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3. — Görüşülen işler 3 
1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 9 

ncu maddsi ile 6733 sayılı Kanunla muad
del bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Sosyal işler Komisyo
nu raporu (1/98) 3:27 

:2. — Yıldız Ahmet'in, Türk Ceza Ka
nununun 481 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Sosyal İşler Ko
misyonu raporu (2/112) 27:30 

3. — Madanoğlu Cemal'in, 1076 sayılı 
Yedeik subay ve yedek asikerî memurlar 
Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair 11 Ekim 1960 tarih ve. 97 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/144) 30:31 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

27 Mayın inkılâbı dolayısiyle 100 milyon li
ralık madenî hâtıra para bastırılması hakkında
ki kanım tasarısı görüşüldü ve kanun kabul 
edildi. 

Yıldız Ahmet'in, 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi gö
rüşüldü ve kanun kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 

Başkan 
Özdilek Fahri 

Divan Kâtibi 
Karaveliağlu Kâmil 

Divan Kâtibi 
Çelebi EmcmuUah 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. —• 1959 Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu ta

sarısı (1/143) (iktisat Komisyonuna) 
2. —• Vakıflar Genel Müdürlüğü yayını dö

ner sermayesi hakkında kanun tasarısı (1/144) 
(Sosyal İşler ve İktisat komisyonlarına) 

3. — Yakıtlar Genel Müdürlüğü 1958 bütçe 
yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı (1/145) (İkti
sat Komisyonuna) 

Teklifler 
1. — Kuytak Fikret'in, 5659 sayılı Atatürk 

Orman Çiftliği Kuruluş Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi (2/136) 
(Sosyal İşler ve İktisat komisyonlarına}) 

2. — Kuytak Fikret'in, Devlet Meteoroloji 
İşleri Umum Müdürlüğünce ithal edilecek, mal

zeme ve aletlerin (Gümrük Resminden ve diğer 
vergilerden muafiyeti hakkında kanun teklifi 
(2/137) (İktisat Komisyonuna) 

3. — Kuytak Fikret'in, Köy ilkokul öğret
menlerinin Köy Tarım Eğitim hizmetlerinde va
zifelendirilmeleri hakkında kanun teklifi (2/138) 
(Sosyal İşler ve İktisat komisyonlarına) 

4. — Kuytak Fikret'in, Tarım Bakanlığı mer
kez ve iller teşkilâtında vazifeli teknik eleman
ların maaş derecelerinde yapılacak değişiklik 
hakkında kanun teklifi (2/139) (İktisat Komis
yonuna) 

5. — Kuytak Fikret'in, Tarım Eğitim ve öğ
retimi hakkında kanun teklifi (2/140) (iktisat 
Komisyonuna) 

6. — Kaıravelioğlu Kâmil'in, Türkiye Elek
trik Kurumu kanunu teklifi (2/141) (Bayın
dırlık ve İmar ve İktisat komisyonlarına) 
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B Î R İ N C Î OTUEUM 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN — Özdilek Fahri 

KÂTİPLER : Özkaya Mehmet Şükran, Çelebi Emanullah 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3 — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — b680 sayıU Basın Kanununun 9 ncu 
maddesi ile 6733 sayılı Kanımla muaddel bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Sosyal işler Komisyonu raporu (1/98) 
m 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde Söz
cü Ahmet Yıldız arkadaşımız izahat verecekler
dir. 

YİLDİZ A.U11ET — Efendim, bu Lasan 
İÜİ30 den beri inevcudolan 5GSÜ sayılı Basın 
Kanunu esas olmakla beraber, onun bâzı hü
kümlerini 27 Mayıs Inlkılâbmın ruhuna göre 
daha demokratik bir İhale getirmek suretiyle, 
basına tam bir 'hürriyet bağlıyacak şekilde ha
zırlanıp huzurunuza .getirilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının hazırlanmasında takibedilen hu
susları kısaca arz edeyim : 

Bu tasarıya, evvelâ Bakanlar Kurulunca 
teşkil edilmiş ilim heyetince hazırlanmış bulu
nan rapor esas ahnnıııştır. Hazırlanan tasarı 
Araştırma ve inceleme Kurulunda görüşülmüş. 
Sosyal Komisyonda müza'kere edildikten sonra, 
malûmunuz olduğu üzere, basın boranında tat
bik olunmuştur. Bu mevzuda ilgililerin kana
atleri alındı. İstanbul'a gittiğimiz zaman gaze
te sahiplerinin bulunduğu bir (toplantıda onla
rın da 'bu husustaki (kanaatlerini öğrendik. 

Ben evvelâ, bu kanunun getirdiği değişik
lere temas etmek istiyorum. Kanun tasarısı 
madde madde okulııdukça icabeden hukuki hu
suslarda arkadaşımız Kemal Reisoğlu, sualleri 
cevaplandıracaktır. 

(1) 131 ve eki basmayaztiar tutanağın so-
nundadır. " ' 

Değişiklikleri arz ediyorum : Birincisi, eğer 
mevkutenin siyaset, sanat, kadın ve spor gibi 
muhtelit kısımlarını ayrı ayrı şahıslar idare 
ediyorsa her kısımdan bu şahıslar -mesul olsun. 
Yani, haberi olmadan, evinde oturmakta bu
lunan gazete sahibinin kendisi değil bu loşum
dan mesul olması icabeden mesul müdür mesul 
olsun. 

Diğer bir husus, yazı işleri müdürleri hak
kında 'konan tahdittir. Bu; tamamen hay si
ye/ti ihlâl eden suçlar, ağır (hapis cezası veya 
5 seneUen fazla hapis cezası alanların bir daha 
her hangi bir 'gazetede mesul müdürlük yapa-
mıyaeağına dairdir. Bu hususta, eskiden de 
mesul 'müdürlük yapamamak kaydı vardı. Bu
rada, ağır hapis, şeref ve haysiyeti kırıcı 
suçlar, ve 5 seneden fazla hapis cezası aLmış 
olanların mesul müdürlük yapanııyacağı hükmü 
konmuş oluyor. 

Sonra, bir başka husus olarak; Devlet me
murları ve askerlerin de ilmî ve meslekî olmak 
şartiyle, mevkute çıkarmaları hususu var. Ay
rıca siyasi mevkute çıikarmaık kaydı var. Mev
kute çıkarmak istiyenler en büyük mülki âmire 
başvuracaklar. Fakat şimdi bu kalkmış oluyor. 
Müracaat kâfi. Müracaat edildiğinde, eksik 
taraf varsa, bu .müracaat tarihinden itibaren 
5 gün içinde bunları tamamla'imık kaydı da var. 
Bu, işlere sürat verecek. 

Ayrıca, muhbir ve muhabirlerin yaşları da 
18 e indirilmiştir. Bunun (bilhassa Anadolu 
için önemi çoktur, zira her yerde mulhabir' 
bulmak da zordur. Onun için yaş tahdidi yö
nüne gidildi. 

Sonra bir husus daha, gazeto sahiplerinin 
cezai mesuliyeti yerine maddi ve mânevi zarar-
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ların tazmin edilmesi hususuna fikir olarak ta
sarıya alınmıştır. / 

Bu arada, «Tahrir sırrı» da muhafaza edil
mektedir. Yani Devlete karşı bir suç işlenmemiş 
is? yazı yazanın imzasının açıklanması mecburi
yeti kaldırılmıştır. Suçun Devlete karşı işlen
mesi halinde imza açıklanacaktır. Matbuatta bu
na «Tahrir sırrı» denmektedir. 

AjTica mesul müdür şimdiye kadar 
suç teşkil eden her türlü neşriyattan mesul 
tutulmakta idi. Bu tasarı iie kendisine haber 
verilmeden yapılmış bir neşriyat dolayısiyle ve 
tevsik etmek şartiylc, sorumlu müdür mesul ol
mamaktadır. Bunu sahibinin zoruyla yapmışsa 
mesuliyet sahibine raci olacaktır ki, bu da ta-
mamiyle Borçlar Kanununa uygun bulunmakta
dır. 

Bir mevzu da, eskiden beri çok konuşulan 
cevap ve tekzip müessesesidir. Bu şarttır. Yal
nız bâzı kayıtlara da ihtiyaç vardır. Tasarıda 
görüldüğü veçhile, yapılacak tekzip yayında 
hiçbir tahrif ve ilâve yapmadan aynen olmalı
dır. Buna. her hangi bir mü'alâa ilâve edilemez. 
Eskiden yazıların yarısı yukarda kalmış, yansı 
aşağıda kalmış, oraya buraya sıkışmış, gülünç 
caziyetlerde çıkardı. Şimdi aynı sayfada, aynı 
puntolarla, aynı şekilde, tekzip veya cevabı yaz
mak mümkün olacaktır. Basın mensupları da 
bunun böyle olmasının bir mahzur teşkil etmiye-
eeğini kabul etmişlerdir. 

Demokrat Parti Grup Toplantılarının mey
dana çıkardığı bir zaruret de, aynı toplantıya 
ait haberleri verenlerin «Bugün toplantı yapıl
mıştır, şu mevzuda konuşulmuştur», dendiği tak
dirde, sır ifşa etmediği müddetçe mesul tutul
maması. O zaman parti grup başkanı dışarıya 
kendisi haber verirdi, fakat suçlu tutulmazdı. 
Ancak, sır ifşa ediliyorsa bu suçtur ve yalan 
söylenmişse bunun maddesi yine ayrı 

Gazete kapatmak ve gazeteci hapsetmek bu 
kanunda iltifat görmüyor. Ceza Kanununun 142 
ve 163 ncü maddelerindeki suçlar karşısında 
gazete kapatılmaması esas alınmıştır. Bu suçlar, 
biliyorsunuz, aşırı cereyanların propagandası 
ve diğeri de dinî duyguların istismarı ve bu ko
nuda havadisler vermektir. Bu'suçlardan dola
yı gazete 1 aydan 3 aya kadar kapanmaktadır. 
Bu hallerde, gazete kapatmak yerine, suçu işli-
yenlero ceza- vorjlnıesi 'şıkkı t-cj.xıUi edilmiştir. 
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Türk Ceza Kanununun suç saydığı hususlar 

esas alınmak suretiyle diğer ilâveler buraya 
alınmıyor. Esasen, biliyorsunuz, birçok memle
ketlerde Basın Kanununa dahi lüzum hissedil
miyor. Çünkü ceza kanunları bu hususları ihti
va etmektedir. Bizde Ceza Kanunu bu hususla
rı ihtiva etmediğinden bilhassa 1950 den sonra 
böyle bir kanun çıkarılmıştır. Bu kanunlara 
istinaden dâvalar açılmış veya -ıçılmamışsa bile 
açacağım diye gazete ve dergiler baskı altın
da bulundurulmuştur. Biz dâva uçmak için ga
zeteler hakkında 3 ay, dergiler içinse 3 hafta 
olarak bu müddeti tahdidetmiş bulunuyoruz. 

Tasarının ana hatları üzerindeki değişiklik
ler bundan ibarettir. Müsaade ederseniz madde
lere geçelim, maddeler üzerinden ben ve arka
daşım Kemal Reisoğlu ayrıca izahat takdim ede
riz. 

ERSÜ VEHBÎ — Şu teksir edilmiş nüsha
da mucip sebebini göremedim, acaba ayrıca 
tabedilmiş midir? Bir defa mütalâa etmemiz 
yerinde olur. 

YILDIZ AHMET — Haklısınız. Gerekçesi 
vardır, gerekçe eskisinin aynıdır. 

BAŞKAN — Hükümet teklifi veya Sosyal 
işler Komisyonunun kabul ettiği şekil hakkın
da bir mütalâa var mıdır bilmiyorum. Ahmet 
Yıldız arkadaşımızın beyan ettiği gibi, evvelâ 
umumi olarak kanunun metninin okunmasını 
reylerinize arz edeceğim. Yalnız daha evvel 
Haydar Bey söz istemiş bulunuyor, evvelâ ken
dilerine söz veriyorum. 

TüNÇKANAT HAYDAR — Birinci olarak 
şunu sormak istiyorum: Bu kanun, heyeti umu-
miyesiyle Hükümetten mi gelmiştir? Hükümet
ten geldikten, Sosyal işler Komisyonunda mü
talâa edildikten sonra basın mensupları ile ya
pılan konuşmada bunların mütalâaları alınmış 
.mıdır 

YILDIZ AHMET — Tasarı Hükümetten gel
di, Sosyal Jşler Komisyonunda görüşüldü; bu
rada karar verdik. Basın formu yapıldı. Ufak 
tefek değişiklikler olmuştur tabiî... Heyeti umn-
miyesi itibariyle ilim heyetinin görüşlerine uy
gundur. Fakat ufak tefek değişiklikler vardır. 
Basınla tam anlaşma halindeyiî efendim. 

TÜNÇKANAT HAYDAR — Efendim, teşek
kür ederim* 
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BAŞKAN — Efendim, kanunun okunup 

okunmaması hususunu, oylarınızı koyacağım; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yalnız, bendeniz, şöyle bir teklifte bulun
mak istiyorum: Hükümet ve Sosyal îşler Ko
misyonunun kararlaştırdıkları maddelerin her 
ikisini de okuma suretiyle müzakere yapalım. 

Şimdi, kanunun metnini son şekliyle okuyo
ruz efendim. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
Sosyal îşler Komisyonu bunu aynen kabul et
miş midir0 

YILDTZ AİDİ ET — Efendim, onlar da hazır 
bıılnmvorlardı. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, daha evvel 
Sosval îşler Komisyonunun bastırmış olduğu 
asıl ve imzalı metin dosyadadır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
Şükran Beyin endişesini izale için ilgili arka
daşımızı çağıralım. 

YILDIZ A T D L E T — Kendisi görevli bulu
nuyor, halen burada değildir. 

BAŞKAN — Maddeleri bir defa okuyalım. 
(Birinci madde ve bu madde ile değiştirilen 

1, 5, 8, n. 13, 16, 17, 19, 30, 32, 34 ve 35 nci mad
deler okundu.) 

BAŞKAN — Okunan teklif üzerinde konuş
mak ist iyen arkadaşlarımıza söz veriyorum. Bu
yurun Fikret Kuytak.. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, Basın Ka
nununun bâzı maddelerini tadil eden tasarıyı 
dinledik. Bu kanun tasarısı üzerinde iki husu
su öğrenmek istiyorum : Birincisi, bu kanun 
tasarısı muasır milletlerin elinde mevcut Basın 
kanunlarına nazaran aynı ayarda bir kanun ola
rak ele alınmış mıdır? İkincisi de, bu kanun ta
sarısı üzerinde bilhassa istanbul'a gidilerek 
muhtelif muhitlerle görüşmek ve bunların gö
rüşlerini almak istihdaf edilmiş midir'? Bu cüm
leden olarak acaba Gazeteciler Cemiyetince bu 
kanun tasarısı nasıl karşılandı? Burada üzerin
de bilhassa durulan maddeler hangileriydi? Ben 
bunu öğrenmek istiyorum. 

YILDIZ AHMET — Arz edeyim efendim; 
basınla ilgili kanunlar her memlekette değişiktir. 
Bâzı memleketlerde bu şekil kanunlar hiç yoktur. 
Meselâ ingiltere'de Kraliyet Talimatında mev
cuttur. Bâzı memleketlerde de mufassal basın 
kanunları vardır. Bizde de vaktiyle bir komis-
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yon. gayretli çalınmaları neticesinde 5680 sayılı 
Kanunu hazırlamıştı. Yani birincisi eskiden 
çok bcğeırlen bu 5G80 sayılı Kar.undu. Zaten 
o zamanlar basma tem.hürriyet gösteriliyor di
ye, bâzı hükümlerinin deği^iri'mesino ihtiyaç 
hissedilen bir kamın var. Bu arada, Adliye Ba-
kanlığnea hazırlanmış olan bir ıapor da esas 
alınmak üzere, Bakanlar Kurulu kanaliyle bu 
kanun gelmiş bulunuyor. Ayrıca, ilgili olarak, 
ingiliz basın ma ait bir raporu da, orada bulun
muş olan Nihat Erim bana verdi. Sonra, Ba
sın formunda bu maddeler tak tek görüşüldü ve 
çalışmalar 2 gün sürdü, görüş birliğine varıldı. 

Bu arada, yapılan bir to;da.n!ıd:i, Falilı Rı.ti-
kı Atay, Nadir Nadi, Safa Kdıçoğlu, Karaca, 
aramıza -buyurun gelin dediler. Ye Gazeteciler 
Cemiyetmde; «Bu ve ilân reklâm kurumu hak
kındaki kanunlara hiçbir diyeceğimiz yok, bun
lar ikisi de demokratik birer kanundur» diye 
ifade ettiler. Fakat, diğer kanun için muvafa
katleri olmadığını söylediler. «Hattâ, sahipler 
hakkında konacak hükümleri artırmak gerekir» 
dediler. Bu huausta, sırası geldiğinde açıklama 
yaparım efendim. 

KUYTAK. FİKRET — Teşekkür ederim 
efendim. 

YILDIZ AHMET — Efendim, hattâ bu ara
da.Kemal Bey arkadaşımız da varcjı. 

KARAMAN SüIMIt — Efendim, kanunun 
tümü hakkında bir mâruzâtım var. önümüzde
ki kanunda biıçok Arapça tâbirler geçiyor. Ya
nında da öz Türkçeler kullanılıyor. Ceza Kanu
nu metnine uygun1 ırk bakımından o kanunda ge
çen '.âhirlerin buraya alınmasında mahzur yok
tur. Fakat yeni Arapça terimleri kullanmak ye
rine olmaz ama, Ceza Kanunundaki kelimelerin 
Türkçe terimlerini almak da arada bir ahenksiz
lik doğuracağı çok mümkündür. Bir kanun de
ğiştirdiğimize göre aradaki ahengi muhafaza 
edelim. 

MADANOflLU CFMAL — Benim mâruzâ
tım b'raz uzunca olacak ama dinlenmesini istir
ham ediyorum.: 

«5G80 sayılı Basın Kanunu 15 . 7 . 1Î150 ta
rihinde Demokral Partinin iktidara gelişinden 
3 ay sonra kabul edilmiştir. Bu kanunun o gün
kü hükümleriyle basma oldukça geniş bir hür
riyet getirmişti. Halk Paıiisi iktidardan düş--
tükten sonra basta inönü olmak üzere birçok es-
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İri iktidar meusupları aleyhine yapılan neşriyat 
iktidar ve muhalefet gazetelerinin karşılıklı ağır 
ithamları, şahısları hedef tutan ve tenkit hudut
larını aşarak tezyife kadar varan yazılar bu ka
nunun himayesinde yazılabilmişti. Hattâ Falih 
Rıfkı Atay Ulus Gazetesinde Demokrat Parti 
Meclis Grupunda «Çeteciler» dediği halde Anka
ra Ağır Ceza Mahkemesinden beraet kararı al
mıştı. 

Basın Demokrat Parti aleyhine teveccüh edin
ce, Demokratlar rüzgâr gelen delikleri tıkamak 
lüzumunu duydular. Yavaş yavaş kanunda ta
dilâta gittiler. 1956 yılma kadar yapüan tadi
lât pek ehemmiyetli değildi. Fakat 1956 yılı 
Haziranında çıkarılan 6733 sayılı Kanunla 5680 
sayılı Kanunun; 4, 5, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 25, 29, 
30, 32, 34 ve 39 ncu maddeleri iktidarın zihniye
tine göre tadil edildi. Ve bu tadil hükümleri ile 
beraber Ceza Kanununda hakaret suçlarına ve
rilecek cezaların da ağırlaştırılmasiyle basın hür
riyetine ağır bir darbe indirildi. 

5G80 sayılı Kanunun 6733 sayılı Kanunla ta
dil edilen 5 nei maddesiyle mesul müdürlerin 
asgari lise mezunu olmak şartı konuldu. (Bu 
sari yerindedir. Eski kanunda hammallar bile 
mesul müdür olabiliyorlardı. Necip Fazıl K'ısa-
kürek, Büyükdoğu'daki neşriyatından mahkeme
ye verildiği zaman Sirkeci gümrüğünde çalışan 
bir hammalı mesul müdür gösterdiği anlaşılmış
tır). 

7 ve 8 nei maddelerin basın hürriyeti ile il
gisi yoktur. 13 neü madde muhabirlerin de lise 
mezunu olmalarını şart göstermiştir ki. bu da 
yerinde idi. 

16 nei madde ile basın suçlarında mesul mü
dürle beraber haberi veya vesikayı verenlerle 
mesul müdürlüğü kabulden şrazete sahipleri de 
mesul tutulmuştur. 

Bu madde, gazete sahipleri üzerinde baskı 
yapmak' için konulmuştur. Bilhassa bu madde
nin 2 nei bendi, mesul müdürü, suç teşkil eden 
miistoar ad ile veya imzasız yahut remizi imza 
veya mahsus bir işaretle neşredilen yazı. haber, 
havadis veya vesika sahiplerinin hüviyetlerini 
müddeiumumiliğe bildirmeye mecbur tutmuş
tur ki. bu fıkra haber alma hürriyetini tama
men ortadan kaldırmış ve tatbikatta görülmüş
tür ki. bir dâvada 5 gazeteci birden aynı yazı 
için hâkim huzuruna çıkarılmıştır. 
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Cevap ha^kı ile ilgili 19 ucu madde, eski ik

tidarın hasın konusundaki yüzkuralarından en 
ağdalısını teşkil eder. Bu madde, tertip tarzı 
itibariyle o kadar elâstikî idi ki, hakkında bir 
yazı yazılan" adam, isterse gazetenin bir sayfa
sını işgal edebilir ve o gazetenin sahibine ken
di gazetesi sütunlarında en ağır hakaretlerde 
bulunabilirdi. Cevap ve tekzip hakkının takdi
ri hakkı müddeiumumilere verilmişti. Müddei
umumiler de Aadalet Bakanlığının veya diğer 
resmî makamların tazyikleriyle bu maddeyi ala
bildiklerine suiistimal etmişlerdir. 

24 ve 29 ncu maddeler, nesir mecburiyeti
ne riayet etmiyenlerin cezalarını ağırlaştırmış-
tır. 

30 ncu madde, neşri memnu^yazilar ve du
ruşmalarla ilgilidir ve cezalar çok ağırlaştırıl
mışta 

34 ncü madde, gazetelerin gelir kaynaklarını 
kontrol için değiştirilmiştir. Aslında bu madde 
yerindedir, fakat tatbikatta suiistimal edilmiş
tir. 39 ncu madde ise basın suçlarına ait dâva
mı- süratle görülmesi hakkındadır. 

Netice şudur ki, 5CS0 sayılı Kanunda yapı
lan bu tadiller. Basın Kanununu ıslah değil, Hü
kümetin basın üzerindeki baskı ve murakabesi
ni şiddetlendirmek için yapılmıştı. 5680 sayılı 
Kanun 15.7.1950 tarihindeki hükümleriyle 
meriyete konur ve bâzı maddelerinde zamanın 
şartlarına uygun tadiller yapılırsa bugün için 
ihtiyacı karşılayabilir. Gazete bir ticaret metni 
olduğu kadar halk üzerindeki tesiri itibariyle 
de bir çeşit âmme müessesesi olarak mütalâa 
edilmelidir. Bu takdirde gazete sahibini de âm
me hizmeti gören bir kimse olarak kabul etmek 
iktiza eder. Her âmme müessesesi gibi gazete
leri ve gazeteciliği de hukuki bir disiplin altı
na almak ve gazetenin irşat Vazifesi gördüğü 
kadar ifsat aleti olabileceğini de düşünmek 
icabeder.» 

Bu yazıyı, bir gazeteci arkadaşımız bana 
vermiştir, içinde ehemmiyetli birçok noktalar 
vardır.' Şimdi burada çıkaracağımız kanunda 
bilhassa dikkatli ve samimî olmazsak, artık bir 
reaksi\-on beklemeye tahammülümüz kalmadı, 
yann birçok tariz ve tenkidlerlc karşıkaı^ıj^a 
gelebiliriz. Bu arkadaşını diyor ki, «Ben istedi
ğim bir yazıyı yazamıyorum, gazete sahibi bu
nu yazacaksın diyor, yazıyorum, sonra cezasını 
da Jben çekiyorum.» Gazete sah ibiğe de ver 50 

— 6 — 
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bin lira ceza diyelim, bakalım (bunu yazacak
sın!) diye ısrar edebilir mi? 

Ahmet Yıldız arkadaşımız bu işin çok za
mandır içindedir. Kendileri durumu daha iyi 
takdir ederler. Daima bizi ikaz etmeleri faydalı 
olur kanaatindeyim. 

YILDIZ AHMET — Hakikaten muhterem 
paşamın hakları var. Basın mensupları da bu
na temas ettiler. Temmuzda çıkarılan 5680 sa
yılı Kanun çok iyi karşılanmıştı. O zaman bu 
kanuna büyük bir yenilik diye bakıyorlardı. 
Çünkü, daha evvel Cumhuriyet Halk Partisi za
manında çıkarılan kanunlar da baskı yapmak
taydı. Fakat sonraları bu yeni kanunun da bâ
zı maddeleri ihtiyaca vefa etmedi. Kanun anti
demokratik olduğu için değil, devre uymayor 
şeklindeki mütalâalarla karşılaştı. îlim komis
yonunda da bu mevzu görüşüldü. Paşamın ifa
de ettikleri hususlar, hakikaten en önemli kı
sımlardır. Meselâ sahiplerin sorumlu tutulması 
meselesi... Hakikaten, bakıyorsunuz bir muhar
rir bir şey yazıyor; mesul müdür bunu yayınlı
yor. O gazetenin sahibi Avrupa'dadır. Buna rağ
men bu mesul tutuluyor. Biz burada bunu kal
dırdık. Eğer sahibi zorlamışsa yazıyı yazan, yok 
sahibi zorlamamışsa, gazeteci hakkında o yazı
dan dolayı maddi ve mânevi tazminat dâvası 
açılır. 

Bu hususta, Borçlar Kanunu hükümleri de 
açıktır. 

Şimdi, sahibolarak tazminat verirsiniz, fa
kat hapse girmezsiniz. Maddi ve mânevi tazmi
nat dâvasında, suç işliyen muharrirdir. Fakat, 
böyle bir durumu mesul müdür biliyorsa her 
ikisi de mesuldür. Aksi halde suç işlemiş olan 
sadece muharrirdir. 

Bir nokta daha var: Eskiye nazaran bu ka
nun, tahkikat ve hattâ itirazda başta mahkeme 
söz konusu olmak şartiyle, daha demokratik 
oldu. Hakikaten, bir memur olan savcı tarafın
dan değil, müstakil bir mahkeme karariyle vâki 
olacaktır. Sual ve cevap hususunda da kararı 
hâkim vereceğine göre şimdiye kadar tahaddüs 
eden birçok, hattâ komik hâdiseler artık zuhur 
etmiyecektir. 

Diğer taraftan mesul müdüre de bir hak ve
rilmiştir. Hâkimin kararını yerinde bulmazsa 
24 saat içinde bu karar yerinde değildir, diye 
Sulh Ceza Mahkemesine başvurabilecektir. 

Bir de Sayın Paşamızın buyurduğu gibi, zor-
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lama meselesi de hakikaten mühimdir. Eğer bir 
yazı için sahibi tarafından yazara bir zorlama 
olmuşsa, ispatı halinde, mesuliyet onu zorlaya
na aidolacaktır. 

Şu tasarı hakikaten bitaraf ve namuslu ba
sın temsilcileri tarafından hazırlanmıştır. Mü
saade ederseniz maddelere geçelim, maddeler 
üzerinde daha teferruatlı malûmat vermek 
mümkün olacaktır. Ben ve Kemal Reisoğlu ar
kadaşımız maddelerde daha etraflı izahat tak
dim edebiliriz. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, Sayın 
generalimiz gayet güzel bir etüt hazırlamışlar.. 
Birçok hususlardı bize izah etmiş oldukları için 
kendilerine teşekkür ederim. Yalnız bir hususu 
sormak istiyorum. Okudukları bâzı maddeler eli
mizdeki tasarıda yoktur. Bunun sebebi nedir? 

MADANOĞLU CEMAL — Eski Komite za
manında böyle bir kanun gelmişti. Güvendiğini 
bir arkadaşa tetkik ettirdim. Bu mevzuda olan 
de budur. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Teşekkür ederim. 
Yalnız, acaba Ahmet Bey sizin okuduğunuz kısım
ları niçin tasarıya koymamışlardır, izalh ederlerse 
çok daha iyi olur. 

YIYDIZ AHMET — Sırası geldiği yerlerde 
izah ederiz. 

CEZA ÎŞLERÎ UMUM MÜDÜR MUAVİNİ 
KEMAL RElSOĞLU —(Efendim, müsaade eder-
seneniz bir iki noktayı izah edeyim: Hakikaten 
8 . 6 . 1956 tarihinde, 6733i sayılı Kanunla, Basın 
Kanununun değiştirilen 7, 25, 29 ve 39 ncu mad
deleri bu tasarıda yer almamıştır. Bu tasarıda, 
6738 sayılı Kanunla değiştirilen; 4, 5, 8, 13, 16, 
17, 19, 30, 32 ve 34 ncü maddeler söz konusu 'bu
lunmaktadır. 

7, 25, 29 ve 39 ncu ve 6733 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş olan dört madde, antidemokratik 
ve hürriyeti tahdidedici olduğundan bir heyet ta
rafından ayıklanmış bulunuyor. Adalet Bakan
lığınca, antidemokratik mevzuatı ayıklamakla 
görevli olan ve içinde yarıgıtaydan da arkadaş
ların bulunduğu bir heyette bu maddelerin değiş
tirilmesine lüzum görülmedi. Çünkü 6733 sayılı 
Kanunu ilgilendiren sadece bu 4 maddede mat
buat hürriyetini tahdidedici hiçbir ciheti yoktu. 
Zaten muhterem paşamızın ifadeleri de bunu 
teyideder. Bu itibarla bu*noktaya temas edilme
miştir. 
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Efendim, 5680 sayılı Kanunun değiştirilmiş • 

olan 9 ncu maddesi, beyanname vermeye dairdir. I 
Bir mevkute çıkaracak olan kimse, bir beyanna
me tanzim edecek ve bunu mahallî mülkiye âmir- I 
ligine verecektir. Vermediği takdirde bunun mü
eyyidesi 21 nci maddede gösterilmiştir. I 

9 ncu maddedeki yenilik şudur: Tatbikat gös- I 
termiştir ki, mahalli mülkiye âmiri, bu beyanna- I 
meyi türlü sebeplerden dolayı kabul etmiyor.. I 
Bu mevkuteyi çıkaracak olan kimsenin de zorla 
beyanname vermek şeklinde bir mecburiyeti yok
tur. Yapılan değişikliğe göre mevkute sahibi bu 
beyannameyi artık mülkiye âmirine değil, mül
kiye amirliğine verecektir. Bu • itibarla mev
kute sahibi beyannameyi evrak kalemine de vere
bilecektir. Doğrudan doğruya mülkiye âmirine 
tevdi mecburiyeti ortadan kalkıyor, icabında, bu 
suiistimaller nazarı itibara alınarak, noterleri 
tavzif etmek suretiyle, mülkiye âmirine başvur
mak var. Bu, mevkuteyi çıkaran için bir kolay
lıktır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun tümünü oku
muş bulunuyoruz. 

Suphi Bey arkadaşımızın iki teklifi var. Birin
cisinde diyor ki, eski kanunu da okuyalım. 2 nci 
olarak da kanunda geçen terimlerin, zikredilen 
bâzı Türkçe kelimelerin eski kelimelere benzer bir 
hüviyet alması gerekiyor. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Suphi Beye .ce
vap vereceğim; Ikendileri şöyle böyle olsun di
yorlar. Fakat buluların türkçelerini kaldırmak 
yeni baştan aynı şekle -götürmek zor toir iştir. 
Biz daha ziyade sadeleştirmek istiyoruz, esa
sen, zannediyorum ki, arikadaşlar da hazırlar
ken ımümîkün olduğu kadar Türkçe tâbirler kul
lanmak: istemişlerdir. Fakat eski kanun 'met
ninde olanların kullanılmasından da sarfı nazar 
edememişlerdir. Bu balkımadan tezat oradain gel
miştir. Ben fazla değiştirilmemesi kanaatin
deyim. 

CEZA İŞLERİ UMUM MÜDÜR MUAVİNİ 
KEMAL BEY — Hukuk dilimizde halen bir 
karışıklık olduğu şüphesiz. Fakat bu o tasarı 

ı bilhassa son Anayasa tasarısından da istifade 
edilerek hazırlanmıştır. Burada geçen hukuki 

9 I 
tâbirleri ona uydurmak yoluna gidildi ve ek
seri yeni çıkan kanunlarımızda da buradaki 
tâbirler kullanılmaktadır. Yani mümkün oldu
ğu ıderecede haloın dilimizde karşılığı bulunan I 
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hukuku tâbirler tercih edilmiştir. Buna muka
bil kullanılmakta olan Arapça tâbirlerin de di
ğer kanunlarla olan irtibatı (bakımından muha
fazası uygun görülmüştür. 

YILDIZ AHMET — Arkadaşımız gayet gü
zel izah ettiler. Aynı endişe basın seminerinde 
de mevzuubahiıs edildi ve yeni Türkçe tâbir
lere gidelim dendi. Orada hukulkcu arkadaşlar 
da vardı, (mümkün olanları aldık. Yerlerine 
koınaea)k Türikçeleri olmayanları da ayneo mu
hafaza ettik. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bu kanun 
teklifi üzerinde acaba gazete sahiplerinin de 'dü
şünceleri alınmış mıdır? Muharrirlerin ızdırap-
ları sorulmuş mudur? 

YILDIZ AHMET — Basın tasarılarının gö
rüşüldüğü toplantıya 50 - 60 gazeteci gelmiştir. 
Gazete saihipleri de vardı, bâzı gazeteciler de, 
gazete sahiplerinin fikirlerini söylediler. Pat
ronlar da ayni fikirdedirler. 

YURDAKULER MUZAFFER — Ben Fikret 
Oıtyam ile görüştüm. Gazete sahipleri bugün 
bâzı yazıların yayunlanımasma müsaade edilme
diğinden şikâyet ettiler. 

. YILDIZ AHMET — Efendim, bu konuda 
başka bir kanun tasarısı ıgetiriktuştir. Ayrıca 
arz edeceğiz. («Gene teferruata geçiyoruz» ıses-
leri) 

BAŞKAN — Kanunun tümünü okuduk. Mad
delere .geçilmesini.... 

KARAMAN SUPHİ — Bâzı Türkçe tâbir
ler geçiyor, yanında da koyu arapça tâbirler 
var demiştim. 

BAŞKAN — Suphi Beyin sualinin ikinci 
vecibesi, Türkçe tâbirler meselesi idi. Hukuk
çu! aıkadaş/Jmız da izah ettiler; zanoederim 
hepiniz tatmin edildiniz. 

Şimdi; evvelce yazılmış madde ile sonra
dan hazırlanmış maddeyi 'birlikte 'okuyalım. Bu
nu reyinize arz etmek isterim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Bu şekil zama

nı, uzatır. Bunu istiyen arkadaşlar varsa esas 
kanun getirilsin, yanlarında olsun; yenisi 
cfeuı ııırken eskisini de tetkik ederler, zaman 
kaybı da olmaz. 

AKSOYOĞLU REFET — Bu kanundan he
pimize birer tane verilseydi mesele yoktu. Ve
rilmemiştir. 
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ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Daha ev- ı 

vel arkadaşlara verildiğine göre okunması lâ
zımdı. 

. KARAMAN SUPHÎ — Ben de a r k a d a n ı m 
kanaat in'deyim. Evvelden okunması lâzımda. 

MADAN'OĞLU CEMAL — Müsaade ederse
niz i'ıvi teklifin •ortalamasını da bendeniz arz 
edeyim. Madde okunduğu zaman icabeder-
so Luku'kçu arkadaşımız ne olduğu hakkında 
izahat versinler. 

CEZA İŞLERİ UMUM MÜDÜR MUAVİNİ 
KEMAL REİSOÛLU — E s k i maddeler vardır, 
emir buyurursanız okuyabiliriz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşların konuş
malarından ur. nokta Ibelirdi. , Bunlardan birisi 
esk.sinin yenisi ile birlikje okunması, ikincisi; 
yalnız yenisin ga oku neması, üçüncülü de eski 
ile yenisi arasındaki farkın lüzum görüldüğü | 
ta'kdirde Kemal Bey arkadaşımız 'tarafından j 
izah edilmesi. Zaman tasarrufu bakıımınidan 
üçüncü teklifi reylerinize arz ediyorum. Bu | 
teklif, es'icisi ile yeni teklif arasında fark hu- ! 
şule, geldiği takdirde ve lüzum görülürse Ke
mal Bey tarafından izahat verilmesi halkkıuda
dır. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- , 
mistir. 

Kamınım tümü üzerindeki 'konuşmalar bit
miştir. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- ' 
bul edilmiştir. 

Yıldız Ahmet'in Basın Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun ' 
9 ncu maddesi ile 6733 sayılı Kanunla değiştiri
len 4, 5, 8, 9, 13, 16, 17, 19,y30, 32, 34 ve 35 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ ü-
MUM MÜDÜR MUAVİNİ KEMAL REİSOGLU , 
— Burada bir yazı hatası var. 5680 sayılı Basın 
Kanunundaki değişiklikte 9 ve 35 nci madde ol- , 
ması lâzım. 6733 sayılı Kanunla yapılan tadilde 
4, 8, 13. 17, 19, 32 ve 34 ncii maddeler aşağdıaki | 
şekilde değiştirilmiştir, denecekti. 

BAŞKAN — Bii'inri madde üzerinde söz isti- j 
yen var mı? Yok. Reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde.4. — Her basılmış eserde o eserin ya
yın yeri, yılı ve tabım, varsa naşirin, adları ve iş 
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yerleri gösterilir. İlân, tarife sirküler ve emsali 
hakkında bu hüküm uygulanmaz. Mevkutelerde 
ayrıca basıldığı tarih ile sahibinin ve yazı işle
rini fiilen idare eden sorumlu müdürün ve bun
lar mütaaddit ise idare ettikleri kısım ile birlikte 
her birinin adları gösterilir. 

KARAMAN SUPHİ — Yalnız farkı öğren
mek istiyorum. 

KEMAL REİSOGLU — Yazılışta ufak bir 
hata vardır. «Bu hüküm uygulanmaz» dan sonra 
«mevkute» ile başbyan Cümlenin ikinci fıkra ol
ması icabediyor. Çünkü 20 nci maddede birinci 
maddenin birinci ve ikinci fıkralarından bahis 
var. Bu itibarla «mevkutelerden» diye başlıyan 
cümle ikinci fıkra olacaktır. 

Buradaki farka gelince; «ve bunlar mütaaddit 
ise idare ettikleri kısım iie birlikte herbirinin ad
ları» kısmı ilâve edilmiştir. Bu suretle bir mev
kutenin: mütaaddit müdürünün olması imkânı 
nıeyana geliyor. Bu mühim bir husustur. Bina
enaleyh zamanımızın icaplarına göre muazzam 
bir gazetenin sayfalarının, bahislerinin ayrı ayrı 
sorumlu müdürle idare etmek imkânı hâsıl ol
makla bir tek mesul müdürü bütün işlerden 
mesul olması durumuna nihayet veriliyor. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum: ' 
Madde 5. — Her mevkutenin yazı işlerini fii

len idare eden sorumlu müdürü bulunur. 
Yayının muhtelif kısımlaımı idare için ayrı 

sorumlu müdürler bulundurulabilir. Bu takdirde 
her sorumlu müdür kendi idare ettiği kısımdan 
sorumlu olur. 

Sorumlu müdür aşağıdaki şartları haiz ol
malıdır : 

1. Türk Vatandaşı ve lise tahsili görmüş ol
mak veya bu derecede tahsili bulunduğu resmen 
tevsik edilmiş olmak, 

2. 21 yaşını bitirmiş bulunmak, 
3. Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve de

vamlı oturmak, 
4. Devlet memuru, asker veya ordu mensubu 

bulunmamak (Meslekî ve ilmî mevkuteler için bu 
şart aranmaz.) 

5. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı 
olmamak, 



$ & t _ • • • • • . - • • • - • . - • • : . . • • • • . . 

İB : 42 29.11 
6. Ağır hapis, 5 yıldan fazla hapis cezaların

dan biri ile veya yayın tehdidi ile para ve men
faat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, 
inancı kötüye kullanmak, yalancı tanıklık ve ya
lan yere andiçmek, iftira, suç tasnii ve resmî mer
cileri iğfal, müstehcen ve}ra hayasızca yayın, 
fııhşiyata tahrik, hileli iflâs suplarından biri ile 
hükümlü olmamak, 

7. Geçici olarak kamu hizmetlerinden yasak
lılık, genel emniyet gözetimi altında bulundurul
mak veya sürgün cezasına hükümlülük hallerinde 
bu ceza veya tedbirlerinfaz edilmiş olmak. 

ERSÜ VEHBİ — Bu maddenin altıncı fık
rasında «Ağır hapisten sonra beş yıldan faz
la ağır hapis cezalarından birisi ile •» 
diye bir 'tâbir vardır. Burada bir suçtan do
layı 'beş yıldan fazla hapis cezası ile cezalan
dırılmış olması hedef tutulmaktadır. Bu (beş 
yıldan fazla) tâbiri, bir suç için olmasa 
gerektir. Çünkü aldığı cezaların toplamının 
beş yılı aşmış olması lâzımdır. Yani iki sene 
mahkûm olmuş arkasından o sene daha mah
kûm olmuş. Bu adam gene hu işi yapabilir. 
Fakat kanaatimce böyle olma/ması lâzımdır. 
Suçlarının toplamı 5 yıl olduğu takdirde, ibu 
işi yapmaması lâzımgelir. Bunu teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Kemal Hey, arkadaşımızın ar
zusunu dinlediniz. Mükerrer olarak toplamı 0 
yıl olacak malh'kûmiyetler, diyor. 

ADALET BAKANLİĞİ CEZA İŞLERİ 
UMUM MÜDÜR MUAVÎNÎ KEMAL REİSOC-
LU — Halen nıer'i olan (kanunda ağır ıha pis 
ve taksirli suçlardan birisi ile G_.ayda/n fazla 
mahkûm olması bahis mevzuu 'bulunuyor. Bil
hassa İlim Heyeti bu maddede bir yıl hapse 
mahkûmiyet kaydını 'koymuştur. 

Fakat bu cezayı, basın formunda gazete
ciler tehlikeli buldular. Bir yıla mahkûm ol
muş gazeteciler çoktur; O zaman hiç 'kimsenin 
mesul müdür olmaması icabeder. 

LRSÜ VEHBİ — Demin aldığınız karar 5(580 
numaralı Kanunla ilgilidir. Arkadaşımız tara
fından izah edilecek, bu kanunu buraya getir
telim. 

BAŞKAN — Getirilsin ofe/ıdim. 
ERSU VEHBİ — Aradan geçecek zaman 

içinde bir iki sual sorayım. Bu fıkranın ba
şındaki ağır hapis hangi günden başlıyor? 
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ADLİYE VEKÂLETİ CEZA İŞLERİ UMUM 

MÜDÜR MUAVİNİ KEMAL REİSOĞLU — 
Türk Ceza Kanununa göre. 

ERSÜ VEHBİ — Ağır hapis cezalarından 
biriyle mahkûm olursa bu^-asfı haiz olmıya-
eak. 

Sonra; 7 nci fıkrasında «Muvakkaten âm
me hizmetlerinden memnuiyet, umumi emni
yet nezareti altında bulundurulmak, veya sür
gün cezasına mahkûmiyet hallerinde bu ceza 
veya tedbirler infaz edilmiş>olmak» diyor. Bu
nu tahdidin dışında bırakmamız iea'beder. Çün
kü bu gibi suçların 'muhakkak suretle cezaları 
var. Burada âmme haklarından ınıuvaklkaten 
menedilmiş (hali var. Yazı işlerinde bunların 
bulunmaması lâzımgelir. Binaenaleyh bu gibi 
hallerin dahi bir tahdit teşkil etmesi icabeder. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
YILDIZ AHMET — Şimdi bunun nıaksad-

şııdur; Lir kimse cezalandırıldıktan sonra ce
zasını çekmiş ise, ağır hapis .cezası almamışsa, 
bu 'takdirde kurtarıyor. Ahlâki durumunu be
lirten maddeler, onun da cezalarının .yekûnu 
buraya girmiş olur. 

Hafif bir suç işlemiş ise, bu .takdirde in
fazı olup biteeektir. Bu maddeye girdiği tak
dirde, tahdit konmamasını istiyecek. 

ERSü VEHBİ — Burada, bu gibi surlar 
infaz edildikten sonra bunun mesuliyeti kal'kı-
yor. 

Benim söylemetk istediğim, sürgün ve mu
vakkaten kamu hizmetinden yasaklılara ıbu hiz
metin kapısı kapanmamıştır. Se'kiz sene falan 
yav{) sürgün edilmiş. Bunlar hitanı (bulduğu 
zaman gene mesul müdür olabilecektir 'bir in
san. Bu fıkranın ruhu burada. Yoksa falan 
suç isnadiyle mahkemeye sevk edilmiş, sonun
da beraet etmiş, bu zaten «mani hal değildir. 

CEZA İŞLERİ UMUM MÜDÜR MUAVİNİ 
KEMAL RLİSOflLU - - Yedinci fıkraya mevzu 
olan tedbir ve cezalar müstakil olarak hükme
dilmez. Bunlar esas cezaya müteferrik olarak 
verilir. Muvakkaten âmme hizmetlerinden mem
nuiyet, umumi emniyet nezareti altında bulun
durulmak gibi cezalar diğer cezalarla birlikte 
veriliyor. Binaenaleyh 7 nci fıkradaki maksat 
şudur; Mevkutenin yazı işleri müdürü duru
munda olan şahıs G nci bende giren suçlardan 
birisini işlemiş ve mahkûm olmuşsa bunun me
sul "müdürlükte tutulmasına imkân yoktur. Baş-
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ka bir suç işlemiş ve bu suçu da beşinci mad
demin 6 ncı bendine girmiyorsada muvakkaten 
âmme cezasından men 'hakkında kendisine ceza 
verilmiştir. Esasen vazıı kanun olara'k düşü
nülecek nokJtanm ağırlığını da burası teşkil et
mektedir. Basın haysiyet ve şerefi ile kabili 
telif olmıyan suçlar ile mesul müdürlerin suç
ları teker teker açıklanmış, ağır ihapis cezası 
alan bir kimsenin dahi mesul müdür olması ön
lenmiştir. 

Şimdi 6 ve 7 nci fıkralara göre, mesul mü
dür ceza almış olsa bile, mesul müdür olabili
yor. 7 nci bende göre (Ahnan cezayı çekmiş 
olmak, muvakkaten âmme hizmetinden memnu-
iyet müddetini geçmiş olmak lâzımdır) deniliyor. 
Bu şekilde olursa.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, görülüyor ki, mad
deyi tümü ile görüştüğümüz zaman iş karışıyor. 
Muzaffer Yurdakuler arkadaşımızın teklifine av
det etmek suretiyle her fıkrayı ayrı ayrı müta
lâa etmek, sözleri kıymetlendirmek daha .fayda
lı olacaktır. Bu bakımdan, maddenin fıkra fıkra 
görüşülmesini teklif ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bir az ev
vel Kemal Bey, 4 neü madde ile Matbuat Ka
nununa bir yeniliğin getirilmiş olduğunu, her 
kısım için ayrı mesul müdür tâyin edilmesinin 
konulduğunu söyledi. Beşinci maddede bunun 
ihtiyari olduğu görülüyor. 

Eğer her mevkute ayrı ayrı bahisler için bi
rer mesul müdür isteniyorsa bunun ihtiyarilik-
ten çıkarılması icabeder. Yok zaruret, değilse 
hiçbir gazete sahibi ayrı ayrı müdürlere vazife 
vererek bütçesine yeni yükler yüklemek istemi-
yecektir. Bu bakımdan bunu mecburi bir şekle 
sokmak lâzımdır. Veyahut da bilmiyorum nasıl 
halledilir? 

YILDIZ AHMET — Bir hususu arz edeyim: 
Esasında kanun mesul müdürler bulunmasını is
temiyor. Basın, gazete, dergi için ise mecburen 
bölge bölge ise her birine ayrı ayrı mesul müdü
rü kendisi bulundurur. Fakat eski kanunda ona 
bakılmazdı, toptan mesul olurlardı. Bunlar da 
biklirilsin deniyor. 

YURDAKULER MUZAFFER — EtVndim, 
birinci fıkrasında «Türk vatandaşı ve lise tah
sili görmüş olmak veya bu derecede tahsili bu
lunduğu resmen tevsik edilmiş olmak» diye bir 

.1960 0 : 1 ^ 
kayıt vardır. Türk efkârı umumiyesine hitap 
eden mevkute sahiplerinin ilmî ve ahlâki durum
ları üzerinde durulması lâzımgelmez mi? 

Sonra bir de yaş haddi vardır. Kanaatimce 
yaşının da daha yüksek olması lâzımdır. Hulâ
sa olarak şunu arz edeyim ki; mesul müdürlerin 
lise tahsili gayrikâfi olduğu gibi 21 yaş ölçüsü 
de gayrikâfidir. Bir sayfalık risalelerde büyük 
mahzur teşkil etmez. Ancak, büyükler için bu 
mahzunudur. 

YILDIZ AHMET — Basın seminerinde lise 
tahsilinden daha aşağı olmasını teklif edenler 
bulundu. Yalnız beş seneden beri bu devam edi
yor. Eskiden konmuş, misal olarak iki kişi say
dılar. Bunlar lise mezunu olmadıkları için Yazı 
İşleri Müdürlüğü yapamıyor. Bir madde koya
lım, müktesep hak tanınsın. Ancak, halen bir 
iki kişi var. Buna zaruret yoktur. Esasen ek
seriyet de, mesul müdürün lise mezunu olması
nı kabul etti. .4 

Biliyorsunuz, ilk defa kanun çıktığı zaman. 
lise tahsili .aranmasına isyan etmişlerdi. Bugün 
aksini mütalâa ettiler. 

Şu da bir hakikattir ki, Anadolu'nun her vi
lâyetinde bir lise mezunu bulunabilir. Bunlar, 
mesul müdürlükler için bir lise mezunu genç 
bulabilirler. Büyük ekseriyet, lise mezunu olma
sı keyfiyetini kabul ettiler. 

Hattâ İlim Heyeti mesul müdürlerin üniver
site mezunu olmasını teklif ettiler. Bu çok ağır
dır. Mesul müdüıler bir muhabir değildir, mu
harrir değildir, bunlar idarecidirler, lise mezu
nu olmaları kifayet eder. 

YURDAKULER }ıUZAFFER — Bu da
ha mühimdir. Bu yazıları okuyup tetkik ede
cek, ilim bakımından, ahlâk bakımından bir
çok bakımlardan bunları gazeteye koyalım 
mı koymıyalım diye tetkik edecek. Halbuki bi
lirsiniz; küçük yaşta olan insan tecrübesiz
dir. Bu tecrübesizlikle ilmî değeri olmıyan bir 
yazıyı, gayriahlâki bir yazıyı gazeteye koya
bilir. O halde muayyen bir traj meselesi orta
ya çıkıyor. Şunun üstünde trajı olan gazete
ler için mesul müdür adedi şudur, şu kadar 
trajı olan gazete için mesul müdür adedi şu
dur. diğerleri şu olur denebilir. 

YILDIZ AHMET — Deniyor ki; mesul 
müdürler, esas itibariyle gazete saöıîbinin en 
çok üzerinde durduğu bir adamdır. Gazetesi 
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buyurduğunuz şekilde olursa zaten gazete me
sul oluyor. Çünkü maddi, mânevi tazminat 
dâvası o gazete sahibine karşı da açılabiliyor. 
O en iyi adamı seçiyor ekseriya. Kırk sene
lik muharrirdir, lise mezunudur. 

Traj meselesi üzerinde de duruldu. Traj 
denince aksi de vâridoluyor. öyle gazeteler 
vardır ki. seviye itibariyle büyük gazeteler
dim daha çok sayıda çıkmaktadır. Hürriyet 
gazetesini misal olarak gösterebiliriz-^Umumi 
kanaat 'bu noktadadır. Lise tahsilinin yuka
rısı antidemokratik olarak sayılmaktadır. 

ÇELEBİ EMAXULLAH — Benim söy
lemek istediklerimi Ahmet Yıldız arkadaşı
mız söyledikleri için söylemiyecektim. Tekra
rında fayda gördüğüm için arz ediyorum. Ga
zete sahibi lise mezunu değilse bu vazifenin 
başına geçemiyeeek demektir. Lise mezununun 
üstünde bir müdür kabul edersek Anadolu'da 
hiçbir gazete çıkmaz. 

TUXÇKAXAT HAYDAR — Lise mezu
nu mesul müdür buulndurma mecburiyetinin 
kaldırılmasına taraftarım. Gazetecilerde mes
lekten yetişen amatörler vardır; bunlar sene
lerce meslekin içinde yoğrulmuşlardır. İşte 
misali. Cevat Fehmi Başku't. 

Bir kanun ile, bu gibi tahditler konmuş. 
Crazete sahipleri esasen iyi eleman kullanmak 
ister. Meslekten yetişmiş gazetecilere, yıllar
ca kendisini bu meslekte yetiştirmiş olan ga
zetecilere vazife tevcih edebilmelidir. Onun için 
bu tahdidin kaldırılmasını arz ve teklif ediyo
rum. 

KARAMAX SUPHİ — Efendim. Ağrı'dan 
bir gazete geliyor, bana. Bu gazetenin sahibi 
de, başyazarı da, mesul müdürü de bir kişidir 
ve ancak ortaokul mezunudur. Yıllardan beri 
gazetecilik yapıyor. Büyük gazetelerin başya
zılarından daha iyi başyazılar yazdığını söy
leyebilirim. 

Bu fıkrada (resmen tevsik etmek) tâbiri 
var. Bunun izahını rica edeceğim. Bana kalır
sa lise mezunu veya muadili demek lâzım. 

CEZA İSLERİ UMUM MÜDÜR MUA-
VİXİ KEMAL REİSOĞLU — Deniyor ki, «Bu 
derecede tahsili bulunduğu resmen tevsik 
edilmiş olmak»' 

Malûmdur ki; liseler var, bir de lise mua
dili mektepler var. Bir de bunlar dışında; ya-
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bancı memleketlerde lise ismi olmayıp da baş
ka ismi olan bir mektep için, bunların da lise 
muadili mektepler olduğuna dair Maarif Ve
kâletinin tasdiki var. Bunlar da buna giri
yor. 

KARAMAN SUPHİ — Lise muadili tâbi
rini koymak gerekir. 

KEMAL REİSOĞLU — Bu madde hakkın
da biraz konuşayım : Hakikaten basın for
munda üzerinde en fazla durulan bir madde 
olmuştur bu madde. Bütün gazeteciler bunun 
üzerinde saatlerce durdular. İlim heyetinin ha
zırladığı rapor burada; onda yüksek tahsil 
denmiş ve yaş olarak da 25 konmuştu. Fakat 
Adalet Bakanlığında toplanan ilim hevetinde 
'bunun hakkında izahat verdiler, dediler ki: 
«Lise tahsili gayrikâfidir, metinde Yazı İşleri 
Müdürünün lise tahsilli olması hakkında bir 
kayıt vardır. Kanun bütün ihtiyaca cevap ve
receği için hiç kimse üzerinde haksızlık yarat-
mıyacak, lise tahsili durumunu muhafaza ede
cek»1 Yalnız iki üç tanesi, l'ise tahsilinin üstün
de yüksek tahsil olması üzerinde durdular. 

Yaş 'meselesinde de izahatta bulundular. 
Hattâ bir ara Bülent Eccvit arkadaşımız gaze
tenin Yazı İşleri Müdürlüğünü yaparı arka
daşlardan memnun olduklarını, hepsinin genç
lerden 'teşekkül ettiğini ve iyi netice verdikle
rini söylediler, kendilerinin çalışmış olduğu 
Ulus Gazetesini misal gösterdiler, 21 yaşında 
gençlerin bulunması ise çok da!ha iyi olacaktır 
dediler. 

TUXÇKAXAT HAYDAR — Bu tahdidin 
kaldırılmasına bendeniz taraftarım. Bu husus
ta sizlere Edison'u misal gösterebilirim. Edi
son'un yüksek tahsili bile yoktur. Bu mektep 
görmemiştir, fakat en büyük mucittir, bili
yorsunuz. Bu bakımdan bunun fuzuli olduğun* 
kaaniim. 

MADANOOLU CEMAL — Biraz evvel an
lattım. Necip Fazıl bir hamalı yazı işleri mü
dürü göstermiş, bu anlaşıldı. Lise mezunu ol
ması şarttır. Yalnız, arkadaşların dediği g:bi, 
vilâyetlerde çıkan bir yapraklı gazeteler var
dır. Bunların mesul müdürlerinin ortaokul me
zunu olması da 'düşünülebilir. Bunun dışında 
lise mezunu olmasını gazeteciler de istemişler
dir. • 
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KEMAL REİSOĞLU — Mer'i 'karnın Anado

lu gazetelerini hiç- tefrik etmemiştir. Gazete 
mesul müdürünün lise mezunu olmasını şart 
koşmuştur. Kanun beş senedir mer'i olduğu
na göre hâlen mesul müdürlerin lise mezunu ol
ması iktiza eder. Şu vaziyete göre, biraz ev
vel 'bahsedilmiş olduğu gi'bi yetmiş taşra gaze
tecilerinden meselâ, Ağrı'da çıkan gazete me
sul müdürünün de lise mezunu olması lâzımge-
lir. 

Basın mensuplarının arzuları ileriki madde-
ie.de görülecektir. Muhabirlerin, nıuharrir-
lın,u b!:- tahsil mecburiyeti yoktur. Bu meslek 
b,r yetişme ve kabiliyet meselesi olarak ikabııl ' 
cdiimijir. Binaenaleyh her hangi bir kimse
nin kendi kendini yetiştirip iyi muhabir olma
sı mümkün görüldüğü için hüküm oradan kal
dırılmıştır. Ama mesul müdürlük bundan çok 
farklıdır. Bunun için bir tahsil mecburiyeti 
koymak lâzımdır. 

YFRDAKULER MUZAFFER — Bu durum 
tetkik edilirken Avrupa gazetelerinin mesul mü
dürleri dikkate alındı mı? 

•Sonra, bu kanun yainız bu sene için mi çı
karılıyor? Daimî değil mi? 

YILDIZ AİIM.ET — Tabiî kanun umumidir. 
Kanunlar, bilirsiniz, ihtiyaçlara cevap verdik
leri müddetçe yürürlükte kalırlar. Bu vasfı 
ortadan kalktı mı yenisi çıkar. 

Avrupa'da mecburiyet yoktur. Zaten ora
da öyie adam da yoktur. Bize gelince; böyle 
zo.'iauauş Hükümet, yerleşmiş lise mezunu. 
Haydar Beyin 'buyurduğu husus doğrudur. 
L se mezunları bu işi yapabilir dediler, hattâ 
lise 'mezunu oimıyanlardan ıbir ilci kişiyi de 
misal gösterdiler. Bunlardan Cevat Fehmi Bas
kın t ve d.ğer birisi daha vardı. Muhabirlik, 
başmuhabirlik ve mehili müdürlük yapacak olau 
'.kimselerin -genç olmalarını savundular, yaş
lıların bu işi yapamıyacağ nı ileri sürdüler. 
^ünkiî gece gündüz çalışması lâzımdır dedi
ler. 

ERSü VEHBÎ — Arkadaşlarımın benim söy
lediğim hususlara temas etmelerine rağmen 
bendeniz de aynı şeyi tekrar edeceğim. Bir 
iki büyük şehir hariç, diğerlerinde yüksek tah
sil mecburiyeti aramak doğru değildir. 

Traj meselesi de tefrika yaratacaktır. Pa-
şauun da buyurduğu gibi, bir. g&sotooi beaa bü-
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tün iblisliğimi yap-acağım, diyebilir. Büyük 
gazeteler için lise mezunu olması şarttır. Bir 
revizyon yapılması lâzımdır. Bugün liseye ka
dar köydük, 'beş on sene sonra yüksek okul 
mezunu olma şartı getirilebilir, ,'bu yola gidi
lebilir. 

KÜYTAK FİKRET — İki üç istisna bulu
nabilir, ama, bunları nazarı dikkate almamak 
lâzımdır. Doğuda hakikaten bir şahıs kendi 
kendisini yetiştirmiş bulunabilir. Fakat realite 
şudur : Mesul müdürlük çok mühimdir. Çıka
cak yazıların kanıma uygun olup olmamasını 
ayırmak mühimdir. Bunu her kişi yapamaz. 
Onun için, mesul müdürün hiç. olmazsa bir li
se mezunu bulunması şarttır. 

MÂDANOÜLU CEMAL — Siird'de vazife 
yaparken, tümenin bir ihtiyacı için mahallî 
gazetede ilân yapmak icabetti. Fasulye alacak
tık, gazetenin yazı işleri müdürü, ilân sayfa
sını baştan başa bizim ilânla doldurmuş, i n 
iri yazdırmış. Tabiî ne kadar büyük yazarsa 
gazetede o kadar yer kaphyacak ve buna gö
re para alacak. Gazeteci o zamanın iktidar par
tisine, yani I). P. ye mensuptu. Bir mesele 
çıkarmamak için, 'muhasebe ile olan ihtilâfla
rını halletmek mecburiyetinde kaldım. 

Lise mezunu olması şarttır. Halen lise me
zunu oimıyanlardan, mesul 'müdürler varsa, 
bunların mesul müdürlüğe devamlarında bir beis 
yoktur. Bu suretle taşra gazetelerinin birer sa
lı i fe ile, ilândan para kazanıp keyif, çatmalarına 
mâni oluruz. 

ERSÜ VEHBİ — Bilâkis meydan veriliyor. 
ADLİYE VEKÂLETİ CEZA İŞLERİ 

UMUM MÜDÜR MUAVİNİ KEMAL REÎSOC-
Lü — Bu beşinci maddenin tatbikatı beş seneyi 
doldurmuştur. Bu itibarla- Türkiye'de çıkan bü
tün gazetelerin mesul müdürlerinin lise mezunu 
olması şarttır. 
• MADANOĞLU CEMAL — Taşra için istisna 

koymıyacağız öyleyse? 
KEMAL REİSOĞLU — Hayır. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel

miştir. Kabul edenler.. Kabıü edilmiştir. 
Birinci fıkra için arkadaşlarımın bir teklifi 

var; lise veya muadili tahsili görmüş olmak ve
ya bu dereceden tahsili bulunduğu resmen tev
sik edilmek. Lise ve muadili ibaresini arkadaş
larımız uygun görüyorlar ini? Fıkra fıkra reyi
nize aı*z odolinı. 

http://ie.de
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ERSü VEHBİ — Efendim, teklifin aleyhin

de konuşacağım; tevsik kaydının aleyhinde ko
nuşacağım. Bu bir oyundur, muadili dedikten 
sonra tevsikine lüzum yoktur. Çünkü müdür de
nen insan lise muadili tahsil yaptığına dair vesi
ka vereceğinden bahsettiler. Belki iki kişi bir 
müşkülât karşısında kain- ve ilerde birisinin da
lavere yapması ieabederse, lise tahsili yapma
mış olmasına rağmen, ben falan yere devam et
tim, benim durumumu ehli vukufa tetkik ettirin 
diyebilir. Tabancı memleketlerde okuyanlar için 
de lise muadili kaydı konulmuştur ki, bu doğ
ru değildir, çünkü yabancı memleketlerdeki lise 
muadilini tevsik müessesesi bizde yoktur., 

KITTAK FİKRET — Ben Maarif Vekâle
tinde günlüm. Yabancı memleketlerde tahsil ya
panlar Millî Eğitim Bakanlığınca tetkik edili
yor, lise tahsiline muadilse bu tevsik ediliyor. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Dısarda okuyan
ların tahsil dereceleri Bakanlıkça tevsik edilir. 
Böylo muameleler çoktur. 

KEMAL REtSOOLU — Bizim burada res
men tevsik etmekten maksadımı:/,, dışa-rda her 
hangi bir okuldan mezun olan bir kimsenin. 
bizim memleketimize göre. hangi derecede ol
duğunun Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edil
mesi lâzımdır: maksadımız bunu temin etmek
tir. 

Eğer uy<rım görürseniz fıkra aynen kalsın. 
efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, reylerinize arz edi-
•yorum. Kain! edenler.. Kabul edilmiştir. 

İkinci bende geçiyoruz. 
«21 yaşını bitirmiş bu-lunrıak» 

MADANOfiLU CKMAL — Azdır. Askerliği
ni bitirsin. 

KUYTAK FİKRET — Çok .az. Şunu teklif 
ediyorum; 22 yaşını bitirmiş olmak ve askerlik 
hizmetini yapmış olmak. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Askerliğini de 
bitirmiş olmak keyfiyeti işi biraz karıştırıyor. 
Çünkü bir kısım mesul müdürler hem müdürlük 
yapıyor ve hem de Üniversiteye devam ediyor. 
Bunun için de tecil ettiriyor. 35 yaşma kadar 
devam ediyor bu tecil. Bunun için yaşı 'art ıra-
hm, bir diyeceğim yok, fakat askerliğini bitir
miş olmak .diye bir şey koymıyalım. 25 yaş 
kâfidir. . - v 

ERSÜ VEHBİ — Yapılan hesaba göre jan
darma ve bahriye sınıfı hariç lise mezunları 21 
yaşında askerliğini bitirmiş olacaktır. 21 yaş ni
dan daha yukarı bir tahdide tâbi tutmak hakika
ten aaıti demokratik olur. Haydar Tunçkanat ar
kadaşımız temas buyurdular, biz gençlerin kendi 
parası ile yüksek tahsile devam etmelerini istiyo
ruz. Yüksek tahsili olmıyanlar hem gazetelerde 
çalışıyorlar hem de tahsillerini ikmal ediyorlar. 
Binaenaleyh bir perde tutmak doğru birşey olmasa 
gerektir. 21 yaş ile 22 veya 25 yaş arasında ge
lişme bakımından büyük bir fark mütalâa etmem. 
Olduğu gibi kalmasını arz vo teklif ediyorum. 

YüRDAKULER MUZAFFER — Şöyle bir 
teklifim var: Askerliğini yapmış olma meselesin
den, üniversiteye devam edenler müstesna tutul
malıdır. 

KUYTAK FİKRET — Askerliğini yapmamış' 
olmanın mahzurları vardır. Askerliğini yapmamış 
olan mesul müdür, eğer hükümet erkânına dil uza
tacak tarzda yazılmış olan yazıları gazetede neş
rederse, hemen askerlik hizmeti tazyiki başlar. 
Askere alnıma korkusu ile yazı işleri müdürünün 
yelkenleri suya erer. 

Askerliğini tecil yolu ile yapmamış yazı işleri 
müdürleri olabilir. Bunlar 45 yaşına kadar da 
askerlik yapmamış bulunabilirler. Onun için, 
askerliğini yapmış olma mecburiyeti konulmalı
dır. Bu suretle siyasi baskı da önlenmiş olur. 

YILDIZ AHMET — İlk teklifimizde ben de 
25 yaşı koymuştum. Adalet Bakanlığındaki ilim 
heyeti 21 i koymuş. 

İkincisi; basın mensupları da 21 den yukarı
yı müdafaa etmek istemediler. Bütün gazeteler
den misaller verdiler, hepsinde yaş 21, 22 çıktı. 
Çünkü dediler; bu vazife genç işidir; çok çalışma 
istiyen, gece gündüz çalışma istiyen, enerji isti-
yen bir iştir; bunu dediler; ve bu yaş üzerinde 
bunun için ısrar ettiler. 

Askerlik işine gelince; bunu işin içine sokmı-
yalım. Bunun.askerlikle fazla ilişiği yoktur. Ben
ce bizim yaptığımız bir tahdidolıır. 

ÇELEBİ E]\IANULLAH — Kifayeti müza
kere teklif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

. Şimdi burada iki husus belirmektedir, birisi 
fıkranın olduğu gibi - kalması, diğeri de 21 de 
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B : 42 29,11 
bırakılması. Bunu reylerinize arz ediyorum. Ka- ı 
bul edenler... Etmiyenler... 21 de bırakılması ka
bul edilmiştir. 

üçüncü bendi okutuyorum : 
3. Türkiye'de iktmetgâh sahibi olmak ve 

devamlı oturmak, 
BAŞKAN — Bent hakkında söz isi iyen arka

daş ver mı? Kabul edenler... Etmyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

4. Devlet memuru, asker veya ordu mensubu I 
bulunmamak (meslekî ve ilmî mevkııtel>T için bu 
şart aranmaz.) 

IvRSÜ VEHBİ — Meslekî, günlük ve ilmî 
mevkutelerin izahını rica edeceğim. 

YILDIZ AHMET— Ordudaki piyade dergisi 
gibi, Tıp Dergisi gibi siyasi olnııyan dergiler... 

LR3Ü VEHBİ — Serbest, basında böyle der
giler var mı? 

KARAMAN SÜTLÜ — İlmî tâbiri bazan siya 
sete kaçabilir. 

VİLDIZ AHMET — İlmî ve mesleki dergi
ler vardır. 

YURDAKULBR MUZAFFHR . - ikamete 
sahi/bolması. tâbiri yanlışlıklara sebebolabilir. 
Türkiye'de devamlı oturması, bir ikamet ;\eri 
bulunması katidir. 

BAŞKAN — Devamlı oturması, kanunen 
ikamete sahibolması demek değildir. Buradaki 
kasıt kanuni İkametgâh gösterilmesidir. 

KEMAL REİSOĞLU — Etendim, bu tâbir 
diğer kanunlarda da. geçiyor. İkametinin bel
li olması, bir yerde oturması, arandığında 
bulunması için böyle denmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü bendi leylerinize ar/ 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADANOÜLi; CEMAL _~ Fikret Ekinei 
siyasi yazı yazıyor. 

ERSÜ VEHBİ — Yalnız yazının ilmî olma 
şartı değil, aynı zamanda, çıkan derginin de 
ilmî olması lâzım. 

BAŞKAN — 1 »eşinei bendi okuyoruz. 
5. — Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden ya

saklı olmak. 
BAŞKAN — Bu bendi kabul edenler... K;ı-

•bul edilmiştir. 
6. — Ağır hapis, 5 yıldan fazla hapis ce

zalarından biri ile ıveya yayın tehdidi ile para 
ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, do
landırıcılık. inancı kötüye, kullanmak, ya- | 
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lancı ta-nıklılk ve yalan yere and içmek, iftira, 
suç tasııi'i ve resmî mercileri iğfal, müstehcen 
veya hayasızca yayın, fuhşiyata tahrik, hi
leli ii'iâs suçlarından biri ile"hükümlü olmamak. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bu fıkra
nın tadadı mahiyette olduğu görülüyor. Muh
temelen orada unutulan İKIZI şeyler de olabilir. 
O halde bunu daha şümullü bir kelime veya cüm
le ile ifade etmek mümkün değil midir? Meselâ 
şöyle denebilir; Şeref kırıcı .suçlardan biri ile 
mahkûm edilmemiş olmak. 

KRSÜ VEHBİ — İki sual soracağım; evve
lâ demin bahsettiğim beş yıl mevzuu. İlim he
yetinin rapor uy le 1950 Kanunundaki yerini, 
müddetini isliyceeğim. İkinci bir hususta ga
zete kâğıdı karaborsası vardır. Halen bundan 
mahkûm olanlar da mevcuttur. Bu mevzu bir
kaç sene evveline kadar muazzam bir dâva idi. 
Bunun için eok büyük paralar kazanılırdı. Bu
na ait bir tahdit şekli konması hususunda bir 
metin yazmasını arkadaşdan rica edeceğim. 

BAŞKAN — Madanoğlıı. 
MADANOCrLU CEMAL — Ben de diyorum 

ki, suçlara ilâveten, «mahkeme kararı ile ko
münistlikten her hangi bir şekilde ceza almı-
yanlar.» Bunun ilâvesini istiyorum. Komünist
likten mahkûm olanları mesul müdür yapanla
sın lar, oraya koyalım. 

HAYDAR TUNOKANAT — Efendim, 10 
senelik D. P. iktidarı zamanında birçok gaze
teciler. Basın Kanununun ağır hükümleri yü
zünden mahkûm olmuşlardır. Bunu göz önüne 
almak lâzım. 

Sonra, kanun tasarısının metninde ifade 
edildiği şekilde gazetede muhtelif kısımlar ola-
eak, bunların mesul müdürleri ayrı ayrı kimse
ler olabilecek. 

Mesul müdür muhabirlerinden aldığı 
haberleri, havadisleri koyacak. Eski de
virde bir mesul müdür vardı. Aslında bâzı ga
zetelerde kısım müdürleri bulunurdu. Ama. 
esas mesuliyet bir müdürde toplanırdı. Bir si
yasi yazı yüzünden sorumlu tutulabilen bu mü
dür, gazeteye giren her türlü yazıyı, spor say
fasında çıkan yazıları bile • tetkik etmek zo
rundaydı. Bir kişij'e yükletilen bu ağır mesu
liyet yüzünden geçmiş devirde haksızlığa uğ-
rıyan gazeteciler, mağdur olan yazı işleri mü
dürleri çc/k görülmüştür.. Bu bakımdan, hüküm 



B : '4& • 2 9 . 1 1 
giymiş olan gazetecileri de düşünerek, bu tek
lifin olduğu gibi kabul edilmesini arz ve teklif 
ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Üç şey var; birisi ko
münistlik, diğeri karaborsacılık, bir diğeri de 
tadadı oluyor dediniz. 

Hakikaten bunlar uzun zaman söyleşilmiş, 
söylenmiş buralara kadar gelmiş. Bunlardan 
gnyn olanlar Türk Ceza Kanununda mevcut
tur. Meselâ generalin ifade ettiklerini tama-
miyle benimserim, yalnız; kendilerine 142 nci 
maddeyi de hatırlatırım. Bu madde yalnız ada
mı yalnız mesul müdür yapmamakla kalmaz. 
gazeteyi de kapatıyor. Burada tadadı yapıl
masının bir sebebi hâkim kolay hüküm verebi
lir. Aksi takdirde iltibasa yol açabilir.. 

CEZA İŞLERİ UMUM MÜDÜR MUA-
VlN't KEMAL KEÎSOĞLU — Bu tahdidi bir 
şekilde ifade edilebilir. Buna umumi bir ifa
de kullanmak suretiyle bir elastikiyet de ver
mek mümkündür. Şeref ve haysiyeti muhil ce
zalar hakkında Türk Ceza Kanununda hüküm 
mevcuttur. Bunların mahiyeti hakkında ne 
Adalet Bakanlığında ve ne de*, Temyizde bir 
kayda rastlanamamıştır. Eski tefsirlerle halli 
yoluna gidilmiş yine bir netice alınmamıştır. 
Burada sayılan suçlara dikkat ettiğimiz zaman 
hepsi şeref haysiyeti muhil mefhumu içinde 
toplanır mı" Toplanmaz mı? Bu ayrı 'bir mev
zudur. Binaenaleyh, eski Basın Kanununda da 
bunlar, aynı şekilde sayılma yoluna gidilmiş
tir. 1950 Temmuzunda kabul edilen 6850 sayılı 
Kanunda da böyledir. İlim heyeti de. aynen mu
hafaza etmiştir. Halen mevcuttur. Bu tasanda 
da bu sayım yoluna gidilmiştir. 

Uzun tecrübeler neticesinde, basın mesleki 
ile kabili telif olmıyan suçlar, bir yanlışa mey
dan vermiyecek şekilde, burada yeniden sayıl
mıştır. Bu şekilde kalmasında fayda vardır. 

EKSÜ VEHBİ — İşaret buyurdular ki, 
5680 sayılı Kanunda asgari had olarak 5 sene 
ağır hapis, kabul edilmiştir. 6732 sayılı Ka
nunda taksirli suçlar haricolmak üzere, 6 ay 
konmuş. Sonra bir yıldan fazla mahkûm ol
mama kaydı konulmuş, fakat sonradan Ahmet 
Yıldız Beyin de işaret ettikleri gibi Basın 
Formunda 5680 sayılı Kanunla kabul edilen 
ibeş sene haddi muhafaza edilmiştir. Mem-
lokqt.imi7.i-u realitesi, gaz-ctmlerirı durumu ba-
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kımmdan bu beş sene kalbul edildi. Esasen 
basının şeref- ve haysiyeti ile kabili telif olmı
yan suçların cezaları teker teker sayılmıştır. 

Hırsızlık, emniyeti suiistimal, iftira ve sai-
reden her hangi şekilde mahkûm edilirse edil
sin böyle bir kimsenin mesul müdürlük yap
masına imkân yoktur. 

Paşa hazretlerinin de buyurdukları gibi 
•komünist, karaborsacılık gibi hususlara ge
lince, bunlar için altıncı bentte esasen ağır 
hapis kayıtları vardır. Eskiden Millî Korun
ma Kanunu var iken bu gibiler için, komü
nistler ve karaborsacılar için ağır hapis idi, 
bunlar beşinci maddenin altıncı bendine alın
mıştır. 

Evvelâ ağır hapis diyor. Mutlak suretle 
ağır hapis cezası. Ağır hapis cezasını alan bi." 
kimse sureti katiyede mesul müdürlük yapama
yacaktır. 

KARAMAN SUPHİ — Karaborsaclar da 
giriyor mu-

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞ. U. M. 
MU. KEMAL EEİSOÜLU — Ağır hapis ceza
larının hepsi giriyor. 

E R S L VEHBİ — Af Kanunundan daha ev
vel mahkûm olmuş gazetecilerin bulunduğu ile
ri sürülüyor. Biz bu suçları çıkardığımız Al 
Kanununun içine koyduk. Binaenaleyh böyle 
bir tahdidin bahis mevzuu olmaması lâzımgc 
lir. Mecvut gazetelerin mesul müdürleri 1AK)L 
- 1960 yılları arasında mahkûm olmuşlarsa, 
bunlar bütün hukuki neticeleriyle birlikte af
fedilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh mâni bi-
şey değildir. Beş seneyi muhafazaya bir esba
bı mucibe değildir. Bu azaltılabilir kanaatin
deyim. 

KEMAL HEİSOĞLU — Mevcut gazetecik 
rin ceza almış olması bahis konusu olamaz. Ba
sın formunda bahis mevzuu edildi. Bu geçen 
devir içinde basın mensuplar nın her biri ıw 
kadar ceza almış, bunların durumları nedir". 
Bunları teker teker tetkik etmek imkânı yoktu:. 
Yani bunlar, tasarıda; evvelce de ifade edil
diği gibi, Başın Kanununa 5680 sayılı Kanun
daki durumu getirmek, basın hürriyetine âza
mi imkânlar içerisinde yer vermek mülâhazası 
ile hazırlanmış ve bu bakımdan beşinci madde
nin altıncı bendi, beş sene esasını muhafaza 
etmiştir. 5680 sayılı Kanunda olan beş yıl esa
sım gori gutirmok gayesini İfade utın^tedijv 
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ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — îlim he

yeti niçin bir sene olarak bunu kabul etmiştir, ' 
bunu bir mülâhazaya müsteniden*1 yapmıştır, j 
bunun mucip sebebi nedir? i 

KEMAL REİSOÖLU — Bu şekilde tedvini- \ 
ne esas olan ruh esbabı mucibede mevcuttur. } 
6733 sayılı Kanunun beşinci maddesinin altın- ! 
cı bendi asgari haddi altı ay olarak kabul et
miştir. ilim heyeti tetkik etmiş, bunu bilse ne
ye iblâğ etmeyi daha uygun bulmuştur. Bu es
babı mucibede yazılıdır. Bu ilim heyeti anti
demokratik kanunların ayıklanması ile vazife
lendirildi. Komisyon Temyiz mahkemesi men
supları ile hariçten profesörlerden kurulmuş bir 
heyet halindedir. Bu komisyona bir aylık müd
det verildi. Bu müddet içinde antidemokratik 
kanunları kaldırmak için lüzumlu kanunları ha
zırlamak bakımından çok zor duruma düştüler, 
bu bir ay içinde o kadar sıkıştılar ki; yedi bin 
küsur kanunun antidemokratik hükümleri hangi
leridir, bunları tesbit etmek çok uzun zamana 
ihtiyaç gösteriyordu. Bu arada da Basın Ka
nunu hazırlandı. Tahmin ederim ki, bu ilim 
heyeti altı aylık müddeti bir seneye çıkarmak 
suretiyle basın lehine bir hüküm sevk etmiş bu
lunuyor. Basın formunda, basın mensupları 
tarafından bunun beş seneye çıkarılması teklif 
edilince, biz de mahzurlu görmedik ve koyduk. 
Bundan sonra gelecek olan ispat hakkı Kanunu 
Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin ta
diline taallûk ediyor. Orada iddiasını ispat ede
mezse, böyle bir hakareti ispat edemezse, bu 
takdirde ceza ikide bir nispetinde artırılarak 
veriliyor ki, Basın Kanununun beşinci maddesi 
olmayınca o zaman ispat hakkı kalmıyacaktır. 
Burada iki kat hükmedilir şekildedir, iki kat 
oluneada, tecil de edilmiyecektir, bu takdirde 
mesul müdür olamıyaeaktır, dediler. Burada 
bu sebeple beş seneye gidilmesi mahzurlu müta
lâa edilmedi. 

ERSU VEHBÎ — 5680 sayılı Kanun 1950 se
nesinde çıkmıştır. Beş sene en doğru yoldur. 
Altı aydan bir seneye kadar olunca gelecek hü
kümetler muhabir vo mesul müdürleri sık sık 
haklarından menetmek yoluna gidebilir, bu ba
kımdan beş senelik müddet normaldir. 

YILDIZ AHMET — 5680 sayılı Kanun çı
karken, gerekçede de söylendiği gibi, 5680 
sayılı Kanunun getirdiği basın hürriyetini ge
tirin kâfidir. Fakat bu hüküm bizi tehdit al-
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tında bırakıyor, dediler. Hakikaten bu müd
deti beş seneden aşağı tutmak yerinde olmıya-
caktır. Bilhassa ispat hakkı ile mesul müdür--
lük çalbuk ellerinden alınabilir. Bir daha da ya
zı işleri müdürlüğü yapamıyor. 

ERSÜ VEHBÎ — Beş yıl için şu teklifimi 
ileri sürüyorum. Bir defaya mahsus 'olmak şar-
'tiyle değil, cezalarının toplamı 5 yıl şeklinde 
maddenin kaleme alınmasını arz ve teklif edi
yorum. 

CEZA İŞ. U. M. MU. KEMAL REÎSOĞLIT 
— Malû'muâliniz olduğu üzere suçun içtimai 
hususunda Türk Ceza Kanununun 71 nci mad
desi vardır. Okuyorum. «Aynı neviden şahsi 
hürriyeti bağlıyan muvakkat cezalara mahkû
miyet halinde 'bu cezaların mecmuu tatbik olu
nur.»' 

ERSÜ VEHBÎ — Kemal Beyden rica edi
yorum. Bizi yanlış yola sevk etmesin. îçtima 
hali, mahkemenin devam ettiği müddet zar
fında bir suç daha işlerse o zaman içtima edi
lir. Bir suç işliyecek muhakemesi görülecek, 
ondan sonra *bir suç daha işliyecek. O zaman 
içtima mevzuubahis değildir. 

KARAMAN SUPHÎ — Kanunlarda bu tâ
bir geçer. Kanunlarda toptan beş yıl diye bîr 
tâbir yoktur. 

KEMAL REÎSOĞLU — Burada müruru 
zaman meselesinin de nazara alınması lâzım
dır. Suçlu, cezasını çektikten muayyen müddet 
sonra zaman aşımı dolayısiyle hiç suç işleme
miş duruma geçer ve bu diğer cezalara esas 
olamaz. Bu itibarla ayrı ayrı mütalâa etmek 
iktiza eder. 

ÇELEBÎ EMANULLAH — Yirmi yaşın
dan elli yaşma kadar gazetecilik yapan 'bir 
kimse, Demokrat Parti gibi bir Hükümet gelir
se, beş sene içinde, on sene içinde on sene ce
za alalbilir. Bu bakımdan bendeniz beş senenin 
aynen kabul edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet vardır. Kifayeti ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı fıkranın olduğu gibî kabulünü rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kalbul 
edilmiştir. 

7. Geçici olarak kamu hizmetlerinden 
yasaklılık, genel emniyet gözetimi altında bu
lundurulmak veya sürgün cezasına hükümlü
lük hallerinde bu ceza veya tedbirler infaz edil
miş olmak. 
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BAŞKAN — Konuşmak istiyen arkadaşımız ' 

var mı?... 
ERSÜ VEHBİ — Kamu hizmetinden ya

saktık, vardır 'burada. Haniği suçlarda bu ceza 
tatbik edilir? Bir de Emniyeti Umumiye neza
reti altın'da bulunmak sürgün var, hangi ceza
lar tatbik edilir? 

KEMAL REİSOĞLU — Efendim bunlar 
teker teker yazılı, Türk Ceza Kanununda. 
Bunlar muin telif maddelerde geçer ve muay
yen cezalarla birlikte fer'i bir ceza olarak hük-
molımıır. Meselâ zimmet suyu işliyen bir kim
se cezası yanında bir de âmme görevinden, 
mahrumiyet cezası alıyor. Türk Ceza Kanunu
nun muhtelif maddelerinde bu fer'i cezalar 
ayrı ayrı gösterilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — 7 nci fıkrayı oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeye geçiyoruz. 
Madde 8. — Mevkute çıkarılması izne bağ

lı değildir. Ancak, mevkutenin: 
1. Adını, yayın konusunu, ne vakitler

de çıkarılacağını ve idare yerini, 
2. Sahibinin ve varsa ayrı sorumlu, mü

dür veya, müdürlerinin veya kanuni temsilcile
rin ad ve soyadlarını, uyruk ve ikametgâhla
rını gösterir bir beyanname Verilmesi mecbu
ridir. Bu beyannemeye tüzel kişi ise ortaklık 
mukavelesinin veya tesis senedinin veya der
nek tüzüğünün onaylı bir örneği eklenir. 

Beyanname mevkute sab'ibinin ve ayrı so
rumlu müdür veya müdürleri varsa onların 
da imzasını ihtiva eder. 

BAŞKAN — Bu maddeyi bent bent mi oya 
koyalım yoksa tümünü birden mi? (Bent bent 
olsun sesleri) 

Bu maddenin bent bent oya konulmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Adını, yayın konusunu, ne vakitlerde 
çıkarıldığını ve idare yerini, 

BAŞKAN — Bu bendi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. Salhibinin ve varsa ayrı sorumlu müdür 
veya müdürlerinin veya kanuni temsilcilerinin ad 
ve soyadlarını, uyruk ve ikametgâhlarını gösterir 
bir beyanname verilmesi medburidir. Bu be
yannameye tüzel kişi ise ortaklık mukavelesi-
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! nin veya tesis senedinin veya dernek tüzüğü

nün onaylı bir örneği eklenir. 
KARAMAN SUPHÎ — Efendim, burada. 

bir uyruk kelimesi geçiyor. Tabiiyet mânasına 
geliyor. Bundan evvel kabul ettiğimiz 5 nci 
maddede bunlar formüle edildi ve kabul edildi. 

Bu maddede Türk vatandaşı olması kabul 
olundu. Burada da bir uyruk tâbiri vardır. Bu
nun açıklanmasını rica ederim. 

YILDIZ AHMET — Burada bu mevkutenin 
| sahibine aittir. 
I KARAMAN SUPHİ — «Sahibinin ve varsa 
; ayrı sorumlu müdür veya müdürlerinin veya 
j kanuni temsilcilerinin ad ve soyadlarını, uyruk 
| ve ikametgâhlarını.,»' diylor. 
j Beyanname mevkute sahibini ve ayrı sorumlu 
! müdür veya müdürleri varsa onların da imzasını 
! ihtiva eder. 
I ERSÜ VEHBİ — Beyanname verilmesi ile 
i alâkalı bir mevzudur. Yasak tahdidi yoktur. Cin-
I sini, 'cibilliyetini anlamak lâzımdır. 

] BAŞKAN — Son bendi kabul edenler... Kabul? 
edilmiştir. 

i Madde 9. — Beyanname ve ekleri, mevkute 
I nerede çıkarılacaksa o yerin en büyük mülkiye 
j amirliğine verilir. 

Sekizinci maddede yazdı hususları tamamen 
| veya kısmen ihtiva etmiyen ve kanuni nitelik ve 

şartları haiz olmıyan kimseleri sahip veya so-
I rumln müdür olarak gösteren beyannamelerdeki 
I bu yanlışlık ve noksanlar, beş gün İçinde ikmal 
I edilmek üzere ilgiliye tebliğ edilir. 
i Beyanname mülkiye amirliğine doğrudan doğ

ruya verilebileceği gibi noter aracılığı ile de tev
di olunabilir. Mülkiye amirliği,. verilen beyanna-

i meyi kabule ve mukabilinde bir makbuz vermeye 
J mecburdur. Beyanname noter aracılığı ile tevdi 
j olunduğu takdirde beyannamenin noterlikçe 
I mülkiye amirliğine tevdi edildiğini gösteren böl

ge, makbuz yerine geçer. 
BAŞKAN — Madde hakkında? 
ERSÜ VEHBİ — İkinci fıkrada «beş gün 

içinde» demektedir; bunun üzerimde durmak is
tiyorum. 

I Beş günden maksat; bir tahkikatın sonucunu 
j almak içindir. Mevkutenin çıkarılması lâ'zımge-
j len«yerde beyannamenin verilmesi, beyanname 
I mülkiye âmirine tevdi edileceğine göre veya baş-
I ka yerden noter vasıtası ile mevkutenin çıkacağı 
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mahallin mülkiye âmirine gönderilmesi halinde 
konulmuş olan beş günlük tahdit mevcut mudur 
değil midir? Ve mevcut ise bu takdirde bu müd
det azdır. 

Bir misal ile arz edeyim: 
Meselâ, Erzurum'da bir gazete çıkacaktır 

Erzurum'dan müracaat ediyor. Evvelce ika
met ettiği yer başka yer idi. Erzurum'
da gazete çıkarmak için müracaat etti. Evvelce 
nüfusta kayıtlı olduğu yerden bu müracaatı eıı-
gelliyecek bir hususun olup olmadığı sorulacak
tır. idare âmirinin bunu anlamak için, nüfusta 
kayıtlı olduğu yerden sormasria 5 günlük zaman 
kâfi gelmez. Böyle bir şeyi ortadan kaldırmak 
için evvelâ izin verecek, sonra mâni bir* hali mey
dana çıkınca bu izni geri alacaktır. 

YIDIZ AHMET — Efendim, bu tahkik için 
değildir. Tahkik edecek zaman için bu müddet 
verilmiyor. Beyannamenin içindekini okuyacak 
bu beyannamede kanuna uygun olmıyan bir taraf 
var mı, yok mu diye inceliyecek ve bu inceleme 
sonunda şurası kanuna uymuyor, şu şartlar ol
ması lâzımdır, bunu tamamla ve getir diyecektir. 
»Sizin dediğiniz şekilde beyannameyi sahte vermiş 
olacaktır. Kanuni şartları ihtiva ediyor mu, et
miyor mu bunu anlıyacak. Eski teklifimizde bu 
verilmemiş sayılırdı. Bakarsın adamın haberi 
yoktur, gazete çıkarmaya başlar. Eğer haberi 
yoksa beş gün içinde iade edilsin ve durumunu 
anlasın. Mamafih bu hususta gerekli fazla izahatı 
Kemal Bey versinler. 

KEMAL REİSÖĞLU — Efendim, maddede 
yapılan değişikşlik, evvelce de arz ettiğim gibi, 
mülikye amirliğine verilmesi ile, noter vasıtası 
ile tevdi edilmesi hali iki yeniliktir. Basın For
munda gazeteciler beyanname verilmemiş sayılır, 
seklini uygun bulmadılar ve bir yanlışlık,' bir 
noksanlık varsa beyanname verilmemiş sayılmasın 
zira öbür taraftan mevkute çıkacaktır, dediler. 

21 nci maddede 15'günden üç aya kadar ve 
200 liradan 1 000 liraya kadar hapis ve para ce-

.zası vardır. Böyle bir noksanlık varsa, beyanna-
emnin noksanlığı tamamlansın dendi. Ve bu tak
dirde beş gün içinde 'beyannamelerin • noksanlık
ların' ikmali için ilgiliye tebliğ edilsin dendi. 
Bendeniz tetkik ettim, bu şekilde çıkmasını uygun j 
buldum, şüphesiz ki, takdir Muhterem Heyetini- j 
zilidir.- (Fıkra tekrar okunsun sesleri.) j 

(İkinci fıkra tekrar okundu.) t I 
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i «Sekizinci maddede yazılı hususları tamamer. 

veya kısmen ihtiva etmiyeıı ve kanuni nitelik ve 
şartları haiz olmıyan kimseleri sahip ve sorumlu 
müdür olarak gösteren beyannamelerdeki bu yan

lışlık ve noksaonlar, beş gün içinde ikmal edilmek 
üzere ilgiliye tebliğ edilir. 

YILDIZ AHMET — Bir eksiklik var. 
Şöyle : Bu hususu kanuna koymazsak uzun 

bir zaman bekletebilir. Basın formunda da 
endişe bu merkezde idi. ilgiliye beş gün için
de tebliğ edilir deyince maksat hâsıl olur. Be
yanname iyi değildir, verilmemiş sayılır ele
niyordu. Şimdi haber verilecek. 

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ 
UMUM MÜDÜR MUAVİNİ KEMAL RE-
ÎSOĞrLU — Keyfiyet beş gün içinde ilgiliye 
baber verilecektir. Bu suretle tekrar müra
caat etme gibi durumlar ortadan kalkacak
tır. Bu haher verilince süratle ikinci bir be
yanname vermek mecburiyetinde kalacaktır, 
Bu suretle daha doğru olur kanaatindeyim. 

ERSÜ VEHBİ — Demin buyurdular, böy: 

le olmasaydı sahtekârlık yapmış olacaktı. 
Buna lüzum yoktur. Kemal Beyin söylediği 
'beyanname- verilmemiş addedilir yerine, hi
lafı hakikat beyanname vermiş olanlar sahte
kârlık suçuyla vasıflandırılsın ve verilmemiş 
addedilsin. 

OEZA İŞ. U. M. MU: KEMAL REİSOĞ-
LU — Bu madde ile alâkalı olarak, basın for
munda her halde gazetecilerin nazarı dikka
tini celbetmiş olaca'k ki, Basın Kanununun 21 
nci maddesi var, bir. Bir de 22 nci maddesi 
var. 22 nci maddede; hakikat a aykırı beyan
name vermenin cezası üç aydan altı aya ka
dar hapis, 500 liradan beş bin liraya kadar 
ağır para cezası olarak yazılmıştır. Arz etti
ğim şekilde yapılacak olan bu düzeltme ile 
21 nci maddeye uygun olarak, 21 nci madde; 
9 ncu maddeye aykırı fiillerde bulunanları tec
ziye ediyor, getirilen beyannamelerin veril
memiş sayılması keyfiyeti dahi beş gün için
de ilgiliye tebliğ edilsin şeklindedir, bu tadil 
öbür maddelerle tenazuru temin edecektir. 

BAŞKAN — Fıkrayı bu tadil şekli ile ka
bulünü uygun bulanlar... (tekrar okunsun ses
leri) 
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Dokuzuncu maddenin ikinci fıkrası : 
«Sekizinci maddede yazılı hususları tama

men veya kısmen ihtiva etmiyen ve kanuni 
nitelik ve şartları haiz olmıyan kimseleri sa
hip veya sorumlu müdür olarak gösteren be
yannameler verilmemiş sayılır ve keyfiyet beş 
ıgün içinde ilgiliye tejbliğ edilir.» Dilerse yeni
den beyanname verir. Şüphesiz menfaati ye
niden beyanname vermek olacaktır. 

BAŞKAN — Fıkrayı son tadil tarzı ile ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

(Üçüncü fıkra tekrar okundu) 
BAŞKAN — 3 ncü fıkra hakkında konuş

mak istiyen arkadaşımız var mi1? Buyurun Ke
mal Bey. 

CEZA îş. U. M. MU. KEMAL REÎSOĞLU 
— Arz edeyim. Bu, ilim heyetinden bu şekil
de çıkmış. Fakat noterlik muamelesi ile ilgili 
Ibir fıkradır. Bendeniz bu mevzuda Uzun müd
det çalıştığım için biliyorum. Noterlik Kanu
nuna uygun bir hüküm olarak sevk edilmiş 
olması lâzımdır. ISPoıter Kanunu hükümlerine 
göre noterliğin yapacağı bir tevdi yoktur. Hal
buki burada noter aracılığı ile tevdi olunabi
lir diyor. Tensip buyurulursa noterlerin bu işi 
tam yerine getirebilmesi için bu «tevdi» yeri
ne «telbliğ» kelimesini koyalım. Esasta bir de
ğişiklik yoktur. Noterler bu işi yaparken ev
velâ kendi kanunlarına bakacaıklardır. Ken
di kanunlarında böyle bir muale yapılmasına 
dair hüküm olmadığı için müşkül vaziyete dü
şeceklerdir. Şimdi 3 ncü fıkra şu şekilde ola
caktır. 

«Beyanname mülkiye amirliğine doğrudan 
doğruya verilebileceği gibi noter aracılığı ile 
de tebliğ olunabilir. Mülkiye amirliği, verilen 
beyannameyi kabule ve mukabilinde bir mak
buz vermeye mecburdur. Beyanname noter ara
cılığı ile tebliğ olunduğu takdirde tebliğ şerhi 
makbuz yerine geçer.» 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun Selâhattin Bey. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, do
kuzuncu maddenin ikinci fıkrasında yapılan ta
dil ile fıkranın ruhuna aykırı bir tadil yap
mış oluyoruz. Fıkranın ruhuna göre ret mües
sesesi ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu tarzı 

* ifade ile onun mânasını değiştirmiş oluyoruz. 
BAŞKAN — Selâhattin Bey fıkrayı kabul 

etmiş bulunuyoruz. 
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ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bendeniz tümü 

üzerinde arzı malûmat ediyorum, bir noksan
lık olmaması bakımından. 

KEMAL REÎSOĞLU (ADLÎYE VEKÂLETÎ 
TEMSÎLCÎSÎ) — Eğer eski şekli ile kalmış ol
sa idi o* zaman «ret» müessesi zedelenmiş olacak. 
Ve 21 nci madde ile tenazur olmıyacaktır. Be
yanname verilmemiş sayılıyor, ve neticeyi alâ
kalıya bildiriniyoruz. Burada netice alâkalıya 
bildiriliyor. Bu suretle Basın Kanununun 21 
nci maddesine uğun hüküm vaz'etmiş oluyoruz. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Madde lütfen 
okunsun. «Sekizinci maddede yazılı hususları 
tamamen veya kısmen ihtiva etmiyen ve kanuni 
nitelik ve şartları haiz olmıyan kimseleri sa
hip veya sorumlu müdür olarak gösteren be
yannamelerdeki bu yanlışlık ve noksanlıkların 
beş gün içinde ikmal edilmesi ilgiliye tebliğ 
edilir.» 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Beş gün içinde 
ikmal edilecek, gönderilecek. Bu suretle ret 
müessesesi kalkmış oluyor, tadil teklifi ile ret 
müessesesini kabul etmiş olduk. Bu takdirde 
mülküye âmirinin oyalamasında kalacaktır. 
Fıkradaki hükümler ret müessesesini ortadan 
ortadan kaldırmış oluyor. 

BAŞKAN — Altındaki fıkrada beyanname 
mülkiye âmirine doğrudan doğruya verilecek 
diye hüküm var. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — 2 nci fıkradan 
bahsediyorum. 

BAŞKAN — ikmal «Eliyor. Mütaakıp 3 
ncü maddede bu tamamlanıyor. 

CEZA ÎŞ. U. MÜ. MU. KEMAL REÎSOĞ-
LU — Efendim, bu şekildeki tadile şu bakım
dan zaruret vardır. Fıkra hükmü tetkik edi
lirse, «8 nci maddede yazılı hususları tamamen 
veya kısmen ihtiva etmiyen», diye bir unsur 
var. Ondan sonra da «ve kanuni nitelik ve 
şartları haiz olmıyan kimseleri sahip veya sorum
lu müdür olarak gösteren beyannameler» diyor. 
Binaenaleyh mevzu iki kısımda mütalâa edilmiş. 
Birisi 8 nci maddede yazılı hususları ihtiva et
miyen, diyor. İkincisi ise, sahip ve sorumlu 
müdürlerde aradığı kanuni vasıflardır. Bunlar 
basit şeylerdir. Fakat kanunun içinde gösteril
mesi iktiza eder. Mevzu bundan ibaret olsay
dı, ikmal yoluna gitmek belki mümkün olurdu 
Beyannamede kanunun aradığı nitelikleri hai?; 
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şalısın gösterilmesi lâzımdır. Bir gazete sahibi 
en az bir lise tahsili olmıyan bir kimseyi mesul 
müdür olarak gösteremez. Lise tahsili olmıyan 
kimseyi mesul müdür olarak gösterirse faaliye
tine devam etmek durumu hâsıl oluyor. 

ÖZGÜR SELÂHATTIN — Bendeniz anla-
tamad-m. Beyannameyi gönderdiği zaman, iade 
ettiği zaman bahsedilen şeyleri beş gün içinde 
ikmal edip gönderecek. Şimdi konulan hüküm 
ile beş gün içinde iade edecek, tekrar beyanna
me verecek, beğenmedim diyecek, tekrar gön
derecek ki, bir oyalama olacaktır. 

ERSÜ VEHBÎ —- Beş gün içinde beyanna
me verene yeniden beyanname doldurup gön
dermesi mecburiyeti yoktur. Beş gün içinde 
iade idareye aittir. Beş günden fazla saklamak 
imkânını vermiyor, beş gün içinde reddedecek
tir. 

BAŞKAN — Fıkrayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Mevkutelerde çalıştırılacak mu
habirlerin bu kanunun 5 nci maddesinin 1, 2 
ve 3 ncü bentleri hükümleri müstesna, diğer 
bentlerinde yazılı nitelik ve şartları haiz olma
ları icabeder. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-
tiyen?... Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Basın yolu ile işlenen suçlar
dan dolayı ceza sorumluluğu : 

1. Mevkutelerle işlenen suçlarda, suçu vü-
cude getiren yazıyı yazan veya resmi yapan kim
se ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu mü
dürüne terettübeder. 

2. Mevkutelerde müstear adla veya imzasız 
yahut remizli imza ile yayınlanan yazı veya re
sim sahiplerinin adlar^nı sorumlu müdür bil
dirmeye mecbur değildir. Ancak suç teşkil eden 
yazı veya resim Türk Ceza Kanununun 2 nci ki
tabının 1 nci babının 1 nci faslında yazılı cü
rümlere taallûk ediyorsa, sorumlu müdür bun
ların sahiplerinin açık kimliklerini, istek tari
hinden itibaren 24 saat içinde C. Savcılığına bil
dirmeye mecburdur. 

3. Sorumlu müdür suç teşkil eden haber, 
vesika veya yazıyı bu hamiyetini bilmeden ya
yınlamış ise bunların sorumluluğu yalnız haber, 
beyan ve vesikayı verene veya yazıyı yazana 
aittir. Sorumlu müdür mevkutenin sahibi ta-
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I rafından rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı 

veya resimlerden sorumlu değildir. Bu takdirde 
ceza sorumluluğu yazı ve resimleri yayınlatana 
aittir. 

4. Mevkute tarifine girmiyen basılmış eserler
le işlenen suçlarda ceza sorumluluğu suç teşkil 
eden eserin müellif, muharrir, mütercim veya ter
sim edenine, fail belli olmadığı veya bu kimse 
aleyhinde Türk mahkemelerinde dâva açılamadığı 
veya kendisinin bilgi veya muvafakati dışında 
yayınlandığı hallerde naşire ve naşir de belli 
olmazsa -tâbie, bu da bilinmediği takdirde bile
rek satana, dağıtana aittir. 

BAŞKAN — Maddeyi dinlediniz. Şimdi fık
ra fıkra okuyup reylerinize arz edeceğiz. 

Madde 16. — Basın yoluyla işlenen suçlar
dan dolayı ceza sorumluluğu : 

1. Mevkutelerde işlenen suçlarda, suçu 
.vücuda getiren yazıyı yazan veya resmi yapan 
kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu 
müdürüne tere'kkübeder. 

BAŞKAN —- Söz istiyen?... Yok. Fıkrayı 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. Mevkutelerde müstear adla veya imza
sız yahut remizli imza ile yayınlanan yazı veya 
resim sahiplerinin adlarını sorumlu müdür bil
dirmeye mecbur değildir. Ancak suç teşkil 
eden yazı veya resim Türk Ceza Kanununun 
2 nci kitabının 1 nci babının 1 nci faslında ya
zılı cürümlere taallûk ediyorsa, sorumlu müdür 
bunların sahiplerinin açık kimliklerini, istes 
tarihinden itibaren 24 saat içinde C. Savcılığı
na bildirmeye mecburdur. 

ÖZGÜR SELÂHATTIN — Cürümleri öğre
nebilir miyiz? 

YILDIZ AHMET — Devlet aleyhine işlenen 
suçlar... 

KEMAL RElSOĞLU — Ceza Kanunun 
125 ve mütaakıp maddelerinde zikredilen suç
lardır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Fık
rayı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. Sorumlu müdür suç teşkil eden haber, 
vesika veya yazıyı bu mahiyetini bilmeden ya
yınlamış ise bunlar n sorumluluğu yalnız haber, 
beyan ve vesikayı verene veya yazıyı yazana 
aittir. Sorumlu müdür mevkutenin sahibi ta-
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ı'afmdan rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı 
veya resimlerden sorumlu değildir. Bu takdir
de ceza sorumluluğu yazı ve resimleri yayınla
tana aittir. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyenL. 
Yok. Fıkrayı kabul edenler... Etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. 

4. Mevkute tarifine girmiyen basılmış 
eserlerle işlenen suçlarda eeza sorumluluğu suç 
teşkil eden eserin müellifi, muharrir, müter
cim veya tersim edenine, fail belli olmadığı 
veya kimse aleyhinde Türk mahkemelerinde dâ
va açılmadığı veya kendisinin bilgi veya muva
fakati dışında yayınlandığı hallerde naşire ve 
naşir de belli olmazsa tâbie, bu da bilinınediğı 
takdirde bilerek satana, dağıtana aittir. 

ERSÜ VEHBİ — Buradaki «bilerek» kay
dının çıkarılması lâzımdır. Muzir bir şeyin da
ğıtılması suçtur. İster bilsin ister bilmesin. 
Dağıtanın neyi dağıttığını bilmesi gerektir. Bil
mediğini nasıl tesbit edeceğiz? 

YILDIZ AHMET — Bir çocuğa verilmiş, 
dağıtıyor. Bilmeden satıyor. Bunu dağıttıranı 
tecziye etmek gerektir. Bilmediği de gayet tabiî 
tesbit ve tevsik olunacaktır. 

Esasen bu lı6 ncı madde, bu tasarıya tama-
miyle 15 . 7 . 1950 tarihli 5680 sayılı Basın 
Kanununun 1!6 ncı maddesine mutabıktır. Öy
le bir şey olacak ki, muharriri, müellifi, mü
tercimi, teıısim edeni ve nihayet, naşiri ve tâlbn 
belli olmıyacak, dağıtanı yakalıyacağız, o da 
bilmiyerek yapıyorsa ona o kâğıdı dağıtmak 
için vereni tesbit edeceğiz. Bu sebeple bilmiye
rek dağıtan bu hükmün dışında kalacaktır. 

KEMAL REİSOĞLU — Efendim, zaten 
bunu dağıtan bir çocuksa Ceza Kanunu onu tec
ziye etmez. Bilmiyerek dağıtılmış olması dahi 
bir cürüm olduğuna göre bunun da burada yer 
alması gayet tabiîdir. Basın formunda da bu 
mevzuubahis oldu. Dendiki, bilerek dağıtmak 
bir suçtur, varsın cezasını görsün. Ama dağı
tan da faraza alelade küçük bir çocuk... Ceza 
ehliyeti yok... Bu itibarla, kasdı aramak bakı
mından «bilerek» kelimesi buraya konmuştur. 

, ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Ama ge
ne de durum, şüpheli kalıyor. 

CEZA İŞLERİ UMUM MÜDÜR MUAVİNİ 
KEMAL REİSOĞLU — Aksi daha ağır bir ne
tice veriyor beyefendi. Kimin elinde bulunu
yorsa onu hapsetmek lâzımgeliyor... 
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MRSü ViEHBİ — Mevkuteyi satan veya da

ğıtan kimse okur - yazar değilse bu, bilmedi
ğini ispat edebilmesi için kâfi bir delil sayıla
bilir. Diğer taraftan, menfi fikirleri yaymak 
veya bu kabîl eserler neşretmek bir kimse için 
sanat haline gelebilir. Eğer, bilmiyorum derse 
bu şahsı nasıl mahkûm edeceğiz. Binaenaleyh. 
buradaki «bilerek» kelimesini kaldırmak daha 
yerinde olur kanaatindeyim. 

Satana gelince .- bu zararlı yayınları dağı
tanlar, bunarın zaralı olduğunu bilmediği ma
zeretiyle, neden böyle bir şeyden istisna edilmiş 
olsunlar, Türk bünyesi içinde? Bu itibarla, «bile
rek» kelimesinin! kaldırılmasını teklif ediyorum 
elendim. 

YILDIZ AHMET — Efendim, Vehbi Beyin 
buyurduğu hakikaten doğrudur. Fakat, bu kimse, 
onun muhtevasına ortak değildir. Ama, bunun 
nereden bulduğu sorulmak lâzım. 

ERSü VEHBİ — Efendim, bilerek diye 
kalırsa burada; bunun gayesi kalır rai! 

YILDIZ AHMET — Efendim, hâkim, bunu 
nereden bulduğunu tahkik eder. Yine dağıttığın
dan dolayı mesul değil. Fakat, bunun kaynağı 
bulunmalıdır. Hâkim tarafından o kimse çağırı-
lıp, ifade vermelidir. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, o zaman bu kim
se, ben bunun kötü bir şey olduğunu bilmiyor
dum, bir adam verdi, aldım der. 

YILDIZ AHMET — Muhtevası muzir değil 
mi? Kaynağı bulmak bakımından bu kayıt lüzum
ludur. 

TUNÇKANAT HAYDAR —• Efendim, yolda 
bir gazete almış cebime koymuş veya birkaç mü
him haberleri okumuş bir kenara bırakmışım. Gö
züme hiç tesadüf etmiyen muzir bir hususta bu 
gazetenin bir kenarında yer almış ise, gazete ye
dimde bulundu diye bana teveccüh edecek bir 
husus olmıyacak mıdır? 

YILDIZ AHMET — Burada mevzuubahis 
olan o değildir. Burada bir satan bir de dağıtan 
mevzuubalhistir. Satan, bunu sanat haline getir
miştir. Meselâ mülvezziler vardır. Bunları da be
lirli bir yerden almaktadırlar. Eğer «bilerek» 
kaydı kalkacak olursa bu takdirde birçok masum
ların ceza görmesi ihtimali çok kuvvetlenir. Ceza 
hukuku prensiplerine göre bir masumu cezalan-
dırmaktansa bin suçlunun cezasız kalması iyidir. 
Satanın kasdı eürtnîsini aramak ve ona göre 
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mahkûm etmek adalete uygun düşer. Ekseri ah
valde satan veya dağıtan zaten ceza görecek de
ğildir. Bu mevkute nereden dağıtılın] şsa orasının 
bulunmasına yardım edecektir. Her halde, bunu 
dağıtana bakkal Mehmet Efendi, senin işine ne lâ
zım bu diye sorulabilir. O, buna bir cevap ver
mek zorundadır. Cevap vermezse, bu takdirde 
bilerek sattığı sülbut bulmuş olur. Binaenaleyh, 
naçizane kanaatime göre, endişe etmemek gerekir 
efendim. Ve adalet de korunmuş olur. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, yeterlik tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik teklifini oy
larınıza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi bir tadil teklifi var, bunu oylarınıza 
koyacağım. Ve aykırı olması dolayısiyle evvelâ bu 
tâdil teklifini yani', «bilerek» kelimesinin kaldı
rılmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Reddedilmiştir efendim. Metni ol
duğu gibi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 17. — Basm yoluyla işlenecek fiiller
den doğacak maddi ve mânevi zararları, 16 neı 
maddeye göre sorumlu olanlarla 'birlikte, Borçlar 
Kanununun genel hükümlerine göre mevkutelerde 
sahibi ve mevkute olmıyanlarda naşiri, mütesel-
f-ilen tazminle ödevlidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Bir şahsın, haysiyet ve şerefine 
dokunan veya menfaatini bozan yahut kendisi 
ile ilgili hakikata aykırı hareketler düşünceler ve 
sözler izafesi suretiyle açık veya kapalı şekilde 
bir mevkutede yapılan yayından dolayı, imzasiy-
le üç ay içinde gönderilecek, cevap ve düzelt
meyi mevkutenin sorumlu müdürü metnine hiç
bir mülâhaza ve işaret katmaksızın ve bu ce
vap veya düzeltme dolayısiyle her hangi bir mü
talâa beyan etmeksizin aynen ve tamamen ya
yınlamaya mecburdur. Cevap ve düzeltme, taal
lûk ettiği yazının cevap verenle ilgili miktarın
dan uzun olamaz. 

Ancak, 20 satırdan az olan yazıların cevabı 
20 satır olabilir. 

Cevap veya düzeltme mevkutenin ilgili nüs-
hasiyle birlikte cevap veya düzeltmeyi gönde
renin bulunduğu mahal sulh ceza hâkimliğine ve-
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rilir veya gönderilir. Sulh ceza hâkimi, en geç 
24 saat içinde cevap veya düzeltmeyi, suç mahi
yetinde olup olmadığı, yayın ile ilgili bulunup 
bulunmadığı, kanunda yazılı şekil ve şartlara 
uygun olup olmadığı ve yayından itibaren üç ay 
geçip geçmediği cihetlerinden tetkik ederek bir 
karar verir. Hâkim cevap ve düzeltmenin yayın
lanmamasına karar verebileceği gibi aynen ve
ya münasip göreceği değişiklikleri yaparak ya
yınlanmasına da karar verebilir. Hâkimin ka
rarının bir örneği, cevap ve düzeltme ile birlik
te mevkutenin sorumlu müdürüne gönderilir. 

Cevap veya düzeltmenin günlük gazetelerde, 
alındığını takibeden iki gün içinde ve diğer 
mevkutelerde bu süre gözetilmek şartiyle ilk çı
kacak nüshada aynı sayfa ve sütunda ve aynı 
şekilde ve aynı punto harflerle, cevap veya dü
zeltmeyi gerektiren "yazı için başlıklar yapılmış 
veya resimler konulmuş ise cevap veya düzelt
mede tesbit edilecek başlık veya resmin de ya
yınlanması lâzımdır. Ancak sorumlu müdür sulh 
ceza hâkiminin bu kararma en geç 24 saat için
de mevkutenin çıktığı yerin asliye ceza hâkim
liği nezdinde sebep ve delil göstererek itiraz ede
bilir. Asliye ceza hâkiminin 24 saat içinde bu iti
razı inceliyerek vereceği karar kesindir. Bu ka
rarın mevkute sorumlu müdürüne tebliğinden 
itibaren bu fıkrada yazılı süre içinde cevap ve 
düzeltmenin yayınlanması mecburidir. 

Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tüzel 
kişiler tarafından gönderilecek cevap ve düzen
lemeler hakkında da yukarıdaki fıkralar hüküm
leri uygulanır. 

Cevap ve düzeltme hakkını kullanmadan ölen 
bir kimse bu hakkını vârislerinden yalnız biri 
kullanabilir. 

Bu maddedeki tebliğler ilgili talebettiği tak
dirde, memur marifetiyle yapılır. 

BAŞKAN — Madde uzundur. Fıkra fıkra 
müzakeresini reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci fıkrayı okuyoruz. 
Madde 19. — Bir şahsın, haysiyet ve şerefi

ne dokunan veya menfaatini bozan yahut kendi
si ile ilgili hakikata aykırı hareketler düşünce
ler ve sözler izafesi suretiyle açık veya kapalı 
şekilde bir mevkutede yapılan yayından dolayı. 
imzasiyle üç ay içinde gönderilecek cevap ve 

j düzeltmeyi mevkutenin sorumlu müdürü metni-
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ne hiçbir mülâhaza ve işaret katmaksızın ve bu 
cevap veya düzeltme dolayısiyle her hangi bir 
mütalâa beyan etmeksizin aynen ve tamamen 
yayınlamaya mecburdur. Cevap ve düzeltme ta
allûk ettiği yazının cevap verenle ilgili mikta
rından uzun olamaz. 

BAŞKAN — Efendim, fıkra hakkında söz is-
tiyen?... 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, 3 ay ni
çin konmuştur? 

YILDIZ AHMET — Efendim, bir müddet 
koymak gerek. Ve şimdiye kadar tatbikatda 3 
aylık bir müddete lüzum hissedilmiştir. 

KEMAL REÎSOĞLU — Efendim, şu da var 
ki, bu üç aylık müddet olmazsa, faraza beş sene 
sonra, bir cevap gönderse bu cevap geldiği za
man zaten birinci yazının muhtevası âmme efkâ
rında kalmamıştır. Sırf umumi müruruzaman 
hadlerinin kabulüne sebebolan saiklerde olduğu 
gibi, burada da bir müddet kabulü iktiza etmek
tedir. 

ERSÜ VEHBÎ — Burada son cümlede «ce
vap ve düzeltme, taallûk, ettiği yazının cevap 
verenle ilgili miktarından uzun olamaz» denil
mektedir. Burada kasdedilen satır adedi midir? 

YILDIZ AHMET — İki satır bir şey yazıyor
sunuz, cevap veren sayfayı dolduruyor. Böylece 
gazeteyi işgal etiği gibi, epey de zarar veriyor. 
Sırf düzeltme için değil de ayrıca gazeteyi ra
hatsız etmeyi önlemek bakımından bu şekilde 
düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Fıkrayı reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci fıkra : Ancak 20 satırdan az olan ya
zıların cevabı 20 satır olabilir. 

BAŞKAN r— Fıkrayı reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkra : Cevap veya düzeltme mevku
tenin ilgili nüshasiyle birlikte cevap veya düzelt
meyi gönderenin bulunduğu mahal sulh ceza hâ
kimliğine verilir veya gönderilir. Sulh ceza hâ
kimi, en geç 24 saat içinde cevap veya düzeltme
yi, suç mahiyetinde olup olmadığı, yayın ile ilgi
si bulunup bulunmadığı, kanunda yazılı şekil ve 
şartlara uygun olup olmadığı ve yayından itiba
ren üç ay geçip geçmediği cihetlerinden tetkik 
ederek bir karar verir. Hâkim cevap ve düzelt
menin yayınlanmasına karar verebileceği gibi 
aynen veya münasip göreceği değişiklikleri ya-
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I parak yayınlanmasına da karar verebilir. Hâki

min kararının bir örneği, cevap ve düzeltme ile 
biılikte mevkutenin sorumlu müdürüne gönderi
lir. 

I BAŞKAN — Bu fıkra üzerinde konuşmak is-
I tiyen arkadaşımız var mı? Yok. Fıkrayı reyle

rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
I 1er.. Kabul edilmiştir. 
I Dördüncü fıkrayı okuyoruz : 

Cevap ve düzeltmenin günlük gazetelerde, 
alındığını takibeden iki gün içinde ve diğer 
mevkutelerde bu süre gözetilmek şartiyle ilk 
çıkacak nüshada aynı sahife ve sütunda ve ay-

I nı punto harflerle, cevap veya düzeltmeyi ge
rektiren yazı için başlıklar yapılmış ve resim
ler konulmuş ise cevap veya düzeltmede tesbit 

I edilecek başlık veya resmin de yayınlanması 
lâzımdır. Ancak, sorumlu müdür sulh ceza hâ
kiminin bu kararma en geç 24 saat içinde mev-

I kutenin çıktığı yerin asliye ceza hâkimliği nez-
I dinde sebep ve delil göstererek itiraz edebi-
I lir. Asliye ceza hâkiminin 24 saat içinde bu iti-
I razı inceleyerek vereceği karar kesindir. Bu ka-
I rarm mevkute sorumlu müdürüne tebliğinden 
I itibaren bu fıkrada yazılı süre içinde cevap ve 
I düzeltmenin yayınlanması mecburidir. 
I BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?.. 
I Yok. Fıkrayı kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 
I Beşinci fıkrayı okuyoruz. 
I Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tü-
I zel kişiler tarafından gösterilecek cevap ve dü-
I zeltmeler hakkında da yukardaki fıkralar hü-
I kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?.. 
I Yok. Fıkrayı kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 
I Altıncı fıkrayı okuyoruz. 
I Cevap ve düzeltme hakkını kullanmadan 
I ölen bir kimsenin bu hakkını vârislerinden yal-
I mz biri kullanabilir. 
I BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?.. 
I Yok. Fıkrayı kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 
I Yedinci fıkrayı okuyoruz. 
I Bu maddedeki tebliğler, ilgili talebettiği tak-
I de, memur marifetiyle yapılır. 
I BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?.. 
I Yok. Fıkrayı kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 
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Maddenin tümünü oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
30 neu maddeye geçiyoruz, fıkra fıkra oku
yup oyunuza arz edeceğim. 

Madde 30. — Ceza kovuşturmalarına* ait ta
lep ve iddianamelerle kararların ve diğer her 
türlü vesika ve evrakın alenî duruşmada okun
masından, hazırlık ve ilk soruşturmalarda ta
kipsizlik veya yargılamanın men'i, tatili veya 
düşmesi kararı verilmesinden önce yayınlanma
sı yasaktır. 

Ceza kavuşturmasının başlamasiyle hüküm 
kesinleşinceye kadar hâkim ve mahkemenin hü
küm, karar ve işlemleri hakkında mütalâa ya
yınlamak yasaktır. 

Yukardaki fıkralar hükümlerine aykırı ha
reket edenler bir aydan altı aya kadar hapis 
ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılır. 

Türk Ceza Kanununun 142 ve 163 ncü mad
delerinin uygulanması suretiyle hükümlülük 
halinde tekerrür varsa, mevkute bir aydan üç 
aya kadar yayından men olunur. Yayından 
men olunan mevkutenin sahip ve sorumluları 
bu süre içinde başka bir adla mevkute çıkara
mazlar. 

BAŞKAN — Maddenin fıkra fıkra görüşül
mesini reyinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci fıkrayı okuyoruz. 
Madde 30. — Ceza kovuşturmalarına ait ta

lep ve iddianamelerle kararların ve diğer her 
türlü vesika ve evrakın alenî duruşmada okun
masından, hazırlık ve ilk soruşturmalarda ta
kipsizlik veya yargılamanın men'i, tatili veya 
düşmesi kararı verilmesinden önce yayınlanma
sı yasaktır. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Fıkrayı oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

— Ceza kovuşturmasının başlamasiyle hü
küm kesinleşinceye kadar, hâkim ve mahke
menin hüküm, karar ve işlemleri hakkında mü
talâa,yayınlamak yasaktır. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen f... 
Y|js. Fıkrayı kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

— Yukardaki fıkralar hükümlerine aykırı 
hareket edenler bir aydan altı aya kadar ha-
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pis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır pa
ra cezasiyle cezalandırılır. 

MADANOĞLU CEMAL — Eskiden de bu 
kadardı. Menderes sayesinde rayiç değişti. Şu 
miktarı yükseltmek lâzımdır. Hapis cezasını 
kaldıralım, fakat bunu 70 binden 100 bin liraya 
kadar diyelim. 

KEMAL REÎSOĞLU — 6733 de de aynı
dır, hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Yalnız 
para cezasının yanında 1 aydan 6 aya kadar ha
pis cezası da mevcuttur. 

MADANOĞLU CEMAL — Çoksa 10 bin
den 50 bin liraya kadar diyelim, şu hapis ce
zasını kaldıralım. Nakdi ceza daha müessir olur, 
bence. 

KEMAL REÎSOĞLU — Efendim, bu mad
de çok mühim bir değişiklikle «çıktığı takdirde 
malûmuâliniz olduğu üzere, basın ve radyo yo-
liyle işlenen suçlara ait bir kanun var, bu meri
yetten kaldırılıyor. Burada ona muvazi bir hü
küm var, bu kanunla mahkûm edildiği takdirde 
mutlak surette mevkutenin yayından men'i hük
münü vaz'ediyoruz. Türk matbuatında artık bir 
matbaanın kapatılması mümkün okuyacaktır. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, 10 misli artış 
var. 

KEMAL REÎSOĞLU — Efendim, müsaade 
buyurursanız arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL REÎSOĞLU — Efendim, bu 500 

lira ile 5 000 lira eski 1950 deki kanunda da 
aynıdır. Bunun artırılması veya eksiltilmesi 
Heyeti Aliyenize kalmış bir husustur. Fakat, 16 
ncı madde biraz evvel yüksek tasviplerinize 
iktiran etti. Orada, yazı yazana mesuliyet teret-
tübediyor ve artık gazete sahibine bir mesuli
yet yok. burada. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, gazete sahip
leri için ne olacak ? 

KEMAL REÎSOĞLU — Efendim, 17 nci 
maddede gazete sahipleri için hüküm vardır. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, miktar nedir? 
YILDIZ AHMET — Efendim, miktar, ve

rilecek karara göredir. 
KEMAL REÎSOĞLU — Efendim, hukuk 

mahkemesinin vereceği karara göredir bu mik
tar. 

MADANOĞLU CEMAL — Şuna iki bin li
radan 20 bin liraya kadar deyin bitsin. 
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BAŞKAN — Madanoğlu Paşamız burada. 

hapsi kaldıralım para cezasını artıralım de
mektedir. 

YILDIZ AHMET — Mesul müdür kendi
sinin vazifesine giren hususlarda mesul ola
caktır. Ama gece geç vakitlere kadar çalışan 
bir mesul müdürün gözünden bâzı hususlar 
kaçabilir. Burada yazı yazanın-?1 da mesuliyeti 
aşikârdır. Nihaye't mesul müdürler orada bir 
memurdur ve malî durumları da malûmdur. 
Eğer mesuliyeti gazete sahibine de götürecek 
olursak o zaman burada vaz'edilen sistemi baş
tanbaşa değiştirmek ieabedeeektir. 16 neı mad
dede gazete sahiplerinin cezai mesuliyetleri kal
dırıldı. Başka memleketlerde gazete sahiple
rinin cezai mesuliyetleri yerine hukuki mesu
liyetleri yoluna gidiliyor. Kendisi şahsan alâ
kadar olmasa bile. Bir muharririn, yazı işleri 
müdürünün ika ettiği hukuki bir zarardan do
layı gazete sahibi de 17 noi maddeey göre mü-
teselsilen mesul olur. Dâva hukuk mahkemesin
de (bir tazminat dâvası şeklinde açılabilir. 

MADANOĞLU CEMAL — Bu esası kabul 
edelim. Yalnız para cezasını ağırlattıralım, 
meeslâ 1 000 lira ile 10 000 lira arasında va-
palını, illâ ki gazeteciyi hapse sokmakta ısrar et-
miyelim. Hapse sokmıyalım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Buna mecbu
ruz paşam... 

MADANOĞLU CEMAL — Bâzı haJberler 
var ki, hakikat olsa bile yazılmaması iealbedi-
yor. Meselâ Yeni Gün gazetesinin bir muhabiri, 
«subaylar Atatürk Anıtına gitmiş, şapkalarını 
ibırakmışlar» diye bir halber yazıyor. Bu, bir 
hakikat olsa bile, bir Türk gazetecisi olarak 
ibunu yazmamak lâzımdır. Bundan kim mesul 
olacaJk? Yazan mı, mesul müdür mü, gazete sa
hibi mi? 

YILDIZ AHMET — Efendim, bu buyur
duğunuz husus, bu fıkraya girmiyor Paşam. 

MADANOĞLU CEMAL — Girmiyor mu? 
ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efen

dim, burada, asgari ve âzami haddi birbirlerine 
yaklaştıralım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, ben 
de Madanoğlu Paşamızın fikrine katılıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, teklife göre, burada
ki miktarları bin ve on bin olarak oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

L.İ960 0 : 1 
Fıkra 4. Türk Ceza Kanununun 142 ve 

163 ncü maddelerinin uygulanması suretiyle 
hükümlülük halinde tekerrür varsa, mevkute 

! bir aydan üç aya kadar yayından menolunur. 
i Ya.ymd.aiv menolunan 'mevkutenin sahip ve so

rumluları bu süre içinde başka bir adla mev
kute çıkaramazlar. 

YILDIZ AHMET — Efendim, şimdi bura-
| da, tekerrür varsa deniyor. Bu şu demektir; bir 

haber, bir yazı için birkaç defa hapse girmiş 
çıkmışsa, yani bu maddelere göre birkaç de
fa suç işlemişse. Bu bunun içindir efendim. Me
selâ Büyük Doğu gibi bir gazete ise böyle 
bir gazete kapatılsın. Ama her hangi bir nor
mal neşriyat yapan gazetede bir fıkra neşre-
dilmişse zaten yazan mesuldür, sahibini öde
meye mecbur etmiyelim, o mesul olmasın diyo
ruz. 

BAŞKAN — Başka mütalâa var mı? Yok.. 
O halde fıkrayı kaibul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Maddenin tümünü oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeye geçiyoruz. 

'Madde 32. — intihar vakaları hakkında 
haber çerçevesini aşan ve okuyanları tesir al
tında bırakacak mahiyette olan tefsilât ve va
kaya mütaallik resimlerin yayınlanması ya
saktır. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler 
100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce-
zasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi de fıkra fıkra reylerinize 
arz edeceğim. 

Madde 34. —• Siyasi, iktisadi, ticari mevku
telerin sermayeleri ve devamlı veya geçici bü
tün gelir kaynaklariyle basılan nüshaların ade
di ve bir nüshasına 50 den fazla abone yazıl
mış olanların isim, adres ve uyrukları ve ge
nel albone yekûnu ve basıldıkları matbaa ile 
olan hukuki münasebetleri noterlikçe onanmış 
bir deftere kaydedilir. 

YILDIZ AHMET — Sebebini arz edeyun. 
Yabancılar da bir gazete çıkarabilir. Çıkaranlar 
ve bunu basanlar meydana çıksın diye bu fık-

t ra konmuştur. 
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BAŞKAN — Fıkra hakkında bir mütalâa ı 

var mı?... Fıkrayı kabul edenler.. •Etmiyenler.. I 
'Kabul edilmiştir. I 

Bu defter, tutulmadığı veya deftere noksan I 
ve yanlış malûmat geçirildiği veyahut savcılıkça I 
talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gereken 
hususlar gizlendiği takdirde mevkutenin sahibi 
veya onun mümessili bir aydan altı aya kadar 
hapis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Ben bu 
eezanm 1 000 lira dam 10 000 liraya kadar olma
sını teklif ediyorum. Efkârı umuıniyeyi bulan-
dıracak yanlış haberler veııecekler için dahi bu 
miktar konmuştur. Yanlış bilgi veren bu gibiler 
hakkında tasarıda derpiş edilen ceza çok hafiftir. 

YILDIZ AHMET — Maksat bu değil. Bu, 
meselâ ticaret defteri gibi bir defterdir. I 

BAŞKAN — Fıkradaki miktarı 1 000 lira ile 
10 000 lira şeklinde tâdille reylerinize arz ediyo- I 
rum; kabul edenler.. Kabul edilmiştir. I 

Üçüncü fıkra : İlmî, edebî, fennî ve bediî ma
hiyette olan mevkutelerden yayınları itibariyle 
siyasi, iktisadi ve ticari mahiyette yayına girişen
ler 1 ve 2 nci fıkralar hükümlerine tabidirler. 

BAŞKAN — Fıkrayı kabul edenler... Kabul 
ecKlmiştir. 

Otuz beşinci maddeyi de fıkra fıkra reyinize 
arz edeceğim. 

Madde 35. — Bu kanunda yaalı olan veya 
basın yoliyle işlenmiş bulunan suçlardan dolayı, 
günlük mevkuteler hakkında üç ay ve diğer ba
sılmış eserler hakkında altı ay içinde açılmayan 
dâvalar dinlenmez. Bu süre suçun işlendiği tarih
ten başlar. Ancak, 16 ncı maddenin 3 ncü bendi I 
gereğince sorumlu müdür kendi aleyhinde açılan 
bir dâvada dâva konusu yazı veya resmin kendi 
rızasına aykırı olarak yayınlandığını iddia ve 
ispat ederse, yazı veya resmi yayınlatan aleyhine 
açılacak dâvada süre, sorumlu müdür hakkındaki 
beraet kararının kesinleşmesiyle başlar. 

BAŞKAN — Bu fıkrayı reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir... 

İkinci fıkra : Kamu dâvasının açılması izin 
veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda, izin 
veya kararın alınması için müracaat tarihi ile 
izin veya kararın verildiği tarijh arasında geçen 
süre, dâva süresi hesabına katılmaz. Bu süre bir 
*yı geçemez. I 

• ı - * 
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BAŞKAN — Fıkrayı kaimi edenler... Kabul 

edilmiştir. 
Üçüncü fıkra : Basın yoliyle işlenen kovuş

turması şikâyete bağlı olan suçlarda ilk fıkrada 
yazılı süre, suçun kanun ile belli zaman aşımı 
haddini geçmemek şartiylc, işlendiğinin öğrenil
diği tarihten başlar 

BAŞKAN — Fıkrayı reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun' yayımı tarihindi' 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan-
lau Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Hayırlı olsun, sesleri.) 

2. — Yıldız Ahmet'in, Türk Qeza Kanununun 
181 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi vâ Sosyal İşler Komisyonu raporu (2/112) 
(1) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, bir maddelik 
bir kanun var. 

Yıldız Ahmet'in îspat hakkının ihyası hah 
kında kanun teklifi 

YILDIZ AHMET — Efendim, müsaadenizle 
okuyayım. ^ 

KUYTAK FİKRET — Efendim, usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KUYTAK FlKERT _ Efendim, bu kanun 

tek madde oduğuna göre ayrıca okunmasına lü
zum yok. Tümü hakkında karar veririz ve sonra 
arkadaşlarımız söz alır, fikirlerini söylerler. 

BAŞKAN — Teklifin tümünü okuyoruz. 

Yıldız Ahmet'in ispat hakkının ihyası hakkında 
kanım teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 481 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 481. — Geçen maddede beyan olunan 
cürümün faili beraet etmek için isnadettiği fi-

(1) 130 S, Sayılı oasmayetzı ve eki zaptın so-
nundadır. 
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ilin sıhhatini veya şayi veya mütevatir olduğu- I 
nu ispat etmek isterse bu iddiası kabul olunmaz. I 

Ancak, isnadedilen fiilin hakikat olduğunu I 
ispat talebi : I 

1. Tecavüz olunan şahıs bir memur veya ka- I 
mu hizmeti gören bir kimse olup da 266, 267 I 
ve 268 nci maddelerde beyan olunan haller müs- I 
tesna olmak üzere, isnadolunan fiil icra ettiği I 
memuriyete veya gördüğü kamu hizmetine taal- I 
lûk eylediği, I 

2. isnadolunan fiilden dolayı tecavüz olu- I 
nan şahıs hakkında kovuşturma icrasına başlan- I 
mış olduğu, 

3. İsnadadilen fiilin ispatında kamu yararı 
bulunduğuna mahkemece karar verildiği, 

4. Müşteki ikame ettiği dâvadan dolayı icra 
kılman yargılamayı kendisine isnadolunan fiilin 
sihhat ve ademisıhhatma dahi teşmil etmeyi aç k I 
c'arak bizzat talebeylediği, 

Takdirde kabul olunur. I 
Hakikati rrtaddenin ispatı talebi, müşteki I 

özel bir soruşturma veya yargılama usulüne tâbi 
veya başka bir mercide yargılanması gereken 
bir kimse olsa dahi, hakaret dâvasına bakan 
mahkemece kabul ve tetkik olunur. I 

İspat talebinin kabulüne karar verilmesini 
mütaakıp 15 gün içinde bu taleple ilgili bütün 
deliller ikame ve varsa vesikaların asıl veya su- I 
retleri mahkemeye tevdi olunur. 

îkame ve ibraz olunan delil ve vesikalar beş 
gün içinde mukabil delillerini ikame ve vesika
larını ibraz etmek üzere müştekiye ve C. Savcı
sına tebliğ olunur. 

Taraflar bu suretle iddia ve delillerini bil
dirdikten sonra mahkeme duruşma için en yakın 
bir gün tâyin eder. Zaruret olmadıkça müta
akıp talikler bir haftayı geçemez. 

isnat ispat olunur veya bundan dolayı isnat
ta bulunan şahıs mahkûm edüirse sanık hakkın
da dâva ve ceza düşer. * j 

İsnat ispat olunmadığı takdirde faile Türk 
Ceza Kanununun 480 nci maddesinde yazılı ce
zalar, yarısı kadar artırılarak hükmolunur. 

Ayrıca mevkute sahibi veya mevkute olma
dığı takdirde naşiri hakkında 10 bin liradan 25 
bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Şu kadar ki, bu maddedeki istisnaların uy
gulanması için teöavüzün aşağıdaki maddede bil
dirilen cürmü teşkil etmemesi icabeder. 

. 1960 O : İ 
ispat iddiası, yasama organları üyeleri se

çimlerinde oy verme gününden önceki 30 gün 
içinde kabul olunmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun, yayınlanması ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu, Adalet Bakam 
yürütür. 

MADANOĞLÜ CEMAL — ispat hakkı hem 
basın hürriyetinin hem de bu hürriyeti kötüye 
kullanmanın teminatı şeklinde mütalâa edilebi
lir. Kendisine ispat hakkı tanınacak gazeteci bir 
yay,ı yazarken bir müesseseyi töhmet altına alır
ken bunu ispatla mükellef olduğunu, ispat ede
mediği takdirde ağır cezaya çarptırılacağını bi
lirse öyle uluorta mesnetsiz, delilsiz haberleri 
uçuramaz, yazıları mesul müdürler tetkik ve 
tahkik süzgecinden geçirmeye mecbur olurlar. 
Bu suretle, hem basma tanınacak murakabe 
hakkı iyice. işler, hem de vatandaşın memur
lar ve müesseselerin haksız yere şeref ve haysi
yetleri zedelenmekten kurtulur. 

Ama ispat hakkını da bâzı kayıt ve şartlar
la taıi-inak iktiza eder. Meselâ, ispat hakkı 
vardır diye filân şahsın karısı kötü yoldadır, 
gibi hiçbir resmî sıfatı olmıyan ve âmme hizme
ti ile. ilgisi bulunmıyan bir kimsenin işaesiyle 
şeref ve haysiyetleri zedeleyici hâdiseler, bir 
cümle ile âmme hizmeti görmiyen, resmî hiç
bir sıfatı olmıyan hususi şahıslara ait haberler
de ispat hakkı tanınmaz. 

İspat hakkı Ceza Kanununun bir maddesi 
hükmiyle 1947 yılma kadar memurlar hakkında 
tatbik edilmişti. Fakat Hasan Âli Yücel - Ke
nan Uner dâvasında Kenan üner 'e ispat hakkı 
tanınmadı. Halil Özyörük - Ailah rahmet ey
lesin - Yarg tay Başkanı iken bunu bir içtihat 
kararma bağladı. Ondan sonra Ceza Kanunu
nun buna dair maddesi de işlemedi. Meselâ 
ispat hakkı vardır diye falan şahsın karısı kötü 
yoldad r diye istediğimiz gibi yazabilecek miyiz? 
Hiçbir resmî sıfatı olmıyan ve âmme hizmetiyle 
de alâkalı bulunmıyan bir kimsenin şeref ve' 
haysiyeti de zedelenmez mi? Kabul edilen şekle 
nazaran, âmme hizmeti görmiyen hususi şahıs
lara ait haberlerde ispat hakkı tanınmaz... Bu 
ne demek?... -İspat hakkı; Ceza Kanununun bir 
maddesi hükmü ile 1948 yılma kadar memurlar 
hakkında tatbik edilmişti. Fakat Hasan Âli 
Yücel ve Kenan öner dâvasında Kenan öner 'e 
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ispat hakkı tanınmadı Halil özyörük Yargı
tay Başkanı iken bunu bir içtihat kararma bağ
ladı. Ondan sonra da Ceza Kanununun bu hu
susa dair hükümleri işliyemez hale geldi. 

Şimdi bunun ışığında konuşmaya devam ede
biliriz. 

BAŞKAN — Maddenin tümü okunmuş bulu
nuyor. Maddenin tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Tekrar fıkralara geçiyoruz. Fıkralar üze
rinde konuşmak istiyen var mı? 

MADANOĞLU CEMAL — Efendim, 10 
bin ve 25 bin diyeceğiz. 

Şimdi, burada, şu var ki, bir mal memuru 
rüşvet almış denirse durum başka, fakat bir 
bakan rüşvet almış denirse bu çok daha başka
dır. Meselâ, ben arsamı satar öderim. 

KEMAL RElSOĞLU — Efendim, müsaade 
buyurursanız arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL RElSOĞLU — Efendim, nasıl tak

dir buyurursanız. 
Bu husus basın formunda da söz konusu ol

du. Ve Borçlar Kanununa göre ayrıca dâva aç
mak da var. Sonra, hapis de var. Ve 4 aydan 
3 seneye kadar, 6 aydan 3 seneye kadar deniyor. 
Burada hükmolunaeak ceza yarısı kadar artırı
larak verilecek. 

MADANOĞLU CEMAL — Bâzı memurların 
veya bir şahsın haysiyetiyle oynıyanlara veırilıe-
ceık cezanın miktarını artırmalıdır, önüne gelen 
sağa sola sataşıp .haysiyetlerle oynamasın. 

YILDIZ AHMET — Memur ve şahısların 
haysiyetiyle oynıyanlar bunu ispat edemedikleri 
takdirde bir ceza ile mahkûm olacaklardır. Ay
rıca ispat edemediği takdirde haysiyetiyle oy
nanan kimse aynı mahıkemede ayrıca dâva açıp. 
maddi ve mânevi tazminat istiyebilir. Bu onun 
hakkıdır, ama buradaki hükümle onu karıştır
mamak icabeder. 

YURDAKULER MUZAFFER — Arkadaşla
rım cezanın ağırlaştırılması bence yerindedir. 
Bir misal arz edeyim. İngiltere'de Bevan bir 
arkadaşiyle bir gazinoda oturup birer bardak 
içki içmişler. Ertesi gün bir gazete Bevan'in 
bir meyhanede fıçıyla şarap içip etrafını gör-
miyeeek kadar sarhoş olduğunu yazmış, Bevan 
mahkemeye müracaat etmiş ve ispat edemiyen 
yazar 80 bin İngiliz lirası tezmînata mahkûm i 

I edilmiştir. Biliyorsunuz, geçenlerde Bedii Fa-
ik Dahiliye Müsteşarı hakkında bâzı şeyler yaz
mış ve bu yazdıklarımı ispat edeceğim, demişti. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ben, Ahmet 
Yıldız Beyefendinin fikrine iştirak edemiyece-
ğim. Eğer bir gazeteci yazdığını ispat edebile-
cekse bir şeyden korkusu olmaz. ' Eğer ispat 
edemiyorsa, edemiyecekse cezasının ağır olma
sı lâzımgelir. Niçin hafifletelim? 

ERSÜ VEHBİ — 25 000 den başlamasını 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Kemal Bey. 
CEZA İŞLERİ UMUM MÜDÜR MUAVİNİ 

KEMAL RElSOĞLU — Efendim, malûmuâli-
riiz, ispat hakkı mevzuu hakikaten çok mühim 
(bir meseledir. Bunun lehinde ve aleyhinde çok 
söylendi. Artık aleyhinde söylenemez bir hale 
gelmiş bulunuyor. Bu müessese, zaten Türk 
Ceza Kanununda da mevcuttu. Fakat bir tev
hidi içtihat karariyle kaldırıldı. İspat hakkı
nın suiiseimal edilmesi de umumi bir endişeyi 
mucibolur. İspat hakkı hususi şahıslar hak
kında nıevzuubahis değildir. Ancak âmme hiz
meti görenler ve memurlar hakkında mevzuıu-
bahistir. Bunun suiistimal edilmemesi için hat
tâ biraz da kanun tekniğine aykırı olarak, sırf 
ispat hakkını tahdidetmek içindir. Bir kimse, 
diğerine basın yoliyle bir hakarette lıulunursa, 
bu takdirde 15 gün içinde gerekli delilleri ver
mek zorunluğu var. Evvelâ, bu kimse elinde 
kuvvetli deliller Varsla, bu takdirde böyle bir 
yola gider. Ve 15 günlük müddet içinde bu de
lilleri mahkemeye ibraz etmek zorundadır. Fa
kat, bu arada, gazetecilerin menfaati de söız ko
nusu. 

Bir gaızeteci birisine foir hakarette bulunduk-
tan sonra nasıl olsa delilleri toplarım yoluna 
gidemiyecefc. Elinde kuvvetli deliller varsa, 
bunları 15 gün içinde mahkemeye viermek zo
rundadır. Buna riayet etmediği takdirde, bir 
daha buna istinadedemiyecek. 

Bu bakımdan gazeteciye verilecek ceza hük
mü burada mevcuttur. Ceza miktarına gelince 
ibu tamamen Heyetinize aittir. Yalnız Türk 

ı Ceza Kanununun 19 ncu maddesi ağır para ce
zasını 10 binden 25 bin liraya kadar olarak 

I tahdidetmiş bulunmaktadır. Buradaki cezada 
ağır para cezası olduğuna göre orada âzami 

i haddi 25 bin lira ile tahdidedilmistir. Bundan 
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yukarı çıkmamak umumi prensiplere uygun 
olacağı mütalâa edildiğinden burada da aynen 
10 binden 25 bin liraya kadar denmiştir. 4535 

•sayılı. Kanunla 1949 yılında para cezaları ar
tırıldı. Bâzı cezalar 5 - 1.0 misline çıkarıldı. 
Umumiyetle asgari hadler değişti; fakat âzami 
had bu miktar ile tahdidcdildi. Asgari had ye
niden ve kararlarınızla değişebilir, ama âzami 
had 25 bin lira olarak kalması Ceza Kanuniyle 
ahengi temin noktasından yerinde olacaktır. 

Şimdi bunu ilânilhaye artırmak, çok yüksek 
miktarlara vâsıl etmek mümkündür. Fakat bu 
sefer de basında beklediğimiz murakabe Vazi
fesi ihlâl edilmiş olacaktır. Çünkü gazete sahibi 
patrondur. Kendi menfaatini zaten düşünür. 
Ortada böyle bir şey olursa, ispat hakkı ile 
alâkalı bir yazı yazılmasına rıza göstermiye-
eektir. Dolayısiyle ispat hakkından beklenen 
gayeler de tahakkuk etmiyecektir. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — îlâve olarak ben 
de söylemek isterim ki, kanunların birbirle
riyle muvazeneli olması lâzımdır. İkinci nok
ta, hislerden de vareste olmak gerekir. Türk 
Ceza Kanunu para cezalarının miktarını tâyin 
etmiş bir had koymuş. Biz bunun dışında baş
ka bir yola gidersek kabul ettiğimiz ceza poli
tikasına uygun olmaz. 

Bu 25 000 lira miktarı kâfi gördüğümü 
arz ederim. 

YURDAKULER MUZAP'FER — Efendim, 
ispat etmekten vareste kalıyor gazeteci. Elinde 
delil yoksa, sırf şahıslara hücum etmek için 
bunu yapar. 

Sonra, hukuki bakımdan, teknik bakımdan 
ille asgari olarak 25 bin demek lâzım mı? 

KEMAL REÎSOĞLU — Efendim, 25 bin 
liraya kadar denebilir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
25 liraya kadar değil dediğim. Asgari had ola
rak 25 Ibin. 

KEMAL REİSOĞLU — Efendim, o zaman 
Türk Ceza Kanununun maddesi zedelenmiş ola
cak. 

YILDIZ AHMET — Efendim, aynı şeyle
ri duyduğum için bunu ben ekledim. Yalnız 
bunu yaparken ben şöyle düşündüm; eğer biz 
bunu olduğu gibi bırakır ve ispat hakkını kabul 
etmezsek o zaman ne "olur? Doğrudan doğruya 
Türk Ceza Kanununun 480 nci madde'sine göre 
İftira telâkkisiyle cüzi bir ceza ile geçiştirir. 

Bunu o madde hükmünden çıkarıyor ve cezayı 
teşdidediyoruz. İspat hakkı müessesesi kurul
duğuna göre cezayı da 10 000 ilâ 25 000 lira 
diyoruz. 

BAŞKAN — Kifayet teklifi var, reyinize 
arz ediyorum : Kalbul edenler... Kifayet kabul 
edilmiştir. 

Şimdi maddede Ersü Vehbi'nin tadil teklifi 
var, 25 binden 100 000 e kadar diyorlar. 10 
'bin - 25 bin yerine bu miktarları kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. Maddeyi 
aynen oyunuza sunuyorum: Kalbul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun, yayınlanması tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu, Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
MADANOĞLU CEMAL -^ Arkadaşlar, 1076 

sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurlar 
Kanununun ,3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında bir teklif var. Bu teklif daha evvel de 
Heyeti Umumiyeye arz edilmiş fakat Bakanlar 
Kuruluna gönderilmişti. Şimdi âcil bir durum 
ortaya çıkmış bulunuyor. Bu kanun, üniversite
de iki sene kalmış, bir üst sınıfa devam hakkı
nı kazanmış, durumunu tevsik ettirmiş, fakat bu 
sene imtihanla kalbul edilmiş olup üniversiteye 
devam edenlerin askere alınmalarına mâni ol
mak için buraya getirilmiş bulunuyor. Bu ço
cuklar halen devam ediyorlar. Bu kanun çıkını-
yacak olursa yarın akşam askere alınmaları 
mecburidir. Bu âcil durum üzerine bu tasarı 
tekrar huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Müsaade buyurülursa kanunu okuyayım; 
zaten bir maddedir. 

2. — Madanoğlu Cemal'in, 1076 sayılı Yedek 
subay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair 11 Ekim 
1960 tarih ve 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/144) (1) 

(1) Kanun teklifi tutanağın sonundaâır. 

m 
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BAŞKAN — Kanun teklifinin maddelerini 

okuyoruz : 
(Kanunun tümü okundu.) 
BAŞKAN — Efendim kanunun -tümünü 

oylarınıza sunacağını: Kalbui edenler... Etıni-
yenler... Kalbui edilmiştir. 

MADDE 1. — 11 Ekini 1960 tarih ve 97 sa
yılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 ncü madde ilave 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1959 ve daha evvel
ki yıllarda fakülte ve yüksek okullarda, ü<t üste 
iki sınıf geçemediklerinden belgeli duruma gir
miş olanlardan bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte üst sınıfa devam hakkını kazanmış cl-

1 duklarını tevsik edenlerle 1959 ve daha evvelki 
yıllarda lise veya muadili okullardan mezun 
olup da mezun oldukları yıl içinde fakülte, ve
ya yüksek okullara girememiş olanlardan 1960 
yılı için de fakülte veya yüksek okullara kabul 
edilmiş olduklarını tevsik edenler Askerlik Ka-

.1960 O : 1 
nununun 35 nci maddesinin (C) fıkrası gere
ğince ertesi yıla terk edilirler. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka madde olmadı
ğından, yarın saat 14 te toplanılmak üzere otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

i>m<i 
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5680 sayılı Basın Kanununun 9 ncu maddesi ile 6733 sayılı 
Kanunla muaddel bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (1/98) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 9 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1244/2334 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 26 . 9 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «5680 
sayılı Basın Kanununun 9 ncu maddesi ile 6733 sayılı Kanunla muaddel bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Demokratik rejimin kilit taşı oları basın hürriyeti, son yıllarda en fazla tahribedilen hürriyet
lerden biri olmuştur. Basın hürriyeti bir tarafta M Basın Kanununda yapılan değişikliklerle, bir ta
raftan neşir yoliyle işlenen suçlara ait özel bir kanun çıkarılmak ve son derece müphem suçlar 
karşılığında çok ağır cezalar ihdas edilmek suretiyle yok edilmiştir. Bu kanunların teminatsız 
hâkimler vasıtasiyle tatbiki ayrı bir ıztırap mevzuu teşkil etmiş ve basın mevzuatının antidemok
ratik oluşundan doğan mahzurlar tatbikattaki bariz adaletsizlik ve eşitsizliklerle bir kat daha art
mıştır. Kanunun ruhuna aykırı şekilde verilen ntşir yasağı kararları fiilî bir sansür halini almıştır. 
liesmî ilân, kâğıt ve baskı malzemesi dağıtımındaki adaletsizlikler durumu büsbütün ağırlaş-
tırmıştır. 

Hür bir basm rejiminin kurulabilmesi için hiıkim teminatının ve mahkeme istiklâlinin sağlan
ması, basın üzerindeki maddi baskıların kalkması yanında müphem ve elâstiki basın suçları ihdas 
eden ve nerede başlayıp nerede bittiği anlaşılamıyan bu gibi suçlar en ağır şekilde cezalandıran 
6334 sayılı Kanun ile bu kanunu daha da ağırlaştırmış olan 6732 sayılı Kanunun tamamen ilgası 
zaruri görülmüştür. «Neşir yoliyle ve radyo ile yahut toplantılarda işlenen bâzı cürümler hakkın
da Kanun» ilga edilmek suretiyle, basın suçları umumi kanun olan Türk Ceza Kanunu hükümle
rine tâbi tutulacaktır. 

Ancak, bu da kâfi görülmiyerek 5680 sayılı Basm Kanununa 1956 da 6733 sayılı Kanunla ilâve 
edilen birçok antidemokratik hükümlerin ayıklanması ve bu kanunun baştan sona kadar gözden geçi
rilmesi lüzumlu görülmüştür. Basin Kanunu, 1950 deki şekli üe basın hürriyetini daraltıcı değil, ba
sının hürriyet nizamı içinde vazife görmesini sağljyacak hükümler ihtiva etmekte idi. Matbua, mev
kute, neşir gibi mefhumları tarif etmek, mevkute sahiplerinde veya mesul müdürlerde veya muhabir 
ve muhbirlerde aranacak vasıfları belirtmek, basın yoliyle işlenecek suçlardan ve tanzimini mucip fiil-
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lerden kimlerin mesul olacağını göstermek, cevap ve düzeltme hakkını tanzim etmek, hulâsa basın mü
essesesini tâbi olacağı zaruri hükümleri ve bunlara riayetsizlik halinde tatbiki zaruri olan müeyyi
deleri ihtiva eylemek üzere bir Basın Kanununa ihtiyaç bulunduğu aşikârdır. 

Hazırlanmış olan ilişik kanun tasarısı ile Basın Kanunumuzda yer almış bulunan antidemokratik 
hükümler ayıklanmakta ve bâzı mahdut istinalar dışında bu kanuna 1950 den sonra yapılan ilâve
ler kaldırılmaktadır. 1950 tarihli Basın Kanununda yapılmış olan değişikliklerden sadece basın hür
riyeti bakımından ciddî hiçbir mahzur taşımadıkları kanaatine varılmış olanlar muhafaza edilmiş, bu
na mukabil 1950 Kanununun basın hürriyeti bakımından yeter derecede teminatlı goıülmiyen bâzı 
hükümleri düzeltilmiştir. 

Değiştirilen maddelerle ilgili gerekçeler aşağıdadır. 
Madde 4. — Bir mevkutenin muhtelif kısımlarım ayrı ayrı mesul müdürlerin idare edebilmesi 

imkânı 1950 Kanununa göre mevcut iken sonradan bu imkân kaldırılmıştır. Bir mevkutenin siyaset, 
sanat, kadın ve çocuklar, spor gibi muhtelif kısımlarını ayrı şahısların idare etmesi halinde her me
sul müdürün sadece kendi idare ettiği kısımdan mcbul uıtulmasmdaki i'aide aşikârdır. Bu sebeple 
madde 1950 deki sekiline getirilmiştir.. 

Madde 5. — Maddenin 1 nci ve 2 nci fıkraları mevkutelerin .muhtelif kısımlarını ayrı mesul mü
dürleri idare edebilmesini mümkün kılacak şekilde ve 4 ncü maddeye muvazi olarak değiştirilmiştir. 

Ayrıca 1950 tarihli Kanunun tefsirinde uyanan bazı yersiz tereddütleri tamamiyle ortadan kaldır
mak için, mesul müdürlerin mütaaddit olması halinde bunlardan her birinin ancak kendi idare etti
ği kısımdan sorumlu sayılması esası madde metninde açıkça belirtilmiştir. 

Mesul müdürlerde aranan şartlar bakımından 1956 tarihinde kabul edilmiş olan «Lise mezunu ol
mak. veya bu derecede tahsili bulunduğu resmen-tevsik edilmiş olmak» kaydı değiştirilmiştir. Türk 
basınının bugünkü seviyesi, gazetecilik mesleğine intisabedcn genç kuşakların üstün yetişme dereceli 
göz önünde tutularak mesul müdürlerin yüksek tahsil görmüş olmaları esası kabul edilmiştir. 

Yine aynı mülâhazalarla iftira, suç tasnii ve resmi mercileri iğfal, yalan şahitliği ve yalan yere 
yemin, müstehcen ve hayasızca neşriyat, fuhşiyata tahrik gibi suçlardan kesinleşmiş bir mahkeme 
hükmü ile mahkûm olanların mesul müdürlük yapamaması antidemokratik olmaktan ziyade ba
sın mesleğinin şerefini koruyan ve bu âmme hizmetinin .icaplarına uyan hükümler telâkki edil
miştir. Ancak, altı aydan fazla hapis cezasına mahkûm olmamak kaydı yerine, «1 yıldan fazla ha
pis cezasiyle mahkûm olmamak» kaydı konulmuştur. 

Dördüncü bentte yapılan bir ilâve ile Devlet memuru ve askeri şahısların meslekî ve ilmî 
mevkuteler çıkarabilmeleri imkân dâhiline sokulmuştur. 

Madde 8. — Madde, mevkutenin muhtelif kısımlarını ayrı mesul müdürlerin idare etmesini 
mümkün kılan tadile muvazi şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca, mevkuteyi çıkaran tüzel kişinin bir 
tesis olması hali düşünülerek madde metnine «Tesis senedi» kelimeleri eklenmiştir. 

Madde 9. — Bu maddeye 1950 Kanununda mevcudolmıyan bâzı temin» t hükümleri eklen
miştir. Mevkute çıkarmak istiyenlerin en büyük mülkiye âmirine verecekleri beyannameyi mesul 
memuru her hangi bir bahane ile ileri sürerek almaktan imtina etmesini önlemek maksadiyle, mül
kiye amirliğinin verilen beyannameyi kabule mecbur olduğu madde metninde açıkça belirtilmiş
tir. Ayrıca mülkiye âmiri tâbirinin, mülkiye amirliği şeklinde değiştirilmesi, beyannameyi şah
san en büyük mülkiye âmirine vermek zarureti bulunmadığını belirtmek bakımından isabetli gö
rülmüştür. 

Eski kanunun da ruhu ve maksadı, mülkiye âmirinin kendisine verilen beyannameyi almaya, 
mecbur olduğu yolunda idi. Bununla beraber, tatbikatta, kanuni esaslara tamamiyle uygun olma
dığı bahanesiyle bir mülkiye âmirinin kendisine verilen beyannameyi almaktan imtina etmeye 
mezun olup olmadığı tereddüdü mucibolmuştu. Yapılan tadile göre, mülkiye amirliği beyanna
meyi almaya, mukabilinde bir makbuz vermeye, şayet beyanname kanuna uygun değilse gerekli 
işlemi kanun dairesinde yapmaya .mecbur tutulmaktadır. 

( S. Sayısı : 131) 
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Aynca, her türlü kötü niyetli tatbikatı imkânsız kılmak için beyannamenin noter vasıta-

siyle de tevdi edilebileceği madde metninde tasrih olunmuştur. Bu takdirde noterlikçe tevdiic 
yapıldığını gösteren belge makbuz yerine geçecektir. 

Mülkiye âmiri yerine sulh hâkiminin ikame edilmesi hatıra gelebilirse de, bu usulün bâzı 
amelî mahzurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Bugünkü durumda mahkemelerimizin dosya 
tutma ve bunları muhafaza etmek bakımından olduğu kaslar beyanname muhteviyatının gerçe
ğe ve kanunlara uygunluğunu tahkik bakımından da, mülki makamlar kadar kolaylığa sahi-
bolmadıkları düşünülmüştür. Beyannameyi hâkime tevdi usulünün, hâkim tarafından bir ön tet
kik ve tahkik yapıldıktan sonra beyannamenin , tescili yoluna gidilmesi gibi, basın mensupla
rının işlerini güçleştiriri ve basın hürriyetini şimdiki usule nazaran biraz daha kayıtlayıcı bir 
sisteme müncer olmasından da endişe edilmiştir. 

Maddenin yeni şekline göre, mülkiye amirliğinin her hangi bir şekilde beyannameyi kabul 
etmemek ve mevkute çıkarmak istiyenlerin işini güçleştirmek imkânına sahibolmıyacağı aşi
kârdır. 

Madde 13. — Muhbir ve muhabirlerin vasıflarını tâyin eden bu maddede yaş haddi 21 d • • 
18 e indirilmiş foto muhabirleri için lise talısili görmüş olmak şartı konulmuştur. 

Madde 1,6. — Basın yolu ile işlenen suçlardan dolayı ceza mesuliyetinin kimlere aidolaeağını 
tesbit eden madde .1950 deki şekline geçirilmiştir. 

Bu maddede 6733 sayılı Kanunla yapılan ve basın hürriyetini aşırı derecede takyideden de
ğişiklikler kaldırılmıştır. 

Maddenin yeni alacağı şekle göre : 
a) Gazete sahibinin cezai mesuliyeti kaldırılmış ve sahibi yalnız maddi ve mânevi zararları 

tazminle mükellef olduğunu belirten 17 nci maddedeki esas muhafaza edilmiştir. 
b) Mevkutelerle müstear adla veya imzasız yahut remizli imza ile neşredilen yazıyı veva 

resimlerin sahiplerinin bildirme mecburiyeti .".ııeak Devlet aleyhine işlenen çok ağır suçlara has
redilmiştir. Bu suretle tahrir sırrı (Anonymat) müessesesi yeniden 1950 deki şekline getirilmiştir. 

e) Mesul Müdürün suç teşkil eden haber, vesika veya yazıyı bu mahiyetini bilmeden neşret
mesi halinde mesul olacağı tasrih edilmiştir. 

d) Mesul Müdürün mevkute sahibi tarafından rızası hilâfına neşredilen yazı ve resimler
den mesul olmadığı ve bu gibi hallerde ceza mesuliyetini yazı ve resimleri neşrettirene ait bulun
duğu tasrih edilmiştir. 

Madde 17. — Bu maddede basın yoliyle işlenecek fiillerden doğacak maddi ve mânevi zarar
lardan, Borçlar Kanununun umumi hükümlerine göre mevkutelerde sahibi ve mevkute olmıyan-
larda naşirin" müteselsilen mesul oldukları tasrih edilmektedir. Gazete sahiplerinin cezai me
suliyeti bundan önceki madde ile kaldırıldığı için, madde 1950 dekijŞprensibe uygun olarak yeniden 
yazılmıştır. Yalnız gazete sahibinin mesuliyetinin bir ceza mesuliyeti değil haksız fiilen doğan 
bir tazmin mesuliyeti olması sebebiyle. Borçlar Kanununun hükümlerine atıf yapılmıştır. 

Madde 19. — Cevap ve düzeltme hakla basın hürriyetinin tamamlayıcı bir unsuru olarak ka
bul edilmesi zaruri olan bir haktır. Ancak, 1956 tarihli ve 6733 sayılı Kanunun kabulünden sonra 
bu hak bilhassa bağımsız ve muhalif basın aleyhinde her türlü hakkaniyet ölçüleri dışında kul
lanılmış, fikirler tekzibedilmiş, doğru haberler yalanlanmış, mevkuteler kendilerine veya 
üçüncü şahıslara karşı açıkça hakaret taşıyan yazıları savcılık emriyle neşretmeye zorlanmıştır. 
Bu sebeple cevap ve düzeltme hakkının, hem basının haklarını koruyan, hem de basının neş
riyatından zarar gören hakiki ve tüzel kişilere haklı cevap ve düzeltmelerini yayınlatmak im
kânını veren bir ölçü dâhilinde yenibaştan tanzimi bir zaruret halini almıştır. 

Teklif edilen usulün bugün yürürlükte olan usule göre bellibaşlı farkları şunlardan ibarettir : 
a) Cevap ve düzeltmenin ancak «Kendisi ile ilgili» hakikate aykırı, hareket, düşünce v;.' 

sözlerin yayınlanması halinde bir şahıs için hak teşkil etmesi gerektir. Bunu sağlamak üzere, 
1950 kanununda mevcut iken 1966 da madde m tııindcn çıkarılmış olan «Kendisi ile ilgili» ke
limeleri birinci fıkraya yeniden ilâve edilmiştir. 
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b) 1956 tarihli ve 6733 sayılı Kanunun Cumhuriyet savcılarına verdiği yetki sulh-ceza hâ

kimine devredilmiştir. 
c) Mevkute mesul müdürüne, sulh ceza hakiminin karar na karşı asliye ceza hâkimliği nez-

dihde itiraz hakkı tanınmıştır-
.e) Cevap ve tekzip hakkını kullanmadan ö en bir kimsenin bu hakkını bütün vârislerinin 

değil,: vârislerinden yalnız birinin kullanabilmesi kabul edilmiştir. 
•Madde 30.:— Son yıllarda basın hürri yeti aleyhine girişilen hareketler arasında en çok 

dikkati çeken hususlardan^ biri neşir yasakları " olmuştur. Bu neşir yasaklan âdeta bir ifiilî 
sansür halini almış bulunduğu için 30 ncu madde, bir taraftan hazırlık tahkikatı ile ilk tahki
katın gizliliği gibi bütün medenî memleketlerde kabul edilmiş olan bir prensibi ve mahkemele
rin tarafsızlık, bağımsızlık içinde vazife görmeleri imkânını mahfuz tutacak, hem de vatanda
şın öğrenmesi pek tabiî olan gerçekleri gizleme!?: neticesini doğuran neşir yasakları suiistimalini 
önliyecek bir tarzda yeniden yazılm ştır. Hazırlık ve ilk tahkikatın gizliliği bir hâdisenin yapı
lamaması mânasına gelmiyecektir. 

Bu maksatla maddenin ikinci fıkrası tamamen kaldırılmıştır. 
30 ncu maddede yapılan değişikliklerden biri de, maddenin 4 ncü fıkrasının tamamen kal

dırılmasıdır. Bu fıkra gizli toplantılardaki müzakeratm ve alman kararların neşrini menet
mekte idi. Fıkranın hakiki sevk ve maksadı iktidar partisi Grup toplantılarının umumi efkâr
dan gizlenmesi idi. Tatbikatta fıkra daima tek taraflı olarak tatbik edilmiş ve gazeteleri dolam
baçlı yollardan haber vermeye sevk etmiştir. Gizli bir toplantının gazeteci tarafından haber 
alınması halinde bunun umumi efkâra duyurulmasını tabiî karşılamak gerektir. Bâzı sırların 
ifjası esasen suç teşkil ettiği için fıkranın kalkması bir mahzur doğurmıyacaktır. Gizli toplan
tıya katılanlar n konuşulanları basma bildirilmesini ahlâki bir disiplin kurarak önlemek kabil 
olmuyorsa bunun yükünü ve cezasını basna yüklemek haksızlık teşkil eder. 

Bu maddede yapılan esaslı değişikliklerden biri de gazete ve mecmuaların kapatılması ile il
gili hükmün yeni bir anlayışla yazılmasıdır. ^Yürürlükte bulunan kanun «Neşir yolu ile veya 
radyo ile yahut toplantılarda işlenen bâzı cürümler hakkında Kanun» hükümlerinin tatbiki sure
tiyle mahkûmiyet halinde bir aydan üç aya kadar mevkutenin neşriyatının tatiline karar veril
mesini âmir bulunmakta idi. Bahis konusu kanunun tamamen kaldırlması lüzumuna kaani bulun
duğumuz için fıkradan bu kanunla ilgili kapatma cezası da çıkarılmıştır. Ancak, aşırı sağcılık 
ve solculuk propagandası yapan ve Türk Milleti için büyük zararlar doğurabilecek olan neşriyat
la müessir şekilde mücadele edilebilmesi için Türk Ceza Kanununun 142 ve 163 ncü maddelerin'r: 
tct'ıik: suretiyle mahkûmiyet halinde mevkutenin bir aydan üç aya kadar kapatılması hükmü sevk 
edilmiştir. Yürürlükte bulunan kanunda 163 ncü maddeye yer verilmemiş olması ciddî bir noksan 
say:lnrş ve 142 nci maddeye atıf; yapıld ğı için ayrıca 141 nci maddeye atıf yapılması lüzumsuz 
telâkki edilmiştir. 

:£adde 32. — Bu maddede de 1952 deki şekline getirilmiş ve maddeye 1956 yılında ilâve edilir. 
olan «Memleket ahlâkını, aile nizamını bozacak veya cürüm işlemeye teşvik veya tahrik ede? s 
şek:.1 de heyecan uyandıracak tafsilât ile hayatî veya hayali vakaların hikâye veya tasvir ve a 
tersim edenler» ibaresi kaldırılmıştır. Bu ibareye giren fiillerden bir ksmı Ceza Hukuku pıvnsi]>-
lerine tamamiyle aykırı, müphem ve elâstiki suçlardır. , Büyük bir kısmı ise esasen Türk Ceza K . 
nununun şümulü içine girmektedir. Ceza Kanununun sistemi dışında hususi basın suçları ihdası 
yolundan kabil olduğu nispette uzaklaşarak lüzumuna inanıldığı için maddeye 1956 yılında ilâve 
edilmiş olan kısımlar tamamiyle çıkarılmıştır. 

Madde 34.' — Bu maddenin sonuna 1956 da eklenmiş olan bir fıkra ile gazete, dergi ve sair 
matbuaları satan, «sattıran veya satışa arz edenler hakkında bâzı hallerde cezai müeyyideler kon
muş bulunmaktadır. Maddenin bu son fıkrası i! 3 korunmak istenen âmme nizamı esasen Türk 
Ceza Kanununda mevcut maddelerle himaye edilmiş olup bahis konusu fıkra Ceza Kanunumuz-
daki esasların çok ötesine giden ve basın hürriyetini aşırı şekilde tahdideden hükümler ihtiva etmek-
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te bulunduğundan fıkranın tamamiyle (kaldırılması ve maddenin 1950 d-eki şekline getirilmesi uygun 
görülmüştür. 

Madde 35. — Basın suçlarında dâva süresini gösteren ve basının uzun müddet ceza takibi teh
didi altında kalmasını önlemek için dâva süresini anıumi hükümlere nazaran kısaltan bu madde 
esas itibariyle basın hürriyetini daraltan değil, himaye eden ;bir madde sayılmıştır^ Ancak, maddede 
iki değişiklik yapılması uygun görülmüştür. Bunlardan biri Kamu dâvasının açılması, izin ve karar 
alınmasına bağlı olan suçlarda izin veya kararın alınması için müracaat tarihi ile izin veya kararın 
verildiği tarih arasında geçen müddeti, dâva süresi hesabına katılmamasına dair olan hükümle ilgili
dir. Yürürlükteki kanunda süre hesabına katılmıyaeaik müddetin üş ayı geçmiyeceği bildirilmiştir. Bir 
izin veya 'kararın istihsali için üç ay lüzumundan çok daha uzun bir müddet teşkil ettiği cihetle, sü
re hesabına katılmıyacak miiddetin bir ayı geçemiyaceği esası kabul edilmiş ve ikinci fıkra buna göre 
değiştirilmiştir. 

Maddede yapılan ikinci değişiklik mesul müdürün rızası hilâfına mevkutenin sahibi tarafından 
neşredilen yazı ve resimlerle ilgili ceza takiplerin !e, sahip eleyhine açılacak dâvadan sürenin mesul 
müdür hakkındaki beraet kararının kesinleşmesin len itibaren üş ay olaraik tesbitine dair bir fıkra
nın ilâvesinden ibarettir. Gerçekten hakkında dâva açılan mesul müdür dâvanın her hangi bir safha
sında dâva konusu resim ve yazıyı feendi rızası hilâlma sahibinin neşrettirdiğini iddia ve ispat ederse, 
sahip hakkında açılacak yeni dâvada sürenin mesul müdürün yukarda belirtilen sebeple beraetine 
dair kararın kesinleşmesinden itibaren işlemesi mantıki bir zarurettir. 
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Komisyonumuza havale -olunan «5680 sayılı Basın Kanununum 9 neu maddesi ile 6733 sayılı Ka
nunla muaddel bâzı maddelerinin, değistiribnesd haJkkında kanun (tasarısı» Hükümet temsilcilerinin 
iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de izah edilmiş 'olduğu veçhile, son yıllarda en fazla tahribediien hüri-
yetlerden biri olan ve Demokratik rejimin kilit taşı mesabesinde bulunan basın hürriyetini âdil 
esaslara bağlıyan teklifin mübrem bir ihtiyacı gidereceği cihetle bir an önce kanunlaşması uygun 
görüldü. 

Ancak, 5 nci maddenin 1 nci bendinde izah olunan gazete mesul müdürlerinden yüksek tahsil 
aranmanın şartı bugünün gerçeklerine uymadığı, zira 1956 tarihinde çıkarılan 6733 sayılı Kanun
la mesul müdürlerin: lise mezunu olmaları «artı konmuş ve bu şart o zaman basın çevrelerinde 
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şitli mevkutelerin çıktığı göz Önünde tutulursa,mesul müdürlarde yüksek tahsil şartının aranma
sının -memleket gerçeklerine uymıyacağı kolayca anlaşıljr- Bu sebeple mesul müdürlerin lise mezu
nu olmaları kâfi görüldü. 

Ayrıca 8 nci maddenin 2 nci bendinin 6 ncı sa t ımdaki «sebebinin» kelimesi «senedinin» olarak, 
19 neu maddenin 4 ncü satırındaki «ve sözlerle» ifadesi «ve sözler izafesi suretiyle» şeklinde, ay
nı maddenin 5 nci satımım son kelimesi olan «o şahsın» ifadesi çıkarılarak; sözü geqen maddenin 
3 ncü fıkrasındaki «Hâkim cevap ve düzeltmenin neşradilmesine» ibaresi «Hâkim cevap ve düzelt
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5680 sayılı Basın Kanununun 0 ncu maddesi ile 
6733 sayılı Kanunla muaddel bazı mardeleririn 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
9 neu maddesi ile 6733 sayılı Kanunla değiştiri
len 4, 5, 8, 13, 16, 17, 19, 30, 32, 34 ve 35 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Her basılmış eserde o eserin ne
şir yeri, yılı ve tabiin, varsa naşirin adları ve iş 
yerleri gösterilir, ilân, tarife; sirküler ve emsali 
hakkında bu hüküm uygulanmaz. Mevkutelerde 
ayrıca basıldığı tarih ile sahibinin ve yazı işlerini 
fiilen idare eden mesul müdürün ve bunlar mü
teaddit ise idare ettikleri kısım ile birlikte her 
birinin adları gösterilir. 

Madde 5. — Her mevkutenin yazı işlerini fii
len, idare eden mesul müdürü bulunur. 

Neşriyatın muhtelif kısımlarını idare için ayrı 
mesul müdürler bulundurulabilir. Bu takdirde 
her mesul müdür kendi idare ettiği kısımdan me
suldür. 

Mesul müdür aşağıdaki şartları haiz olma
lıdır : 

1. Türk vatandaşı ve yüksek tahsil görmüş 
olmak, veya bu derecede tahsili bulunduğu res
men tevsik edilmiş olmak; 

2. Yirmi beş yaşını bitirmiş bulunmak; 
3. Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve de

vamlı oturmak; 
4. Devlet memuru, asker veya ordu mensubu 

bulunmamak (Meslekî ve ilmî mevkuteler için bu 
şart aranmaz.) 

5. Mahcur veya âmme hizmetlerinden mem
nu olmamak; 

6. Ağır hapis, 1 seneden fazla hapis cezala
rımdan biri ile veya neşir tehdidi ile para ve men
faat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, 
emniyeti suiistimal, yalan şahitliği ve yalan yere 
yemin, iftira, suç tasnii ve resmî merfeileri iğfal, 
müstehcen veya hayasızca neşriyat, fühşiyata tah
rik, hileli iflâs suçlarından biriyle hükümlü ol
mamak; 

7. Muvakkaten âmme hizmetlerinden mem-
nuiyet, umumi emniyet nezareti altında bulun
durulmak, veya, sürgün cezasına, mahkûmiyet 

( a Sayı* 

SOSYAL İŞLEK KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTlRİŞİ 

5680 sayılı Basın Kanununun 9 ncu maddesi ile 
6733 sayılı Kanunla muaddel bâzı mardelerinin 

değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 4. —• Tasarının 4 neü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Her mevkutenin yazı işlerini fii
len idare eden mesul müdürü bulunur. 

Neşriyatın muhtelif kısımlarını idare için ayrı 
mesul müdürler bulundurulabilir. Bu takdirde 
her mesul müdür kendi idare ettiği kısımdan me
suldür. 

Mesul müdür aşağıdaki şartları haiz olma
lıdır : 

1. Türk vatandaşı ve yüksek tahsil görmüş 
olmak, veya bu derecede tahsili bulunduğu res
men tevsik edilmiş olmak; 

2. Yirmi beş yaşını bitirmiş bulunmak; 
3. Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve de

vamlı oturmak; 
4. Devlet memuru, asker veya ordu mensubu 

bulunmamak (Meslekî ve ilmî mevkuteler için bu 
şart aranmaz.) 

5. Mahcur veya âmme hizmetlerinden mem
nu olmamak; 

6. Ağır hapis, 1 seneden fazla hapis cezala
rından biri ile veya neşir tehdidi ile para ve men
faat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, 
emniyeti suiistimal, yalan şahitliği ve yalan yere 
yemin, iftira, suç tasnii ve resmî merteileri iğfal, 
müstehcen veya hayasızca neşriyat, fühşiyata tah
rik, hileli iflâs suçlarından biriyle hükümlü ol
mamak; 

7. Muvakkaten âmme hizmetlerinden mem-
nuiyet, umumi emniyet nezareti altında bulun
durulmak, veya sürgün cezasına mahkûmiyet 
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hallerinde bu ceza veya tedbirler infaz edilmiş 
olmak. 

Madde 8. — Mevkute çıkarılması izne bağlı 
değildir. Ancak, mevkutenin : 

1. Adını, neşir mevzuunu, ne vakitlerde çı
karılacağını ve idare yerini, 

2. Sahibimin ve varsa ayrı mesul müdür ve
ya müdürlerin veya kanuni temsilcilerin ad ve 
soyadlarını, tâbiiyet ve ikametgâhlarını göste
rir bir beyanname verilmesi mecburlidir. Bu be
yannameye tüzel kişi ise şirket mukavelesinin ve
ya tesis sebebinin veya cemiyet' nizamname
sinin! tasdikli bir örneği eklenir. 

Beyanname mevkute sahibinin ve ayrı me
sul müdür veya müdürleri varsa onların da im
zasını ihtiva eder. 

Madde 9. — Beyanname ve ekleri, mevku
te nerede çıkarılacaksa o yerin en büyük mül
kiye amirliğime verilir. 

8 nci maddede yazılı hususları tamamen ve
ya kısmen • ihtiva etmiyen ve kanuni vasıf ve 
şartları haiz olmıyan kimseleri sahip veya me
sul müdür olarak gösteren beyannameler veril
memiş sayılır. 

Beyanname mülkiye, amirliğine doğrudan 
doğruya verilebileceği gibi noter marifetiyle de 
tevdi olunabilir. Mülkiye amirliği verilen beyan
nameyi kabule ve mukabilinde bir makbuz ita
sına mecburdur. Beyanname noter marifetiyle 
tevdi olunduğu takdirde beyannamenin noter
likçe mülkiye amirliğine tevdi edildiğini göste
ren belge makbuz yerime geçer. 

Madde 13. — Mevkutelerde çalıştırılacak muh
bir veya muhbirlerin bu kanunun 3 nteü mad
desinin 2 nci ve 3 ncü bentleri hükümleri müs-
tespa, diğer bentlerinde yazılı vasıf ve şartları 
haiz olmaları icabeder. Muhbir veya muhabir
lerim 18 yaşını bitirmiş olmaları şarttır. Ve 
lise mezunu olmaları kâfidir. Foto muhabirle
rinde tahsil şartı aranmaz. 

Madde 16. — Basın yoliyle işlenen suçlar
dan dolayı ceza mesuliyeti : 

1. Mevkuteler işlenen suçlarda, suçu vücu
da getiren yazıyı yazan veya resmi yapan kim
se ile beraber, bu mevkutenin mesul müdürüne 
tereddübeder. 

Sosyal İşler Ko. 

hallerinde .'bu ceza veya itedibirler infaz edilmiş 
olarak. 

Madde 8. — Mevkute çıkarılması izne bağlı 
değildir. Ancak, mevkutenin : 

1. Adını, neşir mevzuunu, ne vakitlerde çı
karılacağını ve idare yerini, 

2. Sahibimin ve varsa ayrı mesul müdür ve
ya müdürlerin veya kanuni temsilcilerin ad ve 
soyadlarını, tâbiiyet ve ikametgâhlarını göste
rir bir beyanname verilmesi mecburidir. Bu be
yannameye tüzel kişi ise şirket mukavelesinin 
veya tesis senedinin veya cemiyet nizamname
sinin tasdikli bir örneği eklenir. 

Beyanname mevkute sahibinin ve ayrı me
sul müdür veya müdünleri varsa onların da im
zasını ihtiva eder. 

Madde 9. — 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesi aynen 

Madde 13. — Tasarının 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Tasarının: 16 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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2. Mevkutelerde müstear ladla veya imza
sız yahut remizli imza ile neşredilen yazı veya 
resim sahiplerinin adlarım mesul müdür bil
dirmeye mecbur değildir. Ancak suç teşkil eden 
yazı veya resim Türk Ceza Kanununun 2 nci 
kitabının 1 nci babının 1 nci faslında yazılı cü
rümlere taallûk ediyorsa, Mesul Müdür bun
ların sahiplerinin sarih hüviyetlerini istek tari
hinden itibaren 24 saat içinde Cumhuriyet Sav
cısına bildirmeye mecburdur. 

3. Mesul Müdür suç teşlkil eden haber, ve
sika veya yazıyı bu maihiyetini bilmeden neş
retmiş ise bunların mesuliyeti yalnız haber, be
yan ve vesikayı verene veya yazıyı yazana aittir. 
Mesul Müdür mevkutenin sahibi tarafından rı
zası hilâfına neşredilen yazı ve resimlerden me
sul değildir. Bu takdirde ceza mesuliyeti yazı 
ve. resimleri neşrettirene aittir 

. 4. Mevkute tarifine girmiyen basılmrş eser
lerle işlenen suçlarda ceza mesuliyeti suç teşkil 
eden eserin müellif, muharrir, mütercim veya 
tersim edenine, fail belli olmadığı veya bu kim
se aleyhinde Türk mahkemelerinde dâva açı
lamadığı veya •kendisinin malûmatı veya muva
fakati dışında neşrolunduğu hallerde naşire ve 
naşir de belli olmazsa tabie, bu da bilinmediği 
takdirde bilerek satana, dağıtana aittir. 

Madde 17. — Basın yoliyle işlenecek fiiller
den doğacalk maddi ve mânevi zararları, 16 nci 
maddeye göre mesul olanlarla birlikte Borçlar 
Kanununun umumi (hükümlerine göre mevkute
lerde sahibi ve mevkute olmayanlarda naşiri mü-
teselsilen tazminle mükelleftirler. 

Madde 19. —• Bir şahıs haysiyet ve şerefine 
dokunan veya menfaatini bozan yahut kendisi 
ile ilgili hakikata aykırı hareketler, düşünce
ler ve sözlerle açık veya ikapalı şekilde bir mev
kutede yapılan yayından dolayı, o şahsı n imza 
siyle üç ay içinde gönderilecek cevap ve dü
zeltmeyi mevkutenin mesul müdürü metnine hiç
bir mülâhaza ve işaret katmıaiksızm ve bu ce
vap veya düzeltme dolayısiyle her hangi bir mü
talâa beyan etmeksizin aynen ve tamamen ne^re 
mecburdur. 'Cevap ve düzeltme, taallûk ettiği 
yazının cevap verenle ilgili miktarından uzu a 
olamaz. 

Sosyal İşler Ko. 

Madde 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynea 
ikabııl edilmiştir. 

Madde 19. —• Bir şahsın, haysiyet ve şerefine 
dokunan veya menfaatini ibozan yahut ken
disi ile ilgili hakikata aykırı hareketler, düşün
celer ve sözler izafesi suretiyle açık veya ka
palı şekilde bir mevkutede yapılan yayından 
dolayı, imzasiyle üç ay içinde gönderilecek, ce
vap ve düzeltmeyi mevkutenin mesul müdürü 
metnine hiçbir mülâhaza ve işaret katmaksızın 
ve bu cevap veya düzeltme dolayısiyle her hangi 
bir mtüalâa beyan etmeksizin aynen ve tama
men neşre mecburdur. Cevap ve düzeltme, taal
lûk ettiği yazının cevap verende ilgili miktarın
dan uzun olamaz. 
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Ancak, 20 satırdan az olan yazıların cevabi 
20 satır olabilir. 

Cevap veya düzeltme mevkutenin ilgili nüs-
hasiyle birlikte cevap veya düzeltmeyi gönde
renin bulunduğu mahal sulh ceza hâkimliğine 
verilir. Veya gönderilir. Sulh ceza hâkimi, en 
geç. 24 saat içinde cevap veya düzeltmeyi, suç 
mahiyetinde olup olmadığı, neşir ile alâkası 
bulunup bulunmadığı, kanunda yazılı şekil ve 
şartlara uygun olup olmadığı ve neşirden iti
baren üç ay geçip geçmediği cihetlerinden tet
kik edecek bir karar verir. Hâkim cevap ve 
düzeltmenin neşredilmesine karar verebileceği 
gibi aynen veya münasip göreceği değişiklik
leri yaparak: neşrine de karar verebilir. Hâki
min kararının bir sureti, cevap ve düzeltme 
ile birlikte mevkutenin mesul 'müdürüne gön
derilir. 

Cevap veya düzeltmenin günlük gazetelerde 
alındığını takibeden gün ve diğer mevkuteler
de bu müddet gözetilmek şartiyle ilk çıkacak 
nüshada aynı sahife ve sütunda aynı mahalde 
başlamak üzere aynı punto harflerle, cevap ve
ya düzeltmeyi gerektiren yazı için başlıklar ya
pılmış veya resimler konulmuş ise cevap veya 
düzeltmede tesbit edilecek başlık veya resmin 
de yayınlanması lâzımdır. Ancak, mesul müdür 
sul/h ceza hâkiminin bu kararına en geç 24 saat 
içinde mevkutenin çıktığı yerin asliye ceza hâkim
liği nezdinde sebep ve delil göstererek itiraz 
edebilir. Asliye ceza hâkiminin 24 saat içinde bu 
itirazı ineeliyerek vereceği karar kesindir. Ve 
bu kararın, mevkute ımesul müdürüne tebliğin
den itibaren bu fıkrada yazılı süre içinde cevap 
ve düzeltmenin neşri mecburidir. 

Devlet daireleri, âmme müesseseleri ve tüzel 
kişiler tarafından gönderilecek cevap ve düzelt
meler hakkında da yulkardaki fıkralar hükümle
ri uygulanır. 

Cevap ve düzeltme hakkını kullanmadan ölen 
bir kimsenin tbu hakkını vârislerinden yalnız 
biri kullanabilir. 

Bu maddedeki tebliğler ilgili talebettiği tak
dirde, memur marifetiyle yapılır. 

Madde 30. — Ceza takiplerine ait talep 
ve iddianemelerle kararların ve diğer her türlü 

Sosyal İşler Ko. 

Ancak, 20 satırdan az olan yazıların cevabı 
20 satır olabilir. 

Cevap veya düzeltme mevkutenin ilgili nüs-
hasiyle birlikte cevap veya düzeltmeyi gönde
renin bulunduğu mahal sulh ceza hâkimliğine 
verilir. Veya gönderilir. ıSullı ceza hâkimi, en 
geç 24 saat içinde cevap veya düzeltmeyi, suç 
.mahiyetinde olup olmadığı, neşir ile alâkası 
bulunup bulunmadığı, kanunda yazılı şekil ve 
şartlara uygun olup olmadığı ve neşirden iti
baren üç ay geçip geçmediği cihetlerinden tet
kik ederek bir karar verir. Hâkim cevap ve 
düzetlmenin neşredilmemesine karar verebileceği 
gibi aynen veya münasip göreceği değişiklik
leri yaparak neşrine de karar verebilir. Hâki
min kararının ıbir sureti, cevap ve düzeltme 
ile birlikte mevkutenin mesul müdürüne gön
derilir. 

Cevap veya düzeltmenin, günlük gazetelerde 
alındığını takibeden gün ve diğer mevkuteler
de bu müddet gözetilmek şartiyle ilk çıkacak 
nüshada, aynı sahife ve sütunda aynı mahalde 
başlamak üzere aynı punto harflerle, cevap ve
ya düzeltmeyi gerektiren yazı için başlıklar ya
pılmış veya resimler konulmuş ise cevap veya 
düzeltmede tesbit edilecek başlık veya resmin 
de yayınlanması lâzımdır. Ancak, mesul müdür 
sulh ceza hâkiminin bu kararına en geç 24 saat 
içinde mevkutenin çıktığı yerin asliye ceza hâkim
liği nezdinde sebep ve delil göstererek itiraz 
edebilir. Asliye ceza hâkiminin 24 saat içinde bu 
itirazı ineeliyerek vereceği karar kesindir. Ve 
bu kararın mevkute ımesul müdürüne tebliğin
den itibaren bu fıkrada yazılı süre içinde cevap 
vo düzeltmenin neşri mecburidir. 

Devlet daireleri, âmme müesseseleri ve tüzel 
kişiler tarafından gönderilecek cevap ve düzelt
meler hakkında da yulkardaki fıkralar hükümle
ri uygulanır. 

Cevap bu düzeltme hakkını kullanmadan ölen 
bir kimsenin bu hakkını vârislerinden, yalnız 
biri kullanabilir. 

Bu maddedeki tebliğler ilgili talebettiği tak
dirde, memur marifetiyle yapılır. 

Madde 30. — Tasarının 30 nen maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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vesika ve evrakm aleni duruşmada okunmasın* 
dan, hazırlık ve ilk soruşturmalarda takipsizlik 
veya muhakemenin men'i, tadili veya düşmesi 
kartallı verilmesinden önce yayınlanması yasak 
tır. 

Ceza takibinin foaşlamasiyle hüküm kesinle
şinceye kadar, hâkim ve mahkemenin hüküm, 
karar ve muameleleri hakkında mütalâa yayınla
mak yasaktır. 

Yakardaki fıkralar hükümlerine aykırı ha
reket edenler bir aydan altı aya kadar hapis ve 
500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılır. 

Türk Ceza Kanununun 142, ve 163 ncü mad
delerinin tatbiki suretiyle mahkûmiyet halinde 
mevkute bir aydan üç aya kadar yayından men-
olunur. Yayından menolunan mevkutenin sahip 
ve mesulleri bu müddet zarfında başka bir adla 
mevkute çıkaramazlar. 

Madde 32. — İntihar vakaları hakkında ha
ber çerçevesini aşan ve okuyanları tesir altında 
bırakacak mahiyette olan tafsilât ve vakıaya 
müteallik resimlerin neşri yasaktır. 

Bu madde hükmüne muhalif hareket edenler 
100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ceza-
siyle cezalandırılırlar. 

Madde 34. -— Siyasi, iktisadi, ticari mevku-
teleıfin sermayeleri ve devamlı veya geçici bü
tün gelir kaynaklariyle basılan nüshaların ade
di ve bir nüshasına 50 den fazla abone yazılmış 
olanların isim, adres ve tâbiiyetleri ve umumi 
abone yekûnu ve basıldıkları matbuaa ile olan 
hukuki münsaebetleri noterlikçe tasdik edilmiş 
bir cetvele kaydedilir. 

Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan 
vo yanlış malûmat geçirildiği veyahut savcılık
ça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gere
ken hususlar gizlendiği tekdirde mevkutenin 
sahibi veya onun mümessili üç aydan bir yıla 
kadar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezasına mahkûm edilir. 

İlmî, edebî, fennî ve bediî mahiyette olan 
mevkutelerden yayınları itibariyle siyasi, iktisa
di ve ticari mahiyette neşriyata girişenler 1 ve 
2 nci fıkralar hükümlerine tabidirler. 

Madde 35. — Bu kanunda yazılı olan veya 
basın yoliyle işlenmiş bulunan suçlardan dolayı, 

Sosyal İşler Ko. 

Madde 32. — Tasarının 32 nci 
nen kaibul edilmiştir. 

maddesi ay-

Madde 34. — Tasarının 34 ncü maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Tasarının 35 nci maddsei ay 
nen ka'bul edilmiştir. 
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günlük mevkuteler hakkında üç ay ve diğer ba
sılmış eserler hakkında altı ay içinde açılmıyan 
dâvalar dinlenmez. Bu süre suçun işlendiği ta
rihten başlar. Ancak, 16 ncı maddenin 3 ncü 
bendi gereğince mesul müdür kendi aleyhine 
açılan bir dâvada dâva konusu yazı veya resmi 
kendi rızası hilâfına neşredildiğini iddia ve is
pat ederse yazı veya resmi neşrettiren sahip 
aleyhine açılacak dâvada, süre mesul müdür 
hakkındaki beraet kararının kesinleşmesiyle 
başlar. 

Kamu dâvasının açılması izin veya- karar 
alınmasına bağlı olan suçlarda, izin veya kara
rın alınması için müracaat tarihi ile izin veya 
kararın verildiği tarih arasında geçen müddet, 
dâva süresi, hesabına katılmaz. Bu müddet bir 
ayı geçemez. 

Basın yoliyle işlenen takibi şikâyete bağlı 
olan suçlarda ilk fıkrada yazılı sür©, suçun ka
nun ile belli zaman aşımı haddini geçmemek 
şartiyle işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlar. 

Sosyal îşler Ko. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yütütür. 

hükümlerini Ba-

26 . 9 . 1960 
Devlet Başkanı ve Barbakan 

ve Duşişleri B. V. 
C. Gürsel 

Devlot Balkanı ve 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

Dışişleri Balkanı 

Millî Eğitim Rakamı 
B. Tuncel 

Devlıeit Bakam 
H. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. t. Kızıloğlu 

Maliye B'akanı V. 
F. Aşkın 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

MADDE 2. — Tasarının 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tdcaneft Balkanı 
M. Baylar 

Güm. ve Tefeel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırırna Balkanı 
8. Ulay 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

imar ve Isösân Bakanı 
F. Yavuz 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Balkanı 
O. Tosun 

Çalışma Balkanı 
R. Beşerler 

Ba. - Y. ve Tu. Bakanı V. V. 
İV. Zeytinoğlu 
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Yıldız Ahmet'in Basın Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. —- 5680 sayılı Basın Kanununun 
9 ncu maddesi ile 6733 sayılı Kanunla değiştiri
len 4, 5, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 30, 32, 34 ve 35 nei 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Her basılmış eserde o eserin 
yayın yeri, yılı ve tabım, varsa naşirin adları 
ve iş yerleri gösteriJir. îlân, tarife Sirküleri ve 
emsali haikkında bu hüküm uygulanmaz. Mev
kutelerde ayrıca basıldığı tarih lile sahibinin 
ve yazı işlıerini fiilen idare eden sorumlu mü
dürün ve bunlar mütaaddit ise idare ettlikleri 
kısım ile birlikte her birinin adları gösterilir. 

Madde 5. — Her mevkutenin yaızı işlerini 
fiilen idare eden sorumlu müdürü bulunur. ,; 

Yayının muhtelif (kısımlarım idare için ay
rı sorumlu müdürler 'bulundurulabilir. Bu tak
dirde her sorumlu müdür kendi idare ettiği kı
sımdan sorumlu olur. 

Sorumlu müdür aşağıdaki şartları haiz ol
malıdır. 

1. Türk vatandaşı ve lise tahsili görmüş ol
mak veya bu derecede tahsili bulunduğu resmen 
tevsik edilmiş olmak, 

2. 21 yaşını bitirmiş l)ulunmiak, 
3. Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve 

devamlı oturmak, 
4. Devlet memuru, asker veya ordu men

subu bulunmamak (meslekî ve ilmî mevkuteler 
'irin bu şart aranmaz.) 

5. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasak
lı olmamak, 

0. Ağır hapis, 5 yıldan fazla hapis cezala
rından biri ile veya yayın tehdidi ile para ve 
menfaat temini, hırsızlı'k, sahtecilik, dolandırı
cılık inancı kötüye (kullanmak, yalancı tanıklık 
ve yalan yere andiçmek, iftira, suç tasnii ve res
mî mercileri iğfal, müstehcen veya hayasızca 
yayın, fuhşiyata tahriki hileli iflâs suçlarından 
biri ile hükümlü olmamak, 

7. Geçici olarak kamu hizmetlerinden ya
saklılık, genel emniyet gözetimi altında bulun
durulmak veya sürgün cezasına hükümlülük 
hallerinde bu ceza veya tedbirler infaz edilmiş 
olmak. ( 

Madde 8. — Mevkute çıkarılması izne bağlı 
değildir. Aııcalk, mevkutenin : 

1. Adım, yayın konusunu, ne vakitlerde 
çıkarılacağını ve idare yerini, 

2. Sahibinin ve varsa ayrı sorumlu müdür 
veya müdürlerinin veya kanuni temsilcilerin 
ad ve soyadlarını, (uyruk ve ikametgâhlarını 
gösterir bir beyanname verilmesi mecburidir. 
Bu beyannameye tüzel kişi ise ortaiklık muka
velesinin veya tesis senedinin veya dernek tü
züğünün onaylı bir örneği eklidir. 

Beyanname mevkute sahibinin ve ayrı so
rumlu müdür veya müdürleri varsa onların da:. 
imzasını ihtiva eder. 

Madde 9. — Beyanname ve ekleri, mevkute 
nerede çıkarılacaksa o yerin en büyük mülkiye 
amirliğine verilir. 

Sekizinci maddede yapılı hususları tamamen 
veya 'kısmen ihtiva etmiyen ve kanuni nitelik 
ve şartları haiz olmıyan ('kimseleri sahip veya 
sorumlu müdür olarak gösteren beyannameler
deki htı yanlışlık ve noksanlar, beş gün içinde 
ikmal edilmek üzere ilgiliye tebliğ edilir. 

Beyanıname mülkiye amirliğine doğrudan 
doğruya verilebileceği gibi noter aracılığı ile de 
tevdi olunabilir. Mülkiye amirliği, verilen be
yannameyi kabule ve mulkabilinde bir makbuz 
vermeye mecburdur. Bejyanname noter aracılı
ğı ile tevdi olunduğu t'akdirde beyannamenin 
noterlikçe mülkiye amirliğine tevdi edildiğini 
gösteren belge, makbuz yerine (geçer. 

Madde 13. — Mevkutelerde çalıştırılacak 
muhabirlerin bu kanunun 5 nci maddesinin 1, 
2 ve 3 ncü bentleri hükümleri müstesna, diğer 
bendlerinde yazılı nitelük ve şartları haiz olma
ları icabeder. 

Madde 16. — Basın yolu ile işlenen suçlar
dan dolayı ceza sorumluluğu : 

1. Mevkutelerle işlenen suçlarda, suçu vü
cuda getiren yazıyı yazan veya resmi yapan 
kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu 
müdürüne terettübeder. 

2. Mevkutelerde müstear adla veya imzasız 
yahut remizli imza ile yayınlanan yazı Veya re
sim sahiplerinin adlarını sorumlu müdür bildir-

(S. S»yw» :,1S1) 
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meye mecbur değildir. Ancak suç teşkil eden 
yazı veya resim Türk Ceza Kanununun 2 nci 
kitabının 1 nci babının 1 nci faslında yazılı cü
rümlere taallûk ediyorsa, sorumlu, müdür bun
ların sahiplerinin açık kimliklerini, istek tiari-
hinden itibaren 24 saat içinde C. Savcılığına 
bildirmeye mecburduk. 

3. Sorumlu müdür suç teşkil eden habler, 
vesika veya yaızıyı bu mahiyetini bilmeden ya
yınlamış ise bunların sorumluluğu yalnaz ha
ber, beyan ve vesikayı verene veya yakıyı ya
zana aittir. Sorumlu müdür mevkutenin siahi-
ibi tarafından rızasına aykırı olarak yayınlanan 
yazı veya, resimlerden sotrumlu değildir. Bu 
takdirle ceza sorumluluğu yazı. ve resimleri 
yayınlatana aittir. 

4. Mevkute tarifine girmiyen basılmış eser
lerle işlenen suçlarda ceza sorumluluğu suç teş
kil eden eserin müellif, muharrir, mütercim ve
ya tersim edemııe, fail belli olmadığı ve>ya bu 
kimse aleyhinde Türk Mahkemelerinde dâva 
açılamadığı veya kendisinin bilgi veya muva
fakati dışında yayınlandığı hallerde nâ'şire ve 
naşir de belli olmazsa tabıa, bu da bilinmediği 
takdirde bilerek satana, dağıtana aittir. 

Madde 17. — Basın yolu ile işlenecek fiil
lerden doğacak maddi ve mânevi daraları, 16 
ILCI maddeye göre sorumlu olanlarla birlikte 
Borçlar Kanununun Genel, hükümlerine göre 
mevkutelerde sahibi ve mevkute olmıy ani arda 
naşiri, müteselsilen tazminle ödevlidirler. 

rilir veya göıûerüir. Sulh Ceza Hâkimi, en geç 
24 salat içinde cevap veya düzeltmeyi, suç ma
hiyetinde olup olmadığı yayın ile ilgili bulu
nup bulunmadığı, kanunda yazılı şekil ve şart
lara uygun olup olmadığı ve yayından itibaren 
üç ay geçip geçmediği cihetlerinden tetkik ede
rek Ibir karar verir. Hâkim cevap ve düzeltme
nin yayıtnlamnlasma karar verebileceği gibi 
aynen veya münasip göreceği değişiklikleri ya
parak yayınlanmasına da karar verebilir. Hâ
kimin kararının bir örneği, cevap ve düzeltme 
ile birlikte mevkutenin sorumlu müdürüne gön
derilir. 

Cevap veya düzeltmenin günlük gazetelerde 
alındığını takibeden iki gün içinde ve diğer 
mevkutelerde bu süre gözetilmek: şartiyle ilik 
çıkacak nüshada aynı sahife ve sütunda we ay
nı şekilde ve aynı puno harflerle, cevap veya 
düzeltmeyi gerektiren yazı için başlıklar yapıl
mış veya resimler konulmuş ise cevap veya dü
zeltme tesbit edilecek başlık veya resmin de ya

yınlanması lâzımdır. Ancak, sorumlu müdür 
Sulh Ceıza Hâkiminin bu kaırarma en geç 24 sa
at içinde mevkutenin çıktığı yerin Asliye. Ceza 
Hâlkimliği nezdinde sebep ve delil böstererek 
itiraz edebilir". Asliye Ceza Hâkiminin 24 saat 
içinde bu itirazı inceliyerek vereceği karar ke
sindir. Bu kararın mevkute sorumKu müdürü
ne tebliğinden itibaren bu fıkrada yazılı süre 
içinde cevap ve düzeltmelerin yayınlanması 
mecburidir. 

Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tü
zel kişiler tarafından gönderilecek cevap ve dü
zeltmeler hakkında da yukarda ki fıkralar hü
kümleri uygulanır. 

Cevap ve düzeltme hakkını kullanmadan 
ölen bir kimsenin bu hakkını vârislerinden yal
nız biri kullanabilir. 

Bu maddedeki tebliğler ilgili talebettiği 
takdirde, memur marifetiyle yapılır. 

Madde *»0. — Cezıa kovuşturmalarına ait ta
lep ve iddianamelerle kararların ve diğer her 
türlü vesika ve evrakın alenî duruşmada okun
masından, hazırlık ve ilk soruşturmalarda ta
kipsizlik veya yargılıaımn-nm men'i, tatili veya. 
düşmesi kararı verilmesinden önce yayınlan
ması yasaktır. 

Ceza kovuşturmasının başlamasiyle hüküm 
kesinleşinciye kadar, hâkim ve mahkemenin hü-

ı . ; 1 3 1 ) 

Madde 19. — Bir şahsın, haysiyet ve şere
fine dokunan veya menfaatini bozan yahut ken
disi ile ilgili hakikata aykırı hareketler, düşün
celer ve sözler izafesi suretiyle açık veya 'kapa
lı şekilde bir mevkutede yapılan yayından do
layı, imzasiyle üç ay içinde gönderilecek, cevap 
ve düzeltmeyi mevkutenin sorumlu müdürü 
metnine hiçbir mülâhaza ve işaret katmaksızın 
ve bu cevap veya düzeltme dolayısiyle her 
hangi bir mütalâa beyan etmeksizin aynen ve 
tamamen yayınlamaya mecburdur. Cevap ve 
düzeltme, taallûk ettiği yazının cevap verenle 
ilgili miktarından uzun olamaz. 

Ancak 20 satırdan az olan yazıların cevabı 
20 satır olabilir. 

Cevap veya düzeltme mevkutenin ilgili nüs-
hasiyle birlikte cevap veya düzeltmeyi göndere
nin bulunduğu mahal sulh ceza hâkimliğine ve-

( s . s&: 
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nrn sahibi veya onun mumissılı bir aydan altı 
aya kadar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

İlmî, edebî, fennî ve bediî mahiyette olan 
mevkutelerden yayınları itibariyle siyasi, ikti
sadi ve ticari mahiyette yayına girişenler 1 ve 
2 ııei fıkralar hükümlerine tabidirler. 

küm, karar ve işlemleri hakkında mütalâa ya
yınlamak yasaktır. 

Yukardaki fıkralar hükümlerine aykırı ha
reket edenler bir aydan altı aya kadar hapis 
ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para ce-
zasiyle cezalandırılır. 

Türk Ceza Kanununun 142 ve 163 ncü mad
delerinin uygulanması suretiyle hükümlülük 
halinde tekerrür varsa, mevkute bir aydan üç 
aya /kadar yayından menolunur. Yayından men-
olunan mevkutenin sahip ve sorumluları bu sü
re içinde başka bir adla mevkute çıkaramaz
lar. 

Madde 32. — İntihar vakaları hakkında ha
ber çerçevesini aşan ve okuyanları tesir altın
da bırakacak mahiyette olan tefsilât ve vaka
ya ımütaallik resimlerin yayınlanması yasaktır. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler 
100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce-
zasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 34. — Siyasi, iktisadi, ticari mevku
telerin sermayeleri ve devamlı veya geçici bü
tün gelir kaynaklariyle basılan nüshaların ade
di ve bir nüshasına 50 den fazla abone yazılmış 
olanların isim, adres ve uyrukları ve genel 
aıbone yekûnu ve basıldıkları matbaa ile olan 
hukuki münasebetleri noterlikçe onanmış bir 
deftere kaydedilir-

Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan 
ve yanlış malûmat geçirildiği veyahut savcı
lıkça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi 
gereken hususlar gizlendiği takdirde mevkute-

Madde 35. — Bu kanunda yazılı olan ve
ya basın yoliyle işlenmiş bulunan suçlardan 
dolayı, günlük mevkuteler hakkında üç. ay ve 
diğer basılmış eserler hakkında altı ay içinde 
a.çılmıyan dâvalar dinlenmez. Bu süre suçun 
işlendiği tarihten başlar. Ancak, 16 ncı 'mad
denin 3 ncü bendi gereğince sorumlu müdür 
kendi aleyhinde açılan bir dâvada dâva konusu 
yazı veya resmin kendi rızasına aykırı olarak 
yayınlandığını iddia ve ispat ederse, yazı ve
ya resmi yayınlatan aleyhine açılacak dâvada 
süre, sorumlu müdür hakkındaki heraet kara
rının kesinleşmesiyle başlar. 

Kamu dâvasının açılması izin veya karar 
alınmasına bağlı olan suçlarda, izin veya kara
rın alınması için müracaat tarihi ile izin veya 
kararın verildiği tarih arasında geçen süre, 
dâva süresi 'hesabına katılmaz. Bu süre bir ayı 
geçemez. 

Basın yoliyle işlenen kovuşturması şikâ
yete bağlı olan suçlarda ilk fıkrada yazılı süre, 
suçun kanun ile belli zaman aşımı haddini geç
memek şartiyle, işlendiğinin öğrenildiği tarih
ten başlar. 

( S. Sayışı : 131) 
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Madanoğlu Cemal'in, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurları Kanununun üçüncü 
maddesinin değiştirilmesine dair 11 Ekim 1960 tarih ve 97 sayılı Kanuna geçici bir madde eklen

mesine dair kanun teklifi 

GEREKÇE 

Mevzuat hükümlerine göre fakülte veya yüksek okullarda öğrenimde bulunan öğrenciler
den üst üste iki sene sınıf geçaniyenlerle lise veya muadili okullardan mezun oldukları yıl için
de fakülte veya yüksek okullara girememiş olanların, asker edilmesi gerekir. Bu durumda bu
lunanlardan askere sevk edilmeden önce üst sınıflara devam hakkını kazanmak veya fakülte 
ve yüksek okullara kaydedilmek suretiyle fakülte veya yüksek okulları ikmal etmek istiyenler 
Askerlik Kanunu hükümlerine göre yoklama kaçağı durumuna girmektedirler. Ancak 113 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince affedilmiş olduğundan fakülte ve yüksek okulUrd'i bu 
durumda bulunan öğrenciler tecil bakımından da af bükümlerinden faydalanması için bu tasarı 
hazırlanmıştır. 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair 11 Ekim 1960 tarih ve 97 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

Kanun No. : 145 Kabul tarihi: 29 . 11 . 1960 

MADDE 1. — 11 Ekim 1960 tarih ve 97 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 ncü madde ilâve 
edilmiştir : 

Geçici madde 4. — 1959 ve daha evvelki yıllarda fakülte ve yüksek okullarda üstüste iki sene 
sınıf geçemediklerinden belgeli duruma girmiş olanlardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
üst sınıfa devam hakkını kazanmış olduklarım tevsik edenlerle 1959 ve daha evvelki) yıllarda lise 
veya muadili okullardan mezun olup da mezun oldukları yıl içinde fakülte veya yüksek okullara 
girememiş olanlardan 1960ı yılı için de fakülte veya yüksek okullara kabul edilmiş olduklarını tevsik 
edenler Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin C fıkrası gereğince ertesi yıla terk edilirler, 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

ta'Satfm.-iai) 



S. SAYISI : 130 
Yıldız Ahmet'in), Türk Ceza Kanununun 481 ne? maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Sosyal tşler 
Komisyonu raporu (2 /112) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifimle gerek
mesini takidim ediyorum. 

Gereğine müsaadelerini arz,ederim, 
Yıldız Ahmet 

îspat hakkının ihyası hakkındaki kanun teklifinin 

GEREKÇESİ 

ispat hakkı ile alâkalı Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin tadili hakkında aşağıdaki 
gerekçeye müsteniden ilişik metnin kabulü teklifini uygun görmekteyim. 

Memleketimiz siyasi hayatında ispat hakkı konusu çetin tartışmalara yol açmış ve sakıt idare 
bu hakkı teslimden daima kaçınmıştır. Bu hakkın ihyasında katî zaruret görülmekle beraber, hak
kın istimali usulünü tâyinde de bâzı esasların vaz'ı lüzumuna inanmaktayım. Bütün ihtilâfları 
düşünülmeden kabul edilmiş bir ispat usulünün, tevlidedebileceği mahzurların neticede aynı usulün 
ilgası sebeplerini daha bugünden muhtevi olacağı endişesi ile yaşanması mümkün bir ispat usulü
nün ne şekilde bir kanuni nizama bağlanabileceğini araştırmak ihtiyacı hissolunmuştur. Mevcut 
usullerin mukayeseli bir tahlilinden salim yolun bulunacağı aşikârdır : 

İspat hakkı, kati surette «âmme murakabesi» mefhumu ile alâkalıdır. Bu imkândan mahrum bir 
âmme muhakemesini tasavvur dahi imkânsızdır. 

Malûm olduğu veçhile bu konuda birbirinden farklı, başlıca üç anlayış vardır : 
Bir görüşe nazaran «ispat yasağı» kaide olmalıdır. Hakikat dahi olsa isnatta bulun ulmamalıdır. 

Yolsuzlukların resmî makamlara ihbarları kâfidir. İspat yasağını kabul eden kanunlara misal ola
rak 1930 Faşist İtalyan Kanununun 956 nci maddesi gösterilebilir. 

İkinci anlayış bir evvelkinin aksidir. İspat hakkı tam ve kayıtsız olmalıdır. İspat hakkını yasak 
eden bir kanuna göre verilmiş bir mahkûmiyet hükmü sunu ve gerçeğe uymıyan bir hüküm şüp
hesini taşır, tamamiyle faydasızdır. Açıklanması icabeden hususların ceza korkusu yüzünden ortaya 
dökülemediği kanaatinin camiada yerleşmesi mahzurludur. Eğer dâva açanın hasım tarafın haksız 
bir taarruzuna uğramasından endişe ediliyorsa, bunun mâkul ve tarafsız şekilde idare edilen bir 
duruşmada vukua gelmemesi icabedeı*. 

Üçüncü anlayış, ispat hakkına, eğer bunda âmme menfaati varsa imkân verilmesini tercih 
eden usuldür. Kanunumuzun kabul ettiği usul bir dereceye kadar bu üçüncü anlayışa uygun, karma 
bir sistemdir. Zira kanun, kaide olarak (T. C. K. 481, f - 1) değil, istisna olarak ispata imkân 
vermektedir. Esasen ispat hakkı yönünden şikâyet, kanunumuzun sistemine değil, istisna ola
rak kabul edilen ispat imkânını dahi' kaldıran tatbikata matuftur. 
; Malûm olduğu veçhile 481 nci maddenin istisna olarak kabul ettiği ispat imkânından birincisi 

memura «İsnadolunan fiilin icrayı memuriyetine taallûk eylemesi» halidir. Bu istisnayı tatbik edi
lemez hale getiren Tevhidi İçtihat Kararından bahsetmemeye imkân yoktur. Kanunun 481 nci mad
desine göre «Hakikati maddenin ispatı aynı malık emece kabul ve tatbik olunur.» memleketimizde 
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bâzı kimselerin hususi muhakeme usulüne (Memurin muhakematı) veya hususi bir mahkemeye (Yüce 
Divan gibi) tâbi olmaları usulü mevcuttur. Bu itibarla ispat iddiası kabul olunduğu ve aynı mah
kemede yapılacak tetkikat sonunda isnadın doğruluğu sabit olduğu takdirde hususi muhakeme 
usulüne ve vazifeli merciin salâhiyetine tecavüz edildiği iddia olunmuştur. Bu husustaki Tevhidi 
İçtihat Kararında (16 . 3 . 3949, 24/3) «Bir maliKemenin, siyasi faaliyet ifa eden bir bakanı mu
hakeme etmedi ve onan faaliyetinin hedefini tâyin edebilmesi doğru görülemez» denmiştir. İlmen 
gayrikab.ili izah gerekçelerle Tevhidi İçtihat Karan şu neticeye varmıştır : «Hususi ve istisnai 
tahkik ve muhakeme merciine tâbi olanlar tarafından kendilerine vâki isnat sebebi ile açılmış ha
karet dâvalarında sanık olanların isnadeyledikleri hakareti mutazammm fiil ve hareketleri ispat 
iddiasının ayın mahkemede kabul ve tetkikine imkân yoktur». Varılan bu netice hususi merci veya 
hususi muhakeme usulüne tâbi olanlar hakkında, kanunun, açıkça tanıdığı ispat hakkının ilgasından 
başka bir şey değilvii Nitekim tatbikat da bu yolda tecelli etti. Yargıtay, kanunları yorum
lar, fakat onun ilgasına kadar gidemez, şasen 481 nci maddedeki hal bu şahısların muha
keme edilmesi değil, sanık durumunda olanın kendisini müdafaa etmesi imkânının tanınmasın
dan ibarettir. Mesele, davacı ile sanık arasında kalan hususlardan da değildir. Devlet memurla
rının ve hattâ en yüksek kademede olan bakanların dahi âmme murakabesinden hariç olduğu id
dia edilemez. Yolsuzluklara sükût mecburiyetini ancak totaliter idarelerde kanuni bir mecburiyet 
olarak kabul mümkün olabilmiştir. 

Bu izah muvacehesinde, ispat hakkının memura hakaret suçlarında kati surette kabul edildiği 
kanunun pek açık ibaresinden anlaşılmakta ise de, isabetsiz Tevhidi İçtihat Kararının yarattığı te
reddüdü izale için maddeye vuzuh vermek doğru olacaktır. Bu itibarla kanunun 481 nci maddesinin 3 
ncü bendenin «... hakikati maddenin ispatı iddiası, davacı hususi bir muhakeme usulüne tâbi veya başka 
bir mercide muhakemesi gereken kimselerden olsa dahi, aynı mahkemece kabul ve tetkik olunur» 
şeklinde tavzihan tadili uygundur. 268 nci maddedeki, «her hangi bir yazı», ibaresinin ispata mâ
ni olmadığı neticesine varılmıştır. 

îspat hakkının böylece ihyası ile iktifa edilemez. Zira bu hakkın istimali hususunda usuli hü
kümler meri kanunda mevcut değildir. Ne şekilde kullanılacağı gösterilmiyen bir hakkın, bâzı tah
ditlerle tatbikatta beklenilen neticeyi, verememesi imkânı mevcuttur. Bu itibarla : 

îspat talebi vâki olduğunda mahkeme, bu talebi kabul veya ret hususunda bir karar vermek 
zorundadır. Zira talebin ispat hakkına cevaz veren kanuni şartlara uygun olup olmadığını müşahede 
zarureti mevcuttur. Aksi takdirde kanunun tecviz etmediği hallere sirayet ciddî mahzurlar tev-
1 id edebilecektir. Talebin kabulü halinde alâkalı, iddiasını sübuta vardıracak mesnetlerini, muayyen 
bir müddety zarfında mahkemeye ibraz zorunda bulunacaktır. İbraz edilen delil ve vesikalara kar
sı iddia ve müdafaalarını dermeyan için ve mevcut ise mukabil delilleri ibraz . maksadiyle karşı 
tarafa, tebligat icra edilecektir. Tarafların iddia ve müdafaalarının muayyen bir müddet zar
fında icrası hususunun müddetlere bağlanması hakaret dâvasının fer'i olan ispat iddiasını sü
rüncemede bırakmak suretiyle hakaretin cezasız kalmasını sağlamak temayülüne imkân vermemek 
içindir. Yine aynı sebepledir ki; «Bu müddetler içinde zikredilmiyen hususlar bilâhara delil 
olarak ikame olunamaz.», hükmü vaz'olunmuştur. Filhakika bu hüküm, Hukuk Usulündeki; «iddia 
vo müdafaaların teksifi», kaidesini hatırlatmakta ve Ceza Usulünün bir delilin geç ikamesi 
onun reddi için yegâne sebebolamaz», kaidesine muhalif görünmekte ise de, hakaret dâvasında 
fre'î mahiyet arz eden ispat iddiasının kötü niyetle, yani ispat bahanesiyle yeniden hakaret kas-
diyle kullanılmasını önlemekte zaruret ve ispat hakkı müessesesinin yaşamasına hizmet etmek' 
bakımından fayda büyüktür. Kaldı ki, her isnadın ciddî,, teemmül mahsulü olması şarttır. De
lilleri bilâhara toplanmak üzere isnat kabili tasavvur değildir. Bu itibarla isnatta bulunanın esa
sen delilleri toplamış durumda olması mefruzdur. Kaldı ki; «Bu müddetler içinde zikredilmiyeD 
hususlar», ibaresinden maksat tevsii önlemektir. Sanık tarafından bilıinmiyen ve hattâ bilinme
sine maddeten imkân olmıyan delâil bilâhara meydana çıkmış olabilir. Bunların dermeyanma bu 
hüküm mâni değildir. Ne gibi taleplerin tevsi sayılacağını feaıtî bir hükümle evvelden teshil im
kânsız olduğundan tevsi nıemnuiyetin&rı takdiri hâkime mevdu olmakta devam edecektir. 

( S. Sayısı : 130 ) 

http://gayrikab.il
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Bakanlık teklifindeki 8 nci fılkra, yani, «isnat ispat olunamadığı takdirde geçen maddede sari

li olan cezalar iki kat olar'ak bükmolunur.:» kaydının maddede yer almaması isabetlidir. Eğer bir 
husus,-hak olarak'kabul ediliyorsa bunun kullanılmasını cezaya bağlamak, onun kullanılmasına 
engel koymakatdır. Zira ispat edememek veya ispatı kabul ettirememek korkusu, iki kat ceza teh
didi altında haklı olanı dâhi tereddüde sevk edecektir. Bu ise ispat iddaısmda bulunanın değil, 
ispattan fayda 'beikliyen âmme menfaatinin zaranııa olaibilecektir. Kaldı ki, böyle bir hükmün çı 
karılmasında malızur da yoktur- Eğer ispat, yeniden hakaret için bahane ittihaz edilmiş Ve. bu 
kötü niyet mahkemece de kabul olunmuş ise mahkemenin hakaret cezasının yukarı haddine çık-
miasma hiçbir mâni yoktur. , 

Yukarda izah edilen gerekçeye binaen ilişik teklifin, kanun taşması için gereken işlemin yapıl* 
masına müsadelerini arz ©derim. 

Sosyal tşler Komisyonunun rapora 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

Sosyal t§ler Komisyonu 
Esas No: 2/112 
Karar No: 40 

S . 11 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Yıldız Ahmet'in, Türk Ceza. Kanununun 481 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi» tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede teklif sahibinin gerekçesi yerinde görülerek teklif aynen kabul edilmiştir. 
Komitenin tasvibine sunulmak üzere Başkanlığa arz olunur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 

Sözcü (2) 
Küçük Sami 

Üye 
Karan Muzaffer 

Üye 
Esin Numan 

Üye 
özdağ Muzaffer 

Üye 
Türkeş Alparslan 

Üye 
Gür soy trak Suphi 

Üye 
özgüneş Mehmet 

Sözcü (1) 
Tüdte Ahmet 

Üye 
Kaplan Mustafa 

Üye 
Solmazer trfan 

V (B. Sayısı .- 130 
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YILDIZ' AHMET'İN TEKLİFİ 

T. C. K. mm 481 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 481 nci 
maddeci aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.: 

Madde 481. •— Geçen nı'addede beyan olunan 
eürnıün faili beraat etmek için isnadettiği fiilin 
sıhhatini veya şayi veya mütevatir oluğunu, is
pat etmek isteme bu iddiası kabul olunmaz. 

b'alkat : 
1. Tecavüz 'olunan şahıs bir, menııır bulunup 

ela 266 ve 267, 2'6i8 nci maddelerde beyan olunan 
ahval müstesna olmak üzere isnalolunan fiil ic
rayı memuriyetine taallûk eylediği, 

2. Isnadolunan fiilden dolayı tecavüz olunan 
şahıs hakkında takibat icrasına başlanmış oldu
ğu, 

3. Müşteki ikame ettiği dâvadan dolayı icra 
kılınan muhakemeyi kendisine isnadolunan fiilin 
sıhhat ve ademisı Mı atine dahi teşmil etmeyi sa
rih surette bizzat talebeylediği takdirde hakika
ti imaddenin ispatı talebi, davacı hususi, bir tah
kik veya muhakeme usulüne tâbi veya başka bir 
mercide muhakemesi gerelken kimselerden olsa 
dahi avın mahkemece kabul ve tetkik olunur. 

İspat talebinin kabulüne karar verilmesini 
•mütaalvip 10 gün içinde bu taleple ilgili bütün 
delil ve varsa vesikaların asıl veya suretleri mah
kemeye tevdi olunur. 

İbraz -olunan delil ve vesikalar beş gün için
de mukabil delillerini bildirmek, üzere müştekiye1 

ve C. Savcısına tebliğ olunur. 
Bu müddetler içinde zikredilımiyen hususlar 

bilâhara delil olarak ikame olunamaz. 
'Taraflar bu suretle iddialarını, bildirdikten 

sonra mahkeme duruşum için en yakın bir gün 
tâyin eder. Zaruret olmadıkça mütaakıp talik
ler bir haftayı geçemez. 

İsnat ispat olunur veya bundan, dolayı isnatta 
bulunulan, şahıs nıahkûnı edilirse «sanık hakkında 
dâva ve ceza düşer. 

Şu 'kadar ki, bu maddedeki istisnaların tatbi
ki için tecavüzün aşağıdaki maddede bildirilen 
cürmü teşkil etmemesi icabeder. 

MADDE 2. —- Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu 'kanunun, icrasına Adalet 
Bakanı memurdur. 

( S. Sayısı : 130) 



S. S A Y I S I 130 a ek 
Yıldız Ahmet'in Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Sosyal tşler 
Komisyonu raporu (2/112) 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 
T.C. 

Millî Birlik Komitesi * 
Sosyal îşler Komisyonu 

Esas No. : 2/112 8 . 11 . 1960 
* Karar No. : 50 

Yüksek Başkanlığa 

ispat hakkı ile alâkalı Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin tadili hakkında komisyonu
muz aşağıdaki gerekmeye müsteniden ilişik metnin kabulü teklifini uygun mütalâa etmiştir. 

Memleketimiz siyasi hayatında ispat hakkı konusu çetin tartışmalara yol açmış ve sakıt idare 
bu halikı teslimden daima kaçmıştır. Komisyonumuz bu hakkın ihyasında- ta ki, zaruret görmekle 
beraber, hakkın istimali usulünü tâyinde de bâzı esasların vaz'ı lüzumuna inanmaktadır. Bütün 
ihtilâtiarı düşünülmeden kabul etmiş bir ispat usulünün, tevlidedebileeeği mahzurlarm neticede 
aynı usulün ilgası sebeplerini dah^ bugünden .muktevi olacağı endişesiyle yaşaması mümkün bir 
ispat * usulün ün ne şekilde bir kanuni nizama bağlanabileceğini araştırmak ihtiyacı hissolunmuş,-
tur. Mevcut usullerin mukayeseli bir tahlilinden salim yolu bulunacağı aşikârdır. 

İspat hakkı, kati surette âmme murakabesi 3 mefhumu ile alâkalıdır. Bu imkândan mahrum 
bir âmme murakabesini tasavvur dahi imkânsızdır. 

Malûm olduğu veçhile bu konuda birbirlerinden farklı, başlıca üç anlayış vardır. 
Bir görüşe nazaran «ispat yasağı» kaide olmalıdır. Hakikat dahi olsa isnatta bulunmamalıdır. 

Yolsuzlukların resmî makamlara ihbarları kâfidir. İspat yasağını kabul eden kanunlara misal 
olarak 1930 faşist İtalyan Kanununun 596 nci maddesi gösterilebilir. 

İkinci anlayış bir evvelkinin aksidir. İspat hakkı tam ve kayıtsız olmalıdır. İspat hakkını yasak 
eden bir kanama göre verilmiş bir mahkûmiyet hükmü suni ve gerçeğe uymıyan bir hüküm şüp
hesini taşır, tamamiyle faydasızdır. Açıklanması icabeden hususların ceza korkusu yüzünden orta
ya dökülmediği kanaatinin camiada yerleşmesi mahzurludur. Eğer dâva açanın hasım tarafın 
haksız bir taarruzunla uğramasından endişe edivyorsa, bunun mâkul ve tarafsız şekilde idare edi
len bir duruşmada vukua gelmemesi icabeder. 

üçüncü anlayış, ispat hakkına, eğer bunda âmme menfaati varsa imkân verilmesini tercih 
eden usuldür. Kanunumuzun kabul ettiği usul her dereceye kadar bu üçüncü anlayışa uygun, 
karma bir sistemdir. Zira kanun, kaide olarak (T. C. K. 481, i 1) değil, istisna olarak ispata 
imkân vermektedir. Esasen ispat, ispat. hakkı yönünden şikâyet, kanunumuzun sistemine değil, 
istisna olarak kabul edilen ispat imkânını dahi kaldıran tatbikata matuftur. 

Malûm olduğu veçhile 481 nci maddenin istisna olarak kabul ettiği ispat imkânından birin
cisi memuıia «isnadolunan fiilin» icrayı memuriyetine taallûk eylemesi»halidir. Bu istisnayı 
tatbik edilemez hale getiren Tevhidi İçtihat Kararından bahsetmeye imkân yoktur. Kanunun 
481 nci maddesine *göre «hakikati maddenin ispatı aynı mahkemece kabul ve tatbik olunur.» 
Memleketimizde bâzı kimselerin hususi mahkeme usulüne (Memurin muhakematı) veya hususi 
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bir mahkemeye (Yüce Divan gibi) tâbi olmaları usulü mevcuttur. Bu itibarla ispat iddi
ası kabul olunduğu ve aynı mahkemede yapılacak tetkikat sonunda isnadın doğruluğu sabit 
olduğu takdirde hususi mahkeme usulüne ye vazifeli merciin salâhiyetine tecavüz edildiği 
iddia olunmuştur. Bu husustaki Tevhidi İçtihat Karan uda (İG . o . .1949) Bir mahkemenin, 
siyasi faaliyet ifa eden bir bakanı muhakeme etmesi ve onun faaliyetinin, hedefini tâyin ede
bilmesi doğr|u görülmez» denilmiştir. İlmen gayrikabili izah gerekçelerle Tevhidi İçtihat Kararı 
şu neticeyi vermiştir: «Hususi ve istisnai tahkik ve muhakeme merciine tâbi olanlar1 tarafından 
kendilerine vâki isnat sebebiyle açılmış hakaret dâvalarında sanık olanların isnadeyledikieri 
hakareti mutazammm fiil ve hareketleri ispat iddiasının aynı mahkemede kabul ve tetkikma 
imkân yoktur.,» Varılan bu netice hususi merci veya hususi mahkeme usulüne tâbi olanlar 
hakkında, kanunun açıkça tanıdığı ispat hakkının ilgasında başka bir şey değildir. Nitekim 
tatbikat da bu yolda tecelli etti. Yargıtay, kanunları yorumlar, fakat onun ilgasına kadar 
gidemez. Esasen 481 nei maddedeki hal bu şahısların muhakeme edilmesi değil, sanık duru
munda olanın kendisini müdafaa etmesi imkânının tanınmasından ibarettir. Mesele, davacı ile 
sanık arasında kalan hususlardan da değildir. Devlet memurlarının ve hattâ en yüksek kademede 
olan bakanların dahi âmme muıiâkâbesinden haricoiduğu iddia edilemez. Yolsuzluklara 
sükût mecjburiyetini ancak totaliter idarelerde kanuni bir mecburiyet olarak kabul mümkün 
olabilmiştir. 

Bu izah muvacehesinde, ispat hakkının memura hakaret- suçlarında katî surette kabul edil
diği kanunun pek açık ibaresinden anlaşılmakta ise de, isabetsiz Tevhidi İçtihat Kararının ya
rattığı tereddüdü izale için maddeye vuzuh vermek doğru olacaktır. Bu itibarla kanunun 481 nei 
maddesinin 3 ncü bendinin» «.... hakikati maddenin ispatı iddiası, davacı hususi bir muhakeme 
usulüne tâbi veya başka bir mercide muhakemesi • gereken kimselerden olsa dahi, aynı mahkemece 
kabul ve tetkik olunun.» şeklinde tavzihan tadili uygundur. 268 nei maddedeki «her hangi bir 
yazı» ibaresinin ispata mâni olmadığı neticesine Varılmıştır. •; 

İspat hakkının böylece ihyası ile iktifa edile mez. Zira bu hakkın istimali hususunda usulü 
hükümler mer'i kanunlar mevcut değildir. Ne şekilde kullanılacağı gösterilmiyen bir hakkın, bâzı 
tahditlerle tatbikatta beklenilen neticeyi, verememesi imkânı mevcuttur. Bu itibarla : 

İspat talebi vâki olduğunda mahkeme, bu talebi kabul veya ret hususunda bir karar vermek 
zorundadır. Zira talebin ispat hakkına cevaz veren kanuni şartlara uygun olup olmadığını müşahe
de zarureti mevcuttur. Aksi takdirde kanunun tecviz etmediği hallere sirayet ciddî mahzurlar tev-
lidedebilecektir. Talebin kabulü halinde alâkalı, iddiasını sübuta vardıracak mesnetlerini, muay
yen bir müddet zarfında mahkemeye ibraz zorlunda bulunacaktır. İbraz edilen delil ve vesikalara 
karşı iddia ve müdafaalarını dermeyan için ve mevcut ise mukabil delilleri ibraz maksadiyle karşı 
tarafa tebligat icra edilecektir. Tarafların iddia ve müdafaalarının muayyen bir müddet zarfında 
icrası hususunun müddetlere bağlanması hakaret dâvasının ref'i olan ispat iddiasını sürüncemede 
bırakmak suretiyle hakaretin cezasız kalmasını sağlamak temayülüne imkân vermemek içindir. Yine 
aynı sebepledir ki, bu müddetler içinde zikredilmiyen hususlar bil âhara delil olarak ikame olunamaz» 
hükmü vaz'olunmuştur. Filhakika bu hüküm, hukuk usulündeki «iddia ve müdafaaların teksifi» ka
idesini hatırlatmakta ve ceza usulünün «bir delilin geç ikamesi onun reddi için yegâne sebebolamaz» 
kaidesine muhalif görülmekte ise de, hakaret dâvasında fer'î mahiyet arz eden ispat iddiasının kötü 
niyetle, yeni ispat bahanesiyle yeniden hakaret kastiyle kullanılmasını önlemek zaruret ve ispat hak
kı müessesesinin yaşamasına hizmet etmek bakımından fayda büyüktür. Halbuki her isnadın ciddi, 
teemmül mahsulü olması şarttır. Delilleri bilâ'hara toplamak üzere isnat kabili tasavvur değildir. Bu 
itibarla isnatta bulunan esasen delilleri toplamış durumda olması mef ruzdur. Kaldı ki, «bu müddet
ler içinde zikredilmiyen hususlar» ibaresinden makbat, tevsii önlemektir. Sanık tarafından bilinmiyen 
ve hattâ bilinmesine maddeten imkân olmıyan delâil bilâhara meydana çıkmış olabilir. Bunların der-
meyanma bu hüküm mâni değildir. Ne gibi taleplerin tevsi sayılacağını katî bir hükümle evvelden tes-
bit imkânsız olduğundan tevsi memnuiyetinin takdiri hâkime mevdu olmakla devam edecektir. 

( S . Sayısı: 130a efe) 
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Bakanlık teklifindeki (İsnat ispat olunmadığı takdirde faile geçen maddede yazılı olan cezalar 
iki kat olaraik hükımolunur) kaydı daha sarih bir şekilde ('Faile T. C. Kanununun 480 nci madde
sinde yazılı cezalar iki kat hükmolunur) şeklinde aynen kabul edilmiş aynoa (Mevkute sahihi 
veya mevkute olmadığı takdirde naşiri hakkında 5 000 liradan 25 bin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur) cümlesi ilâve edilmiştir. Bununla gazete sahiplerinin! her hangi bir şahsa 
maksatlı neşriyat yapması önlenmek istenmiştir. 

Bakanlık teklifinden ayrı olarak (ispat iddiası milletvekilleri seçimlernide oy verme günün
den önceki 7 gün içinde işlenen cürümlerden dolayı) kabul olunmamıştır. Bunun sebebi de 
seçim arifesinde ispat edeceği iddiasiyle maJksath olaraik her hangi .bir milletvekili namzetmi 
umumi efkâr nezdinde lekelemek istiyem kötü niyetlere imânı olunmak arzusudur. 

Saygı ile arz olunur. 

Sosyal îşler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami Esin Numan Gürsoytrak Suphi Kaplan Mustafa 

Karan Muzaffer özdağ Muzaffer özgünes Mehmet Solmazer trfan 

Türkeş Alparslan Tüdtz Ahmet 

<S, Sayısı : 130a efe) 
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 

DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin ta
dili hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 481 
nci maddesi •aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 481. — Geçen maddede 'beyan ulunan 
eünnü faili beraet etmek için isnadettiği fiilin 
sıhhatini veya şayi veya mütev&fcir olduğunu is
pat etmek, isterse iddiası kabul olunmaz. 

Falkat : 
1. Tecavüz olunan şahıs bir memur, bulunup 

da 266 ve 267, 268 nci maddelerde beyan olunan 
ahval müstesna olmak üzere isnadolunan fiil ic
rayı memuriyetine taallûk eylediği, 

2. isnadolunan fiilden dolayı tecavüz olu
nan şahıs hakkında takibat icrasına başlanmış ol
duğu, 

3. Müşteki ikaıme ettiği dâvadan dolayı icra 
kılınan muhakemeyi 'kendisine isnadolunan fiilin 
sıhhat ve ademlsıhhatine dahi teşmil etmeyi sa-
riih surette bizzat talebeylediği takdirde hakika
ti ımaddenin ispatı talebi, davacı hususi bir tah
kik veya muhakeme usulüne tâbi veya başka bir 
mercide muhakemesi gereken kimselerden' olsa 
dahi aynı mahkemece kabul ve tetkik olunur. 

İspM: talebinin kabulüne karar verilmesini 
mütaakıp 10 gün içinde bu taleple ilgili bütün 
delil ve varsa vesikaların asıl veya suretleri 
mahkemeye tevdi olunur. 

İbraz olunan delil ve vesikalar beş gün için
de mukabil delillerini bildirmek üzere müştekiye 
ve C. Savcısına tebliğ olunur. 

Bu müddetler içinde ziikredikmyen hususlar 
bilâhare delil olarak ikame olunamaz. 

Taraflar bu suretle iddialarını bildirdikten 
sonra mahkeme duruşma için en yakın bir gün 
tâyin eder. Zaruret 'olmadıkça müteakip talikler 
bir haftayı geçemez-

İsnat ispat olunur veya bundan dolayı isnat
ta bulunulan şahıs mahkûm edilirse sanık hak
kında dâva ve ceza düşer. 

İsnat ispat olunmadığı takdirde faile Türk 
Ceza Kanununun 480 nci maddesinde yazılı ceza
lar iki kat olarak hükmolunur. 

Ayrıca mevkute sahibi veya (mevkute olmadı
ğı takdirde naşiri hakkında on bin liradan yirmi 
beş bin. liraya kadar ağır para dezası hükmolu-
nu?. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Adalet 
Balkanı memurdur. 

Şu kadar ki, bu maddedeki istisnaların tatbi
ki için tecavüzün aşağıdaki maddede bildirilen 
eürnıü teşkil etmemesi ieabeder. 

İspat iddiası, milletvekilleri seçimlerinde oy 
veııme gününden önceki (30) gün içinde işlenen 
cürümlerden dolayı kabul" olunmaz. 

( S . Sayısı : 130 a e k ) 
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Yıldız Ahmet'in İspat Hakkının İhyası hakkın
da Kantin teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 481 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 481 — Geçen maddede beyan olunan 
eürmün faili beraat etmek için isnat ettiği 
öilin sıhhatini veya şayi veya ımütevatir aldu-
ğunu ispat etmek isterse bu iddiası kabul olun
maz. 

Ancak isnat edilen fiilin hakikat olduğunu 
ispat talebi : 

1. Tecavüz olunan şahıs bir memur veya 
kamu hizımeti gören bir kimse olup da 266, 267 
ve 268 nci maddelerde beyan olunan haller müs
tesna olmak üzere, isnat olunan fiil icra ettiği 
•memuriyete veya gördüğü kamu hizmetine ta
allûk eylediği, 

2. İsnat olunan fiilden dolayı tecavüz olu
nan şahıs hakkında kovuşturma icrasına baş
lanmış olduğu, 

3. tstfat edilen fiilin ispatında kamu yararı 
bulunduğuna mahkemece karar verildiği, 

4- Müşteki ifcaıme ettiği dâvadan dolayı ic
ra kılman yargılamayı kendisine isnat olunan 
fiilin sıhhat ve ademisıhhatine dahi teşmil et
meyi açık olarak bizzat talep eylediği, 

Takdirde kabul olunur. 
Hakikati maddenin ispatı talebi, müşteki 

özel bir soruşturma veya yargılama usulüne 
tâbi veya foaşka bir mercide yargılanması ge
reken bir kimse dahi, hakaret dâvasına bakan 
^mahkemece kabul ve tetkik olunur. 

îspat talebinin kabulüne karar verilmesini 

mütaakıp 15 ıgün içinde bu talaple ilgili bütün 
deliller ikame ve varsa vesikaların asıl veya 
suretleri mahkemeye tevdi olunur. 

İkame ve ibraz olunan delil ve vesikalar beş 
gün. içinde mukabil delillerini ikame ve vesika
larını ibraz etmek üzere müştekiye ve C. Savcı
sına tebliğ olunur. 

Taraflar bu suretle iddia ve delillerini bil
dirdikten sonra mahkeme duruşma için en ya
kın bir gim tâyin eder. Zaruret olmadıkça 
mütaakıp talikler bir haftayı geçemez. 

İsnat ispat olunur veya bundan dolayı isnat
ta bulunan şahıs mahkûm edilirse sanık hakkın
da dâva ve ceza düşer. 

İsnat ispat olunmadığı takdirde faile Türk 
Ceza Kanununun '480 nci maddesinde yazılı 
cezalar, yarası kadar artırılarak hükımolunur. 

Ayrıca mevkute sahibi veya mevkute olma
dığı takdirde naşiri hakkında 10 bin liradan 
25 hin liraya kadar ağır para cezası hükmjolu-
nur. 

Şu kadar ki, bu maddedeki istisnaların uy
gulanması için tecavüz aşağıdaki maddede bil
dirilen cürmü teşkil etmemesi icap eder-

İspat iddiası, yasama organları üyeleri se
çimlerinde oy verme gününden önceki 30 gün 
içinde kabul olunmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun, yayınlanması ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 . . — Bu kamımı, Adalet Bakam 
yürütür. 




