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mız herkesin kusurlarını tenkidedebilecek duru
ma fiilen gelmiştir. Haysiyetlere tecavüz vâki
olduğu takdirde Türk Ceza Kanununda bunları
önleyici müeyyideler mevcuttur. Onun için bu
kanunun kaldırılmasına karar verdik.
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bu ka
nunun kabul edilmesi, idareyi devraldığımız
günden beri, antidemokratik kanunları kaldıra
cağımız yolundaki tebligatımıza da uygun ola
caktır.
Bu arada sayın basında görülen menfi tesir
leri ortadan kaldıracak, yarın çıkaracağımız di
ğer kanunların doğuracağı tereddütleri gider
mekte faydalı olacaktır. Bu kanaatle kanunun
aynen kabul edilmesini rica ederim.
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Benim daha zi
yade arkadaşlarımdan sorularım olacaktır, ce
vaplandırılmasını rica ederim.
Kaldırmakta olduğumuz 6334 ve 6732 sayılı
kanunlar, neşir yoliyle, radyo veya başka şe
killerde işlenen bâzı suçlar hakkındadır. Fakat
bundan başka Türk Ceza Kanununa ilâve edil
miş basın suçları, kanunsuz suç isnatları vardır
ki, Ceza Kanununun bâzı maddelerinin kaldı
rılması ve bâzı maddelerinin de değiştirilmesi
lâzımgelecektir. Bu aynı zamanda ispat hakkiyle de alâkalıdır. 5680 sayılı Basm Kanunun
daki bâzı maddelerin değiştirilmesine dair Ka
nunun kaldırılması hakkındadır. Bunların ya
nında arz ettiğim hususlar topyekûn düşünül
müş müdür, yoksa sadece bu iki kanun mu na
zarı itibara alınmıştır?
SOLMAZER İRFAN — Sözcü olarak cevap
vereceğim : Selâhattin Bey arkadaşımız müste
rih olsunlar. İspat hakkı gibi kanun teklifleri
de hazırlanmaktadır. Tahmin ederim ki, önü
müzdeki hafta müzakeresini yaparız.
BAŞKAN — Söz Ahmet Yıldız'm.
YILDIZ AHMET — Efendim, Selâhattin Be
yin endişesi yerindedir. Zira bu kanunlar üç
tanedir. Bir tanesi budur. İki tane daha var.
Komisyonumuza geldi. Halk Partisinin iktidarı
zamanında çıkan 5680 sayılı Kanun. Tatbikatın
da görülen aksaklıklar dolayısiyle buna bâzı ilâ
velerin yapılması zaruri görülmüştür. Bu kanını
uzun bir gerekçe ile buraya gönderilmiştir.
Diğer bir tanesi de ispat ha'kkı kanunudur.
Bunu daha evvel arz edecektik ama, Âmil Ar'tus
Bey burada değillerdir. Bu lâyihaların ikisi do
belki önümüzdeki hafta müzakere konusu ola-
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bilir. İzhar buyurdukları endişelerinde haklı
dırlar. Çünkü, bu kalkarsa diğer kanunlar orta
da muallâkta kalıyor. İspat hakkı kanunu da
'kabul eıdilinçe çıkaracağımız kanunların tama
mı onları sevindirecektir. Bunların dışında bir
kanunumuz vardır ki, encümenden gelmek üze
redir. Onun çıkarılmasiyle belki isyan edecekler
ama hepsini bir arada neşretmemiz birinin ya
rattığı tesiri, diğeri telâfi etmiş olacaktır. Bir
kaç gündür neşrettikleri makaleleri biliyorsu
nuz. Bence bu kanunun diğerlerinden evvel çı
karılmasına lüzum yoktur. İsterseniz müzakere
edelim, ama yayınını sonraya bırakalım. Bera
ber çıkarılabilir.
ER AHMET — Ben de aynı kanaatteyim.
Basma ait kanunların tümünün birden görüşül
mesi daha doğru olur. Böyle ayrı ayrı çıkarsa,
gazeteler tarafından istismar edilip efkârı utıııımiyeye başka türlü aksetltirilebilir.
BAŞKAN — Söz, Mucip Ataklı'nm.
ATAKLI MUCİP — Efendim, bu kanunun
kabul edilmesi lâzımdır. Ben de Suplhi Beyin
fikrine iştirak ediyorum. Diğer kanunlarla bir
likte müzakere edilmesinde bir fayda görmüyo
rum.
ERSÜ VEHBİ — Efendim, söyliyeceklerime
arkadaşım Selâhattin Bey temas etti. Ben yal
nız şu kadarını belirtmek isterim ki, halen bu
iki kanun tatbik edilmemektedir. Esasen bu ka
nunlarla doğmuş olan suçları da affettik. Fiili
yatta tatbik edil m iyen bu kanunların kaldırıl
masında hiçbir mahzur yok, bilâkis fayda var
dır. Ben de kaldırılmalarını teklif ediyorum.
KÜÇÜK SAMİ — İrfan Bey arkadaşının/ da
izah ettiler. Fiilen tatbik edilmemekte olan bir
kanunun meriyette bulunması bir mâna taşı
maz. Bu kanunun kaMırılmasiyle basında her
halde samimî olarak bir ferahlık yaratacaktır.
Çünkü, bizim başımızın üstünde Demoklesiıı kı
lıcı gibi duran basın kanunu kaldırılmadı, diye
mütemadiyen şikâyet ettikleri bir husus refedilmiş olacaktır. Yarın diğerinin konmasından
duyulacak sözlerle bu birbirini ifna edecek biz
de rahat edeceğiz. Ben derhal kaldırılmasını
teklif ediyorum.
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ahmet Yıldız
Bey arkadaşımızın fikirlerine iştirak ediyorum.
Basını ferahlatıcı bir kanunun bir an evvel çık
ması lâzımdır. Üstelik bu kanunun tatbikim fi i-
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