet 
hâdiseler başka türlü mütalâa edilir. Felâketli 
hâdiseler vukua gelmeden tedbirlerin alınması 
lâzımgelir. 

Sevgili arkadaşlarım, memlekette yaratılmış 
olan mesuliyetsizlik hissi neticesidir ki küçücük 
hâdiseler daima büyümek istidadını göstermiş
tir. Hattâ İstanbul hâdisesi dahi bir başıboşlu
ğun ve siyasi nizamın bu dereceye kadar tahrip
kâr bir şekilde sarsılması neticesidir. Sabah ak
şam Hükümet sövülürse, sabah akşam iktidarda 
bulunanlar her türlü isnat ve iftiraya mâruz bı
rakılırsa, şerefler haysiyetler bir pula indirile
cek olursa elbette Başvekilin hademeleri dahi 
onun emrini dinlemezler... Onun emrini dinle
mekte tegafül gösterirler. Âmirin memura ver
diği emrin infaz edilebilmesi imkânlarını dahi 
ortadan kaldıran bir başıbozukluğa, ramak kal
dı. Onun içindir ki sevgili arkadaşlarım, tedbir
ler .aldık. Kanaatimce Büyük Millet Meclisi ve 
Büyük Millet Meclisinin Demokrat Parti Meclis 
Grupu son anda, memleket tehlikenin kenarına 
geldiği bir zamanda isabetli müdahalesini yaptı. 
Ve memleketi anarşinin bütün tehlikelerinden 
kurtardı, hürriyetleri masun bulundurmak için 
hürriyet nizamı kurdu. 

1324 tnkilâbım yapanlar - ölenlerinin ruhu 
şad olsun, hayatta olanlar aziz olsunlar - bu 
muhterem şahısların geniş bir hürriyet iştiyakiy-
le işbaşına gelmiş olduklarında hiç şüphe yok
tur. Onların memlekete getirdikleri geniş hürri
yet ne suretle nvünhedim oldu, ne sebeple orta
dan kalktı? Bunun üzerinde kısaca durmak, ib
ret verici neticeleriyle karşı karşıya kalmak olur. 
Volkanları, Vatanla Taninleri türlü tahriklerle 
hürriyet elden gidiyor, gu oluyor, bu oluyor di-
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yorlar. Kısa bir zaman sonra, 1324 İnkilâbmı 
31 Mart İrtica Hareketi, ihtilâli takibediyor vo 
hürriyetlerin suiistimalinden dolayı husule ge
len bir sürü kargaşalıklar üzerine 1324 te geti
rilmesi istenen Hürriyet Nizamı perişan oluyor. 
Millî Mücadelemizin de iki gayesi vardır. Birisi, 
işgal altında bulunan memleketi kurtarmak. Bü
tün dünyaya karşı istiklâl ve mevcudiyetimizin 
tanıtılması; ikincisi ise millî hâkimiyetin tesisidir. 

Millî hâkimiyetten anladığımız mâna milletin 
iradesinin serbest ve hür olarak memlekette hâ
kim oması; yani demokratik inkılâp. 

İstiklâlimizi kazandık. Bu suretle birinci he
def; Millî Mücadelenin birinci hedefi tahakkuk 
etti. Yani düşmanı memleketimizden, bütün iş
gal kuvvetlerini memleketimizden çıkardık. Lo
zan sullıü ile istiklâlimizi teyit ve tesbit ettik. 
Birinci hedef tahakkuk etti. Lehülhamt tahak
kuk etti. 

İkinci hedef hâkimiyeti milliyenin tesisi idi.. 
Demokratik inkılâp tahakkuk cttirilebildi mi? Fil
hakika hâkimiyeti milliyenin tesisi için çok bü
yük gayretler sarf edildi. Buna rağmen", İsmet 
Paşanın dediği «mutlakiyet idaresi» teessüs etti; 
memlekette. 

Sebebi?.. Sebebi doğrudan doğruya hürriyet
lerin suiistimalidir. 

Arkadaşlarım, sene 1923; Büyük Zafer kaza
nılmış ve memlekette muazzam bir zaferin heye
canı ve geniş bir hürriyet havası hâkim. Daha 
o günlerde İstanbul matbuatının bir kısmının, 
zaferi bizzat milletin başında olmak üzere ka
zanmış olan rahmetli büyük Atatürk'e karşı 
kullandıkları lisanın ne şekilde olduğunu o gün
kü koleksiyonları tetkik etmek suretiyle anla
mak mümkündür. Bütün milletin gözbebeği 
olması lâzımgeleıı Büyük Kurtarıcı, daha zafe
rin ertesi günü en ağır hücumlara hedef tutul
du. O günün hürriyet kahramanları Atatürk'e 
hücum, ettiler. Ondan sonra ne oldu? Ondan 
sonra yer yer tahrikler, yer yer kalkınmalar, 
isyanlar oldu. Memleket tehlikeli ihtimallere 
mâruz kaldığı için ister istemez nizamın tesis 
edilmesi için birtakım tedbirlere başvuruldu. 
İstiklâl mahkemeleri, Takriri^Sükûn kanunları, 
zaruri olarak bunları takibetti. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün' hâdisatııı gös
terdiği nıehalik karşısında işlerin bu raddelere 
varmaması için medeni memleketlerdeki tatbi-
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katı asla aşmamak şartiyle tedbir almak lüzu
mu duyuyorsunuz; dünün ıırwtlakiyet idaresini 
kuran insanlar, hürriyet yoktur, diye Meclisi 
terk ediyorlar! Bu reva mıdır? Tekrar ede
rim. Bizim aldığımız tedbirler medeni memle
ketlerdeki tatbikatın dışında değildir. Bunu 
Türk Milleti huzurunda, partimiz adına ifade 
etmekle bahtiyarım. 

Toplantı hürriyeti kaldırılmıştır, deniyor, 
kaldırılmadı arkadaşlar. Seçim Kanununda bir 
hüküm vardır, her seçimden evvel 45 günlük 
bir kampanya açılır ve bu müddet içinde iste
diklerini söyliyebilirler. Bunu dört senede bir 
diye mütalâa etmek de doğru değildir. Bir de
fa Meclis seçimleri vardır, ara seçimleri vardır, 
muhtar seçimleri vardır, belediye seçimleri var
dır, il idaresi seçimleri. 45 i 6 ile çarparsanız 
dört sene içinde bir seneye yaklaşan en geniş 
bir serbesti rejimi mevcuttur. 

Sevgili arkadaşlarım; bir dakika, bir an 
için şöyle düşünmek lâzımgelir: Meselâ, seçim
ler yapılmış, millet iradesi tecelli etmiş, yeni 
iktidar vazife başına gelmiş ve işe başlamış. Er
tesi hafta, memleketin dört bir tarafında kı
yam şeklinde mitingler ve toplantılar; millet 
aldanmıştır, bu iktidarın itibarı yoktur,. bu ik
tidar mutlaka değişecektir, gibi konuşmalar ce
reyan etmektedir. Bu iktidarın başta kalması 
bir felâkettir, denmektedir. İktidara gelir ger
mez itibardan düşürülen, âciz kalan ve bunun 
yanında dört sene iktidarda kalması icabeden 
bir iktidarın vaziyetini tasavvur ediniz. 

Böyle bir halin memlekete vereceği ele
min ne derecelerde olacağını tasavvur edebi
lirsiniz. Mesele, demokrasi oyununa çıkmak 
değil, zâlim rolünde demokrasi oyunu oynamak 
değil, mesele dünyanın en tehlikeli bir devrin
de ve en önemli coğrafi burcunda bulunan 
Türkiye ve Türk Milletinin yüksek menfaat
lerini korumak ve onu binbir noktada halâsa 
eriştirecek mücadeleyi başarmak meselesidir. 
Biz kendimizi insafsız muhalefete ölçüsüz 
matbuata beğendirmek için onlarm yapa
caksın dediklerini yapmak, yapmıyacaksm 
dediklerini yapmamak mecburiyeti altında 
görmemekteyiz. Vicdanlarımızın inandığını ve 
doğru olanları yapmaktayız. 

Meclisi terk edip gittiler. Yarın yeniden 
gelip oturacaklardır. Kime bu caka? Gittik
leri zaman gelmemeleri lâzımgelir. Sevgili ar-
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kadaşlar, Demokrat Parti muhalefette iken 
onun haklı olarak yaptığı birtakım hare
ketleri kötü sebepsiz, mesnetsiz olarak taklit 
etmekten ileriye gitmediler. Biz de vaktiyle 
bir defa şu sıraları terk etmiş bulunduk. Fa
kat haksız hücumlara mâruz kaldığımız için 
gittik ve gelmemek niyetiyle gittik. Bize Mec
lise gelmemiz için türlü ricalarda bulundular, 
türlü teşebbüslerde bulundular. Sonra da iti
zar etme, özür dileme mahiyetinde ajanslarda 
beyanlarda bulundular. Demokrat Parti Mec
lis Grupu ondan sonra avdet etti. özür, ve 
itizara sebep yok bugün buradan kemali deb
debe ile çıktılar, yârın kös kös yine gele
ceklerdir. Bu bir tahrik tezahürüdür. Zuhu
ri koluna çıkar gibi bâzı konuşmalardan 
sonra buradan çıkıp gitmenin nümayişten baş
ka bir şey olmadığını ifade etmek mecburi
yetindeyim. 

Arkadaşlar memlekette nizam ve mesuliyet 
fikrinin ortadan kalkmış olduğunu, burada 
biraz evvel cereyan etmiş diğer bir hâdise 
ile de ispat etmek mümkündür. 

Muhalefet, burada bir vaz'ı sahne yaptı, ev
velden düşünülmüş, tertibedilmiş nutuklarla ha
reketleri telif ederek salonu terkederken, sâmiin 
locasında hareketsiz bulunmak mecburiyetin
de olan birtakım muhalefet gazetecilerinin on
larla beraber ayağa kalkıp gitmesi, bu memle
kette nizam fikrinin ne dereceye kadar ortadan 
kalkmış olduğunu açıkça göstermektedir. (Şid
detli, alkışlar) 

Buracıkta millî iradenin tecelligâhı olan bu 
mukaddes çatının altında, millî iradenin bizzat 
mümessili olan Büyük Millet Meclisi karşısında, 
Büyük Millet Meclisinin azaları karşısında mü-
mayiş yapacak kadar cüretlerin ileri götürül
müş olduğunu ifade edersek tedbir almak za
manının, hattâ geçmiş olduğu bile anlaşılır, ar
kadaşlar. (Soldan şiddetli alkışlar, sürekli bra
vo, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; pahalılığın iktisa
di düzensizlikten, programsızlıktan ileri geldiği
ni avaz avaz seneler senesi bağırdılar. 

Bir Millî Korunma Kanunu tadilâtını yap
ık fiyatların baş aşağı düştüğü bütün milletçe 

bahtiyarlıkla müşahade edildi. 
Demek ki, dert ne plansızlık, ne projesizlik

tendir, sadece nizamsızlık ve otorite fıkdanıdır 
Hükümetler; icrayi hükümetle melûftur, icrayi k 
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hükümetle vazifelidir. Bir hükümetin tedbir ala
bilmesi için, asgari bir nizam ve otoriteye sahib-
olması lâzımgelir. Aksi takdirde işler şirazesin-
den çıkar. Bundan en mağdur olacak cemiye
tin ve hürriyetin bizzat kendisidir. 

Muhterem arkadaşlar, geniş ölçüde hürri
yetlere sahip iken şimdi yok ediyorsunuz, mah
vediyorsunuz gibi sözler söylediler. Bunları din-
liyenler hükmedecekler ki, hürriyetler bugün 
ortadan kaldırılıyor. Ya dün konuşulanlar, ya 
daha evvel .söyledikleri, onları ne yapalım! İs
met Paşanın nutukları, İzmir'de, Balıkesir'de 
söyledikleri... Bu nutuklarda neler söylemiyor. 
Matbuatın bu kadar zulme mâruz kaldığı devir 
asla yoktur, diyor. İşte, alın okuyun! Zaten 
biz ne yapsak onların nazarında demokrasini a 
kaatili olmak, tahripkârı olmak ithamı altından 
kendimizi kurtarmaya hiçbir zaman imkân bula
mayız. Bildiğiniz gibi Matbuat Kanununu Ta
mamen ortadan kaldırdık, yani mesuliyetsizlik 
nizamı tesis ettik. Onlar bir günden bir güne 
matbuat serbest dediler mi? Neler konuştular? 
Dediler ki, biz hürriyetlerimizi kendi celâdeti
mizle, cesaretimizle elde ediyoruz, biz eğer böy
le konuşajıiliyorsak bu memlekette hürriyetin 
mevcudiyetinden değildir... Bunlar öylesine ce
sur insanlar ki, bizim diyor hürriyetlerimizi an
cak cesetlerimizin üzerinden geçip yokedebilir-
siniz. Böylesine konuştular. 

Dünkü hürriyet nizamı değil mesuliyetsiz
lik nizamına karşı dahi bu bühtanları yapmak
ta bir an tereddüdftmediler. Kime beğendire
ceğiz kendimizi? Bu hareketleriyle kimi tesir 
altında bırakmak istiyorlar? Bütün bunlar j 
f renklerin, pour le galeri, dedikleri muhteris po
litikacılara, türlü tahriklere gıda temin etmek j 
maksadiyle yapılmış olan bir vaz'ı sahne terti
binden başka bir şey değildir. Bunlar bize aslaj 
tesir edecek değildir. Hususi olarak şahsi ka
naatimi ifade ederken muhterem Büyük Millet 
Meclisinin kahir ekseriyetinin kanaatine de, ina
nma da tercüman olduğumu katı surette bile
rek ifade ediyorum ki; bütün bu yapılan büh
tanların hiçbirisi varit değildir. Serbest seçim 
müessesesi vardır. . Serbest seçimlere gitmek 
için her türlü propagandanın yapılması müm
kündür. Partiler mevcuttur. Bunların kongre
leri, demin üzerinde hassasiyetle durdunuz, üç 
'defa yapılacaktır. Yani bir yerde 3 kongre ya
pılacaktır. Eğer o yeMe 300 tane ocak varsB 
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300 ocağın her biri senede 3 defa kongresini ya
pacaktır. Yani senede 900 kongre akdedilecek
tir. 

Evet, serbest seçim müessesesi mevcuttur, 
daima mevcudolacaktır. Serbest seçimle işba
şına gelen bir iktidarın meşruiyeti üzerinde en 
küçük tereddüt caiz değildir. 1954 seçimlerin
den evvel de yüzde yüz iktidarı kaybetmişlerdir 
diye avaz avaz memleketin dört bucağında hay
kırdılar. Ne oldu? Demokrat Parti 1954 seçim
lerinde 1950 seçimlerinden daha kaahir bir ek
seriyetle işbaşına geldi. Buna rağmen, şimdi 
yine birtakım kehanetler izhar buyuruyorlar : 
İktidarı mutlaka kaybedecekmişiz. Bunları ne 
zaman öğrendiler? Mutlakiyeti, meşruiyeti, 
hakkaniyeti ne zaman öğrendiler? Bu edebiyat 
onların ağzına yakışmıyor, öyle konuşuyorlar 
ki ; sanki rejimi onlar mutlakiyetten alıp bura
ya getirmişler. Biz, mutlakiyetten aldık hürri
yete getirdik, siz de hürriyetten aldınız mutla-
kiyete götürüyorsunuz, diyor. Vaziyet öyle mi? 
Değil... Haklı, haksız mutlakiyeti İsmet Paşa 
kurmuştur. Sebepli, sebepsiz mutlakiyeti İsmet 
Paşa kurmuştur. Bugünü getiren ise ismet Pa
şa değildir. 1946 başından 1950 ye,kadar De
mokrat Partiye kan kusturan ismet Paşanın 
1950 nutku aşikâr ve zahirdir. Orada matbuat 
hürriyetinin nasıl kısıntılara uğratılacağı, şu, 
bu velhâsıl her sahada bir irtica sistemi tesis 
edileceği kendisi tarafından apaçık ifade edil
miştir. Biz ne yaptık? 

Biz ne yaptık sevgili arkadaşlarım; tam altı 
sene mesuliyetsizlik rejimi içinde, onun. türlü 
tahripkâr, yıkıcı, dayanılmaz mızraklariyle, 
hançerleriyle sinemizin şerha şerha yarılmış ol
masına rağmen tahammül ettik. Vaktaki artık 
vatanın emniyeti, selâmeti ve memleket menfa
atleri büyük tehlikelere düşmek hadisesiyle 
karşı karşıya geldik, o zaman bu memlekette eze
lî ve ebedî hürriyet nizamını bir defa ve son de
fa tesis ettik. Vatanı her türlü tehlikeden masun 
bırakacak tedbirler almak mecburiyetinde kal
dık. Hürriyetleri o derecede suiistimal ettiler. 
Keşke hürriyetleri bu derecelerde suiistimal 
etmeselerdi de başka memleketlerde mevcudol-
mıyan bir mesuliyetsizlik hududu içinde mem
leketimizi idare edebiliyor olduğumuzu ifade 
ile bafitiyar olsa idik. Buna imkân bırakmadılar. 
Açık açık söylediler; «Biz kanunun menetmediği 
her sahada memleket menfaatine uysun veya 

. 1Ö66 O : İ 
uymasın her türlü hareketlerde kendimizi ser
best addediyoruz.» Bunları her gün konuştuk
ları, dünyanın bu derecede tehlikeli bir zama
nında, memleketin dış itibarını hakikaten tah-
ribetmekte de ram eden, emniyetimizi, huzuru
muzu mahvü perişan eden bir mesuliyetsizlik 
sisteminin devamına elbette ki, seyirci kalmaz
dık, arkadaşlar. Eğer tedbirler alınmışsa, bu 
tedbirlerin demokratik memleketler ölçüsünde 
olduğunda ısrar ederek ve bunu kaydederek 
devam ediyorum, sözlerime. 

Eğer tedbirler alınmışsa evvelâ sebebi ' 
kendilerinde aramaları lâzımdır. ' 

Reva mıdır ki, dünün mutlak hâkimi, dü
nün diktatörü, dünün millî şefi hürriyeti bu 
derecelerde suiistimal ile memleketin başına 
envai felâketlerin gelebileceği bir hal içine 
memleketi soksun; reva mı idi? 

Bu itibarladır ki, Demokrat Part i Meclis 
Grııpu, Büyük Millet Meclisi ve Demokrat 
Parti iktidarının Hükümeti bu kanun kabul 
edildiği anda en geniş vicdan huzuru içinde
dir ve en küçük bir suçluluk hissi altında 
değildir. (Soldan asla, asla sesleri) 

Memleketin âtisini teminat altına alacak, 
hürriyet sistemini tehlikelerden vikaye edecek 
tedbirler almaktayız. 

Vatandaşların da buna kaani bulunduğun
dan ve büyük vatandaş kütlesinin ancak şimdi 
Hükümetin mevcudiyetine hükmetmek sure
tiyle huzura kavuştuğundan emin bulunmak
tayız sevgili arkadaşlarım. (Şiddetli alkışlar) 

REÎS — Usule ait bir takrir var okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkın

daki kanun lâyihasının tümünün açık oya ko
nulmasını teklif ederİ2. ' 

Malatya Sinob 
Nüvit Yetkin Muhit Tümerkan 

Tunceli Kırşehir 
Fethi Ülkü Osman Alişiroğlu 

Sinob Tunceli 
Şerafettin Ayhan Arslan Bora 

Kars Sinob 
ibrahim Us M. Vehbi Dayıbaş 

Malatya Malatya 
Kâmil Kırıkoğlu Mehmet Kartal 

Malatya Malatya 
Abdullah Köroğlu Esat Doğan 
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Kars 
Ali Yeniaras 

Kars 
Cemal Güven 

Erzincan 

t : 82 
Kars 

Turgut Göle 
Malatya 

Hilmi özbay 

Hüsnü Çanakçı 

(Kendileri burada yok sesleri) 

REÎS — Efendim, Dahilî Nizamnameye gö
re 15 arkadaş teklif ettiğinden açık oya koy
mak mecburiyeti vardır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Takrir sa
hipleri burada yoklar. Bu olmaz. 

REÎS — Dahilî Nizamnamede hüküm var
dır, lâyihayı açık oylarınıza arz ediyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (îs-
tanbul) — Usûl hakkında söz istiyorum, 

REÎS — Buyurunuz. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İs

tanbul) — Muhterem arkadaşlar, bir siyasi 
taktik karşısında olduğumuz ve bu siyasi tak
tiğin itiyat haline geldiği aşikâr. Demokrat 
Parti Meclis Grupunda onun kararlarına işti
rak edip de reyine iştirak etmiyecek bir kim-
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senin bulunması bahis mevzuu değildir. Bu, 
siyasi bir tehdit ve taktikten ibarettir. 

Bunu böylece kaydettikten sonra şunu kay
detmek isterim; eğer bu takrir Amerika'da se
yahatte bulunan 15 milletvekili tarafından 
gönderilmiş olsaydı cayi kabul bulunup tatbi-
ka konulacak mı idiî Sayın Reisimizden Ni
zamname bakımından Bu hususun hallini rica 
ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — TÜZÜK sarihtir, 15 mebusun tahrirî 
ve şifahi talebi ile açık reye konulur. Burada 
bulunup bulunmaması mevzuubahis değildir. (Sa
lonu terk ettiler sesleri) Binaenaleyh lâyihayı 
açık oyunuza arz ediyorum. 

(Afyon seçim çevresinden itibaren oy toplan
maya başlandı) 

REÎS — Rey vermiyen arakdaş var mı?.. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

* ^ Toplantılar ve Gösteri yürüşleri hakkındaki 
^ kanuna (283) arkadaş rey vermiştir. (281) ka

bul ve (2) ret vardır. Muamele tamamdır. 
Lâyiha (281) reyle kanuniyet kesbetmiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,05 

mmtm 

TASHİHLER 

Yetmiş beşinci İnikat zabıt ceridesine bağlı matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır 

S. Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

146 

139 

18 Reisvekili 
Kırklareli 

M. Muharriri 
Giresun 

6 nci sayfanın son satırı ile 7 
çıkarılacaktır. 

Reisvekili M. Muharriri 
Kırklareli Giresun 
Ş. Bakay M. Şener 

nci sayfanın 1 ve 2 nci satırları 

139 
139 
139 
139 
139 

139 
139 
139 

7 
7 
7 
7 
7 

9 
12 
13 

8 
11 
13 
14 
29 

4 
10 
38 

2. 1. 
3. 2. 
4. 3. 
suretiyle şartiyle 
berat veya munzam vesika ya- berat munzam vesika veya par-
hut parçalama memesi çalama istenmesi 
verekalann varakaların 
hakkülhalef hakkulhalef 
nümasil mümasil 
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S. Sayısı 

139 
139 
139 
139 
139 

Sayfa 

19 
20 
22 
22 
36 

Sütun Satır 
27.6 . İ90& 

Yanlış 
C : 1 

Doğru 

130 

.139 
139 

Sayfa 

36 

39 
40 

3 
34 
22 
38 
22 

9 
29 

ipek imalâtı 

D 
İ) ' 

iplik imalâtı 
D 
D 
D 

-•••:••••*. — P) Alelûmura emniyet terti
batı 

0) Dakik makinalara mahsus q) Dakik makinalara mahsus 
unsurlar unsurlar 
alânm # alarm 
radyofonik işletme * radyofonik iletme 

Yetmiş yedinci îaikat zabıt eeridesinde aşağıdaki tashihler yapılacaktır 

Sütun Satır Yanlış Doğru 

355 
355 
355 

1 
2 
2 

22 
7 
14 

«görüşülerek» kelimesi çıkarılacaktır. 
kanunun kanun lâyihalarının 
kanunun kanun lâyihalarının 

Sekseninci İnikat zabıt 'ceridesine bağlı 222 sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacaktır 

12 yeni garı 
l i ra K. yr Lira K. 

' 7 
7 
9 
9 
9 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
15 

2 
3 
2 
3 
4 
3-
4 
3 
3 
3 
4 
3 
3 

17 

12 
17 
17 
17 
9 
21 
23 
21 
9 
13 

66 000 
5,7 161 
1 200 

1 535 734 
12 537 

183 23? 
47 745 

2 138 277 
1» 146 516 
7 470 799 
1 942 675 

218 799 312 
1 042 601 522 

77,. 

22 
07, 
67 
19i 
83: 
92 
30 
77 
88 
26 

•}t 

, ' J 
' • 

t 
• ' , ' 

I 

»iri:-

w. 

V" 
" 

f 
r 
i' 

7 * 

65 000 
57 151 77 
12 000 

1 585 734 22 
12 532 07 

188 237 67 
47 746 19 

2 138 377 83 
1 145 516 92' 
7 470 793 30 
1 942 676 77 

213 799 312 88 
I 402 601 522 26 

Bu İnikat zabıt ceridesinin 544; ncü sayfasının sağ sütununun 34 ncü satırındaki (305) rakamı 
(304) ve 35 nci satırındaki (304)! rakamı (303) olarak düzeltilecektir. 

mmm 
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Vakıflar Ünrnm Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 541 

Rey verenler : 304 
Kabul edenler : 303 

Reddedenler i 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmijenler c 222 
Münhal mebusluklar : 15 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgeri 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
tsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Zafer Gökçer 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 

AYDIN 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 

[Kabul 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğhı 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüsoyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferrnh Yücel 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Nureddin Fuad Alp* 
kartal 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin • 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
' Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşınkılıc, 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanaian 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Abdulkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

OAZÎANTEB 
Abdulkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozdağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri özcan San 
Halit Zarbım 
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HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Tahsin ,Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Seyfî Gögen 
Aleksandros Hacopuios 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nizamettin Âli Sav 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Bura 
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Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Usman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
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Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğla 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 

Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SİÎRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman JDoğruyoi 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URPA 
Feridun Ergin 
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Celâl Öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Tüsuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Neemi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegûn 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIK 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu (V.y 
Enver Güreli 
Halil Irare 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(tJL) 

Hacim Yılmaz 
VAN 

Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 

Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

Burhanettin Onat 

[Reye iştirak etmiyenler] 
Sırrı Yırcalı 

BÎLECtK 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BİTLİS 
Selâhattin înan 

BOLU 
Sabri Çonkar > 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (V.) 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşe! 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasar» 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 

Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldeuıir (1. Â.) 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
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Arif Güngoreıi 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlıı 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Âtalay 
Remzi Çakır 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Servet Haeıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 

KONTA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 

Afyon Kar a hisar 1 
, Ankara 1 
Antalya l 
Aydın 1 
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Ziyad Ebüzziya I 
Muammer Obuz 
M RüştÛ özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA I 
Ahmet ihsan Gürsoy I 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu i 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana | 
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I MUĞLA 

Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
(V.) 
Akif Sanoğlu 

I MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Ankan 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal • 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 

[ RİZE 
! izzet Akçal 
| SAMSUN 

Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 

I Lûtfi Sezgin 
i Mehmet Ünaldı 

SllRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

Haşim Tan 
SİVAS 

Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Rıfat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed Özel (V.) 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
ismail Şener 
Osman Turan 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Saim önhon 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzurum -
luoğlu 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 

[Münhal Mebtısluklar] 
Bursa 1 I istanbul 1 I Kırklareli 1 
Çoruh 1 izmir 11 Zonguldak 1 
Diyarbakır 1 I Kastamonu 1.1 — 
Eskişehir 1 I Kayseri 2 1 15 



Toplantılar ve ( 

AFYON KARAHİSAR 
Arif D emir er 
Sıtkı Koraltan 
Kemal Özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çol 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Neemi inanç 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Nihat tyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 

î : 82 *r,e .1956 C : 1 
jösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 541 

Rey verenler : 283 
Kabul edenler 281 

Reddedenler 2 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler 243 
Münhal mebusluklar 15 

(Kabul edenler] 
Halil İmre 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay (î.) 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcah 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Yümnu Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
â l A. T T A. 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh. Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığnıaıı 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadmüıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sanear 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Rükııeddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenoeak 

Veysel Varol 
ERZURUM 

Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Hasan Numanoğlu 
Cemil Önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
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A. Mithat Küseyrioğlu 
İÇEL 

Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
îrfan Aksu -
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

ÎSTANBTJL 
Necmi Ateş 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopülos 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet încekara 
Osman Kapanı 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi *Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kusakçıoğlu 

KAYSEfct 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

1:82 27.6 
KIRKLARELİ 

M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazöğlu 
Akif Sanofflu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 

1956 C : 1 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
İFazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Ab'dullaH Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi-Tekay 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ün aldı 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Ka~ 
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç. 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URPA 
Hasan Oral 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıo£lu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişeioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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1 : 8 2 27.6.1956 6 : 1 

[Reddedenler] 
KONYA 

Sabahattin Sönmez 
MANİSA 

Hikmet Bayur 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vâsfi öz 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur (I.) 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş (î.) 

AYDIN 
Zühtü Uray 
Cevat ülkü 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mücteba Iştm 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t D 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait GÖker 

[Reye iştirak etmiyenler] 
BİTLİS 

Selâhattin inan 
BOLU 

Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıcğiu 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Z? ğra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
thsan Haraid Tigrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Said Bil eri<* 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar (1.) 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yaırut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Arif Güngören (I.) 
Rauf Onursal (1.) 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 0 
Rıza Yalçın 
Ali Yeni araş 

KASTAMONU 
Nazifi Şerif Nabel (I.) 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğhı 
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Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğiu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONTTA 
Abdurrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil Özyörük (1.) 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

1 : 8 2 27.6 
MALATYA 

Esat Doğan 
Ahmet Fırat (1.) 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kınkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

.1966 0 : 1 
MUŞ 

Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Zihni Üner 

RİZE 
izzet Akçal 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Günıüşoğlu 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Ban 
Lûtfi Sezgin 
ismet Uslu 

StlRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SINOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan (t.) 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğruyol 
Rifat öçten 
Bahattin ÖmekoJ 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necnıi Arman 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Haüt Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Hamnoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Enırullah Nutku 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Sairn Önhon (I.) 
Muzaffer Timur 

VAN 
Muslin Görentaş 

YOZGAD 
İhsan Aktürel (1.) 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak (I.) 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

15 

. . ' . t * * 

T. B. M. ı3f. Matbaan 



Devrt : X 
îçtima 2 S. SAYISI : 

Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkında kanun lâyihası 
ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/497) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 392/2244 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Umumi içtimalar ve gösteri yürüyüşleri hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 21 . VI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâ« 
yihasımn esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

« Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz, toplanma hürriyetini, Türklerin tabiî hak ve hürriyetinden ad
detmiş ve bu hürriyetin de hududunun kanun marifetiyle tesbit ve tâyin olunacağını açıkça ifade 
eylemiştir. Bu itibarla her hürriyet gibi, toplanma yani içtima akdi hüriyetinin de bir hududu 
bir nizamı tesis edilmedikçe suiistimalinin önlenmesine ve dolayısiyle cemiyette huzur ve sükûn 
sağlanmasına binnetice mezkûr hürriyetin himayesine imkân bulunamaz. 

Toplanma hürriyetinin kanuni bir nizam altında istimalini sağlamak vazifesi, otoriteyi nefsin
de toplamış olan devletin en tabiî ve hattâ en asli vezaifi cümlesinden bulunduğu münakaşa gö
türmez bir hakikattir. 

Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu devrinden arta kalan ve artık bugünkü modern Türk Dev
letinin ve daima inkişaf halinde olan içtimai ve siyasi bünyemizin icap ve ihtiyaçlarına hiçbir su
retle karşılık teşkil edici hükümleri muhtevi bulunmıyan 1325 ve 1328 tarihli Içtimaatı umumiye 
ve tecemmuat hakkındaki Kanun hükümleri halen mer'i ise de bunların çoktan mâna, kıymet ve 
hayatiyetlerini kaybetmiş oldukları aşikârdır. 

Zira, eski devrin ihtiyaç ve icapları göz önünde tutularak siyasi propaganda ve seçim müca
delesi gibi mefhumların henüz tekevvün ve tebellür etmediği sâf ve temiz niyetlerin ve görüşle
rin hâkim olduğu ve her faaliyetin iyi bir niyete istinadettiği zamanlarda hazırlanmış olan bu ka
nun hükümleriyle yurtta teessüs edip inkişafına ve kökleşmesine vatanperverane hislerle gayret 
edilen demokratik idarenin bağdaşmasına ve bu idarenin yeni ruh ve görüşe uygun olarak yürü
tülmesine imkân olmadığı hakikatini pek acı ve hattâ elem verici müşahhas misalleriyle belirt
mek mümkündür. 

Seçimleri mütaakıp, siyasi mücadeleye son verip memlekette bir istikrar temini zaruri ve lü
zumlu bulunmasına rağmen maalesef siyasi partilerin sözcüleri memleket sathına yayılarak dünya
nın hiçbir yerinde emsaline raslanmıyacak şekilde birbiri ardından kısa fasılalarla yüzlerce mi
tingler, toplanmalar tertibedip az veya çok miktarda vatandaş kütleleri ayakta tutulmak suretiy
le toplumdaki umumi istikrar, huzur ve emniyet zedelenmektedir. 
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— 2 — 
îmtisale şayan ileri demokratik memleketlerin içtimai hayatlarının ve bu sahaya matuf faali

yetlerinin seyri, hedefi ve tarzı ile kendi içtimai hayatımızdaki siyasi partilerin bu nevi faaliyetle
rinin küçük bir mukayesesini yaptığımızda, netice aleyhimize olarak ibret ve dehşet arz eder. 

Siyasi partilerin kuruluş maksatları ve hikmeti vücutları yurt hizmetinde umumun mazharı tas
vibi olarak normal ve meşru diğer bir tâbirle kanuni yollardan iktidara gelmektedir. 

Milletvekilleri Seçimi Kanunumuz ihtiva ettiği en geniş ve müsait hükümleri itibariyle mezkûr 
maksat ve gayenin tahakkukuna imkân vermiş ve bu sebeple seçim propaganda devresini muayyen 
bir müddetle tâyin ve tahdideylemiştir. 

Muhalefet partilerinin kanunun bu âmir ve sarih hükmüne muhalif olarak umumi seçimlerin he
men akabinde yurdun her bucağında ve her köşesinde mütemadi ve ısrarlı toplantılar yapmaları 
milletin tecelli eden iradesiyle tezat teşkil eder. 

Hemen her gün ve her yerde sanki Türkiye'mizde 365 gün seçim mücadelesi varmış gibi huzur 
ve sükûna ihtiyacı olan vatandaş kütlelerini onların irade ve ihtiyarları dışında ve birçok hallerde 
zorla ayağa kaldırarak rahatsız etmeye iş ve gücünden alıkoyup millî randımanın eksilmesine se
bebiyet vermeye matuf faaliyetler asla tecviz edilemez. 

Temiz vicdanı ve masum kanaatleriyle muhtelif partilere mensubolan vatandaşlarımızı, ardı ve 
arası kesilmiyen ve yıllarca devam edegelen toplantılarda sarf edilen kasıtlı ve doğru olmıyan söz
lerle birbirlerine düşman hale getirmenin ve haksız olarak memleketin âtisinden endişeye sevk et
menin, halde ve istikbalde tevlidedeceği mühlik zararların göz önünde tutulması ve bu hususta gere
ken önleyici tedbirlerin alınması zamanı çoktan gelmiş bulunmaktadır. 

Çünkü, bu sahada gerekli tedbirler alınmadıkça mezkûr faaliyetlerin gittikçe hız ve kuvvet ik-
tisabedip vatandaşlarımızın parti ayrılıklarını fikir ve kanaat sahasından, adavet ve hattâ memnu 
mücadele sahasına götüren açık veya kapalı yer toplntılarınm devamı takdirinde karşılıklı müca
delenin vatandaşları birbirine kasdedecek düşman zümreler hale getirmesi tabiîdir. Bu halin istik
rar ve sükûnu, umumi nizam ve emniyeti ve bilhassa millî birliği ve tesanüdü ne derece rahnedar 
edeceği izahtan varestedir. 

Demokrasi, huzur ve sükûn ifade eder, millî birlik ve tesanüdü gerektirir. Millî birlik halinde 
yaşıyan ve bu terbiyeyi bir millî terbiye olarak şuurunda ve vicdanında muhafaza etmiş bulunan 
vatandaşlarımız arasına, sırf parti mülâhazalariyle nifak sokmaya badi olacak her hangi bir faaliyete 
müsaade etmemek ve gereken tedbirleri almak lüzumlu ve zaruridir. 

Bâzı siyasi partiler, eski devrin mahsulü olan îçtimaatı Umumiye Kanunu ile Tecemmuat hak
kındaki Kanunun boşluklarından faydalanmak suretiyle yurtta daimî bir huzursuzluk yaratmaya 
bilerek veya bilmiyerek sebebolmaktadırlar. 

Vatandaşlarımızın bir kısmını mahdut sayıda da olsa şu veya bu saikle toplıyarak veyahut onla
rın başka sebep ve saiklerle toplanmış bulunmalarından faydalanarak seçim propagandası yapma
nın, Seçim Kanununun ruh, maksat ve gayesiyle de telif edilemiyeceği tabiîdir. 

Matbuat vasıtasiyle yurtta yaratılan tedhişe şeref ve haysiyetlere vâki tecavüzlere, yalan haber 
ve havadis neşrine Büyük Millet Meclisince kabul buyurulan yeni kanunlarla mâni olunmuş ve bu 
kanunların neşrini takibeden birkaç gün içerisinde vatanda, demokrasinin yaşıyabileceği sâf ve 
temiz iklim temin ve vatandaşın muhtacolduğu ve özlediği mânevi huzur ve sükûn tesis edil
miştir. 

Bu kanunların kabul ve isdarındaki hak ve isabet derecesini yakın bir âtide bütün sarahatiy-
le müşahede ve idrak etmek mümkün olacaktır. 

Siyasi partilerin, seçim propaganda müddeti haricinde, sanki yurtta her gün seçim varmış gi
bi vatandaş kütlelerinin irade ve ihtiyarlarını çiğniyerek ve her çareye başvurarak cemiyetteki hu
zur ve sükûnu bozucu, millî menfaatlere zarar verici ve millî irade ile iktidara gelen bir partiyi 
ve onun hükümetini iç ve dışta kötüleyici faaliyetleri bir nizam altına almanın zamanı gelmiş bu
lunmaktadır. 

Zira muhalefete mensup şahısları, yurdun en ücra köşelerine kadar dağılıp nüfuz ederek ta-
mamiyle haksız olarak küçük bir teemmüle yer vermeden : (Şayet bir harb olursa ordunun teç-
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hizatını getirecek para kalmamıştır, hırsızlıklarını, uğursuzluklarını ileride mahkeme huzurunda 
soracağız, Demokrat Parti kodamanlarının çeşit çeşit apartmanları var, Demokrat Parti koda
manları hep hırsızdır, iktidar milletin güvenini kaybetti, Demokrat Partinin suiistimallerini ve 
aczini anlatmak için değil böyle bir kongredeki vaktimiz, beş gün dahi kâfi değildir, kör, zalim, 
beceriksiz mideciler 2 800 rakamına yükselenler, bu memleketi bugünkü bu düşmanlardan kur
taracağız, kanunları yüz kızartıcıdır. Bu millet iktidara inanmıyor ve güvenmiyor. Bunların ka-

, biliyetsizlik ve hırsızlıkları herkesin ağzında, millet lâstik, çivi, yedek parça ve ilâç beklerken bir 
bakanın metresinin köpeğine Amerika'dan mama getirtiliyor. Demokrat Part i sizi insan gibi ya
şatabiliyor mu? Böyle yapmıyan mebusların kaçma vursunlar, millî şeref ve haysiyeti olmıyan-
lar hükümeti idare edemezler ve ilh.) Sözlerini defaatle tekrarlamışlar ve tekrarlamaktadırlar 

İşte müşahhas misalleriyle do ar/ ve izahına (.alışılan bu yıkıcı faaliyete mâni olmak ve top
lanma hürriyetini himaye ve memleketin yüksek menfaatlerini temin eylemek lüzumunun arz et
tiği ehemmiyeti gö', önünde tutarak ve yurttaki demokratik nizamı teminat altında bulundurmak 
maksadiyledir k i ; 'Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki) kanun lâyihası hazırlanmış
tır. 

Lâyihanın esasını birinci, ikinci ve üçüncü madde hükümleri teşkil eder. 
Hakiki veya hükmi şahısların, 5545 sayılı Milletvekilleri seçimi Kanununa göre muayyen olan 

seçim propaganda devresi zarfında, muhtelif seçimler dolayısiyle açık veya kapalı yer toplantı
ları yapmaları ve hükmi şahısların kendi mensupları arasında hususi kanun ve nizamnamelerine 
tevfikan kapalı yerde itçima akdetmeleri tamamen serbest bırakılmıştır. 

Bu hükmün haricinde yapılacak kapalı veya açık yer toplantıları bu lâyihada yazılı esaslar 
dairesinde serbest olacaktır. 

Görülüyor k i ; toplantılar kanunen muayyen olan seçim propagandası zarfında mutlak olarak 
ve hiçbir kayıt ve şarta tâbi olmadan - ancak Seçim Kanunundaki takyidat bahis konusu olabi
lecektir - tamamiyle serbesttir. Bu müddet zarfında herkes ve her parti istediği şekilde seçim 
propagandası yapabilecek, Hükümeti, icraatını, iktidarı ve iktidar partisini tenkid eyliyebilecek, 
kendi programını halk topluluklarına arz imkânını tam ve kâmil mânasiyle bulabilecektir. 

Bundan başka hükmi şahıslar (Siyasi partiler) kanun ve nizamnameleri hükümleri dairesinde 
kendi mensupları arasında kapalı yerde içtima akdinde serbesttirler. 

Partilerin muayyen kongreleri de bu hükme dâhil bulunmaktadır. 

Bu hükümler#harieinde, hükmi şahısların, (siyasi partilerin) açık veya kapalı içtima yapmaları 
yine mümkündür. Ancak, layihada gösterilen şartlar tahtında alâkalıların bir beyanname verme-
'si ve bu beyannamede toplantının, sebep, maksat ve gayesinin vazıh bir şekilde gösterilmesi lâzım
dır. 

Beyanname mahallin en büyük mülkiye âmirine, toplantıdan 48 saat önce verilecektir. Mülkiye 
âmiri durumu tetkik ve tahkik ederek ve beyanname muhteviyatını kontrol eyliyerek toplantıya 
müsaade edebilecektir. • 

Mülkiye âmirinin gerek müspet ve gerek menfi kararı her halde toplantı tarihinden evvel be
yannameyi vermiş olanlara yazılı olarak tebliğ olunacaktır. 1 

Ayrıca gösteri yürüyüşleri de bu hükme tâbidir. m 

Örf ve âdetlerimiz icabı yapılan ve siyasi mahiyeti haiz olmıyan toplantılar ve millî bayram-
lardaki toplantılar, düğün ve diğer merasimlerdeki toplantılar ve bunlara benzer diğer gayrisiyasi 
toplantılar tamamiyle serbest olup bu kanun hükümlerinden müstesna kılınmışlardır. 

Toplantı veya yürüyüşe müsaade edildiği takdirde gereken tedbirler mülkiye âmiri tarafından 
ittihaz edilecek usul ve şartlar alâkalılara tebliğ olunacaktır. 

Lâyihanın beşinci ve altıncı kısımlarında istisnai hükümler ve memnu fiillerle kanunsuz toplan
tılar sarahatle gösterilmiştir. 
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Kanunsuz sayılan toplantıların ne şekilde dağıtılacağı açıklanmış ve ceza hükümleri suç ile cea« 
arasındaki âdil nispet göz önünde tutularak tesbit edilmiş ve cezanın müessiriyeti de sağlanmıştır, 

Kanunun ruh, maksat ve gayesinin bertaraf edilmesini önleyici mahiyette olmak üzere yeni 
hükümler tesbit ve seri usulü muhakeme kabul edilmiştir. 

Lâyihada ıstılah olarak kullanılan (Kapalı yer) tarif olunmuştur. 

Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen ' 23 . VI . 1956 

Esas No. 1/497 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkında
ki kanun lâyihası, Umumi Heyetin 22 . V I . 1956 
tarihli inikadında Adliye ve Dahiliye encümen
lerinden seçilecek yedişer âza ile teşkiline karar 
verilen Muvakkat Encümenimizde hükümet tem
silcileri huzuru ile müzakere ve tetkik olundu. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz, toplanma hür
riyetini, Türklerin tabiî hak ve hürriyetinden 
addetmiş ve bu hürriyetin de hududunun kanun 
marifetiyle tesbit ve tâyin olunacağını açıkça 
ifade eylemiştir. 

Bu itibarla her hürriyet gibi, toplanma yani 
içtima akdi hürriyetinin de bir hududu, bir ni
zamı tesis edilmedikçe suiistimalinin önlenmesi
ne ve dolayısiyle cemiyette huzur ve slikûn sağ
lanmasına binnetice mezkûr hürriyetin himayesi
ne imkân bulunamaz. 

Toplanma hürriyetinin kanuni bir nizam al
tında istimalini sağlamak vazifesi, otoriteyi nef
sinde toplamış olan devletin en tabiî ve hattâ en 
asli vezaifi cümlesinden bulunduğu münakaşa 
götürmez bir hakikattir. 

Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu devrin
den arta kalan ve artık bugünkü modern Türk 
Devletinin ve daima inkişaf halinde olan içtimai 
ve siyasi bünyemizin! icap ve ihtiyaçlarına hiç
bir suretle karşılık teşkil edici hükümleri muh
tevi bulunmıyan 1325 ve 1328 tarihli îçtimaatı 
Umumiye ve Tecemmuat hakkındaki Kanun hü
kümleri halen mer'i ise de bunların çoktan mâna, 
kıymet ve hayatiyetlerini kaybetmiş oldukları 
aşikârdır. 

Zira, eski devrin ihtiyaç ve icapları göz 
önünde tutularak siyasi propaganda ve seçim mü

cadelesi gibi mefhumların henüz tekevvün ve 
tebellür etmediği sâf ve temiz niyetlerin ve gö
rüşlerin hâkim olduğu ve her faaliyetin iyi bir 
niyete istinadettiği zamanlarda hazırlanmış olan 
bu kanun hükümleriyle yurtta teessüs edip inki
şafına ve kökleşmesine vatanpervarane hislerle 
gayret edilen demokratik idarenin bağdaşma
sına ve bu idarenin yeni ruh ve görüşe uygun 
olarak yürütülmesine imkân olmadığı hakika
tini pek acı ve hattâ elem verici müşahhas mi
salleriyle belirtmek mümkündür. 

Seçimleri mütaakıp, siyasi mücadeleye son 
verip memlekette bir istikrar temini zaruri ve lü
zumlu bulunmasına rağmen maalesef siyasi par -
tilerin sözcüleri memleket sathına yayılarak dün
yanın hiçbir yerinde emsaline raslanmıyacak şe
kilde birbiri ardından kısa fasıllarla yüzlerce 
mitingler, toplanmalar tetirbedip az veya çok 
miktarda vatandaş kütleleri ayakta tutulmak 
suretiyle toplumdaki umumi istikrar, huzur 
ve emniyet zedelenmektedir. 

Siyasi partilerin kuruluş maksatları ve hik
meti vücutları yurt hizmetinde umumum mazharı 
tasvibi olarak normal ve meşru diğer bir tâbirle 
kanuni yollardan iktidara gelmektir. 

Milletvekilleri seçimi kanunumuz ihtiva etti
ği en geniş ve müsait hükümleri itibariyle mez
kûr maksat ve gayenin tahakkukuna imkân ver
miş ve bu sebeple seçim propaganda devresini 
muayyen bir müddetle tâyin ve tahdideylemiştir. 

Muhalefet partilerinin kanunun bu âmir ve 
sarih hükmüne muhalif olarak umumi seçimle
rin hemen akabinde yurdun her bucağında ve 
her köşesinde mütemadi ye ısrarlı toplantılar 
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yapmaları milletin tecelli eden iradesiyle tezat 
teşkil eder. 

Hemen her gün ve her yerde sanki Türkiye'
mizde 365 gün seçim mücadelesi varmış gibi hu
zur ve sükûna ihtiyacı olan vatandaş kütlelerini 
onların irade ve ihtiyarları dışında ve birçok 
hallerde zorla ayağa kaldırarak rahatsız etmeye 
iş ve gücünden alıkoyup millî randımanın ek
silmesine sebebiyet vermeye matuf faaliyetler 
asla tecviz edilemez. "" 

Temiz vicdanı ve masum kanaatleriyle muh
telif partilere mensubolan vatandaşlarımızı, ardı 
ve arası kesilmiyen ve yıllarca devam edegelen 
toplantılarda sarf edilen kasıtlı ve doğru olmı
yan sözlerle birbirlerine düşman hale getirmenin 
ve haksız olarak memleketin âtisinden endişeye 
sevk etmenin halde ve istikbalde tevlidedeceği 
mühlik zararların göz önünde tutulması ve bu 
hususta gereken önleyici tedbirlerin alınması za
manı çoktan gelmiş bulunmaktadır. 

Çünkü, bu sahada gerekli tedbirler alınma
dıkça mezkûr faaliyetlerin gittikçe hız ve kuvvet 
iktisabedip vatandaşlarımızın parti ayrılıklarını 
fikir ve kanaat sahasından, adavet ve hattâ mem
nu mücadele sahasına götüren açık veya kapalı 
yer toplantılarının devamı takdirinde karşılıklı 
mücadelenin vatandaşları birbirine kasdedecek 
düşman .zümreler hale getirmesi tabiîdir. Bu ha
lin istikrar ve sükûnu, umumi nizam ve emniyeti 
ve bilhassa millî birliği ve tesanüdü ne derece 
rahnedar edeceği izahtan varestedir. 

Demokrasi, huzur ve sükûn ifade eder. Millî 
birlik ve tesanüdü gerektirir. Millî birlik halin
de yaşıyan ve bu terbiyeyi bir millî terbiye ola
rak şuurunda ve vicdanında muhafaza etmiş 
bulunan vatandaşlarımız arasına, sırf parti mü-
lâhazalariyle nifak sokmaya badi olacak her 
hangi bir faaliyete müsaade etmemek ve gere
ken tedbirleri almak lüzumlu ve zaruridir. 

Maddelerin arz vejzahma gelince: 
Hükümet lâyihasının ikinci maddesi, bir ana 

kaideyi tanzim ve tesbit etmesi bakımından bu 
hükmün lâyihanın birinci maddesi olarak alın
ması, teşri tekniğine daha uygun mütalâa edil
miştir. 

İkinci maddede Hükümet teklifindeki anla
yıştan farklı olarak, siyasi partilerin, seçim 
propaganda devresi zarfında ve nizamnamele
rine tevfikan yapabilecekleri toplantılar hari
cinde toplantı yapmaları (açık veya kapalı yer 
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toplantıları) veya gösteri yürüyüşünde bulun
maları mutlak olarak menedilmiştir. 

Buna mukabil siyasa partiler haricinde kalan 
hükmi şahıslar ile hakiki şahısların siyasi pro
paganda mahiyetinde olmıyan her türlü toplantı 
yapabilecekleri esası kabul edilmiştir. 

Bu değiştirmenin saikı; siyasi partilerin ik
tidara gelmek şeklinde tezahür eden ana mak
satlarının fiilî neticelerini istihsale hadim yegâ
ne meşru vasıta olan seçimlerin muayyen pro
paganda devresi içindeki siyasi faaliyetleri Mil
letvekilleri. Seçimi Kanununa göre belli bir ni
zama bağlanmış olduğu halde sair zamanlarda 
bu faaliyetlerin serbest bırakılmış olmasının 
büyük bir tezada müntehi bulunmasıdır. Ser
best seçimlerle millî iradenin tecellisinden ba
his dahi edilemediği zamanların ahval ve şeraiti 
içtimaiyesine göre tanzim edilmiş bulunan îçti-
maatı Umumiye Kanunu hükümleriyle demok
ratik bir cemiyetin siyasi faaliyetlerini nizam-
lamak elbette mümkün olamazdı. 

Siyasi faaliyetlerin temerküz ettiği propagan
da devresinde dahi muayyen bir nizamın mevcu
diyeti lüzumunun hissedilmiş olmasına mukabil 
sair zamanlarda hiç şüphe yok ki, bu vadide çok 
daha sıkı bir nizamın tesisi, akıl ve mantık ve 
demokraside asıl olan içtimai huzur ve istikrarın 
zaruri bir icabı olmak lâzımgelir. 

Hükümet lâyihasının üçüncü maddesi, esas\ 
itibariyle aynen kabul edilmekle beraber mad
denin başındaki ibare, (ikinci maddede tasrih 
edilen haller haricinde) olarak değiştirilmiş ve 
(b) bendi (a) bendine takdim edilmiştir. 

Diğer taraftan (c) bendine (toplantıda konu
şacakların) ibaresi ilâve edilmek suretiyle de 
konuşacak kimseleri hüviyet, ve ikametgâhlarının 
açıkça ve tafsilen gösterilmesi mecburiyeti vaz'-
olunarak bir boşluk doldurulmuştur. 

Maddenin diğer bentleri aynen kabul olun
muştur. 

Hükümet lâyihasının 4 ve 5 nci maddeleri, 
uzun münakaşa ve müzakerelerden sonra aynen 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasın
da ifade za'fmı gidermek maksadiyle (sükûn ve 
intizamını temin) ibaresinden * sonra (etmeye) 
kelimesi ilâve olunmuş ve aynı fıkradaki (çıkıl
mamasını) kelimesi (çıkılmasını) şeklinde düzel
tilerek madde kabul edilmiştir. 
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Dördüncü kısmı teşkil eden 7, 8, 9 ve 10 ncu 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 11 nei maddesinde, bu kanun hü
kümlerine tâbi olmıyan toplantılar ile pazar ve
ya panayır gibi yerlerdeki ticari ve iktisadi ve 
sair maksatlarla vâki halk toplulukları istisna 
edilmiştir. Ancak, mezkûr toplantılarda o top
lantının mevzuu, maksat ve gayesi haricine çı
kılması yasak edilmiş ve Hükümet teklifine 
sarahat verilmek için ikinci fıkraya (konuşma
ları veya her çeşit) kelimeleri yerine (topluluğa 
hitabetmeleri veya bu mahiyette her nevi) iba
resinin konulması encümenimizce uygun görül
müştür. 

12 nci maddede yapılan tadilât, birinci ve 
ikinci maddelerde yeni bir prensip kabul edil
miş olması hasebiyle madde numaraları değişti
ğinden (a) ve (e) bentlerindeki madde numa
raları buna göre tashih edilmiştir. Ayrıca (b) 
bendine, üçüncü maddede yapılan tadilâtın ne
ticesi olarak (beyannamede gösterilenlerden gay
rı şahısların konuşması) cümlesi ilâve edilmiş 
ve bu suretle kanunsuz toplantı ve gösteri yü
rüyüşlerini tadadeyliyen 12 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Bu maddenin (f) bendinde zikredilen (mak
sadı mahsusa müstenidolarak toplanılma) nm 
müteâmel tabiriyle bir tecemmu mahiyetinde 
olduğu ve ibarenin bu tarzda anlaşılması lâzım-
geldiği müzakerat sırasında tebellür etmiş bu
lunmaktadır. 

Yedinci kısmı teşkil eden Hükümet lâyihası
nın 13 ncü maddesi üzerinde'encümenimizde ge
niş müzakereler cereyan etmiş ve neticede mad
denin birinci fıkrası aynen kabul edilmiştir. 
Müzakereler sırasında beliren ve Hükümetçe de 
iltihak olunan mütalâalara göre metindeki (Hü
kümet komiseri) nin izne müsteniden yapılan 
toplantılara memur edilen (komiser) ve mülki
ye âmirinin tâyin edeceği (memurun) ise, izin
siz toplantıların dağıtılmasını temin için tavzif 
edilen kimse olduğu tebarüz etmiştir. 

Maddenin son fıkrası, silâh istimali hususu
nu derpiş etmekte olup bu fıkra hükmü, Türk 
Ceza Kanunu, Orman Kanunu, 1918 sayılı Ka
çakçılığın meni ve takibine dair olan Kanun ve 
Polis vazife ve salâhiyet Kanunu gibi umumi 
ve hususi kanunlardaki ademimesuliyet ve silâh 
kullanma esaslarına uygun olarak kaleme alın
mıştır. 

( S, Sayısı 

Bu maddede Kanunen dağıtılması icabeden 
toplantıları vazifelilerin dağıtmaları ameliyesi 
dört safhada tesbit edilmiştir. 

Birinci safha, ihtar, ikincisi mevcut imkân 
ve vasıtalardan faydalanılma, üçüncü safha ha
vaya silâh attırma, dördüncü safha ise, hedef 
gözetmemek ve fakat topluluğa tevcih suretiy
le silâh atmadır. 

Şuursuz hale gelen bir topluluğun son dere
ce -mühlik neticelerini bertaraf edebilmek için 
dördüncü safhadaki müessir çarenin kabulüne 
zaruret hâsıl olmuştur. 

Son fıkra, Hükümet teklifine vuzuh ve sara
hat verebilmek mülâhazasiyle (silâh istimal et
tirilmek suretiyle topluluğu dağıtır) şeklinde 
kabul edilmiştir. 

Sekizinci kısmı teşkil eden ve ceza hükümle
rini ihtiva eyliyen Hükümet lâyihasının 14 ncü 
maddesinin birinci bendindeki (birinci madde) 
ibaresi yerine evvelce yapılmış olan tadilât do-
layısiyle (ikinci madde) ibaresi yazılmıştır. 

Bu bentte toplantıyı tertibedenlerle toplan
tıya iştirak edenlerin aynı cezaya tâbi tutulma
ları mevzuundaki münakaşalar neticesinde, iş
tirak edenlerin ademi mevcudiyetleri takdirinde 
tertipçilerin münferit faaliyetleri suçun tekev
vününe kifayet etmiyeceği mülâhaza edilmiş ve 
cezada ayniyat esasına gidildiği kanaati tezahür 
ve tebarüz etmiştir. 

Tatbikatta dâva mevzuu fiilin hususiyetleri 
muvacehesinde bunların suçun tekevvününe 
müessiriyet dereceleri göz önünde tutularak 
âzami ve asgari hadler arasında hâkim tarafın
dan bir nispeti âdilenin tesis olunabileceği dü
şünülerek bu bent aynen kabul edilmiştir. 

Yine bu münakaşalar sırasında toplantıya iş
tirak kastını taşımaksızın sadece tecessüs ve me
rak saikasiyle gelmiş olanların tecrim ve teczi
ye edilemiyecekleri ve tertibedenler ibaresinden 
bu kanunun üçüncü maddesi hükümleri haricin
de kanunsuz ve gayrimeşru olarak toplantı ter-
tibedenlerin kastetedildiği anlaşılmıştır. 

Aynı maddenin ikinci bendinde bir ifade deği
şikliğinden ayrı olarak, tâdil edilen üçüncü mad
denin (c) bendine uygun mahiyette olmak üzere 
(gayesi dışına çıkanlar) ibaresinden sonra (ve
ya beyannamede isimleri yazılı olmadığı halde 
konuşanlar) ibaresi ilâve edilmiştir. 

Yine aynı Dendin birinci cümlesinde, bu ka
nunun üçüncü maddesindeki eşkâl ve şeraiti yeri* 

: 232) 
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ne getirirken yanlış beyanlarda bulunmak sure
tiyle müstehak bulunulmayan izni istihsal ettik
ten sonra toplantıya başlanması veya bu top
lantının yapılması halinin derpiş edilmiş bulun
duğu ve bentteki (tertip heyeti mensupları) iba
resinden (kanuni tertip heyetlerinin) kastedil
miş olduğu bilmünakaşa tavazzuh etmiştir. 

Yine bu bentteki (muhalif hareket edenler) 
tâbirinden (kanuni tertip heyeti bulunmaksı
zın) yapılmış olan kanunsuz toplantıların fiili 
tertipleyicilerinin kastedildiği tebarüz etmiş
tir. 

Yine mezkûr maddenin 6 ncı bendinin ikin
ci fıkrasında, (olarak) kelimesi tayyedildikten 
başka toplantı veya yürüyüşün silâhlı yapıl
masındaki vahamet göz önünde tutularak, müey
yide arttırılmış ve ceza bir seneden üç seneye 
çıkarılmıştır. 

Lâyihanın 15 nci maddesinde; 3005 sayılı 
Kanunun birinci maddesi hükmünün şümulü 
tevsi olunarak belediye hudutlariyle mukayyed-
olmaksızm tahkik ve takibin mezkûr kanundaki 
seri muhakeme usulüne tâbi bulunduğu bilmü-

v zakere anlaşılmıştır. 
Hükmi şahısların nizamnamelerine tevfikan 

yapacakları kongrelerin miktarını sonradan ar
tırmak suretiyle bu kanunun müessiriyetini zaa
fa düşürmeye kıyam etmeleri ihtimali önlen
mek kastiyle sevk edilmiş bulunan 18 nci mad
de üzerinde cereyan eden müzakereler sonunda 
(kendi mensupları arasında) ibaresinde kongre
lere samiin ve davetli olarak başkalarının da gel
mesine mâni bir mâna bulunmadığı rey ve mü-
zakerata iştirak etmemek kaydiyle bu türlü 
kimselerin bulunabilecekleri tebarüz etmiş vo 

yine partilerin kademe kongrelerinin bir kül ola
rak mütalâa edilmesi lâzımgeldiği tezahür et
miştir. 

Hükümet lâyihasının 20 nci maddesinden 
(sihhi veya herhangi bir tehlike anında lüzumlu 
tesisatı havi) ibaresi fazla bir takyit olacağı 
mülâhazasiyle tayyedilmiş buna mukabil haddi
zatında açık yer toplantılarını kapalı yer top
lantısı mahiyetinde göstermeğe matuf bir muva
zaa tertibi olarak sümmettedarik tahtalarla çev
rilmiş yerlerin kapalı yer sayılamıyacağı mü 
talâası izhar ve tesbit olunmuştur. 

21 nci maddede tedvin tekniğine uygun ola
rak îçtimaatı Umumiye ve Tecemmuat hakkın
daki kanunların tarihlerinin de zikri suretiyle 
maddede değişiklik yapılmıştır. Kanun lâyiha
sının ehemmiyetine binaen takdimen ye müsta-
celen müzakeresi kararlaştırılmıştır. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Muvakkat Encümen 
Reisi Reisvekili 

Ankara Zonguldak 
Â. Benderlioğlu N. Kirişcioğlu 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Denizli 

A. H. Sancar 
Çoruh 

M. önal 
izmir 

P. Arat 
Sivas 

E. Damalı 

Kocaeli 
8. Dinçer 

Erzincan 
8. Perinçek 
Kastamonu 
S. Çağlar 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Balıkesir 
V. Asena 
Hatay 

A. F. Atdhan 
Samsun 
E. Anıt 

Uşak 
Y. Aysal 

( S. Sayiüî : 232) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkında 
kanun lâyihası 

Birinci Kısım 

Serbest toplantılar 

MADDE 1. — Hakiki veya hükmi şahıslar, 
5545 sayılı Milletvekilleri seçimi Kanununa gö
re muayyen olan seçim propaganda devresi zar
fında, muhtelif seçimler dolayısiyle ve mezkûr 
kanun hükümleri dairesinde açık veya kapalı 
yer toplantıları yapmakta ve hükmi şahıslar ken
di mensupları arasında hususi kanun ve nizam-
namelerindeki esaslara uygun olarak kapalı yer
de içtima akdetmekte serbesttirler. 

MADDE 2. — Birinci maddede tasrih edilen 
haller haricinde açık veya kapalı yer toplantıları 
ile gösteri yürüyüşleri bu kanun hükümleri da
iresinde serbesttir. 

İkinci Kısım 

Beyanname vermek suretiyle yapılacak toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri 

MADDE 3. — İkinci madde hükmüne tev
fikan açık veya kapalı yer toplantıları veya gös
teri yürüyüşü yapabilmek için toplantı yahut 
yürüyüşten en az 48 saat önce o yerin en büyük 
mülkiye âmirine, siyasi ve medeni haklarını 
kullanma salâhiyetini haiz ve bu yerde daimî 
ikametgâhı bulunan üç kişilik bir tertip heyeti 
tarafından beyanname verilmesi ve bu beyanna
mede : 

a) Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapı
lacağı mahal, gün ve saatin, gösteri yürüyüşü
nün takibedeceği yol ve istikametin, toplanma ve 
dağılma yerlerinin; 

b) Toplanmanın veya gösteri yürüyüşünün 
mevzuu ile maksat ve gayesinin; 

c) Bunları idare edeceklerin hüviyet ve ika
metgâhlarının; 

Açıkça ve tafsilen gösterilmesi mecburidir. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkında 
Kanun 

Birinci kısım 

Serbest toplantılar 

MADDE 1. — Hakiki veya hükmi şahısların 
yapacakları açık veya kapalı yer toplantılariyle 
gösteri yürüyüşleri bu kanun hükümleri daire
sinde serbesttir. 

MADDE 2. — Siyasi partilerce veya siyasi 
propaganda kasdiyle hakiki veya hükmi şahıslar 
tarafından tertibedilecek toplantılar ve gösteri 
yürüyüşleri ancak, muhtelif seçimler dolayısiyle 
Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre muayyen 
olan seçim propaganda devresi zarfında ve mez
kûr kanun hükümleri dairesinde yapılır. 

Hükmi şahıslar kendi mensupları arasında 
hususi kanun ve nizamnamelerindeki esaslara uy
gun olarak kapalı yerde içtima akdedebilirler. 

İkinci kısım 

Beyanname vermek suretiyle yapılacak toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri 

MADDE 3. — İkinci maddede tasrih edilen 
haller haricinde açık veya kapalı yer toplantı
ları veya gösteri yürüyüşü yapabilmek için top
lantı yahut yürüyüşten en az 48 saat önce o ye
rin en büyük mülkiye âmirine, siyasi ve medeni 
haklarını kullanma salâhiyetini haiz ve bu yerde 
daimî ikametgâhı bulunan üç kişilik bir tertip 
heyeti tarafından beyanname verilmesi ve bu be-
yanamede : 

a) Toplanmanın veya gösteri yürüyüşünün 
mevzuu ile maksat ve gayesinin; 

b) Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapı
lacağı mahal, gün ve saatin, gösteri yürüyüşü
nün takibedeceği yol ve istikametin, toplanma ve 
dağılma yerlerinin; 

c) Bunları idare edeceklerle toplantıda ko
nuşacak olanların hüviyet ve ikametgâhlarının; 

Açıkça ve tafsilen gösterilmesi mecburidir. 

( S . Sayısı : 232) 
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MADDE 4. — Mülkiye âmiri, toplantıya veya 
gösteri yürüşüne müsaade edilip edilmediğini, 
beyannamede yazılı olan saatten önce, tertip he
yetine tebliğ ile mükelleftir. 

MADDE 5. — Mahallî en büyük mülkiye 
âmiri, lüzum gördüğü takdirde toplanma ve da
ğılma yerlerini, gösteri yürüğünün yapılabilece
ği yollarla istikameti, umumi intizam ve trafiğin 
aksamaması için riayeti lüzumlu tedbirleri tesbit 
ve keyfiyeti yazılı olarak alâkalılara tebliğ eder. 
Alâkalılar tebliğ olunan hususlara ve tedbirlere 
uymaya mecburdurlar. 

Gösteri yürüşünde nutuk söylenemez, umumi 
konuşma ve propaganda yapılamaz, ancak yü
rüyüşün mevzuu ve maksadı dövizlerle ifade 
edilebilir. 

Üçüncü kısım 

îdare heyeti teşkili ve bu heyetin vazifeleri 

MADDE 6. — Toplantıyı veya gösteri yürü
yüşünü tertibedenler, en az üç kişilik bir idare 
heyeti teşkil ederler. Bu idare heyeti, toplantı 
veya gösteri yürüyüşünün sükûn ve intizamını 
temin, kanunlara karşı hareketleri ve beyanna
mede yazılı mevzu, maksat ve gaye haricine çı
kılmamasını önlemeye, umumi ahlâk ve âdaba 
aykırı şeref, haysiyet ve itibarı zedeleyici veya 
suç işlemeye tahrik ve teşvik edici mahiyette olan 
söz ve hareketleri menedici tedbirleri almaya 
mecburdur. îdare heyeti lüzumu halinde zabıta
yı yardım için davet ile mükelleftir. 

îdare heyeti teşkil edilmemiş ise, toplantı ve
ya gösteri yürüyüşünü tertibedenler bu heyet 
yerine kaim olur. 

İdare heyeti mensupları veya bu heyet yeri
ne kaim olanlar toplantının veya gösteri yürüyü
şünün yapılacağı mahalde bulunmazlarsa toplan
tı ve yürüyüş yapılamaz. 

Dördüncü kısım 

Toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunabilecek 
resmi memurlar, mahalli en büyük mülkiye âmi

rinin salâhiyetleri 

MADDE 7. — En büyük mülkiye âmiri, top
lantıda veya gösteri yürüyüşünde hazır bulun-

Muvakkat E. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım 

îdare heyeti teşkili ve bu heyetin vazifeleri 

MADDE 6. — Toplantıyı veya gösteri yürü
yüşünü tertibedenler, en az üç kişilik bir idare 
heyeti teşkil ederler. Bu idare heyeti, toplantı 
veya gösteri yürüyüşünün sükûn ve intizamını 
temin etmeye, kanunlara karşı hareketleri ve 
beyannamede "yazılı mevzu, maksat ve gaye ha
ricine çıkılmasını önlemeye, umumi ahlâk ve 
âdaba aykırı şeref, haysiyet ve itibarı zedeleyici 
veya suç işlemeye tahrik ve teşvik edici mahi
yette olan söz ve hareketleri men edici tedbirleri 
almaya mecburdur. îdare heyeti lüzumu halin
de zabıtayı yardım için davet ile mükelleftir. 

îdare heyeti teşkil edilmemiş ise, •• toplantı 
veya gösteri yürüyüşünü tertibedenler bu heyet 
yerine kaim olur. 

îdare heyeti mensupları veya bu heyet yeri
ne kâim olanlar toplantının veya gösteri yürü
yüşünün yapılacağı mahalde bulunmazlarsa 
toplantı ve yürüyüş yapılamaz. 

Dördüncü kısım 

Toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunabilecek 
resmî memurlar, mahallî en büyük mülkiye ampi

rinin salâhiyetleri 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(8. fiayuı : 3S2) * 
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mak üzere hâkim sınıfından sayılanlarla jandar
ma da dâhil askerî şahıslar haricindeki memur
lardan bir veya birkaçını (Hükümet Komiseri) 
olarak tâyin ve tavzif eder. 

Hükümet Komiseri, altıncı maddede yazılı 
husus ve tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısiy-
le toplantının veya gösteri yürüyüşünün umu
mi sükûn ve nizamı bozacak bir şekil alması ve
ya bu kanun hükümlerine riayet edilmemesi hal
lerinde, toplantıyı veya gösteri yürüyüşünü, da
ğıtmaya salahiyetlidir. 

MADDE 8. — Toplantı veya gösteri yürü
yüşlerinde mahallî Cumhuriyet müddeiumumi
leri veya muavinleri de hazır bulunabilir. 

MADDE 9. — Mahallin en büyük mülkiye 
âmiri, lüzumu halinde, il idaresi Kanununa tev
fikan, askerî birlikleri muntazır kuvvet olarak 
harekete müheyya kılmaya salahiyetlidir. 

MADDE 10. — Açık veya kapalı yer toplan
tısının yapıldığı yerler, toplantının devamı müd-
detince, umuma açık yerlerden sayılır. 

Kapalı yer toplantıları saat 8 den 24 e, açık 
yerlerde yapılan toplantı veya gösteri yürüyüş
leri de güneşin doğuşundan batışına kadar de
vam edebilir. 

Beşinci kısım 

İstisnai hükümler ve memnu fiiller 

MADDE 11. — Mahallî örf ve âdetlere gö
re yapılacak merasim, eğlence, düğün, balo gibi 
toplantılarla okullar veya resmî teşekküller ta
rafından tertibedilecek toplantılar ve ilmî kon
feransla, pazar veya panayır gibi yerlerde tica
ri ve iktisadi ve sair maksatlarla vâki halk top
lulukları bu kanun hükümlerine tâbi değildir. 

Ancak, yukarıki fıkrada yazıli toplantılarda 
o toplantının mevzu, maksat ve gayesi haricinde 
hakiki veya hükmi şahısların bizzat veya teknik 
vasıtalardan faydalanmak suretiyle konuşmaları 
veya her çeşit fiil ve harekette bulunmaları ya
saktır. 

Muvakkat E. 

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin onuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım 

İstisnai hükümler ve memnu fiiller 

MADDE 11. — Mahallî örf ve âdetlere göre 
yapılacak merasim, eğlence, düğün, balo gibi 
tolantılarla okullar veya resmî teşekküller ta
rafından tertibedilecek toplantılar ve ilmî kon
feranslarla pazar veya panayır gibi yerlerde ti
cari ve iktisadi ve sair maksatlarla vâki halk 
toplulukları bu kanun hükümlerine tâbi değil
dir. 

Ancak, yukarki fıkrada yazılı toplantılarda 
o toplantının mevzu, maksat ve gayesi haricin
de hakiki veya hükmi şahısların bizzat veya tek-

I nik vasıtalardan faydalanmak suretiyle toplu
luğa hitabetmeleri veya bu mahiyette her nevi 
fiil ve harekette bulunmaları yasaktır. 

(R Sayısı : 23£) 
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Altıncı Kısım i 

Kanunsuz toplanma ve gösteri yürüyüşleri 

MADDE 12. — Aşağıda yazılı toplantı veya 
gösteri yürüyüşleri, kanunsuz toplantı veya yü
rüyüştür : 

a) Bu kanunun birinci ve üçüncü madde
leri ahkâmına muhalif olarak açık veya kapalı 
yerlerde toplanılması veya gösteri yürüyüşü ya
pılması veya bunlara teşebbüs edilmesi, 

b) Beyannamede bildirilmiş olan mevzu, 
maksat veya gaye dışına çıkılması, 

c) Bu kanunun 5, 6 ve 10 ncu maddeleri 
hükümlerine aykırı hareket olunması, 

ç) Silâhlı olarak toplantı veya gösteri yü
rüyüşü yapılması, 

d) Umumi yollarda, parklarda, mâbedlerde, 
âmme hizmet ve vazifesinin görülmesine mahsus 
bina ve tesislerde toplantı yapılması, 

e) Birinci ve üçüncü maddeler ahkâmına I 
tevfikan yapılan kapalı yer toplantılarmdaki 
konuşmaları harice yaymak ve bu suretle top- I 
lantı mahallinde bulunanlardan gayrisine işittir
mek maksadiyle her hangi bir alet veya vasıta 
kullanılması, 

f) Her nerede olursa olsun, tezahürat veya 
gösteri veya protesto maksadiyle yahut maksadı I 
mahsusa müstenidolarak toplanılması veya böy- I 
le bir toplantıya bilerek sebebiyet verilmesi ve- I 
ya hazırlanması yahut bu hususta zabıtaca alı- I 
nan tedbirlere riayet olunmaması. 1 

Yedinci Kısım 

Kanunsuz toplantılarla gösteri yürüyüşlerinin I 
dağıtılması I 

MADDE 13. — 12 nei maddede yazılı kanun- I 
suz toplantı veya yürüyüş sayılan hallerin vu- I 
kuunda veya umumi sükûn ve nizamın bozulma- I 
sı halinde Hükümet Komiseri yahut mahallin en I 
büyük mülkiye âmirinin tâyin edeceği memur, 
o mahalle gelerek topluluğa kanuna riayetle da- I 
ğılmalarmı ve dağılmazlarsa zorla dağıtılacak- I 
larını ve gerekirse silâh kullanılacağını ihtar I 
eder. I 

îhtara rağmen topluluk dağılmazsa evvelâ | 

( S . Sayısı 

Muvakkat E. 

Altıncı kısım 

Kanunsuz toplanma ve gösteri yürüyüşleri 

MADDE 12. — Aşağıda yazılı toplantı veya 
gösteri yürüyüşleri, kanunsuz toplantı veya yü
rüyüştür : 

a) Bu kanunun ikinci ve üçüncü maddeleri 
ahkâmına muhalif olarak açık veya kapalı yer
lerde toplanılması veya gösteri yürüyüşü yapıl
ması veya. bunlara teşebbüs edilmesi; 

b) Beyannamede bildirilmiş olan mevzu, 
maksat veya gaye dışına çıkılması veya beyan
namede gösterilenlerden gayrı şahısların konuş
ması; 

e) Bu kanunun 5, 6 ve 10 ncu maddeleri 
hükümlerine aykırı hareket olunması; 

ç) Silâhlı olarak toplantı veya gösteri yü
rüyüşü yapılması; 

d) Umumi yollarda, parklarda, mabetlerde, 
âmme hizmet ve vazifesinin görülmesine mahsus 
bina ve tesislerde toplantı yapılması; 

e) İkinci ve üçüncü maddeler ahkâmına 
tevfikan yapılan kapalı yer toplantılarmdaki 
konuşmaları harice yaymak ve bu suretle top
lantı mahallinde bulunanlardan gayrisine işit
tirmek maksadiyle her hangi bir alet veya vası
ta kullanılması; 

f) Her nerede olursa olsun, tezahürat veya 
gösteri veya protesto maksadiyle yahut maksa
dı mahsusa müstenidolarak toplanılması veya 
böyle bir toplantıya bilerek sebebiyet verilme
si veya hazırlanması yahut bu hususta zabıtaca 
alınan tedbirlere riayet olunmaması. 

Yedinci Kısım 

Kanunsuz toplantılarla gösteri yürüyüşlerinin 
dağıtılması 

MADDE 13. — 12 nei maddede yazılı kanun
suz toplantı veya yürüyüş sayılan hallerin vu
kuunda veya umumi sükûn ve nizamın bozul
ması halinde Hükümet komiseri yahut mahallin 
en büyük mülkiye âmirinin tâyin edeceği me
mur, o mahalle gelerek topluluğa, kanuna ria
yetle dağılmalarını ve dağılmazlarsa zorla da
ğıtılacaklarını ve gerekirse silâh kullanılacağını 
ihtar eder. 

îhtara rağmen topluluk dağılmazsa evvelâ 
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mevcut imkân ve vasıtaları kullanarak dağıtma
ya çalışır. Muvaffak olunamadığı takdirde ha
vaya üç el silâh attırır. Yine dağılmazlarsa he
def gözetmeksizin silâh istimali suretiyle toplu- ı 
luğu dağıtır. 

Sekizinci Kısım 

Ceza hükümleri 

MADDE 14. — 1. Birinci madde hükmüne 
muhalif olarak açık veya kapalı yer toplantısı 
tertibedenlerle böyle bir toplantıya iştirak eyli-
yenler, 13 ncü madde hükmüne tevfikan top
lantı dağıtılmakla beraber bir seneden üç sene- ı 
ye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya ka
dar ağır para cezasiyle, # 

2. 3 ncü madde hükmüne muhalif hareket 
edenler veya tertip heyeti mensupları, üç aydan 
bir seneye kadar hapis ve bin liradan üç bin li
raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 
Toplanma veya gösteri yürüyüşünün mevzuu, 
maksat ve gayesi dışına çıkanlar altı aydan bir 
seneye kadar hapis ve bin liradan beş bin lira
ya kadar ağır para cezası ile, 

3. Bu kanunun 4 ncü maddesinde yazılı ol
duğu şekilde gerekli müsaadeyi istihsal etme
den toplantı veya gösteri yürüyüşü tertibeden
lerle böyle bir toplantı veya gösteri yürüyüşüne 
iştirak eyliyenler, 13 ncü maddeye tevfikan top
lantı veya yürüyüş dağıtılmakla beraber, bir 
seneden üç seneye kadar hapis ve bin liradan 
beş bin liraya kadar ağır para cezasiyle, 

4. 5 nci ve 6 ncı maddelere ve 10 ncu mad
denin ikinci fıkrasına muhalefet edenler 3 ay
dan altı aya kadar hapis ve 500 liradan bin li
raya kadar ağır para cezasiyle, 

Cezalandırılırlar. 
5. 11 nci maddenin ikinci fıkrasına muha

lif harekette bulunanlar, işbu fiil ve hareketler 
zabıtaca derhal menedilmekle beraber, altı ay
dan iki seneye kadar hapis ve bin liradan beş 
bin liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandı
rılır ve suçta kullanılan her türlü vasıtalar da 
zabıt ve müsadere olunur. 

6. 12 nci maddenin (d), (e) ve (f) bentle
rine muhalif hareket edenler 13 ncü madde 
hükmü tatbik edilmekle beraber altı aydan iki 
seneye kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya I 
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mevcut imkân ve vasıtaları kullanarak dağıt
maya çalışır. Muvaffak olunamadığı takdirde 
havaya üç el silâh attırır. Yine dağılmazlarsa 
hedef gözetmeksizin silâh istimal ettirilmek su
retiyle topluluğu dağıtır. 

Sekizinci Kısım 

Ceza hükümleri 

MADDE 14. — 1. îkinci madde hükmüne 
muhalif olarak açık veya kapalı yer toplantısı 
tertibedenlerle böyle bir toplantıya iştirak ey
liyenler, 13 ncü madde hükmüne tevfikan top
lantı dağıtılmakla beraber bir seneden üç sene
ye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 O00 liraya ka
dar ağır para cezasiyle; 

2. Üçüncü madde hükmüne muhalif hare
ket edenler veya tertip heyeti mensupları, üç 
aydan bir seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 
3 000 liraya kadar ağır para cezasiyle ve top
lanma veya gösteri yürüyüşünün mevzuu, mak
sat ve gayesi dışına çıkanlar veya beyannamede 
isimleri yazılı olmadığı halde konuşanlar altı 
aydan bir seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle; • 

3. Bu kanunun dördüncü maddesinde yazı
lı olduğu şekilde gerekli müsaadeyi istihsal et
meden toplantı veya gösteri yürüyüşü tertip 
edenlerle böyle bir toplantı veya gösteri yürü
yüşüne iştirak eyliyenler, 13 ncü maddeye tev
fikan toplantı veya yürüyüş dağıtılmakla, be
raber, bir seneden üç seneye kadar hapis ve 
1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para ce
zasiyle ; 

4. 5 nci ve 6 ncı maddelere ve 10 ncu mad
denin ikinci fıkrasına muhalefet edenler üç ay
dan altı aya kadar hapis ve 500 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezasiyle; 

Cezalandırılırlar. 
5. 11 nci maddenin ikinci fıkrasına muhalif 

harekette bulunanlar, işbu fiil ve hareketler za
bıtaca derhal menedilmekle beraber, altı aydan 
iki seneye kadar hapis ve 1,000 liradan 5 000 li
raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır ve 
suçta kullanılan her türlü vasıtalar da zabıt ve 
müsadere olunur. 

6. 12 nci maddenin (d), (e), ve (f) bentle
rine muhalif hareket edenler, 13 ncü madde hük* 
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kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır ve suçta 
kullanılan her türlü vasıtalar da zabıt ve müsa
dere olunur. 

Silâhlı olarak toplantı veya gösteri yürüyüşü 
tertibedenlerle, silâhlı olarak iştirak edenler 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanun hü
kümleri mahfuz kalmak şartiyle altı aydan iki 
seneye kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya 
kadar ağır para cezasiyle, 

7. 13 ncü maddede yazılı ihtara rağmen da-
ğılmıyanlar 3 aydan altı aya kadar hapis ve 500 
liradan iki bin liraya kadar ağır para cezasiyle, 

8. Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin ka
nun dairesinde yapılmasına veya devamına mâni 
olanlar veya fiilen ihlâl edenler veya huzur ve 
sükûnu bozanlar veya toplantılarda yahut göste
ri yürüyüşlerinde suç işliyenler, derhal toplantı 
veya yürüyüş haricine çıkarılmakla beraber fiil
leri daha ağır bir cezayı müstelzim bulunmadığı 
takdirde, üç aydan bir seneye kadar hapis ve 
beş yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para ce
zasiyle, 

Dokuzuncu kısım 

Usul hükümleri 

MADDE 15. — Bu kanun hükümlerine mu
halefet edenler hakkında yapılacak tahkikat ve 
takibat, 3005 sayılı Meşhut suçların muhakeme 
usulüne dair olan Kanun hükümlerine tevfikan 
icra olunur. 

Cumhuriyet müddeiumumileri bütün delille
ri tamamiyle toplıyarak doğrudan doğruya asli
ye ceza mahkemelerine âmme dâvası ikame eder
ler. 

Bu nevi suçlardan dolayı ilk tahkikat yapıl
maz. 

MADDE 16. — Bu kanuna tevfikan açılmış 
olan dâvalar ve ittihaz edilen hükümler acele 
mevaddan olup diğer işlere tereihan görülür ve 
neticelendirilir. 

Muvakkat E. 

mü tatbik edilmekle beraber, altı aydan iki se
neye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır ve suç
ta kullanılan her türlü vasıtalar da zabıt ve 
müsadere olunur. 

Silâhlı toplantı veya gösteri yürüyüşü ter
tibedenlerle, silâhlı olarak iştirak edenler Ateş
li silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanun hü
kümleri mahfuz kalmak şartiyle bir seneden üç 
seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 lira
ya kadar ağır para cezasiyle; 

7. 13 ncü maddede yazılı ihtara rağmen 
dağılmıyanlar üç aydan altı aya kadar hapis 
ve 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para ce
zasiyle ; 

8. Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin ka
nun dairesinde yapılmasına veya devamına mâ
ni olanlar veya fiilen ihlâl edenler veya huzur 
ve sükûnu bozanlar veya toplantılarda yahut 
gösteri yürüyüşlerinde suç işliyenler derhal top
lantı veya yürüyüş haricine çıkarılmakla bera
ber fiilleri daha ağır bir cezayı müstelzim bulun
madığı takdirde, üç aydan bir seneye kadar ha
pis ve 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle; 

Cezalandırılırlar. 

Dokuzuncu kısım 

Usul hükümleri 

MADDE 15. — Hükümetin on beşinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Hükümetin on altıncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Onuncu kısım 

Müteferrik hükümler 

MADDE 17. — Hükmi şahıslar, bu kanu
nun sebep, maksat vo gayesini veya hükümleri
ni bertaraf etmek veya tatbikatını aksatmak 
maksadiyle nizamnamelerinde tadilât icra ede
mezler. Bunun haricinde yapılacak tadilât 
Devlet Şûrasının tasdiki ile mümkündür. Ye
ni yapılacak nizamnamelerde de bu esaslara 
riayet edilmesi mecburidir. 

MADDE 18. — Hükmi şahısların nizamna
melerine tevfikan kendi mensupları arasında 
kapalı yerde yapacakları her türlü kongre ve 
toplantıları yılda üçten fazla olamaz. 

İdare heyetlerinin heyet azaları arasında 
yapacakları toplantılar bu hükme tâbi değil
dir. 

MADDE 19. — 17 ve 18 nci maddelere mu
halefet suretiyle yapılan kapalı yer toplantı
ları zabıtaca menolunmakla beraber nizam
namelerinde bu yolda tadilât icra edenler ve
ya toplananlar ve tertibedenler 14 ncü madde
nin ikinci bendinin birinci fıkrası hükmüne 
tevfikan cezulandırılarlar. 

MADDE 20. — Bu kanunda yazılı (kapalı 
yer) tâbirinden maksat her tarafı muhkem 
şekilde kapatılmış, sıhhi veya her hangi bir 
tehlike anmda lüzumlu tesisatı havi insan top
luluğunun barınabileceği daimî yerlerdir. 

MADDE 21. — îçtimaatı Umumiye Kanunu 
ile Tecemmuat hakkındaki Kanun ve tadilleri 
mülgadır. 

MADDE 22. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 23. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 

21 . VI . 1956 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

S. Kalafat 
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Onuncu kısım 

Müteferrik hükümler 

MADDE 17. — Hükümetin on yedinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Hükümetin on sekizinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Hükümetin on dokuzuncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanunda yazılı (Kapalı 
yer) tâbirinden maksat her tarafı muhkem şekil
de kapatılmış, insan topluluğunun barınabileceği 
daimî yerlerdir. 

MADDE 21. — 1325 tarihli Îçtimaatı Umu
miye Kanunu ile 1328 tarihli Tecemmuat hak
kındaki Kanun ve tadilleri mülgadır. 

MADDE 22. — Hükümetin yirmi ikinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Hükümetin yirmi üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Derlet Vekili 
C. Yardtma 

Millî Müdafaa Vekili 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Veküi 
M. Çavu§oğlu 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. Vekili 

E. Menderes 
Maarif Vekili 

A. özel 
îkt. ve Ticaret Vekili 

Z. Mandalinci 
Güm. ve înh. Vekili 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. D emir er 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

(S. Sayısı : 232) 




