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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Oturum açıldıktan sonra Başkan, 8.10.1962 

Pazartesi günü yapılan kapalı oturumun tuta
nak özetini okutacağını beyan ederek dinleyici
lerin muvakkaten salonu terk etmelerini bildirdi. 

Kapalı oturuma geçildi. 

İkinci Oturum 
(Kapalıdır). 

Üçüncü Oturum 
Çanakkale Milletvekili Burhan Arat; Çanak

kale'de vukubulan sel felâketinin yaptığı maddi 
hasar hakkında yardım talebini ihtiva.eden de
meçte bulundu. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 
gereğince yapılacak üye seçimi, Konya Milletve
kili Rüştü özal'm kabul edilen önergesi gereğin
ce gelecek birleşime bırakıldı. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkereleri okundu, kabul edildi. 

4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılması ve 

Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddeleri
ni değiştiren 6122 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifleri, teklif sahip
lerinin kabul edilen önergeleri gereğince gerive-
rildi. 

Rahatsız bulunan Millî Savunma Bakanı îl-
hami Sancar'ın hastalığı müddetince kendisine 
Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 

Vazife ile yurt dışına giden Tarım Bakanı 
Mehmet İzmen'in dönüşüne kadar kendisine, 
îmar ve îskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm 
ve 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 
Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün avdetine ka
dar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar

dımcısı Hasan Dinçer'in vekillik edeceklerine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okundu, bilgi 
edinildi. 

Maliye Bakanı Ferid Melen'in, Gelir Vergisi 
Kanunu tadil tasarısının, Kurumlar Vergisi ve 
Vergi Usul kanunlariyle ilgili tadil tasarılarının 
görüşülmekte olduğu Geçici Komisyonda müza
keresini teklif eden önergesi kabul olundu. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1957, 
1958, 1959, 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1956, 1957, 
1958, 1959, 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum 
Müdürlüğünün 1956, 1957, 1958, 1959, 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1956, 
1957, 1958, 

Ankara Üniversitesinin 1956, 
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarıları açık 

oya sunularak kabul olundu. 
içişleri Bakanlığından istifa eden Sahir Ku-

rutluoğlu'nun istifasının kabulü ile asaleten tâ
yin yapılıncaya kadar içişleri Bakanlığına Güm
rük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak'm vekâleten 
tâyininin, Başbakanın teklifi üzerine muvafık 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kında kanun tasarısının tümü üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

11 . 10 . 1962 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Befet Aksoy Nurettin Akyurt 

Kâtip 
izmir 

Kadri özek 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Raporlar 
1. — Urfa Milletvekili Kadri Erdoğan'ın 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve An'ayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/915) (Gündeme) (& 'Sayısı : 280)' 
[Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

2. —- Bolu (Milletvekili Turgut Çulha'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da başbakanlık tezkeresi ve An'ayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/322)i Gündeme) (IS. Sayısı : 292) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

3, — Siirt Hütetveikili Hayrette ötogen'in 
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yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/323) (Gündeme) (S. Sayısı : 298) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 10 . 1962] 

4. — Edirne Milletvekili îl'hami Ertem'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/328) (Gündeme) (S. Sayısı : 294) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 10 . 1962] 

5. — istanbul Milletvekili Fa'hrettin Kerim 
Gökay'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması ha'kkmda Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından müre'kkep 
Karma Komisyon raporu (3/329) (Gündeme) 
(S. Sayısı: '296) [Dağıtma tar ihi : 10 .10.1962] 

6. — îstaribul Milletve'kili Fahrettin Kerim 
Gökay'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması ha'kkmda Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından müre'kkep 
Karma Komisyon raporu (3/330) (Gündeme) 
(S. Sayısı: 296) [Dağıtma tarihi: 10 .10 .1962] 

j 7. — Urfa Milletvekili Bekir 'Sami Kara-
hanlı'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyorilarmdan mürekkep 

j Karma Komisyon raporu ('3/331) (Gündeme)1 

i (S. Sayısı: 297) [Dağıtma tarihi: 11.10 .1962] 
I 8. — Adana Milletvekili Alhme't Topaloğlu'-

nun yasam'a dokunulmazlığının 'kaldırılması 
hakkında B'aş'bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-

| misyon raporu (3/335) (Gündeme) (S. Sayısı : 
298) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 19'62] 

| 9. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması 
hakkında B'aş'bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/336) (Gündeme) (S. Sayısı : 

I 299) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1902] 
I m — Çanakkale Milletvekili Refet Sez

gin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında B'aş'bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raptoru (3/302) (Gündeme) (S. Sayısı : 
300) [Dağıtma tarihî : 11' . 10 . 1962] 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekiil Refet Aksoy 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Kadri özek (İzmir) 

BALKAN" — Birleşimd açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklanııa yapacağız. 
(İstanbul milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, görüşmelere 

başlıyoruz. 
CİHAT ıBıîıLıGEHAN — Zaptı sa'bık hakkın

da «öz istiyorum. 

BAŞKAN — Neye dair? 
CİHAT BİIiGEHAN ((Balıkesir) — Yüksek 

Hâkimler Kuruluna seçilecek üyeler hakkında. 
BAŞKAN — Seçim yarınki Birleşime bıra

kılmıştır. O zaman 'konuşursunuz. 
OİHAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — Peki 

efendim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu gereğince Kurula üye seçimi. 

BAŞKAN — Efendim, (gündemimizin birinci 
sırasında «'45 sayılı Yüksek Hâkimler Kanunu 
ıgereğince Kurula üye seçimi» var. Fakat dünkü 
[Birleşimde karanlarınızla bunu gelecek Birleşime 
bırakmıştık. Gelecek Birleşimden maksat Cuma 
ıgünkü normal •birleşim idi. [Bugünkü fevkalâde 
birleşim olduğu için, seçim mefvzûunu yarın gö
rüşeceğiz. 

'Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'ın, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa 
bir muvakkat madde eklenmesine dair kanun tek
lifinin geriverümesi hakkındaki önergesi (2/261, 
4/106) 

* 
BAŞKAN — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 

Arıkan'm kanun teklifinin tgeriverilmesı hakkın
daki önergesini okutuyorum. 

Yüksek (Başkanlığa 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa bir mü-

ıvakkat madde eklenmesine dair kanun teklifimin 
jgerjverilmesmi rica ederim. 

(Mardin 
M. Ali Arıkan 

BAŞKAN — Usulen geriıverilecektir, efen
dim. 

3. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı 
Mr. Johnson'un Cumhurbaşkanına verdiği hedi
yelerle ilgili sözlü sorusunun geriveritmesine dair 
önergesi (6/407, 4/110) 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Tahsin Türk
ay'ın sözlü sorusunun geri istediğine dair olan 
önergesini okutuyorum. 

Millet (Meclisi iSayın (Başkanlığına 
Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardım

cısı Mr. Johnson'un Cumhurtbaşkanma verdiği 
hediyelerle ilgili sözlü sorusunun gerJverilmesini 
sayigı ile rica ederim. 

•Sivas 
Tahsin Türkay 

BAŞKAN 
dim. 

Usulen geriıverilecektir efen-

4. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ile Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının tak-
sitlendirümesi hakkındaki teklifinin geçici bir 
komisyona hatmle'sine dair önergen (4/112,2/300) 
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M. Meclisi B:128 
BAŞKAN — önergeyi okutturuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankası ile . 

Tarım Kredi Kooperatiflerine olan (borçlarının 
taksitlendirilmesi» hakkındaki kanun teklifimin: 

a) 3-5 milyonluk bir çiftçi ailesini ilgilen- I 
dirmesi, I 

b) Son günlerde tahaımnülfersa bir hale gel
miş olan icra ive haciz muamelelerinden bizar I 
olan çiftçilerimizin dertlerine âcil bir deva ola- I 
'bilmesi mümkün olacağından, ivedilikle görüşül- I 
mesi lüzumuna kaaniim. Bu maksatla, Tarım, Ti
caret, Maliye ve Bütçe komisyonlarından seçile
cek 3 er üyeden kurulacak bir geçici komisyon- I 
da incelenmesi hususunun Büyük Meclise arzına 
tavassutunuzu saygı ile dilerim. 

Yozgat 
Mustafa Kepir 

BAŞKAN — Teklifin geçici 'bir komisyona 
havalesi hususundaki önergeyi reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... j 

1. — Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürri
yeti hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Adalet komisyonları raporları (1/9İ) (8. Sa
yısı : 278) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizde öncelikle görü
şülecek olan kanun tasarılarının içindeki Top
lantı ve gösteri yürüyüşleri hürrriyeti hakkın
daki kanun tasarısının görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

Bu tasarının tümü üzerinde söz istiyen ar
kadaşların ismini bildiriyorum : Sabahattin 
Savacı, Şevket As.buzoğlu, Eeşit Ülker, kiya
settin Karaca, Halûk Nur Baki, irfan Baran, 
Ahmet Bilgin. 

Söz Sabahattin Savacı'nın, buyurun. 
SABAHATTİN SAVACI (öümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimiz için, 
hususiyle açık rejimle idare edilen Türkiye 
için, mühim olan bir kanunun bugün Yüksek 
Huzurunuzda müzakeresi başlamış bulunmak
tadır. Yeni Anayasamız, vatandaşlara toplan
ma veya gösteri yapma hususunda hüküm
ler vaz 'etmiş bulunmaktadır. Bu temel hü-

11.10.1962 Ö:İ 
Kalbul edilmiş \rc teklif Geçici Komisyona havale 
edilmiştir. 

Şimdi gündemimizin II nci kısmına geçiyo
ruz : 

Gündemimizin II nci kısmı sözlü sorulardır. 
Fakat, daha önce Riyasete sunulmuş iki takrir 
vardır, onları okutuyorum, . , • 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunların sözlü sorulardan evvel görüşül

mesini arz ve teklif ederim. 
Denizli 

Hûda i Oral 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun teklif ve tasarılarının sözlü sorular

dan önce görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Kars istanbul 

Dr. Hasan Erdoğan Zeki Zeren 

BAŞKAN — Kanun teklif ve tasarılarının 
sözlü sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki bu 
iki önergeyi reyi âlinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

kümler, vatandaşın, topluluklar halinde bir 
araya gelerek zaman zaman hususi fikirler iz
harına fırsat tanıması hususunda, Anayasa
nın mühim hükümleri arasına girmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'
mizde cereyan eden hâdiseler, bu kanunun üze
rinde ehemmiyetle durmaklığımızı icabettir-
mektedir. Hususiyle, boşluk olarak Hükümet 
tarafından izhar edilen noktaya gelerek, bu 
kanunun kabuliyle bir an evvel bu boşluğun 
doldurulmasında istical göstermemiz icebet-
mektedir. Kanunun hususiyle, topluluk olarak. 
fikir izhârıdır. Malûmuâliniz, seçimlerin dı
şında vatandaşlar, gerek kapalı yerlerde, ge
rekse açık yerlerde toplanırlar. Ve düşüncele
rini her surette izhar ederler. Aynı zamanda 
bu topluluklar, bir yürüyüş hâlinde gösteride 
de bulunurlar. Bu gösteriler, açık cemiyetler
de her ne olursa olsun vatandaşın hakkı ola
rak kabul edilirse de; bunun bir disiplin için
de cereyanı da yine topluluğun cemiyetin fay
dası iktizasındandır. Şu halde topluluk olarak 
izhar edilen bu fikirlerin, vatandaşın, ferdin 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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M. Meclisi B : 128 
kendisini topluluk şuuruna terk etmesi halin
de o topluluk şuuru içerisinde hazan hiç de ar
zu edilmiyen neticelere varması noktasından 
kanunun bu husustaki ehemmiyetine bilhassa 
işaret etmek istiyorum. Bugün, Türkiye'de 
vatandaşın topluluklar halinde fikirlerini iz
har etmesi en tabiî hakkıdır. Ancak, muhterem 
arkadaşlarım, bilhassa 19 ncu asırda Avru
pa'da insan topluluklarının fikirlerini ne şe
kilde izhar ettiklerini, cümleniz geçmiş demok
rasi tecrübelerinden ve tarihten pekâlâ bil
mektesiniz. Bunlar, 19 ncu asırda topluluklar 
aynı zamanda fikrî hayattan da cüretini ve il
hamını alarak her halükârda ne şekilde olur
sa olsun bu fikirleri izhar fırsatını bulmuşlar
dır. Ama 19 ncu asırdan bugüne kadar Av
rupa'da, betahsis Amerika'da ferdi yetiştirmek 
için alınmış, olan tedbirler ve fikirlerle, vatan
daşın nasıl yetiştiği bilinmektedir. Meydana 
gelen toplulukların vatandaşın hususi fikri
ni izharda ne derece ölçülü ve disiplinli ha
reket ettiği ekseriya görülmektedir. 

Bizde ise; vatandaşımızın toplu olarak, 
fert olarak ayrı ıayrı yetiştirilmesinde zaru
ret vardır. Bilhassa vatandaşların bu top
luluklar içinde bir kıymet olduğumu, aciz 
bir mahluk olmadığını, bu topluluk içinde 
hem salâhiyet ve hem de vatandaş olması ha
sebiyle, sorumluluğu bulunduğunu bilmesin
de büyük fayda vardır. 

Buradan vatandaşların ayrı ayrı yetişti
rilmesi hususuna geliyorum. «Topluluklar, 
toplu eğitim ile her şeyi yapabilir» şeklin
de değil, bu toplulukları teşkil eden insan
ların bu mesuliyet ve sorumluluk duygusu
nu idrak ederek hareket etmiş olmalarıdır ki, 
efkârda hâsıl ollan fikir mihraklarını Hükü
met olarak Meclis olarak öğrenmekte fayda 
mülâhaza edilebilir. Aksi takdirde bir güruh 
olarak bir topluluk olarak ne yaptığını bil-
miyen kütleler olarak bu şekilde fikirllerin 
izharında hiçbir fayda mülâhaza etmemek lâ-
zımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanuna mesned-
olacak meseleyi bu şekilde vazettikten, sonra 
birıaz da bu kanunun mahiyeti üzerine dik
katinizi celbetmek istiyorum. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi ka
nun, esas itibariyle, bir boşluğu doldurmak .. 
üzere lüzumlu ve zaruri bir kanundur. Filha-

11.10.1962 0:1 
kika bu kanunun, daha levvelM «Toplantı v£ 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu» adı ile, tat
bik edilen kanunun eksikliklerini tamamlayı
cı hükümlerle karşımıza getirilmiş olması fali 
hayırdır. 

Geçmişteki .tecrübelerden; genek Tecem-
muat Kanununun, gerekse Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanununun geçmişteki tecrü-
b ellerinden her türlü istifade, her türlü ka
naati dile getirerek bu kanunu hiçbisr suret
le kötü tatbikine meydan vermiyecek şekilde 
tatbik sahasına koymak, onun mahiyetine tekad-
düm eden bir keyfiyettir. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun, bu ka
bil toplantıları disipline edeıbilmesi için Hü
kümete ve mahalli mülkiye âmirlerine tanınan 
bâzı yetkileri içinde taşımaktadır. 

Bumdan, bu yetkileri tamamdıyle siyasi otori
tenin emrinde olduğuna göre, siyasi otoritenin 
tarafsız vazife görmesine, vazife namusu mese
lesine geliyorum. Şayet bu kanun tarafsız tat
bik edilirse, her türlü siyasi hissin, siyasi dü
şüncenin dışında tatbik edilirse, tatbikatından 
alınacak neticeler, bu kanunun isabetli olacağı 
hükmünü bize gösterecektir. 

Şayet, Yüksek Heyetiniz bu bapta en mü
kemmel kanunu yapsa, eğer Hükümet bu kanun 
üzerinde gerçekten hüsnüniyete sahip değilse, 
bunu bütün partilere ve topluluklara aynı şe
kilde tatbik etmezse Yüksek Heyetinizin ala
cağı netice ımüsbet olımıyacaktır. Onun için Hü
kümetin ve gelecek Hükümetlerin bunu namus
lu tatbik edeceklerine, kati olarak, inanan bir 
arkadaşınızım. O bakımdan kanunu tetkik et
tim, muhtelif hükümlerinin isabetli olarak ted
vin edilmiş olduğunu gördüm. Bâzı noksanları, 
maddeleri geldikçe arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; kanundaki bir hu
susa bilhassa dikkatinizi celbetmek isterim. 
Deniyor ki, «Topluluklar dağıtılmak icabettiği 
zaman kanununa ve usulüne göre her türlü va
sıtadan istifade edilerek dağıtılacaktır.» Bence 
burası biraz meşkûk. Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanunundaki, «hedef gözetilmeksizin 
ateş edilir», yerine; «her türlü vasıtadan istifa
de edilerek toplantılar dağıtılır», denmiştir. 

Şimdi burada hatıra gelen husus, bu toplan
tıyı tartibedenler • ve toplantıda bulunanların 
Devlett kuvvetlerine karşı, ıher hangi bir vasıta 
ile karşı gelmeleri halinde ve yahut (bir derece 
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daha ileri gidelim, sopa ile karşı gelmeleri ha
linde veya silâhla karşı gelmeleri Ihalinıde Hü
kümet kuvvetlerinin pekâlâ silâh istimal ede
ceğinin peşinen kabul edilmesi lâzımgelir kanaa
tindeyim. 

Kanunun eslbaibı mucilbesinde deniyor ki : 
•«(Bugünkü imkânlar hiçjbir suretle silâh kul
lanmayı icabelttirmemektedir, teknik imkânlar 
bu kadar ilerlemiştir. Bu kabîl topluluklar si
lâh kullanmaya ihtiyaç olmadan da pekâlâ da
ğıtılabilir.» 

Sihirli ıbir değnekle mi dağıtılacak, arka
daşlar? Bu hususta emniyet kuvvetlerine ica-
bederse silâh istimali yetkisinin tanınması iea-
b etmektedir. 

Muhakkak ki, bu hususta vatandaşa tevcih 
edeceğimiz silâhın, ,bu vatandaşlarımızı öldür
mek kasdiyle değil, gene cemiyetin yüksek men
faatlerini sıyanet için, icalbederse, havaya ateş 
edebilmeleri yetkisinin tanınması lâzımdır. Top
lananları bu suretle dağıtmak, zabıtayı toplan
tıları dağıtma iktidarına sahip kılmak icaibe-
der. Aksi takdirde zabıtanın silâhla mücelhJhez 
bir topluluğa nasıl müessir olacağını ben tak
dir edemiyorum. 

Diğer bir husus da bu kanunun 3005 sayılı 
Suçüstü Kanunu hükümlerine tafbi olmasıdır. 
Bunu da bir müeyyidenin süratle tatbiki bakı
mından işalbetli telâkki etmekteyim. Aksi tak
dirde kanunsuz toplantı yapan ve zabıtaya kar
şı gelen kimselerin derhal tecziye edilmemesi 
»halinin âmme vicdanında yapacağı tesiri tak
dir edersiniz. 3005 sayılı Kanuna tabi olunma
sını bu bakımdan yerinde mütalâa etmekte
yim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Şevket Asjbuzoğlu. 
Yoklar mı efendim?... Yoklar.. 
Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (îstanlbul) — Muhterem ar

kadaşlar, bugün huzurunuza gelmiş olan bu ka
nun, Anayasanın yeni baştan yapılması ile ana 
hak ve hürriyetlere ait bölümlerin yeniden ku
ruluş hafine getirilmesini icaT>ettiren kanunlar
dan birisidir. Bu selbepiten, bu kanun bir ana 
kanun maihiyetini taşıtmaktadır. Bunun önemini 
kendi bakımından ifade edebilmek için şunu 
arz edeyim ki, Anayasanın 28 nci maddesi, top
lantı ve gösteri hakkını sarih olarak iki cümle 
ile ifade' etmiş bulunduğu halde, bu toplantı 
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ve gösteri yürüyüşünün nasıl yapılacağını söy
lememiştir. Bunu bu kanun teferruatı ile tes-
<hit etmek mevkiindedir. 

öyleyse bu kanun, ana haklara taallûku iti
bariyle Anayasada hudutları çizilen genel hak
lardan 'biri olan toplantı ve gösteri hürriyeti
nin son kertede nasıl tatlbik edileceğini göster
mesi bakımından, Anayasa seviyesinde, Anaya
sa kadar önemi olan bir kanundur. 

Mulhterem arkadaşlar, bu kanundan evvel 
6731 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Ka
nunu meriyette bulunmakta idi. Ona takaddüm 
eıden devrede ise, iki kanun toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerini tanzim mevkiinde idi. Bunlardan 
Ibirisi Tecemımüat Kanunu diğeri de Îçtimaatı 
Umumiye Kanunu idi. Tecemmüat Kanunu usul
süz olarak, kanunun yasak ettiği yerlerde, so
kaklarda, meydanlarda, parlâmento civarında, 
âmıme müesseseleri civarında yapılan toplantı
ları istihdaf etmekte, ayrı ceza ve usulleri taşı
makta idi. îçtimaatı Umumiye Kanunu ise izin 
alınarak usulü dairesinde yapılacak toplantının 
nasıl yapılacağını tedvin etmiş idi. Şimdi, hu
zurunuza gelmiş olan kanun tasarısı, Tecemmüat 
ve Îçtimaatı Umumiye Kanununu yani, usulü 
dairesindeki toplantılar ile, usulsüz toplantıları 
bir arada toplamış ve 'bir .bütün halinde Toplan
tı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu olarak gel
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki ka
nun da, her iki hali, yani usulsüz toplantılar 
ile usulü dairesindeki toplantıları bir kanun 
içinde derleyip toplamakta idi. Eski kanunu
muz, hürriyetlerin beşiği olan, Hukuki Beşer 
Beyannamesinin beşiği olan Fransa'nın 1881 ta
rihli Kanunu örnek alınarak yapılmış bir ka
nun idi. Bu sebeple, bu kanun, üzerinde kan 
dökülerek, can verilerek Fransız Parlâmentosu
nun, Fransız halkının emekleri ile en olgun şek
lini almış, en uygun tatbikatını bulmuş ve 
Fransız Parlâmentosunun, Fransız hukukçula
rının emekleri geçmiş bir kanun malhiyetinde 
idi. 

Şimdi Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanu
nunun bugünkü Anayasa ve dünkü Anayasaya 
aykırı hükümlerine bu kanunun esas itibariyle 
tamamen izale etmiş olduğunu ifade etmek bir 
mecburiyettir. Eski kanun siyasi propagandala
rın ancak seçim zamanında yapılabüeceği hük
münü taşımakta idi. Bu tamamen antidemokra-
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tik bir hükümdür. Siyasi propagandalar, her za
man ve her şartta yapılır. Sonra, hükmi şahsi
yetler açık toplantı yapamaz idiler. Parti kon
greleri ancak bir senede üç defa yapılabilirdi. 
Hem de, bu toplantılarda konuşan hatiplerin ad
ları, kimlerin konuşacağı ve ne konuşacağı tas
rih edilecekti, ondan sonra toplantı yapma im
kânı vardı. Mülkiye âmirinin toplantıyı menet
mek, izin vermemek salâhiyeti mevcut idi. Gös
teri yürüyüşünde umumi konuşma yapılamıya-
cağı, propaganda yapılamıyacağı, nutuk söylene-
miyeceği, yalnız dövizlerin kullanılacağı hükmü 
vardı. Hükümet komiserinin istediği anda top
lantı ve gösteri yürüyüşünü dağıtma salâhiyeti 
mevcut idi. Nihayet hükmi şahısların yapacak
ları toplantının kapalı yerde, her tarafı muhkem 
bir şekilde kapatılmış ve insan topluluklarının 
barınabileceği yerlerde yapılması lâzımgelirdi. 
Ve nihayet, bu kanunla, toplantıyı dağıtmak için 
hedef gözetmeksizin silâh kullanma hakkı tanın
mıştı. Bu kanunun son tatbikatında, el sıkma 
bile yasak edilmiş, yaz gününde vatandaşlar ha
mamda imiş gibi kapı ve pencereleri kapatılmış 
yerlerde kapalı yer toplantısı yapılmış, nihayet 
hedef gözetmeksizin ateş etme maddesinden do
layı, hepimizin bildiği müessif hâdiseler cereyan 
etmiştir. 

Şimdi, huzurunuza gelen bu kanun bütün bu 
noktaları, bütün bu hürriyetleri kayıtlıyan hü
kümleri tamamen ortadan kaldırmış bulunmak
tadır. Bu sebeple kanun esas itibariyle hürriyet -
perver bir anlayışla ve yeni Anayasamızın ışığı 
altında yapılmış bir kanundur. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız işjn esasına 
geçmeden evvel, mütaaddit defalar huzurunuzda 
ifade ettiğim bir noktayı tekrar etmek isterim. 
Bu çapta ana kanunlar, ki bir tanesi Anayasa 
Mahkemesi Kanunu, bir tanesi Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanunu, bir tanesi bu Toplantı ve gös
teri yürüyüşleri Kanunu ve yarın, öbürgün grev 
kanunu ve Anayasanın emrettiği diğer kanunlar 
da huzurunuza gelecek, bu kanunlarda bâzı usul
lere dikkat edilmesi, şekil bakımından çok yerin
de olur. Nitekim, Anayasa Mahkemesi Kanunu 
sebebiyle bu düşüncelerimi bu kürsüden bir defa 
daha ifade etmiştim. Ana kanunlar, bir milleti 
mutluluğa veya felâkete sürükleyebilirler. Bun
lar, bu mahiyette olan kanunlardır. 

Bu sebeple ana kanunlar üzerinde Türk üni
versitelerinin, Türk ilim adamlarının ve düşü-
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nürlerinin, Türk basınının ve Türk vatandaşla
rının geniş şekilde tartışma yapmasına imkân 
vermek çok yerinde olur. Bu hal Batı memleket
lerinde bu kabîl kanunların çıkarılışında tatbik 
edilen bir usuldür. Bu usulün bizde de teamül 
haline getirilmesi çok yerinde olur. 1950 senesin
de çıkarılan Seçim Kanunu için, bütün dünyanın 
seçim kanunları bir pempe kitap ismi altında top
lanmış, dünya çapındaki siyaset adamlarının da 
yazılı mütalâaları alınmıştır. Bugün dahi bu 
pembe kitaptan seçim işlerinde çalışmak istiyen-
ler istifade etmektedir. Bununla şunu demek is
tiyorum arkadaşlar : Bu kanun yapılırken, hiç 
olmazsa bünyesi Akdeniz iklimi olan İtalya'nın, 
hiç olmazsa bünye benzerliği itibariyle komşu
muz Yunanistan'ın, bütün dünyaya örnek bir 
demokrasi memleketi olması sebebiyle İngiltere 
ve Fransa gibi memleketlerin toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri kanunlarının bir tercümesinin ki, 
bunlar kısa maddelerdir, yapılmaması hakikaten 
ve cidden büyük bir eksikliktir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun mihrak 
noktası, kilit noktası, bu kanunun millî, dağıt
mayı istihdaf eden maddesidir. Bir topluluk na
sıl dağıtılacaktır? En mühim madde, ihtilâf çı
karacak madde, hâdise çıkaracak madde budur. 
Bunun üzerinde Meclis olarak, Senato olarak ne 
kadar dursak yeridir. 

Şimdi bizim tasarımızda 14 ncü madde ola
rak dağıtmadan bahsedilmektedir. «13 ncü mad
dede yazılı hallerde mahallin en büyük mülkiye 
âmirinin görevlendireceği en büyük zabıta âmiri 
veya âmirlerinden biri toplantı ve yürüyüş ye
rine gelir.» 

Yani, birinci hareket, âmir geliyor. İkinci ha
reket; - Vaktinizi almamak için kısaca söylüyo
rum •- geldiğini ilân edecek. Üçüncü hareket, ka
nuna uyularak dağılmalarını ve dağıtmazlarsa 
zor kullanarak dağıtacağını ihtar edecek. Dör
düncü hareket de, dağıl mazi arsa bekliyecek. 
- Dağılmayı beklemek yok ama tatbikat böyle 
olacak. - Yine dağılmazlarsa zor kullanacak. 

Arkadaşlar, bendeniz bu maddenin yazılış ve 
ifade ed:liş şekline muhalifini. Tüm olarak mu
halif değilim, ama bu maddede vuzuha varma
mız şartır. 

Şimdi, önce ifade ettiğimiz Tecemmuat Ka
nununda bu hüküm daha geniş ve daha esaslı 
olarak ifade edilmiştir. Zabıtai adliye sıfatını 
haliz Hükümet memuru gelir, boru ve trampet-
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İe vürudunu ilân eder. Ondan sonra Tecemmu-
at Kanunu işi ikiye ayırmış : Toplantı silâhlı 
ise başka hükümleri tatbik ediyor, toplantı 
silâhlı değilse başka hükümleri tatbik ediyor. 
Toplantı silâhlı ise; derhal dağılmalarını ve ak
si halde cebrü şiddet kullanacağını ihtar eder. 
Bunu mütaakıp bu ihtar neticesiz kalırsa yine 
boru ve trampet çaldırarak ikinci ihtarı yapar. 
Yani o kanunda boru ve trampet çaldırmak su
retiyle bir ihtar daha fazla yapılıyor. Yine din
lemezlerse, kuvvei cebriye ile dağıtacak. 

Şimdi arkadaşlar, bu toplantılar insanların 
helecanlarının galeyana geldiği yerlerdir. Sos
yologların da ifade ettiği gibi, bu toplantılar 
içerisinde insanlar şuurunu kaybeder. Bu toplan
tıları tertibedenler ve bu toplantı içerisinde bu
lunanlar heyecan içinde oldukları gibi, bu top
lantıyı dağıtmak için gelenler de birtakım heye
canlar t^şır. Binaenaleyh, bu noktada, yani, ceb
rî kuvvetin, zorun kullanılacağı bu noktada, da
ha ağır, daha temkinli olmakta, bu kütleyi da
ha şuurlu bir şekilde, vaziyeti kavrayıp, uygun 
hareketlerle idare etmekte ve buna imkân vere
cek zaman ve usulü bulmakta zaruret vardır. 
Aksi halde cebir kullanacaktır. Cebir dediği
miz şey; süngü, dipçik, gaz bambasıdır. En 
sonunda silâhla ateş edilir ve vatandaşlar kan
lar içinde yere serilir. Bu bakımdan bu madde
nin, bir defa, vuzuha eriştirilmesi lâzımdır. Ya
ni burada araya hiç olmazsa Tecemmuat Kanu
nundaki gibi, bir ihtar daha konulması lâzımdır. 
Ayrıca bu maddenin tertip tarzı bakımından da 
bir tefrika ihtiyaç vardır. Biraz evvel arz ettim 
ki; eski kanun iki tane idi; normal izinle yapı
lan toplantıları tanzim eden kanun ve velveleyi 
nas üzerine yollarda yapılan toplantıları tanzim 
eden kanun diye ifade ediliyordu. Bunun biri
sinde gayet hafif bir ceza usulü varken, diğe
rinde, tecemmuatm silâhlı ve silâhsız olması 
haline göre daha ağır hükümleri ihtiva etmekte 
idi. Trampetlerle birinci ihtar, ikinci ihtar 
gibi usuller vardı. Yani cezalar sırayla şiddet-
lendirilmekte idi. Birinci boru çaldığı zaman 
daha başka ceza veriyor, ikincisi çaldığı zaman 
daha başka ceza veriyor. Cebir kullandığı zaman
da daha başka cezalar veriyor. Böylece bir suç 
ağırlaşması yapmakta idi. >v 

Şimdi, elimizdeki madde ceza bakımından di
yor ki, şu maddedeki şeyleri yapanlar, 13 ncü 
maddede yazılı hükümlere riayet etmiyenler... 

1İ.İÖ.1Ö62 Ö:İ 
(Maddelere geçilmedi sesleri) Bunların içerisin
de gayet hafif olan keyfiyetler vardır. Yasak 
yerlerde toplananlar, beyanname vermiyenler... 
Beyannamesi verilmemiş bir toplantıda cebir 
kullanılmasının bir izah tarzı yoktur. Bunları 
bir misal olarak gösteriyorum. Bu maddenin 
a, e, ç ve d fıkraları vardır. Bunlar daha hafif 
ve silâh kullanılmasını, cebir kullanılmasını icab-
ettiren keyfiyetler değildir. Bunların ayrı bir 
cezaya, ayrı bir usule tabi tutulması zarureti 
vardır. <^^0&$M 

Arkadaşlar, nihayet bu madde «cebir kulla
nılır» demek suretiyle umumi 'hükümlere atıf 
yapmaktadır. Umumi hükümler, Polis vazife ve 
salâhiyet Kanunu ile Jandarma Kbnunu ve ta
lim atnamesidir. Orada dalhi en son vasıta ola
rak silâh kullanılacağı ifade edilmektedir. Ben
deniz, şu teklifte bulunuyorum. Muhterem ko
misyon, müzakereye devam etsin, mühim/ bir 
madde olması itibariyle mu'hterem komisyon bu 
tenkitlerin ışığı altında bu maddeyi daha vıı-
zulha erdirsin. Nitekim, Ibu ihtiyacı 'Sayın Ge
ri e rai Fahri Belen Kurucu Mecliste duymuş ve 
(bir teklifte bulunmuştur. Anayasanın 28 nci 
maddesi görüşülürken, «saldırısız ve silâhsız 
toplantılara ateş açılamaz» diye bir fıkranın 
ilâvesini Sayın General teklif etmişler. Orada 
sözcü, buna ait 'kanun yapılırken bu hususun 
nazara alınabileceğini, müplhem de olsa ifade 
etmiş vaziyettedir. Hakikaten; saldırmıyor, 
vurmuyor, kırmıyor, polise tükürmüyor, tek
me atmıyor ve silâhsız.. Buna ateş a'çılamaz. 

Orada bir şey ifade edilmiş; Muammer Ak-
soy diyorlar ki, böyle saldırısız bir topluluk 
'bir yere girerse, girmeye 'kalkarsa... Şimdi bu
nun tatbik şeklini ben şöyle anlıyorum: Orada 
bir polis vardır, bir kuvvet vardır, girilmesini 
istemediğimiz yer de umumiyetle korunan yer
dir. Orada polis olduğuna ıgore, saldırdığı an
da zaten bu kanunun hükmünden çıkar, silâh 
'kullanılır. Polisi ıgeldi itti. Bu bir saldırıştır, 
'Binaenaleyh, silâhsız ve saldırısız topluluklara 
ateş açılamaz hükmünün, münasip ibir şekilde, 
bu metne ilâvesi lâzımıgelir. 

BAŞKAN — Muhterem Reşit Bey, 'kanunun 
tümü üzerinde 'konuşmaktan maksat, bu kanu
nun gayesi, felsefesi, politikası, tekniği üze
rinde olmasıdır. Zatıâliniz maddeleri ayrı ay^ 
rı, âdeta şerlhen tenkidediyorsunuz. Madd«l«TİB 
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müzakeresine .geçildiği zaman <bu vazifeyi lüt
federseniz, istifade ederiz. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar. Bendeniz Ibu 
usulü bilen "bir arkadaşınızım. Zannediyorum 
ki, 'muhterem Meclisin ve Mulhterem Senato
nun teamüllerinde, tasarının tümü üzerinde ko
nuşulurken maddelere temas edilebilinir. Çün
kü Meclis efkârının maddelere (hazırlanması 
için tümü üzerinde müzakere açılır. Maamafdh 
zaten Iben de sözlerimi 'bitirmek üzereyim. 

Arkadaşlar, mühim bir nokta daha; bu kanun
da tertip heyetinin o yerde ikametgâh sahiplerin
den ^olması 'hükmü (bulunmamaktadır. Bunun 
büyük mahzurları vardır. Tertip 'heyetinin ika
metgâhı olan insanlardan 'olması demek, ora
daki kalaibalığı tanıyan, sözü ve sohbeti, dinle
nen ve topluluğa müessir insanlar demektir. 
Bu 'bakımdan, eski İçtimaa'tı Umumiye Kanu
nunun 2 nci maddesinde ve Toplantı ve" Göste
ri Yürüyüşleri Kanununun 7 nci maddesinde 
bunların ikametgâih sahibi insanlardan olması 
derpiş edilmiştir. Yeni tasarıya ıbu hükmün ko
nulmamış olmasını fair eksiklik telâkki etmek
teyim. 

Maddeler üzerinde tekrar söz alacağım. 
Kıymetli zaımanlarınızı aldığum için özür diler, 
.hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Millet Partisi Meclis Grupu 
adına ismail Hakkı Akdoğan. 

MÎLLET PARTÎSÎ MECLÎS GRUPU ADI
NA İSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Muhterem arkadaşlar, Millet Partisi Meclis 
Grupu adına «söz almış Ibulunuyorum. 

Arkadaşlar; Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
(hürriyetleri hakkında hazırlanan kanun 'tasa
rısı Hükümetçe Yüksek Meclise getirilmiş ve 
müzakereye arz edilmiş (bulunmaktadır. 

'Toplantı hürriyeti Türklerin Anayasanın te
minat altına aldığı en talbdî ve temel hakların
dan 'birisidir. Halen yürürlükte bulunan ka
nun bu hürriyeti en 'geniş mânada taihdit, 'hat
tâ ortadan kaldırır 'bir mahiyet taşımaktadır. 
Bu itilbarla, geç kalınmış olmakla 'beraber, mev
cut ve mer'i Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
Kanununun Anayasaya aykırı maddelerini kal
dırır ve tadil eder mahiyette bulunduğumuz yeni 
tasarının Hükümetçe1 Meclise getirilmiş 'olma
sından memnun olduğumuzu arz eder, bunu 
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diğer antidemokratik kanunların kaldırılması 
yolunda hayırlı bir başlangıç telâkki etmekte 
bulunduğumuzu bilhassa belirtmek isteriz. 

Ancak maddelerde, toplantıların dağıtılma 
sebep ve şekillerinde idareye geniş takdir hak
kı tanınmış olmasını doğru bulmadığımız gibi, 
tâbirlerin hudut ve şümulünün ölçülere bağ
lanmamış 'bulunmasını da endişe ile karşıla
maktayız. Kanun tasarısında ceza hadlerinin 
yüksek tutulmuş olduğuna da kaani bulunmak
tayız. 

Bu itibarla, maddelerin müzakeresi sırasın
da tadilini uygun bulduğumuz kısımlar hak
kında hazırladığımız değiştirge önergelerini 
Yüksek Başkanlığa sunacağımızı ve bu husus
taki görüşlerimizi maddelerin müzakeresi sı
rasında arz edeceğimizi (bildirir, Yüksek Heye
tinizce tasarının Anayasaya, demokratik esas
lara ve insan haklarına uygun 'bir şekilde ka
nunlaştırılmasını ve milletimiz için hayırlı ve 
uğurlu olmasını Millet Partisi Meclis Grupu 
adına temenni eder, (hepinizi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Gıyasettin Karaca. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlarım; Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti kanun tasarısının müzakeresi 
sırasında arkadaşlarım, bendenizin de düşüncele
rimin heyeti umumiyesini arz etmiş bulunmaları 
ısobeîbiyle, kısaca, henüz dokunulmıyan hususlar
da düşüncelerimi arz etmek isterim. 

Hepinizce malûmdur ki, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü Hürriyeti kanun tasarısı Anayasanın 
ı28 nci maddesinde tarif ve tadadedilen esaslar 
dairesinde kaleme alınmış ve bu maddenin esprisi 
aynen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
Kanununda tedvin edilmiştir. Esasen înısan Hak
ları Evrensel Beyannamesi, Avrupa insan Hak
ları Sözleşmesi ve demokratik rejim içinde yaşa
mayı kalbul etmiş Batı ülkelerinde bu kanunlar 
aynı şekilde hazırlanmış ve tedvin edilmiştir. 

Bu sebeple arz etmek isterim ki, toplanma 
hürriyeti, fikir ve söz hürriyeti tam ımânasiyie 
(gerçekleştirilmiş vaziyettedir. Bâzı arkadaşları
mız, bugün müzakeresi yapılan bu kanun tasarı
sının daha evvel çıkarılmış bulunan ve halen me
riyette .bulunan 6761 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunundan pek farklı bir tarafı 
yoktur, demek suretiyle, o kanuna yakın, benzer 
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ıbir münasebette olduğunu ifade etmek isterler. [ 

Bendenizin bu nokta üzerindeki düşüncele
rim şunlardır : İkisi arasındaki farkı telbarüz et
tirebilmek için her ikisinin helliibaşlı bâzı nokta
ları üzerinde durmak isterim : 

Şöyle ki : Evvelemirde 6761 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununda, seçim propa
gandası devresi dışında siyasi partilerin propa
ganda maksadiyle toplantı yapmaları kayıt altına 
alınmıştır. Gerçek ve tüzel kişilere toplantı yap- I 
ma hakkı tanınmamıştır. Saniyen, millî iradenin 
tecellisi, hepinizce malûmdur ki, ancak siyasi par- I 
tilerin yapmış olduğu toplantı ve gösteriler saye- I 
sinde anlaşılabilir. Bu imkânlardan mahrum olan 
siyasi partilerin fikirlerinin, vatandaşa ve toplu- I 
ma duyurmaları imkânı bulunmadığı gibi, millî 
iradenin de tam mânasiyle tecellisi önlenmiş bu
lunuyor. Anayasaya aykırılığı sebebiyle kaldırıl- I 
ması istenen 6761 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanununun ikinci maddesi, tüzel kişi
lere ancak kapalı yerlerde toplantı yapabilmek 
hakkını tanımıştır. Saniyen, mevzuubahis kanun, 
'bu kabîl toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin ancak I 
mahallin en büyük mülki âmirinin tasvip ve tas
dikinden geçtikten sonra yapılacağı hükmüne 
bağlamıştır. Bunlar mevzuubahis kanunun ka- I 
rakteri, vasıfları. Ayrıca mevzuubahis kanunun • 
13 ncü maddesinde usulü dairesinde başlamış 
olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
nun şu veya bu sebepten dolayı idare âmirinin I 
takdirine göre kanunsuz olduğu görülür veya da
ğıtılması lüzumu halinde, yığın haline gelmiş 
halk toplumunu dağıtmak için birinci ve ikinci 
ihtardan sonra topluluk dağılmazsa hedef göze
tilmeksizin silâh kullanma yetkisini tanımıştır. 
Silâhsız bir halk topluluğuna karşı Hükümetin 
silâhlı bir şekilde tecavüze geçmesinin demokra
tik bir anlayışla izahı mümkün değildir. Şimdi 
bu kanunun karakteristik vasıflarını belirttikten 
sonra, acaba Hükümetin getirdiği kanunun 
önemli tarafları nelerdir, bunun üzerinde dura
lım. Bu kanun, Anayasanın, 28 nci maddesinin 
vatandaşlara tanımış olduğu toplanma hak ve 
hürriyetlerini kullanma yetkisini veriyor. Sani
yen, bu kullanma neticesinde eğer kötü bir ihti
mal şekli meydana çıkarsa, bunun da önlenme
sini, gerek bu toplantıyı tertibedenler ve gerekse 
orada bulunan zabıta âmirleri tarafından önle
yici bir tedbir olarak ele almış bulunuyor. | 
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Üçüncü nokta bu nevi kötü hareketlerde (bulu

nanlar hakkında kanuni müeyyideler ihtiva et
mektedir. 

Bâzı arkadaşlar derler ki; bu kanun bugünün 
şartlarına kâfi derecede cevap verecek durumda 
değildir. ıSebebine ıgelince : <^Zecri hükümler 
mevcut değildir» demektedirler. Meselâ, kanuni 
Ibir şekilde başlıyan toplantı, kanunsuz bir şekil 
arz ettiği takdirde bu toplantının dağıtılması 
için zaibıtaya 'verilen zor kullanma hakkı ve yet
kisi veya kâfi derecede müeyyideler yoktur 
demek istenir. 

Muhterem arkadaşlarım, Polis vazife ve sa-
lâhiyetlleri Nizamnamesi, polisin ve z&bita-

.mn hangi ahvâlde ne şekilde ve nasıl zor kul
lanacağını tamamen tasrih etmiştir. Burada 
inisiyatif meselesi Önemlidir. Evvelâ anka-
daşlar, arkadaşım Sabahattin Savacı W ifa
de buyurdukları gibi zabıta en az zararlı olan 
tedbirlere tevessül edecek ve bunları dağıta
caktır. Bunlar bu tedbirler lâzımgelen gıaye-
yi tahakkuk, 'ettiremediği takdirde polfiB, bun
ları dağıtmak için zieorî tedbirler almakta 
yetkilidir. Esasen, bu zor kullanma tedbiri
nin dışında, Hükümetin idare âmirlerinin si
lâh kullanma gibi bir hakkı da bulunduğunla 
dair bir salâhiyeti bu (kanunun içerisine dercet-
meye imkân yoktur. Çünkü, Türk Milletini 
temsil «tmek şerefine mazhar ollmuş bulunan 
Yüksek Heyetiniz, millete Anayasa ile tanın
mış olan hakların kullanılmasında zabıtanın 
vatandaşın karşısına silâMla çıkmasına mü
saade etmiyecektir. Hükümet bu tasarıyı, Ana
yasanın vatandaşlara vermiş olduğu halk ve 
hürriyetlere zincir vurmak için değil, o hak
ların (kullanılmasına mâni olan zincir halka
larını kırmak için getirmiştir. 

Arkadaşlarımızdan, son hâdiselere baka
rak, daha zecrî tedbirler alınmasını istiyen-
ler belki olabilir, fakat kabul etmek lâzımdır 
ki, kuvvetli Hükümetler, istikrarlı Hükümiet-
1-er, vatandaşları kanunun kendilerine tanımış 
olduğu hakkı kullanırken, bunları, zecrî mu
amelelerle, silâhlarla, tanklarla veya müma
sili ateşli silâhlarda defetmek değil, kanuni yol
larla ikna etmek ısuretiylıe vatandaşın canını 
incitmeden tedbirler alan Hükümet, demok
ratik anlayışı nefsinde toplamış olan Hükü
mettir. 
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Bu sebeple, bugün, Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Hürriyeti Kanunu, demokratik 
îbir devület nizamı ve demokratik bir düzen 
içinde yaşamaya .azmetmiş bir Hükümette tam 
mânasiyle mevcut ve mer'i Anayasanın 28 nci 
maddesinin prensibine, ruhuna uygun olarak 
tedvin edilmiş olduğu kanaatine sahibiz. Dü
şüncelerimi bu şjelkilde Yüksek Meclise arz et
meyi bir vazife telâkki ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu 
iadına Cihat Bilgehan, 

CİHAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — Sa
yın millietvelkilleri, A. P. söz ve fikir hürri
yetlerinin gerçekleştirilmesinde büyük rolü 
olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin Ana
yasa nizamı içinde tanzimini sağlıyan bu ta
sarının bir an evvel kanunlaşmasında miem-
leketin yüksek menfaatleri bakımından bü
yük faydalar mülâhaza etmektedir. İştirak et
tiğimiz 1 nci Koalisyon Hükümetinin, 2 nci 
ayında Yüce Meclise sunulan bu kanunun an
cak 9 ay sonra müzakeresine başlanmış olma
sından dolayı üzülmekteyiz. 

A. P., Anayasamızın 28 inci maddesine sa
dık kalınarak hazırlanan ve vatandaşa top
lantı ve gösteri yürüyüşünün hak ve hürriyet
leri sağlıyan bu kanuna müspet oy vermefc 
karamakladır. 

Ancalk geçmiş yakın hâdiseler ve tatbikat
tan istifade edilerek: maddeleri geldiği sıra
da yapacağımız küçük birkaç tadil teklifi
mizin Yüce Meclisçe kabuill göreceğini ümid-
etmekteyiz. 

Hepinizi A. P. adına hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Halûk Nur Baki. 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri hakkındaki Kanunu bir demokratik 
müessese kanunu Ikabul ettiğim için üzerinde 
idaha evvel çalıştım; şimdi ide onun için söz 
aldım. 

Demokrasinin vaz geçilmez unsurlarından 
birisi nasıl partilerse, nasıl basma ve şüphesiz 
diğer müesseselerse, bunlardan birisi de va
tandaşın istediği gibi toplanıp kanun sınır
lan dâhilinde fikirlerini beyan edebilmesi im-
'kânıdır. Ancak demokratik memleketlerde 
güç halledilebilecek bir konu, toplantı ve gös
terilerin sınırlandırılllması veya bu sınırların 
genişletilmesi mevzuudur. 

11 10.1962 0 : 1 
Demokrasinin ilk büyük şartı olan iyicö 

kavranabilme şartı adamakıllı teessüs etmemiş 
bulunan memleketlerde toplantı ve gösterilerin 
sınırlanması cidden, güç, hattâ bazan imkân
sız olabilir. Bu bakımdan bu kanun vesilesiyle 
toplantı ve gösterilerin politik mânaları ve yi
ne bunların menedilnıesindeki Hükümet tasar
rufu üzerinde durmak isterim. 

İki bölüme ayırmak lâzımdır. Birinci bö
lüm; toplantının yapılması ve bunun politik 
mânası. İkincisi ise; icra kuvveti olan Hü
kümetin bu gösteri ve toplanma karşısındaki 
durumu. Bunlar birbirleriyle içice ahenkli ola
rak işledikleri takdirde, böyle bir kanunun 
tatbikatı kolaylaşır. Dolayısiyle çok ciddî bir 
demokrasi müessesesi ihya edilmiş olur. 
, Toplantının ve gösterinin esas mahiyeti fikir

dir. Şüphesizdir ki, fikir de tecavüzlerin ötesin
dedir. Bu bakımdan Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Hürriyeti kanunları hazırlanırken fikir saf
hası ön plânda tutulmuştur. Yani, toplantının 
her nevi, fikir- beyan edecek bir gaye ile olmalı 
ve bu toplantıyı hiçbir zaman kısıtlamıyacak şe
kilde tedvin edilmelidir. Esasen bu kanun asıl 
güç alan icra organı için bu toplantıya tecavü> 
hali verenlerin durumlarında, hangi şekilde ha
reket edilmesi imkânını kanunla tesbit etmekte
dir. Bir toplantının dağıtılması veyahut da ön
lenmesi elimizdeki, bugün Yüce Heyetinize su
nulmuş bulunan kanun tasarısında, oldukça ge
niş sınırlı, büyük hürriyet imkânları içerisinde 
çevrilmiştir. Hattâ toplantının içerisine karışan 
şahısların bâzılarının silâhlı olması dahi o top
lantının dağıtılması için sebep teşkil edemiyecek 
kadar geniş sınırlı tutulmuştur. Ancak şunu ka
bul etmek lâzımdır ki, bu toplantıyı tertibeden 
heyetin siyasi şuuru, sosyal terbiyesi ihmal edil-
miyecek bir husustur. 

Benden evvel konuşan arkadaşlardan birisi, 
heyecanların firenlenmesinin kolay olmıyacağı-
nı bu toplantı ve gösterinin, hattâ bir tecavüz 
şeklini alabileceğini ifade ettiler. Halbuki demok
ratik bir müessese olan toplantı ve gösterilerin 
tahammülle karşılanması ve tekerrürü yolu ile 
toplantıyı yapan kütlenin ve seyirci olan halkın 
buna alışması temin edilecektir. Eğer toplantı
lara tahammül edilmezse ve halk buna alışmazsa 
toplantıları tazyikle ve kanunla dağıtmak ve 
bunlara engel olmak imkansızlaşır. Toplananı da
ğıtmak mevzuu, kanunun ikinci bölümünde ele 
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aldığı icranın toplantıya tesiri, ciddî bir meşe- I 
ledir. Eğer icra, toplanan kütleyi, heyecanlı, te- 1 
cavüze hazır kabul ederek ]üzumsuz müdahale
lerde bulunursa, tecavüz ve tahrip olacağını farz I 
ederek evvelden önleyici birtakım tedbirler al
maya kalkarsa şüphesiz ki, böyle bir memlekette I 
demokratik bir müessese olan toplantılar ve gös
teri yürüyüşleri gelişme imkânı bulamaz. 

Kanunun birçok arkadaşlar tarafından ten-
kidedilen bir tarafı da, icranın en son noktada, 
polisin veya jandarmrfhııı kullanacağı kuvvet 
meselesidir. Bâzı arkadaşlar bu kuvvetin tasrih 
edilmesini, bâzı arkadaşlar şartlara bağlanması
nı, bâzı arkadaşlar da büsbütün kaldırılmasını is
terler. Toplantının tecavüzü intikal ettiği haller
de bunların önlenmesi için, tedbirlerin en son da 
kuvvete müncer olacağı aşikârdır. Ancak kuv
vet anlamında çok hassasiyetle durmak gerekir. 
Onun için de kanundaki (kuvvet) kelimesi kâfi
dir. Çünkü kuvvet; gövde itilişinden silâh kul
lanmaya kadar arkasında birçok geçitler bulu
nan bir müessesedir. Su sıkılması icabeder, itfa
iyenin hortumu kesiliyorsa tazyikli su sıkar, ica
bında vururum, tabancamı çekeceğim der fakat 
tabancasını kullanmaz. Netice itibariyle icra kuv
veti, bir numaralı hâdise olarak, demokratik 
bir usul olan toplantı ve gösteri yürüyüşünün 
ve bunun tecavüzünün korunmasından başka 
bir gayesi olmadığını kabul ederek, bu toplantı
yı dağıtmak isterlerse orada hâsıl olan vasat, po
lisin vaziyeti, bilhassa seyircinin demokratik an
layışı, netice itibariyle, bu kanunun tatbikini ko
laylaştırır. İcranın ve polisin kuvvet anlamına, 
doğrudan doğruya .silâha gitmiyen varlığına 
ayrı ayrı kuvvetler teşkil eder. 

Efkârı umumiyesi olmıyan ve efkârı umunıi-
yesinde tasvip veya, âdemi tasvip görmiyen bir 
memleketin toplantı ve gösteri yürüyüşü kesme- I 
keşliğinden kurtarılmasına imkân yoktur. De
mokratik müesseseler, çok kere, yalnız Hükümet
lerin değil milletlerin kendi şuurlarının yaşa- I 
tacağı müesseselerdir. Hiçbir demokratik mem
lekette müesseseler müstakilleri Hükümetler ta
rafından yaşatılamaz. Basını, aydın halkı yaşat- I 
ma çabası içinde oldukları takdirde bu müesse
seler yaşar. Bu bakımdan kanunun hazırlanış I 
şekli, en çok üzerinde durulan kuvvet konusu, 
her hâdisede ayrı ayrı tatbik kabiliyeti bulunan 
bir felâsfeilâyflet i ^ r M n d ^ r . | 
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Biz, öyle bir sosyal düzen içindeyiz ki, taban

canın nasıl kullanılacağını kanunun maddesine 
soktuğumuz zaman, ilk akla gelecek olan şey ta
bancayı kullanmak olur. Kuvvet kelimesini ko
yarsak ; bu işe memur polis ve jandarma bütün 
kuvvetini son kertesine kadar kullanır, en son ça
re olarak silâha müracaat hakkını kendisinde gö
rür. 

Bir de, polisin morali üzerinde konuşuldu; 
bendeniz de birkaç kelime söyliyeceğim. 

Arkadaşlar, intikal devrelerim birkaç kere 
geçirmiş olan, yani sosyal ve politik şartları, de
mokratik inkişaf yolunda birçok merhaleler at
latmış olan memleketimiz, birçok müesseseleri
mizde olduğu gibi, polis müessesesinin, inzibat 
müessesesinin, elbetteki moral bakımından sar
sıntı geçirmiş olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
Bu moral bozukluğu sadece poliste değildir. Me
murlarımızda da, halkımızda da, aydınlarımızda 
da, hattâ basınımızda da vardır. 

Çünkü, demokrasiye geçiş sırasında, bütün 
faziletleriyle, bütün ihtişamiyle demokrasiyi or
taya serebilmek kolay bir hâdise değildir. 

Zaten hiçbir sosyal olay, kısa zamanda mey
dana gelmez. Elbetteki demokrasinin gelişmesi 
yolunda değişiklikler yapılırken, memleketin sos
yal bünyesinde çeşitli yönlerinden etkiler yapa
caktır. Demokratik değişiklik, şahıslar üzerinde 
etkiler yapacaktır. Ancak burudan sonra evvelâ 
politika adamları, ondan sonra da politilka 
adamlarının inandıkları inançla halka, memura 
ve polise moral ilhamını kendileri verecekler
dir. Memleketin çeşitli zümrelerinin, memurun, 
halkın ve polisin bugünkü demokratik anlayışa 
uygun safhaya hemencecik tetabuk edebilmesi 
için evvelâ politikacıların o görüşe intibak et
meleri ve bunu kademe kademe bütün vatan
daşlara iletmeleri lâzımdır. Demokrasiye inan
mış politikacıların, kendi Anayasasına, kendi 
milletinin varlığına inanmış politikacıların kar
şısında polisin moral yılgınlığı kalmaz, fakat, 
politikacının gidişi, karşısındaki topluluğa bir 
endişe verirse işte o zaman moral bozukluğu 
olur. 

Benim kanaatim, bugün fora kuvvetinde gö
rülmek istidadı gösteren moFâl'efesikîiğ^, de
mokrasinin memlekette yerleşm'efci" için geçirdi
ğimiz safhalardan doğan bir reateiyıpn değil, 
politikacıların yanlış tutumundan-ileri gelen bir 
öksiMîktir. P » H € k f w ı l « m v f ^ ^ « « i ^ ^ ^ ^ -
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lüğüne inanan bir cemiyet geçmişin hataların
dan dolayı kendisine korka, eridişe ilham et
mez. Korkuyu, endişeyi evvelâ politikacılar, 
kendilerinden ve dolayısiyle, muhatap tuttuk
ları insanlardan, kaldırmak mecburiyetindedir. 
Kanunların tatbikatı sırasında, bilhassa bu gös
teri yürüyüşleri mevzuunda, polise cesaret ve
recek, efkârı umuımiyenin tutumuna tesir ede
cek olan şey politikacıların dürüst hareketle
ridir. 

Eğer politikacılar dürüst hareket tarzını se
çerler, memleketin içinde bulunduğu sosyal du
rumu vukuf ile doğru olarak cemiyete takdim 
ederlerse, o zaman ne polisin, ne cemiyetin mo
ralinde düşüklük görülür. Ve ne de nümayiş
lerin sapık tarafları görülür. 

Bunun dışında ancak ağır tahriklerin mey
dana getireceği reaksiyonların, kuvvetlerin et-
'kisi ile çarçabu'k geçeceğini düşünmek kendi 
kendimizi aldatmak olur. Politikacılar memle
ketin sathındaki meseleleri çok derinden son
dajlarla inceleme yoluna gitmezlerse bunun 
tepkilerini ve realksiyonunu, bu kanunun dar 
çerçevesi içinde ve polisin ufak tabancaları ile 
önlemek mümlkün olamaz. Onun için demokra
sinin çıok hassas bir müessesesi olan toplantı ve 
gösterileri tanızim edecek olan bu kanunun 
Meclisimizden çıkmak üzere bulunduğu bugün
lerde bütün politikacılar elbirliğiyle deımokra-
sinin, hukuku zatiyesine inanmış olarak davra
nışlarda ıbulunur ve memleketin politik, sosyal 
durumlarındaki nezaketi bilirlerse bu kanunun 
tatbik edilmesine bile lüzum kalmadan rahat 
ralhat hem toplantılar yapılır, hem nümayişler 
yapılır, hem de memleket demokrasiye alışır 
gül gülüstanlik; içinde olur. 

Tekrar hatırlatıyorum, politikacılar ağır 
tahrikler yapansa hiçjbir kanun demokrasiyi 
kurtarmrya kifayet edemez. 

Hürmetlerimle. 
BAŞIKAN — İçişleri Komisyonu namına II-

ıhamî Erteım. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlar; 
•'̂ oplâiiıti'•' hürriyeti, şâJhısların, faaliyetlerini in
kişaf ettirmek içki mâlik oldukları hakkı tabiî
nin bir neticesidir. 
- "' Bunun faydaları: Vatandaşlar, bu toplantı 

•ve-yürüyüşler sayesinde menfaatlerini müdafaa 
p4«rl#rf ]sW^I -İşlerini taftı̂ 'fek'Oİk ettirirler ve şa
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hıslara, yaptıkları toplantılarla içtimai sorum
luluklarını hatırlatırlar. 

Mahzurları ise, toplantılar bâzan müzicola-
'bilir, kamu düzenini bozabilir. 

İşte bunları dikkate alan kanun vaz'ıları, 
şimdiye kadar toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
hakkında hukuki iki sistem meydana getirmiş
lerdir. Bu sistemlerden birisi müsaade sistemi, 
izin sistemi, ikinci sistem beyan sistemi, yani 
deklerasyon sistemidir. 

Bugün, bizim Anayasamız müsaade ve izin 
sistemini reddetmiştir. Anayasamızın 28 nci 
maddesinde, «Herkes önceden izin almaksızın 
silâhsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yü
rüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu hak, ancak 
kamu düzenini korumak için kanunla sınırla
nabilir.» deniyor. İşte, biraz evvel bahsettiğim 
gibi, Türk Anayasası toplantı ve gösteri yürü
yüşleri nizamını kamu düzeniyle sınırlandırma
yı kalbul etmiştir. Onun için bugün önünüze gel
miş olan kanun, bir ihbar müessesesi koymuş
tur. Gösteri yürüyüşleri ve toplantılar için ev
velden ihbarı şart koşmuştur. Hukufe ilmi, ih
barın hiçibir vakit serbestiyi, hürriyeti tahdid-
lediei olduğunu kabul etmemektedir. Onun için, 
Sayın Millet Partisi Sözcüsünün belirttiği gibi, 
bu kanun Anayasaya aykırı değildir. Hiçibir 
hakkı tahdidetmemektedir. Sadece bir hakkı 
tanzim etmektedir. Hukuk nizamında deklâras
yon usulü, hürriyeti taJhdideden, önliyen bir hu
sus değildir. 

Muhterem arkadaşlar; şahıslar, faaliyetleri 
esnasında tesadüf ettikleri bütün kanun hüküm
lerine uymak mecburiyetindedirler. Buna kanu
nun tefevvuku denir. 

Polis, zaibıta; memleketin iç sükûn ve emni
yetini sağlamak, nizamı temin etmek, şahıs ve 
mülklere vâki olacak taarruzları önlemek mak-
sadiyle alman ve icrası müeyyidelerle temin 
edilen umumi ve ferdî tedbirlerin heyeti mec
muasıdır, 

Polis fonksiyonu, birtakım hukuki ve maddi 
tasarruflar vasıtasiyle ifa olunur. Polisin usul 
ve vasıtaları iki kısımdır : 

Birisi, objektif, umumi tasarruflardır, diğe
ri, ferdî objektif tasarruflardır. Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu bir yandan Vatandaşların tabiî 
hakkı olan hürriyetleri korur ve menfaatleri 
müdafaa edetfken, öbür teraftan cemiyetin, âna--
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menin düzen ve intizamını tanzim etmeyi dik- I 
kate alan bir kanundur. 

Bu kanun, .hiçbir hakkı ihlâl etmemektedir. 
Deminden beri belirttiğim gibi, bir yandan fer- I 
din tabiî hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyü
şünü serbestçe yapabilmesini, öbür yandan da I 
cemiyetin bekası demek olan âmme nizam ve I 
intizamını telif edici ibir şekilde huzurunuza I 
gelmiştir. 

Kanun maddeleri hakkındaki muhtelif arka-
j daşların görüşlerine maddelerde arzı cevap ede
ceğiz. 
\ Hürmetlerimle. I 

\ BAŞKAN —. Adalet Komisyonu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ IIÜDAİ 

ORÂL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım; 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu ilga 
eden ve, yeniden «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü I 
Hürriyetleri Kanunu» adiyle huzurunuza getird- I 
len bu kanunun, umumi mahiyette olarak, esas- I 
laırı üzerinde birkaç dakikanızı almak suretiyle I 
maruzatta bulunacağım. I 

Muhterem arkadaşlar; 27 Mayıs 1325 tarihli 
içtimaatı Umumiye Kanuna var. Bu kanunun 
1 nci maddesi : «Osmanlılar, gayrimü&ellâıh oia-
rak umumi içtimalar akdinde hürdür» der. Ve I 
bu kanunda «Ruhsat istihsaline hacet yoktur)» 
hükmü vazedilmiştir. Bilâhara Tecemmuat 
Hakkında Kanunu Muvakkatte ibâi',ı hükümler I 
üzerinde teferruata girişilmek suretiyle, teeem- I 
mü tâbiri üzerinde durularak yeniden, içtima 
akdi hürriyeti üzerinde tasarrufta bulunulmuş
tur. 'Tecemmuat hakkındaki kanunu muvakkat • I 
Tarik-i âm üzerinde masum velvele ile toplanması 
veyahut bu hal üzere dolaşmasına tecemmu tâbir I 
edilir, şeklinde hüküm vaz 'etmiş ve bilâhara da I 
ihtar üzerine dağılmazsa kuvvei cebriye kulla- I 
nılarak dağıtılır», hükmünü koymuştur. I 

Silâh istimal edileceğine dair bir sarahati I 
ihtiva etmemektedir. * I 

24 . 7 . 1953 tarih ve 6187 sayılı Vicdan ve 
Toplantı Hürriyetlerini kullanma hakkındaki 
Kanunda, toplantıları idare eden kimselerden, 
vo toplantılara katılmalardan kav'] en ve. fiilen I 
tecavüzde bulunanların mesuliyetinin nelerden 
ibaret olduğuna dair bir ıhüküm vazetmişti. 

Muhterem arkadaşlar, maalesef 27 . 6 . 1956 
tarih ve 6761 ısaylı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş- I 
leri Kanunu ile siyasi partilerin, tüzel kişile- I 
rih siyasi meMâdfola>rl& öeçtai devresi dışında top- \ 
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I lantı ve gösteri yapmak hak ve hürriyetleri ta-

mamiyle yok edilmiş ve muayyen ve ımaksath 
bir düşüncenin tahakkuku için kanuna hükütm-

I 1er konulmuştur. Bu kanunda evvelâ, arkadaş
larımın da demin ifade ettikleri gibi, izin alma 
hükmü yer almış, ondan isonra da dağılınmadığı 
takdirde havaya evvelâ üç el silâh atılacağı ve 
yine saldırız ve silâhsız bir toplantı üzerine si
lâhla ateş edileceği hükmü konulmuştu. Demek 
oluyor ki, mevzuatımızda ilk defa silâhla toplu
luk üzerine ateş edilmek fikri burada yer almış 

I bulunuyor. 
I Şimdi arkadaşlar, o kanunun müzakere zabıt

larını tetkik buyurursanız ve o kanunun mazba-
I ta ve Hükümet tasarısındaki gerekçelerini tetkik 

buyurursanız, yazıların ve yapılan konuşmaların 
I hakikaten iç acısı olduğunu görürsünüz. O za-
I man mezkûr kanunun müzakerelerinde bâzı mil

letvekilleri, «Niçin polis toplantıyı tertibeden şa-
I hısların üzerine hedef göstermek suretiyle ateş 
I edemiyor... Edebilmelidir.» demişlerdir. 

Şimdi kabul buyuracağınız kanunun esprisi. 
Toplantı hak ve hürriyetlerinin tatbikinde silâh 
kullanmak maksadının dışında; Anayasamızın 
herkes önceden izin almaksızın îilâhsız ve saldı-

I rısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı
na sahiptir, şeklindeki esası dâhilinde hükümler 
vaz'etmiştir. 

I Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımız bâzı 
I maddelere temas etmek suretiyle umumi mahiyet

te konuşmalar yaptılar. Bu konuşmalarında bir 
I kısım arkadaşlarımız, meselâ, îhsan Ataöv arka

daşımız, kanunda silâh istimal edilir, tâbirinin 
kullanılmamasını bir noksanlık olarak mütalâa 
ettiler. Arkadaşlar, toplantı saldırısız olabilir, ka-

I ııunsuzdur. Beyanname vermemiştir, saldırısız
dır, ama kanunsuzdur. Beyanname vermemiştir. 

I ihbar etmemiştir, toplantı yapıyor. Bu topluluk 
I can ve mal emniyetine karşı mütecaviz bir mahi

yet almadığı takdirde bu toplantının silâhla da
ğıtılacağını kabul etmek doğru değildir. Silâhın, 

I zorun ne zaman kullanılacağı h u s u s u , u m u m i 
mevzuatla, umumi hükümlerle' mahiyeti halledi
lecek bir mevzudur. Nasıll.. Arkadaşlar, elimiz
de Polis vazife ve salâhiyetleri ' Kânunu var... 
Elimizde Türk Ceza Kanunu var». Elimlide 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu var...' Bir 

I toplantı esasen saldırh ve silâhlı bir mahiyet 
I aldığı- zaman, bu toplantıyı tertibedenlerin'tep-
I lantı ve gösteri yüı^îyüşü yapm$ &&& aîiafeçş» 
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ve mal emniyetine müteveccih bir hareket ma
hiyeti taşıdığı için, hak olmaktan çıkmıştır. Hak 
olmaktan çıktıktan sonra, alınacak tedbirlerin 
mahiyetine mevzuatımız gösteriyor. 

2559 sayılı Polis vazife ve salâhiyetleri Ka
nununun birinci maddesinde polisin vazifeleri 
sarahaten gösterilmiştir; «Polis; asayişi, âmme, 
şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyeti
ni korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve 
âmmenin istirahatini temin eder. 

Yardım istiyenlerle yardıma muhtacolan ço
cuk, alil ve âcizlere muavenet eder. Kanun ve 
nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri 
yapar» der. 

Polisin iki türlü vazifesi vardır. Biri kanun
lara ve nizamnamelere ve Hükümet emirlerine 
ve âmme nizamına uygun olmıyan hareketlerin 
işlenmesinden evvel bu kanun hükümleri daire
sinde önünü almak. Polisin mühim vazifesi de 
can ve mal emniyetini korurken ona müteveccih 
bir hereketi can ve mal emniyetini ihlâl etmesi
ne mâni olacak, önliyecek. Tedbirleri zamanında 
almaktır. 

ikinci vazifesi, suç işlendikten sonra Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu gereğince suçluyu ta-
kibetmesidir. 

Arkadaşlar, 16 ncı madde sarihtir. (Polis 
aşağıdaki hallerde silâh kullanmaya yetkilidir) 
diyor. Nefsini müdafaa etmek. Türk Ceza Kanu
nunun 49 ncu maddesinde. Nefsini müdafaa et
mek her şahsın tabiî bir hakkıdır. Hattâ yalnız o 
şahsa müteveccih hereket değil, üçüncü bir şah
sın dahi tecavüzüne uğrıyan bir şahsı korumak, 
yine cezai mesuliyetten kurtarır. Şimdi başka 
surette meni mümkün olmıyan bir taarruzu sav
mak için polis cana, mala vâki bir taarruzu dur
durmak, menetmek için bu kanunda kendisine 
verilen salâhiyetleri kullanacaktır. Ama, bunun 
mahiyeti ve derecesini tesbit ederek üzerinde has
sasiyetle duracak, masum bir topluluğu, silâhsız 
bir topluluğu silâhla dağıtmak gibi tamamiyle 
gayriinsani, gayri'kanuni bir harekete 'aısla te
vessül etmıyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, sonra şöyle bir du
rum var; toplantı yapılıyor, toplantı yapanlar, 

: 'toâ^unıane bir mukavemette bulunuyor. Dağılmı
yor/-mütecaviz değildir, saldırılı değildir, silâhlı 

- '"•" değildik Masumane bir şekilde bir hakkın ki, 
V-izifi''alınmadığı için 'belki kanunsuz mahiyette 

~-r ̂ tâ^tMuİŞ tenkil -Emiştir; gidiyor; Mülkiye: âmiri 
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lüzumlu ikazları kanunun yumuşak ve insana 
hitabeden hükümlerini tatbik etmek suretiyle 
kanunun mevcudiyetini orada isbat edecektir. 
Türk Ceza Kanunu silâhtan neyi düşünmüş ise 
o vasıta ile bunları dağıtmayı düşünecektir, bu 
insanları silâhla dağıtmayı hiçbir zaman düşün-
miyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü kanun, top- t 
lantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının ve hürriye- ' 
tinin tescili kanunudur. Bugünkü kanun, tah- j 
ribedilmiş, yok edilmiş, gas'bedilmiş hakların.' 
iadesi kanunudur. Bugünkü kanun, hürriyet 
rejiminin, demokratik nizamın temeli olan 
hükümleri ihtiva eden bir müessesenin kanunu
dur. Bu güzel kanunun tatbikinde, âmme oto-
ritesiyle, Devlet otoritesiyle, âmme nizamiyle 
insanın yaradılışında mevcut hak ve hürriyetle
rin telifinin yapılabileceği bir memlerketin de 
Türkiye olmasını içten diliyoruz. Ta^iî hakla
rı kullanırken biz ne kadar haklı isek^ bu hak
kın da kamu düzenini bozmaması için, alına
cak tedbirlerde Hükümetin ö kadar kendi otori
tesinin ışığı altında hak ve hürriyetlere müda
hale ve zecrî tedbirlerle onu ortadan kaldırma
ya tevessül etmiyecek şekilde, kanunu yumu
şak tatbik etmesi ve binnetice, âmme nizamı te
essüsünde, en büyük rolü oynaması hepimizin 
dileğidir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Efendim, İçişleri Komisyonu sözcüsü arkadaşı
mız partimiz hakkında yanlış bir fikir beyan et
tiler, müsaade ederseniz buna grupumuz adına 
birkaç kelime ile cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MİLLET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI

NA İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Sa
yın İçişleri Komisyonu sözcüsü bizim, mevcut 
tasarımn Anayasaya aykırı olduğu yolunda gru
pumuz adına bir beyanda bulunduğumuzu söy
lediler. Zannederim beyanımızı lüzumu kadar 
dikkatle takibetmemişler. Biz burada, mevcut 
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun 
Anayasaya aykırı olduğunu ve bunu tadil eden 
ve bâzı maddelerini kaldıran bir kanun tasarı
sının Hükümet tarafından yüksek huzurunuza 
getirilmiş olduğunu memnuniyetle karşıladığı
mızı ifade etmiş bulunuyoruz. Buradaki Anaya
saya aykırılık bugün elimizdemevcut ve muza, 
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keresini yapt«ığımız tasarıya ait değildir. Tas- I 
rih eder hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN -v_ Hükümet adına Turhan Feyzi-
oğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) 
— Muhterem arkadaşlarım, toplantı hürriye
tiyle alâkalı kan'un üzerinde, zannediyorum, 
tümü bakımından, aydınlatmayı gerektirecek nok
talar kalmamış gibidir. Gerek gruplar adına, ge
rek şahısları adına ve gerekse komisyon adına 
konuşan sözcü arkadaşlarımız meseleyi bütün 
cepheleriyle aydınlatmışlardır. Anayasamızın 28 
nci maddesinin esasları dairesinde toplantı hür
riyetini tanzim eden bir tasarıyle Hükümet hu
zurunuza çıkmış bulunmaktadır. Toplantı hür
riyetini ana hürriyetlerden biri olarak sayıyor. 
ve bu hürriyeti fikir .hürriyetinin ve serbest se
çim hakkının vazgeçilmez tamamlayıcısı telâkki 
ediyoruz. Tasarı bu anlayışla hazırlanmıştır. 
Hem Anayasamızın prensiplerinden, demokra
tik ilkelerinden ilham alınmış, hem de tecrübe
lerden, kendi millî hukukumuzun geçirdiği çe- I 
şitli safhaların ortaya çıkardığı birtakım bilgi
lerden faydalanılmıştır. 

Muhalefet grupları adına konuşan arkadaş
larımızın tasarıyı demokratik bir tasarı olarak 
vasıflandırmaları ve hakikaten şükran beyan 
etmelerini biz de şükranla karşılıyoruz. Akdo- I 
ğan arkadaşımız tasrih ettiler; yoksa ben onun I 
adına tasrih edecektim. Arkadaşımız bu tasarı- I 
nın Anayasaya aykırı olduğunu ilk konuşma
sında da söylememiş idi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı demok
ratik bir tasarıdır. Anayasaya tamamen uygun
dur. Arkadaşımız sadece bir noktada tarizde 
bulundular : «Hükümet bu tasarıyı Meclise geç 
getirdi.» dediler. Arkadaşlar, bu tasarıyı Hü
kümet Meclise geç getirmedi. Çünkü bu tasarı 
dokuz aydan beri Meclistedir, ilk Hükümetin, 
yani Birinci Koalisyonun kuruluşunu takibeden 
1,5 ay içinde tasan Yüksek Meclise tevdi edil
mişti. Bu bakımdan Anayasaya aykırılığı aşikâr 
olan mer'i (bir kanunun değiştirilmesi için hu 
tasarıyı sevk etmekle Hükümet, zannediyo
rum istical göstermiş, fakat titiz çalışmalar 
bugüne kadar hu tasarının Meclisin önüne gel
mesini önlemiştir. 

Eski kanundan yeni tasarının ayrıldığı bâzı 
3he;mmiyetli noktalar vardır. Mri kanunu | 
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Anayasaya aykırı saydıran noktalar şunlardı: 
Seçimlerden sonra siyasi mücadeleler durmalı, 
«iki seçim arasında siyasi mücadele olmaz» ge
rekçesine dayanan eski kanun, açık hava top
lantılarını, seçim devreleri haricinde, tama-
miyle yasak etmişti. Kapalı yer toplantıları ba
kımından sayı tahdidi koymuştu. Tamamiyle 
takdirî ıolan ve en büyük mülkiye âmirine key
fî olarak takdir etme yetkisini veren bir izin 
usulü ihdas etmişti. Bu usul demokratik mem
leketlerin hiç (birisinde ^bulunmamaktadır. Bâ
zı çok acayip yasaklar vaz'etmişti. Bunlardan 
birisi: 

«Her nerede olursa 'olsun, tezahürat veya 
gösteri'veya protesto maksadiyle yahut maksa
dı mahsusa müstenidolarak toplanılması veya 
höyle bir toplantıya 'bilerek sebebiyet verilme
si veya hazırlanması yahut bu hususta zahıta-
ca alman tedbirlere riayet ^olunmaması.» 

(Maksadı mahsusla) ne demektir? Protesto 
maksadiyle toplanmak ne demektir? Bunları 
anlamak son derece güç idi. Buna mukahil ve
rilen hapis cezaları çok ağır 'bulunmakta idi. 
Yeni kanun gerek muhtevası itibariyle, gerek
se adı itihariyle mer'i kanundan ayrılmakta
dır. Bu kanunun adı Toplantı ve gösteri yürü
yüşleri hakkında 'Kanun değil, 'Toplantı ve gös
teri yürüyüşü hürriyeti hakkında Kanundur. 
Yani toplantı ve gösteri yürüyüşünü hür say
maktadır. Bu hürriyeti tanzim etmek ve koru
mak için olduğu daha adından belli 'olmakta
dır. Her hürriyet ve toplantının suiistimal edil
mesi bahis konusu olduğu için, sınırsız bırakıl
ması da mümkün değildir. Bir taraftan bu hür
riyetin kullanılmasını sağlamak, bir taraftan 
kötüye kullanılmasını önlemek ve bir taraftan 
kanuna uygun olarak toplantı yapan vatandaş
ların hu haklarının engellenmesine mâni olmak, 
diğer taraftan da kanun dışı 'toplantı yapan 
kimselerin cemiyet düzenini altüst edecek dav
ranışlarda bulunmalarına enıgel .olmak gibi he
defler kanunda yer almıştır. 

Tümü üzerinde konuşulurken üzerinde çok 
durulan 'bir noktayı Adliye 'Komisyonu Sözcü
sü arkadaşım çok ıberrak hir şekilde açıkladı
lar. Bu tasarıda hedef gözetmeksizin silâh kul
lanılacağına dair hir maddeye yer verilme
miştir. Polis vazife salâhiyetleri Kanununda, 
umumi hükümlerimiMe ' zabıtamın hanjgi %al-
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Terde silâh kullanabileceği umumi olarak, bir 
madde tasrih edilmek suretiyle teferruatlı ola

rak gösterilmişti]'. (Mer'i kanundaki silâhsız 
ve saldırısız toplantılar için dahi dağılma em
ri üzerine dağılma vâki olmazsa, İhtarı müta-
a'kıp hedef (gözetmeksizin ateş etmek hükmü 
antidemokratik sayıldığı iran, yeni kanundan çı
kartılmıştır. Arkadaşlarımızdan bâzıları !bu çı
kartmayı ten'kid ettiler, silâh kıflanılmaiıidır, 
dediler. 

Ksaseu Anayasamın 28 ncl maddesi konu
şulurken ; Anayasa Komisyonu adına kürsüde 
Ibeyanda bulunan sözcü arkadaşımız, . '«silâhlı 
tecavüzde bulunan, saldırı yapan, cana ve ma
la kıyan toplantılar' haline gelen bir topluluk 
'karşısında bir şey yapılmıyacak mıdır?» sua
line sarih olarak cevap vermiştir. Anayasanın 
28 nci maddesi, Devlet nizamının korunması 
bakımından ne gibi yetkileri tanımış lolduğu 
müzakereler safahatında açıkça anlaşılmakta
dır. Bu yetkiler, hükümler muvacehesinde 
mahfuzdur. Bunlar yıllardan heri Batı ülkele
rinde uygulanmakta olup, ıbizim kanunları-
mızda da bu mevzuda hükümler vardır. Bahis 
konusu olan şudur: Fikre silâhla mukabele et
mek menedilmiştir. Bu hüküm kalkmıştır. Bu
na mukabil saldırıyı başı (boş 'bırakmak asla 
bahis mevzuu değildir. Saldırı elbette önlene
cek ve Hükümet 'kuvvetleri bütün (gücüyle mâ
ni olacaktır. «Bu kanunda 'buna dair müeyyide 
yoktur» şeklinde maddelerin tefsir edilmemesi 
lâzımdır. 

Arz edeceklerim kısaca 'bundan ibarettir. 
Ana hürriyete taallûk eden hir tasarı üzerinde 
iktidar ve muhalefet partilerinin birleşebilmiş 
olmasını 'siyasi hayatımız bakımından çok ha
yırlı bir merhale olarak telâkki ediyorum. Bu 
Mecliste bulunan bütün parti gruplarının bu 
kanunun Anayasaya, uygun olduğunu ve bu
nun ana hatlarında mutabık (bulundukları yo
lundaki beyanları siyasi tarihimiz Ibakıramdan 
hayırlı bir merhaledir. 'Bunu da şükranla ifa
de etmeyi bir vazife biliyorum. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, müzakerenin kifaye
ti hakkında bir takrir vardır. Ancak, .şimdiye 
kadar şahısları adına, altı arkadaşımız, parti
leri adma da iki, arkadaşımız konuşmuşlardır. 
Son söz milletvekilinin olduğuna göre Hükü-
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metten sonra bir arkadaşımıza daha söz vere
ceğim. Ondan sonra müzakerenin kifayetine 
dair takrirleri okutacağım. 

Söz irfan Baran'ındır. 
İRFAN BARAN (Konya) /— Muhterem mil

letvekilleri; Anayasada mîısan'ah olan toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri hürriyetinin selâmetle kul
lanılmasını düzenliyecek ve aynı zamanda kamu
ya ait asayişe mütaallik menfaatleri koruyacak 
bir kanunun tedvini elbette zaruridir. Bundan 
evvel mevcut ve Anayasaya aykırılığı gerekçede 
belirtilen aynı zamanda geçmiş iktidarın bu ka
nun dolayısiyle Anayasaya aykırı hareket etmesi 
ve cezalandırılması esbabı 'mucibe olarak zikredi
len ve Yüksek Adalet Divanında mahkûm edilen 
bir kanunun kaldırılmasının bu kadar gecikmiş 
olması da hakikaten esef verici bir hâdisedir. 

Ancak yüksek tetkiklerinize sunulan kanun
da bâzı aksaklıklar, eksiklikler ve geçmişteki tat
bikatlardan mütevellit hak sahipleri üzerinde en
dişe yaratacak muğlak, karışık ve yuvarlak tâ
birler bulunduğu gözlerimizden kaçmamış olduğu
nu arz etmek isteriz. 

Evvel emirde bu kanun da, geçmişte olduğu 
gibi idareye birçok takdir hakları tanımaktadır. 
Toplantı ve yürüyüş mahallerini idare seçecek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa gösteri yü
rüyüşlerinden maksat; vatandaşların bir kısım 
meselelerini, düşüncelerini, dertlerini ve hisleri
ni. kalabalığa duyurabilmek, aksettirebilmektir. 
Bunun için bu yürüyüşün kalabalık mahallerden 
geçmek suretiyle yapılması maksada uygun bir 
haldir. Hallbuki huzurunuza ıgetirilen kanunda 
idareye, vatandaşın bildirdiği yeri ve istikameti, 
gördüğü lüzum üzerine değiştirme hakkı tanın
maktadır. Bu suretle suiniyet sahibi idareciler, 
toplantı yapacak kütleleri tamamiyle -ücra ma
hallere toplanılması güç yerlere sürebilirler ve 
bunu o için de hiçbir eslbalbı mucibe göstermemek 
suretiyle gösteri yürüyüşlerinden aranan maksa
dı bertaraf etmeye çalışabilirler. Bunun için hiç 
değilse böyle bir takdir için esbabı mucibe göste
rilmesinin idareye yükletilmesinde fayda olacağı 
kanaatindeyim. 

İkinci bir nokta arkadaşlar, Anayasa, izinsiz 
toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını va
tandaşlara- tanımış olduğu halde, önümüzdeki ta
sarı .bunun iç/m 4$' saatben az olmıyacak'«şekilde 
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bir ihbar müddetini vatandaşlara ve topluluklara I 
yüklemektedir. Âni ve çok mühim hâdiseler olabi
lir. Çok âni ve mühim hâdiseler hasebiyle toplu
luklar düşüncelerini ve hissiyatlarını derhal izhar 
etmek, bir araya gelip konuşmak, görüşmek ihti
yacını duyabilirler. Halbuki, 48 saat gibi uzun 
bir müddet konmuş olmakla bu mekanizmada ak
satılmış olmaktadır. Bunun için, İçişleri Komis
yonu mazbatasında olduğu gibi, kamuya ait ha
zırlanma imkânını da vermek için bu müddetin 
24 saate indirilmesinde fayda vardır* 

Bir diğer mahzurlu nokta: Bir idare âmiri 
kandine verilen beyannameyi almaktan imtina 
•etmektedir. Bu takdirde vatandaşlara bu ihbar
nameyi noter vasıitasiyüe göndermek külfeti 
yüklenmektedir. Ancak arkadaşlar, Türkiye'do I 
telgraf dahi sahibine 3 - 5 günde varıillmektedir. 
Noterlerin bu tebligatı beyannaınreyi almaktan 
imtina eden mülkiye âmirine yapmaları . için 
aradan geçecek 3 - 5 günde toplantıdan güdülen 
maksat bertaraf olabilir. Bunun için de, bu ah
valde beyannamenin notere tevdi tarihi saati
nin ihbar saati olarak alınmasında fayda olacağı 
'kanaatindeyiz. x 

Çok mühim bir eksiklik olduğuna kaani bu
lunduğum bir noktayı da dikkat nazarlarınıza 
sunmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanuna göre üç. 
kişilik bir toplantı ve idare heyeti, toplantının 
başladığı anda toplantıda bulunmazlarsa bu tak
dirde toplantı yapılması yasaktır. Bir parti bir 
miting hazırlamış, beş bin, on bin, yirmi bin ki
şilik bir kalabalığı miting meydanına yığmıştır. 
Bu esnada elbetteki hazırlığını yaparken parti 
mensuplarından üç kişiyi bu iş için vazifelen
dirmiş ve bir idare heyeti teşkil etmiştir. Top
lantı saati gelmiş, meydanlarda 10 - 20 bin kişi 
hazır; fakat bu üç kişiden birisi şayet bir mü
him işi dolayısiyle gelmemişse, toplantı mahal
linde yoksa, karşı teşekküller tarafından bu üç 
kişiden biri kandırılmış, toplantı mahallinde ha- I 
zır bulundurulmamışsa, bu kadar hazırlık ve bu 
kadar kalabalık üç kişiden birisi hazır değil, diye 
derhal dağılmaya mahkûmdur ve o toplantı yapı
lamayacaktır. Bu tatbikatta büyük mahzurlar do- I 
ğurabilir. Haksız ve fazla tahdidedici bir hü- I 
kümdür. O anda her şey komiserlere kalacağına I 
göre, bu kalabalıktan üç kişi çıkıp derhal ika
metgâhlarını Hükümet komiserine bildirebilmeli | 
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ve toplantının sorumluluğunu üzerlerine almak 
suretiyle toplantının açılmasını sağlıyabilmeli-
dir. Bu suretle de böyle bir esasın, mahzuru ber
taraf edebileceği kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarıda her hangi 
bir mazeret halinde toplantının bir defaya mah
sus olmak üzere geri bırakılması hakkı tanın
maktadır. Ancak, bu geri bırakmanın 48 saat 
geçmeden kullanılması âmir bir hüküm olarak 
yer almaktadır. Oysa ki, bir geri bırakılma hak
kı tanındıktan sonra, bir kısım esbaba müstenid-
olabileceği kabul edildikten sonra, bunun 48 saat 
gibi bir müddetle mukayyet tutulmasını mahzur
lu buluyoruz. Mazeret bildirildikten sonra tarih, 
saat ve müddetin kaldırılması lâzımdır. Tasarıda 
ceza hükümlerinde de bir muadelete raslanma-
mıştır. Bu hususta bir misal vermek istiyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, patlayıcı maddeler
le, ateşli silâhlarla yapılacak bir mukavemet, ta
sarıya göre üç senelik bir ceza alacaktır. Buna 
mukabil taşla ve deynekle yapılacak mukavemet
ten doğan neticeler ise aynı ceza ile karşılanmak
tadır. Muhterem üyeler, bu, adalette, cezanın 
muadeleti esaslarına uygun değildir. Kullanılan 
vasıtanın cinsine, vasfına ve vehamet derecesine 
göre cezalarda da ayarlama yapmak lâzımdır. 
Meri Ceza Kanunununda bu husus ayarlanmış
tır... Aşındırıcı, delici, kesici, ateşli vasıtalarla 
işlenen suçlarla bereleyici vasıtalarla yani taşla, 
sopayla, lâstik copla işlenen suçların cezaları 
arasındaki nisbetler ayrıdır. Ceza Kanununda 
bu hususta muadelet esaslarına uyulmuştur. Bu 
tasarıda da bu hususun nazarı itibara alınıp dü
zeltilmesi lâzımdır. 

Yine muhterem arkadaşlar, bir ibare vardır 
ki; antidemokratik bir karakterde olduğuna kaa-
niim. Çünkü, bu kanun, başlıyan bir toplantıda, 
sükûnu ve huzuru bozucu başka kanunlarda ceza 
olarak gösterilmiş fiilleri yasak etmiş, kabul. Teh
didi yasak etmiş, kabul. Hakaret yasak, mukave
met yasak, taarruz da yasak. Şu halde arkadaş
larım, geride artık cezalandırılabilecek bir hu
sus kalmamıştır. Taarruz, mukavemet, hakaret 
ve tehdit yasak edilmiş. Ayrıca açık kalacak bir 
kapı bırakmamış olmak için, «Başka kanunlarda 
daha ağır cezayı mucip fiiller» denmiştir. 

Hal böyle iken, «Huzur ve sükunu her hangi 
bir surette bozmak» ibaresi de bu kanunda yer 
almıştır. îşte bu ibare, her tarafından çekilebi
lecek, tatbikatı güçle§tire*cek ve yıllardan beri 



M. Meclisi B : 128 
şikâyetini yapageldiğimiz yuvarlak, muğlak ya
ni, idare edenlerle, idare edilenleri büyük bir 
ıstıraba sevk edecek bir ibaredir. Çok yakın bir 
mazide, sokakta el sıktı diye vatandaş mahkûm 
edilmiştir. Bir parti kongresinde, parti liderini 
alkışladı diye vatandaş mahkemeye sevk edilmiş
tir. Bunlar da huzur bozucu sayılmış, sükûn bo
zucu sayılmıştır. Bu ibare metinde kaldığı tak
dirde huzuru ve sükûnu bozucu sayılabilir. Ve 
kötü tatbikçiler vatandaşları mahkemelere sü
rüklenmek gibi bir azaba duçar edebilir. Onun 
için, bu ibarenin kanundan çıkarılması gerektiği 
kanısındayız. 

Aynı suretle, dağıtma hususunda Sayın Reşit 
Ülker arkadaşımızın, hâsıl olacalş bâzı zararlı 
hallere işaret etmesi hasebiyle, bu husustaki 
noktai nazarımızı tekraren ifade etmeye lüzum 
kalmamıştır. 

Zikrettiğimiz bâzı eksiklikleri bertaraf etmek 
için aidölduğu maddelerde değişiklik teklifle
rinde bulunacağız. Yüksek Heyetinizin tasvibi
ne mazhar olursa tekliflerimizle, bu eksiklikle
rin 'giderilebileceğine kaaniıiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 

var, okuyoruz : 
(Millet Meclisi Başkanlığına 

Top'tantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kında kanun tasarısının tümü üzerinde yapılan 
konuşmalar, durumu aydınlatmıştır. Bu mevzu
da müzakerelerin kifayetinin oya konularak mad
delere geçilmesini arz ve teklif ederiz. 

izmir izmir 
Nihat Kürşat Muzaffer Döşemeci 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerinde altı kişi konuşmuş

tur. 
Durum tavazzuh etmiştir. Müzakerelerin kifa

yeti ile maddelere geçilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Kars 
Kemal Kaya 

Van 
Şükrü Kösereisoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
«Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak

kında Kanun» tasarısının umumu hakkında cere
yan eden müzakeresinin kifayetini ve maddelere 
jğeçilmesini arz ve teklif ederim. 

Abdürrahman Güler 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kanunun tümü üzerindeki müzakereler kâfi
dir. Maddelere geçilmesini arz ederim. 

Kırşehir 
Halil özmen 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Kifayet tak
rirlerinin aleyhinde konuşmak istiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Bu kanunun 

tümü üzerindeki konuşmalar işi kâfi derecede ay
dınlatmış ve mevzu tebellür etmiştir. Buna bir di
yeceğim yok. Bu mevzuda söz almış ve henüz ko
nuşmamış daha 1 yahut ta 2 arkadaş vardır. Yal
nız benim gibi sırası gelen bir arkadaşınızın ko-
nuşabilmesi için bir imkân bağışlamanızı rica 
ederim. Çünkü ilga edilmekte olan 6761 sayılı 
Kanunun birçok ezalarını çekmiş bir arkadaşı
nız olmak sıfatiyle bana konuşma fırsatını vere
ceğinizden eminim. 

BAŞKAN — Naci Bey, siz bu kanunun lehin
de konuşmak istiyorsunuz, lehinde konuşmaya 
İçtüzük müsaade «etmez. 

Efendim, dinlediğiniz kifayeti müzakere hak
kındaki takrirleri reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kifayet kabul 
edilmiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesini tasviplerinize 
arz ediyorum. Maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Encümenin raporunda ivedilik talebi de var
dır. İvedilikle müzakeresini tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmdyenfer... Ka
bul edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyorum. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkın
da kanun tasarısı 

BÖLÜM : 1 

Genel Hükümler 

Toplantı ve yürüyüş hakkı 

MADDE 1. — Herkes, önceden izin almak
sızın, bu kanun hükümleri dairesinde; silâhsız 
ve saldırısız olarak belli maksatlarla toplantılar 
veya gösteri yürüyüşleri yapmak hakkına sa
hiptir. 

Yabancıların,,5 nci madde hükmü.saklı,kal
mak şartiyle, bu kanun hükümleri! deresinde 
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yapacakları toplantılar veya gösteri yürüyüşle- I 
ri, Hükümetin iznine bağlıdır. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Asım Eren'-
in. Buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) -— Muhterem arkadaş
larım, başlık ve metindeki bir noktaya temas 
edeceğim. I 

Başlıkta, «Hürriyet» kelimesinin kullanılma- I 
sim bendeniz fuzuli buluyorum. Çünkü, tasarı. 1 
Anayasada esasen verilmiş bir hakkın sureti tan
ziminden' ibarettir. «Hürriyet» kelimesi «olmasa I 
da maksadı temin eder. I 

Başlıkta müfret, yani tekil olarak kullanılan 
toplantı ve gösteri yürüyüşüne mukabil, metinde I 
cemi yani, çoğul kullanılmıştır. Bir insanın veya I 
birkaç insanın toplantı ve gösteriyi aynı zaman
da birçok yerde birden yapması mümkün olamı-
yacağma göre, metindeki cemi şekli gramerce 
hatadır. 

Üçüncü mâruzâtım : Biz tek bir vatandaşın 
meselâ, Londra'da Haide Park'ta kendilerine ay
rılmış olan konuşma yerlerine çıkıp halka karşı 
serbestçe memleket idaresine ait her hangi bir I 
fikrini beyan etmesi gibi bir hürriyet tatbikatım I 
Türkiye için bu kanunu tanzim ederken hiç dü
şünmemişiz. Yani, bir kişiden fazla topluluklar 
için toplantıyı düşünmüşüz, gösteri yürüyüşünü 
düşünmüşüz, bunu düşünmemişiz. 

Metinde tertip heyetine aidolan madde hü
kümlerinden de anlaşıldığına göre, bunlar illâ 
kalabalık olacak ve başında da 3 kişilik bir ter
tip heyeti olacak demişiz de bir adam tek ba
şına millete her hangi bir derdini anlata bile
cektir. Tek bir vatandaş da bir toplantı veya 
bir gösteri yürüyüşü yapabilecektir, dememi
şiz. Acaba tek vatandaşın bir hürriyeti yok mu 
ve derdini bu şekilde millete anlatamaz mı? 
Vatandaşa bu hak kabul edildiğine göre bura
ya koninıyacak da nereye konacak? 

Binaenaleyh, tam. demokratik bir idareye 
kavuştuğumuz bu sıralarda - ki buna inanıyo
ruz - şu halde tek insanın da Anayasa bakımın
dan böyle bir hakkı vardır. Anayasa, fertlere 
hu hakkı vermiştir, insan hakları Beyanname
sinde bu hak tanınmıştır. Batıda hukukun ilkin 
fertten yani, tek vatandaştan haşladığını ve 
'temelinin fert olduğunu söylemeye lüzum gör
mem. O itibarla tek vatandaşın, tek bir insanın 
siyasi fikirlerini meselâ bir gazete ve dergide 
serbestçe makale yazar gibi, âmme önünde açık- | 
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laması için eğer bu maddeye hüküm konmıya-
caksa başka nereye konacağını bendeniz bilmi
yorum. 

Bu suretle bu üç noktaya işaret ederek, alâ
kalıların dikkatini çekmek istiyorum. Bu bir te
menniden ibarettir. Tadil teklifi vermiyorum. 
Teklifim gayet mantıki ve haklı bir tekliftir, 
Komisyonun derlhal maddeyi geri alacağını ve 
bu eksiklikleri tamamlıyacağmı umuyorum. 

Hürmetlerimle. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Bunlar temenniden ibaret
tir. Teklif yoktur. Komisyon olarak iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Mad
deyi reylerinize arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul olundu. 

Toplantı yeri 
MADDE 2. — Toplantının yapıldığı yer, 

toplantının devamı süresince, umuma açık sa
yılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok... Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Toplantı ve yürüyüş 'süresi 
MADDE 3. — Toplantılara, yürüyüş top

lanmalarına ve yürüyüşlere güneş doğmadan 
başlanamaz. 

Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler 
güneş batmcaya, kapalı yerlerdeki toplantılar 
saait 24 e kadar devam edebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

OEAL (Denizli) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Mulhterem arkadaşlarım, 
Hükümet tasarısı ve içişleri Komisyonu başlık
ları yazılırken zulhulen Adalet Komisyonunda
ki metinlerin başlıkları unutulmuştur. Bunun 
zapta geçmesinde fayda mülâhaza ettiğim için, 
arz etmiş bulunuyorum, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Zapta geçmişler, efendim. 
Okunan maddeyi reylerinize arz ediyorum: 

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

Açık [toplantı ve yürüyüş yerleri 
MADDE 4. — Şehir ve kasabalarda hangi 

meyda/n ve açık yerlerde toplantılar veya yürü-
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yüşİer yapılabileceği, vali ve kaymakamlarca 
kararlaştırılarak mûtat vasıtalarla ilâm edilir. 
Bu yerler hakkında sonradan yapılacak deği
şiklikler de ilâna tâbidir. 

BAŞKAN — ilk sözü Ahmet Bilgin arkada
şımız almıştır. Buyurunuz Ahmet Bilgin Bey. 

AHMET BİLG-ÎN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, 4 ncü maddedeki toplantı yerleri
nin vali ve kaymakamlarca tâyin edilip ilân 
edileceği bıildirilımekteıdir. {Halbuki vali ve 
kayamkamların tek başına toplantı yerlerini 
kararlaş/tıriması doğru değildir. Çünkü, bu va-
iziyet karşısında her hangi bir şehir ve kasaba
ya yeni gelmiş olan vali ve kaymakam, o bel
denin örf ve adetlerine vakıf olmadığı için, öte
den beri hangi yerde ve meydanda toplantı ya
pıldığını bilemiyeceği için doğru bir karar ve
rememesi mümkündür. Binaenaleyh. maJhallî be
lediye encümen'leriyle yahut belediye reisleriyle 
gerekli müzakereden Sonra, karara bağlanması 
daha uygun olur, kanaatindeyim. 

ikinci bir cihet de; maddenin son fıkrasın
da bu yerlerin değiştirilebileceğine dair bir hü
küm vardır. Şu halde vali veya kaymakam bu 
toplantı kendisine ihbar edildiği, yahut böyle 
bir toplantı yapılacağını haber aldığı zaman 
muıtat yeri değiştirmeye karar verebilecektir. 
öteden beri şu mahalde yapılan toplantının ye
rini bu defa değiştirdim deyip, şehirden daha 
uzak bir meydanı, daha uzak bir malhallî gös
termek ve ilân etmek yetkisine sahibolacaktır. 

6761 sayılı Kanunun tatbikinde bu gibi yer 
değişimlerine çok mâruz kaldığımız gibi, demin 
arz ettiğim şekilde birçok ezalarını, müşkülâtı
nı çekmiş olduğumuz bir vakıadır, bunun yal
nız idare âmirlerinin inldî bir kararma bırakıl
maması doğru olur. Hele, idare âmirlerinin ta
mamen tarafsızlığını temin edemediğimiz şu za
manda bu işaret ettiğim hususun üzerinde du
rulmasını ve verdiğimiz önergenin kabul buyu-
rulmasıoıı rica ederim. 

BAŞKAN — ismail Hakkı Akdoğan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, kanun tasarısının 
bu maddesine iki hususun eklenmesi hakkında 
bir takriri Başkanlık Divanına vereceğim. 

Bunun birisi, kaymakamlar ve valilerin mev
cut toplantı yerlerinin tesbiti ' için maddede; 
«Şehir ve kasabalarda hangi meydan ve açık 
yerlerde toplantılar veya yürüyüşlerin yapıla-

11.10.1962 0 : 1 
bileceği vali ve kaymakamlarca kararlaştırılarak 
mûtat -vasıtalarla ilân edilir. Bu yerler hakkın
da sonradan yapılacak değişiklikler ilâna tâbi
dir.» denmektedir. Bunun için bir müddet koy

amamaktadır. Bu müddetin tâyin edilmemiş ol
ması, toplantıların hemen yapılmasına engel 
olacak mahiyettedir. Onun için, hazırlamış ol
duğumuz takrir kabul edildiği takdirde, bu ka
nunun neşrinden sonra bir ay içinde kaymakam
lar ve valilerin bu vazifeyi yerine getirmesini 
teminen 'bir kısım eklenmiş olacaktır. 

ikinci husus; biraz evvel Sayın Ahmet Bil
gin arkadaşımızın da belirttiği gibi, her hangi 
bir müracaat veya her hangi bir seziş üzerine 
idari makamların toplantı yerlerini değiştirme 
ihtimalini önleyici bir kayıt olmak üzere, idari 
makamların bu yerler hakkında yapmış olduk
ları ilânların bir hafta için muteber olamıyaca-
ğma dairdir. Yani, idari makamlar her hangi 
bir suretle bu yerleri değiştirirse ilânından iti
baren bir hafta içerisinde eski yerler muteber 
olacak ve ancak ilânı takibeden hafta sonunda 
yeni yerde yapılmasını âmir olacaktır, idare 
âmirlerinin her hangi bir şekilde tarafgirane ha
reketlerine mâni olmak arzusu ile bu tekl'f ha
zırlanmıştır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Arkadaşımızın ko

nuşmasındaki 1 nci kısım benim de mâruzâtım 
.olacaktı, söylendi efendim. 

BAŞKAN — Kemal Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte

rem arkadaşlar, kanunun 4 ncü maddesi, kana
atimce Anayasanın 28 nci maddesine aykırıdır. 
Şöyle ki; Anayasanın 28 nci maddesinde; «Her
kes, önceden izin almaksızın, silâhsız, saldırısız 
toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkı
na sahiptir.» denilmiş ve bunun bir hak olduğu 
açıkça tasrih edilmiştir. 

Hal böyle iken, bu maddenin 2 nci fıkrasın
da : «Bu hak, ancak kamu düzenini korumak 
için kanunla sınırlanabilir.» diye yazılı olduğu 
halde, müzfakeresini yapmakta olduğumuz ka
nun tasarlısının 4 ncü maddesinde, vali ve kay
makamların toplantı ve yürüyüş mahallerinin, 
hiçbir" esbabı mucibe zikredilmeden, kamu dü
zenini korumaya ait her hangi bir husus açık
lanmadan, tahdidi maihiyetinde, şu veya bu 
mahalde, toplantı veya gösteri yürüyüşünü 
yapacaksınız şeklindeki kararı, kanaatimce 
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Anayasanın bu 28 nci maddesi'ne aykırı bulun- I 
intaktadır. 

Arkadaşlar, çok •ehemmiyetli 'bir kanunun 
müzakeresini yaptı ğımız izalhtau varestedir. 
Toplantı ve gösteri 'hürriyetlerimizi, Anıayasıa-
'in'iızi'iı Jıudu'tlıa'i'i! dâJhiılinde, İnsao Haklan Ev
rensel Beyannamesinin hudutları; içimde ınüta-
lâıa ediyor ve bu hürriyetin Anayasamızın 
sınırliaımış olduğu hudutlıar dâhilinde vatandaş
larımıza! verilimesini istiyoruz. öyle ise kay
makam. veya valilere hiçbir esbabı mucibe gös
termeden toplamti'nııın veya gösteri yürüyüşü-
Ti'üııi: yapıla cağu maiballi tâyin ve tıabdit yetki
sini vermememiz lâzımdır. Üç sene sonra, beş se
me sonra, bâzı mülâhazalarla, Hükümetin te
siri altında bir kaymakam veya valinin parti
zanca bir idare anlayışı içerisinde kanunun 4 neü 
maddesinden faydalanarak muhalefetin yapma
ya teşebbüs edeceği böyle bir gösteri yürüyü
şünü veya vatandaşların yapacağı toplantıyı 
şehrin muayyen 'bir yerinde yaptırmamak sure- I 
tiyle sa'bote etmesi mümkündür. 

Arkadaşlar, çok dikkatli olmamız lâzım.-gel
mektedir. Hiç olmazsa 'benden evvel konuşan 
Ahmet Bilgin ve İsmail Hakkı Akdoğan arka
daşlarımızın söyledikleri hususlara ehemmiyet 
vermemiz lâzımdır. Meselâ kaymakam veya va- I 
1 ilere, trafiğin aksıyacağı umumi caddelerde 
böyle bir toplantı yapılmaması hususunda bir 
yetki tanırsak, bu, kamu yararına, Anayasanın 
28 nci maddesindeki hakkı sınırlamak olabilir. 
Fakat, doğrudan doğruya hiçbir esbabı mucibe 
gösterilmeden, kaymakam veya valilere böyle bir 
hak tanırsak, mümkündür ki 2 - 3 yıl sonra, 
bir vali veya kaymakam, bir toplantının, şeh
rin bir yerinde ve aradan bir zaman geçtikten 
sonra o şehrin başka bir yerinde o toplantının 
yapılmasına karar verebilir. O takdirde kay
makam veya vali bu tasarrufu ile belki sorumlu 
duruma düşebilir- ve töhmet altında kalabilir. Bu 
sebeple bu maddenin komisyonca yeni baştan I 
tedvin edilmesinde mühim zaruretler görmekte
yiz. 

Saniyen, Ahmet Bilgin ve İsmail Hakkı Ak
doğan arkadaşlarımızın da gayet yerinde işaret 
etmiş oldukları gibi, maddenin ikinci fıkrası la-
riıamiyle iltibasa mahal verecek mahiyettedir. 
«Bu yerler hakkında sonradan yapılacak değişik
likler de ilâna tabidir.» denmektedir. Bu deği
şiklikler hangi esasa göre yapılacaktır? Kay- | 
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makam ceffelkalem bir tasarruf yaparsa, bu ta
sarrufu muteber olacaktır. Kanunun bu hükmü 
müphemdir. 

Anayasamızın 28 nci maddesinde toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri saldırısız, silâhsız olduğu 
takdirde serbesttir, deniyor. Saldırısız, silâhsız 
olduğu halde, bu yürüyüş ve gösterilere cevaz 
veriyor, öbür taraftan bir kaymakam veya vali
nin, hayır sen burada toplantı yapamazsın şek
linde vereceği bir kararı tasvibeden bir maddeyi 
kanunlaştırıyoruz. Bu bakımdan 4 ncü maddenin 
komisyonca yeni baştan tedvinini, hem içtimai, 
hem politik mülâhazalarda, lüzumlu bulurum. 

BAŞKAN — Talât Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Aziz arkadaşla

rım, tasarının 4 ncü maddesiyle 11 nci maddesi 
birbiriyle çatışmaktadır. B'ilhakika tasarının 4 
neü maddesi daha ziyade toplanmayı esas almış 
bulunduğu halde ayrı bir bölümde yürüyüş ted
vin edilmiştir. Bu itibarla kanun tekniği bakı
mından 4 ncü madde ile 11 nci maddenin çatış
masını önlemek maksadı ile 4 ncü madde hak
kında arkadaşlarla beraber bir tadil teklifi ver
dik. Bu tadil teklifinde, 4 ncü maddedeki yürü
yüşler ibaresini kaldırdık ve 11 nci maddeyi, 
ayrı bir tadil teldifi ve ayrı bir tedvin şekli ile, 
iki maddenin birbiri ile çatışmamasını ve bu su
retle de tatbikatta karışıklıklar meydana gelme
sini önlemek istedik. Bu itibarla, bahis mevzuu 
ettiğimiz 4 ncü maddenin bu şekildeki tadilini 
kabul buyurmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sabahattin Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) -~ 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddeyi bendeniz 
bu kanunun bir merhalesi olarak kabul etmekte
yim. Bizim bundan evvelki kanunlarımızda bu 
husus yoktu. İleri memleketlerin kanunlarının 
vatandaşlara tanımış olduğu hakları bu kabîl 
alanlarda icra etmeleri mûtattandır. 

Binaenaleyh, bu maddenin, bu hükmünün 
vali ve kaymakamlara, gösteri ve yürüyüş ma
hallerini kararlaştırmaları hususunda tanıdığı 
haklara arkadaşların yapmış oldukları itirazla
rına iştirak edemiyeceğim. 

Bilhassa, bu yetkinin belediyelere tanınması 
hususundaki arkadaşımın teklifine de hiçbir şe
kilde iştirak etmiycceğm. Vali ve kaymakam
ların, bu hususta siyasi tesirlerle hareket ede
cekleri her ne kadar zihinlerde hâsıl oluyorsa 
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da hiçbir vali ve kaymakamın kendiliğinden si
yasi bir tesire kapılmıyaeağma inanmanızı iste
rim. Siyasi bir tesir olursa o tesiri Ankara'da 
aramak lâzımgelir. Aksi takdirde hiçbir vali 
ve kaymakam, siyasi tesirle, bu gibi toplantıları 
bir siyasi partinin aleyhinde öbürünün lehimde o-
'larak tertipliyemez ve böyle bir şeyi düşünemez. 
Genel kanaatimiz 'budur. 

Diğer bir husus; bendeniz de, eğer komisyon 
iştirak ederse, vali ve kaymakamlarea kararlaş
tırılacak yerin mûtat toplantı mahalli olması key
fiyeti üzerinde durmak istiyorum. Çünkü, böyle 
Ibâr tesbitin keyfî olmaması, istiyerek de, istemi-
yerek de hata edilebilir. Binaenaleyh, o kasaba, 
o şehirde, bu kabil toplantılar, mûtat olarak ne
rede yapılıyorsa tereihan oranın toplantı yeri 
seçilmesinde isabet yardır. 

Yine burada, filhakika kanunda bu değişik
lik, öyle bir hal alır ki, toplantıyı dahi sekteye 
uğratabilir; kasaba veya şehrin gidilemiyeeek ya
hut da toplantıyı tertibedenlerin maddi kudret
leri dışında bir mahallin gösterilmesi istenebilir. 
Binaenaleyh, böyle bir tesbitin, böyle bir yanlış 
takdire dayanan tesbitin mahzurlarını takdir bu
yurursunuz. 

Bir husus da, bu hükümde köylerde yapıla
cak toplantıların tesbit edilmemiş olmasıdır. 

Şimdi, kasabalardan büyük köylerimiz oldu
ğunu bilirsiniz. Köylerde yapılacak toplantılar 
hangi hükme tâbi olacaktır? Burada şayet bu 
maddede zikredilmezse, o zaman köylerde yapıl
mak istenen! toplantı içim yapılacak müracaata; 
kanunda zikredilmemiş, toplantı yapamazsınız 
şeklinde verilecek bir cevap ile karşı karşıya ge
linebilir. 

Bendeniz, eğer komisyon iştirak ettiği tak
dirde, köylerdeki toplantının serbest olduğu kay
dının, maddenin son fıkrasına eklenmesini tek
lif edeceğim. Açıklık bakımından bu lüzumlu
dur. Hürmetlerimle, efendim. 

BAŞKAN — Halil özmen. 
HALİL ÖZMAN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; dördüncü madde 
üzerinde titizlikle durmamızın pek mülhi'm (bir se
bebi vardır. 

Muhterem arkadaşlar; hepiniz seçimlere gir
diniz. Memleketimizin muhtelif vilâyetlerinde, 
kaza ve kasabalarında çalışarak buralara geldi
niz. Bu madde hepimizi alâkadar eden /bir mad-
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dedir. Bunun üzerinde titizlikle durmakta haki
katen büyük bir fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar; siz bu madde üzerinde 
eğilerek bu maddeyi ne kadar güzel tedvin eder
seniz tatbikatta da alacağınız neticeler o kadar 
ıgüzel olacaktır. Yüce Heyetiniz, bu madde üze
rinde ne kadar çalışırsa, neticesi o kadar emin 
olalacaktır. >Çünkük, Yüksele Heyetinizden çıkan 
bir kanun maddesini tatbik edecek eller burası 
değildir, kasaba ve şehirlerin yetkili makamları
dır. Kaymakamlar ve valileri kötülemek istemiyo
rum ama, tatbikat kendisini göstermiştir ki, ge
rek kaymakamlar ve gerekse valiler bu madde 
üzerinde ancak sizin koyacağınım madde üzerine 
eğileceklerdir. Tatbikatta kıraldan ziyade kıralcı 
olmanın acısını hepimiz çektik. Onun için bu 
maddeye konulacak ufak bir tadil veya üzerinde 
durulacak bir husus şu lolsa gerektir : Bir kasa
banın, bir vilâyetin en uygun yeri belediye ko
misyonunca seçilmeli ve oraları daimî olarak kal
malıdır. 

Arkadaşlar, valiler veya kaymakamların bita
raflığından şüphe etmiyorum, ama bir gün geli
yor ki, kanunu tatbik eden eller, zihniyetlere de
ğişebiliyor. Bu kanunların yanlış tatbiki vatan
daşlara büyük ıstıraplar veriyor. O kazayı ve vi
lâyeti en iyi bilenler belediye komisyonlarıdır. Şu 
halde, trafik bakımından, halkın yürüyüşü bakı
mından, şehrin en uygun yerleri bunlar tarafın
dan seçilmeli ve toplantı yeri olarak ilân edilme
lidir. Bu toplantılarda daimî surette oralarda ya
pılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir misal verdikten 
•sonra sözlerime son .vereceğim. 

Yalnız vilâyetin ve kazanın ismini söylemek 
istemiyorum. 

Seçimlerde bir kazada kaymakama müracaat 
ettiğimiz zaman mûtadolan en uygun toplantı 
yerini bize vermemişler, kazaya iki kilometre iler
de, hiç kimsenin gelmediği bir yeri toplantı yeri 
olarak bize göstermişlerdir. Bütün parltili arka
daşlarımız üç kişinin toplandığı bir yerde konu 
işabilm işlerdir. 

Arkadaşlar; en güzel kanunu çıkaracağınıza 
inanıyorum. Ama tatbikatı yapan ellerin de dü
şünülmesi lâzımdır. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN 
hat Bilgehan. 

Adalet Partisi Grupu adına Ci-
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ADALET PARTİHÎ MECLİS GMTPU ADI

NA OÎHAT BİLflEHAN (Balıkesir) — Muhte
rem 'arkadaşlarım, A. P. Meclis Grupu olarak bu 
kanuna müspet oy vereceğimizi ifade etmiştik. 
Esasen bu kanun bizim dâhil bulunduğumuz Bi
rinci Koalisyon zamanında hazırlanmıştır. 

Bu 4 ncü madde hakkındaki endişeleri bende
niz yersiz buluyorum, şu bakımdan : Esasen bu 
husus kanunun bu maddesinde sarahaten belir
tilmiştir. «ıŞehir ve kasalbalarda hangi meydan 
ve açık yerlerde toplantılar veya yürüyüşler ya
pılabileceği, vali ve kaymakamlarca kararlaştırı
larak mutat vasıtalarla ilân edilir.» denilmekte
dir. 

Bunun için şu parti hakkında şurada yapa
cak, bu parti hakkında burada yapacak diye bir 
karar verebilme imkânı mevcut değildir. 

Diğer taraftan 6 nci maddeye göre de secim 
zamanında yapılacak toplantıların hükümleri 
mahfuz tutulmuştur. Bunların bununla bir alâ
kası yoktur. Biz yalnız bir noktanın tadil edil
mesi zaruretine inanmaktayız. 

Dördüncü madde, ışeihir ve kasalbalarda hangi 
toplantı ve yürüyüşlerin yapılabileceği hususunu 
tesbit etmekte, «yürüyüş» kelimesi kullanıldığı
na göre hangi yollarda yürüyüş yapmak lâzım-

,geldiği hususunu tesbit etmemektedir. Bizce han
gi yollarda yürüyüş yapılması lâzımıgeldiği hu
susunun daha önce kanuna konmak suretiyle ilân 
edilmesi ve 'böylece idarenin takdiri dışında bı
rakılması lâzımgelmektedir. Nitekim 7 ııci mad
de bu hususta, yürüyüşlerin yapılması için vâki 
müracaat üzerine nerelerde yürüyüş yapılacağı 
hususunu yürüyüş için müracaattan sonra idari 
makamlara bırakmaktadır. Bunu böylece elâstiki 
bırâkmaktansa önceden tanzim edilerek Ibütün 
partilere müsavi şartlar dairesinde ilân edilmesi 
lâzımdır zannediyorum. Esasen son yakın hâdise
ler de bizim bu görüşümüzü teyidetmektedir. 
Bendeniz bu hususta bir tadil teklifi veriyorum. 
Bunun Yüksek Meclisiniz tarafından tasvip göre
ceğine inanıyorum. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Mustafa Kepir. 
MUSTAFA KEPİR (Yozgat) — Muhterem 

arkadaşlar, bendeniz de Sayın Cihat Bilge-
Ihan'm fikirlerine iştirak ediyorum. 

4 ncü madde şehir ve kasalbalarda 'hangi yer
lerde toplantı yapılabileceğini dalha evvelden 
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tâyin ve tesbit edecek. Her toplantı ve toplan
tı yapan her zümre veya siyasi parti için ayrı 
bir yer gösterme mânasının bu madde içinde 
nereden 've nasıl çıkarıldığını anlıyamıyorum. 

Bir kasabada veya şehirde toplantıların ne
rede yapılacağı dalha evvel kaymakamlarca va
lilerce tâyin ve tes'bit edilecek ve bütün toplan
tılar seyyanen hangi zümre, 'hangi parti teşek
külü toplantı yapacaksa, buralarda toplantı 
yapacaklardır. 

Efendim, bir arkadaşımız büyük 'köyler, 
nahiyeler vardır dediler. Nüfusu fazla 'olan yer
lerde belediye teşkilâtı yapılır. Belediye teşki
lâtı yapılan yerler ise kasabalardan maduttur. 
Belediye teşkilâtı yapılacak kadar büyük olan 
ve 'belediye teşkilâtı yapılan yerlerde, kazanın 
kaymakamı tarafından mahdut yerler tesbit 
edilecektir, tıpkı şehirlerde olduğu gibi belli 
yerler tesnit edilece'ktir. 'Belediye teşkilâtı 'bu
lunan yerlerde de Ibu şekilde muamele yapıla
caktır. Bu bakımdan arkadaşlarımızın endişele
rinin yersiz olduğu kanaatindeyim. 

Yürüyüşler mevzuuna gelince, arkadaşlar, 
kanunun 11 nci maddesinde yürüyüşlerin 'han
gi yollardan yapılacağı hakkında kayıtlar var
dır. Bu, maddesi geldiği zaman daha vuzuhla 
anlaşılacaktır. Ancak bir yürüyüşe 'geçmek için 
bir yerde toplanmak zarureti vardır. Ya'hüt bir 
toplantıdan sonra yürüyüşe geçilecektir. Top
lantı yeri tesbit edilince yürüyüşün de burada 
zikrinde zaruret vardır gi'bi gelmektedir iben-
denize. Bu bakımdan arkadaşlarım endişelerini 
yersiz bulduğumu ve maddenin bu şekliyle ka
bulünün faydalı olacağı kanaatinde olduğumu 
arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Memduh Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) —Muhte

rem arkadaşlarım, 4 ncü madde üzerinde bir-, 
hayli hatip arkadaşımız konuştu, hepsinin fi
kirlerine iştirak ediyorum. Ancak, ilâve edece
ğim bir husus, bu maddede şehir ve kasabalar
da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak
mış da, köy ve nahiyelerde sanki yapılmıyacak-
mış gibi 'bir mâna çıkmaktadır. 'Bunu bu mad
denin müzakere zaptında «köylerde yanılabi
lir» şeklindeki bir madde veya ifade ile geçiş
tirmek kâfi değil. Çünkü, tatbikatta kayma
kamlar ve valiler bunu tamamen yanlış anh-
yâbilirler. Onun için maddenin 2 nci fıkracı Jİa-
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rak bu (hususun tasrih edilmesinde fayda görü
yorum. 

Komisyondan da (bunun kaJbulünü hassaten 
.istirham ediyorum. Şöylece bir fıkra eklemek 
mümkün: «Yukarıdaki fıkrada balhsedilen tes-
'bit ve ilân işlemleri köylerde uygulanamaz» 
Yani kanunda toplantı yerleri tesbit edilecek, 
anca'k bu teslbit «dilen yerlerde toplantı yürü
yüşü yapılacak, buralarda toplantı yerlerinin 
önceden tesbit ve ilânına lüzum kalmıyacaktır. 
Bu hususta !bir tadil teklifi veriyorum; kalbulü-
nü rica «derim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oüceoğlu. 
ALİ ÖÜÖEO&LU! (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlarım, 'Talât Asal arkadaşımızın da izah 
ettiği üzere dördüncü1 madde ile Tl nci mad
de birbirine karışmaktadır. 11 nci madde yürü
yüşleri düzenlemiştir ve yürüyüşlerin yapılacak 
olduğu yerlerin genel yollar olduğu maddenin 
'baş kısmında tasrih edilmiştir. Binaenaleyh yü
rüyüşlerin ıgenel yollarda yapılacağı aşikârdır. 
Burada sadece toplantı tanzim etmek ve toplan
tının yapılacağı ma'hallerin daka evvelden tes-
bitiylö ilânı zarureti olduğu kanaatindeyim. 
Toplantı mahallerinin de kaymakam ve valiler 
'tarafından kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren muayyen bir müddet zarfında tes'bit ve 
ilân edilmesi de, toplantı yapılan malhallin bi
linmesi Ibakımmdan kanunun ruhuna uygun 
olur kanaatindeyim. IBurada (bu şekilde tanzim 
edildiği takdirde bu kanunun metninde 4 ncü 
m'adde ile 11 nci maddede tenakuz (haline dü
şülmemiş olunur. Ve kanun tekniği bakımın
dan da doğru bir şekilde tesbit edilmiş 'bulu
nur. 

Bu 'hususta bir tadil önergesi de vermiş 'bu
lunuyorum. 

'Toplantı yapılacak meydanların önceden 
tesbit edilerek, kanun yürürlüğe girdiğinden 
itilbaren 7 ıgün içinde ilân edilmesi ve burada
ki «yürüyüş» kelimesinin maddeden çıkarılma
sını teklif etmiş (bulunuyorum. Kabulünü tak
dirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Araş. 
ABDÜLHALÎM ARAŞ (Kayseri) — Efen

dim frendeniz bâzı arkadaşların köylerde yürü
yüş hususundaki fikirlerine iştirak etmiyorum. 
Çünkü birinci madde herkes için toplantı ve 
ıgıösteri yürüyüşü yapma hakkını tanımıştır. An-
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cak 4 ncü madde bunun takyidini koymaktadır. 
Yani hangi yerler, vali ve kaymakamlar tara
fından gösterilmiş ise orada toplantının yapı
lacağı ifade edilmiştir. Kısaca ifade edersek 
dördüncü maddede toplantının yapılacağı ye
rin tesMti tasrih edilmiştir. Bu,itibarla sadece 
şehir ve kasabalarda toplantının ve gösterinin 
yapılacağı yerin tesbitini vali ve kaymakamla
ra bırakmış, ancak köyler (birinci maddenin 
hududu içinde herkes için serlbest bırakılmış
tır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 
Kemal Bağcııoğlu arkadaşımızın 1 nci maddeye 
ilişen itirazı varit değildir, esasen, nu madde 
kabul edilmiştir, ancak kendisi tatmin olsun di
ye arz ediyorum. 

Anayasanın 13 ncü maddesinde, «Bu kısım
da gösterilen kak ve hürriyetler, yabancılar 
için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanun
la smırlanahilir.» denilmektedir. Madde hükmü 
zannediyorum kendisini tatmin etmiş olsa ge
rek. 

Dördüncü maddeye ilişkin itirazlarına ge
lince : 

Muhterem arkadaşlar, kanaatimizce dördün
cü maddenin metninde bir değişiklik yapmaya 
lüzum yoktur. Evvelâ vali ve kaymakamlarca 
şehir ve kasalbalarda hangi yerlerde toplantı 
veya yürüyüş yapma hususundaki takdir yet
kisinin alınmasında fayda mülâhaza etmiyoruz. 
Vali ve kaymakamlar yapılacak toplantılar do-
layisiyle kamu düzenini temin etmekte büyük 
salâhiyetleri olan ve bu salâhiyetleri kadar da 
mesuliyetleri bulunan kimselerdir ve bunun ne
ticesi olarak bunu ilân edeceklerdir. Esasen 
buradaki ilân keyfiyejti, tasarının gerekçesinde 
ifade edildiği gibi, keyfiliği ortadan kaldıran 
biir sebeptir. Geçici maddede yazıldığı gibi, ka
nunun 4 ncü maddesinde, «Yapılacak tesbit ve 
ilân, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 'bir ay içinde yapılır.» denilmektedir. 
Bir ay içinde ilân yapılacak, ondan sonra de
ğişiklikler de ilâna tâbi tutulacak ve bu ilân 
mutat vasıtalarla olacaktır. 

Şimdi, valinin veya kaymakamın keyfî flbir 
muamele yapmış olması hususunda ileri sürülen 
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itirazları biz varift görmüyoruz. Çünkü yapılacak 
tesbit dolayısiyle bütün partilere şümulü olacaktır. 
Yapılacak ilândan sonra ayını hüküm, aynı tes- ' 
bit bütün partilere ta'tfoik edilecektir. Demok
ratik rejim içimde, bütün idari tasarrufların 
yargı denetimline tâbi tultulan bir rejimde zan
netmiyoruz ki, bir vali, bir kaymakam bunu 
suiistimal etsin. Ârii olarak çıkacak hâdiselerde 
hattâ faydalı olacaktır. Toplantının mahiyeti 
ve istikameti dalha önceden tesbit edlildiği için 
buna göre teldlbir alacak mülkiye âmirinin mes
uliyetti bakımından salâhiyetinin bu kısmının 
kendisimden alınmasında biz bir fayda mütalâa 
etmiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, §ehir ve kasabalar
da uygulanacak olan bu maddenin köylerde 
uygulanmıyacağı izahtan varestedir. Bu hususu, 
zabıtlara geçmesinde fayda mülâhaza ettiğim 
için arz ediyorum. «Açık yerler» tâibiri içine 
genel yollar da girmektedir. Metinde diğer 11 
nci madde ile yekdiğerinin tamamlanması ve 
mütenazır hüküm ihtiva etmesi münasebetiyle 
maddede bir değişikliğin yerinde olımyacağı 
kanaatindeyim. Esasen Adalet Partisi Sözcüsü 
arkadaşımın da ifade ettiği gibi, madde kanu
nun ruhuna uygun olarak tanzim edilmiştir. Ka
bulünü istirham ediyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Erdemir. 
MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlarım; Sayın Komisyon Sözcüsü 4 
ncü madde metnindeki değişikliğe iştirak etme
mesini ben kabul edemedim. Kendileri esasen bu
radaki konuşmalarında tenakuza düştüler. 

Bir kere «açık yerler» tâbirinin içine yolların 
girmiş olduğunu ifade ettiler. Mademki, yollar 
giriyor, meydanların da girmesi haydıdan hay-
dıya lâzımdır. Meydanı tasrih ediyorlar da yol
ları tasrih etmiyorlar? Bu sebeple yolların da 
tasrih edilmesinde fayda vardır. Tasrih edildiği 
takdirde, kanunun 11 nci maddesinin 2 nci fık
rası hükmünün de kalkması tabiî hale gelir. Bu 
zaruridir. 

ikincisi; bir kere toplantı ve gösteri yürüyü
şü yapmak için 48 saat evvel müracaat şart ko
şulmuştur. 48 saat evvel müracaat yapıldığı an
da partizan vali veya kaymakam, mülkiye âmiri, 
evvelce ilân edilmiş olan meydan, yol, açık yer
leri 48 saat içinde derhal değiştirebilir, ilân ede
bilir. Bu da kanun metnine uygun olur. Binaen
aleyh, bu toplantıyı yapacak olanlar bu değişik-
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lige göre yeniden propaganda yapmak, kalaba
lık temin etmek gibi bir güçlükle karşılaşabilir
ler. 

Tatbikatta yapılacak yanlışlıklara, kayma
kam ve valilerin takdirine kalan hususlara mâni 
olmak ve bunların yapacağı hataları şimdiden 
önlemek Büyük Meclisin vazifesidir. Bu itibarla 
bendeniz bu değişikliğin yapılmasından itibaren 
asgari bir hafta gibi bir müddet sonra meriyete 
girmesinde fayda görüyorum. (Yol) tâbirinin 
ilâvesi ile «bir hafta sonra meriyete» girmesi 
'şeklimde bir değişikliğin hâsıl edilmesi ve köy 
ve nahiyelerde tesbit işinin yapılmıyacağı husu
sunun ayrıca tasrih edilmesi kanunun bu mad
desini vuzuha kavuşturacaktır. Binaenaleyh, ko
misyonun ileri sürdüğü esbabı mucibenin yerin
de olmadığını arz ediyorum. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Arkadaşlar; bi
zatihi komisyon sözcüsünün biraz evvel sebke-
den beyanatı takririmizin kabulü için fikrimizce 
kâfi ve vâfi sebeptir. 

Şimdi 4 ncü maddeyi dikkat nazarlarınıza 
arz edeceğim : «Şehir ve kasabalarda hangi 
meydan ve açık yerlerde toplantılar veya yürü
yüşler yapılabileceği...» diyor. Eğer açık yerler
den kasıt genel yollar ise, 11 nci maddede ay
rıca «genel yerler» tâbirini kullanmaya mahal 
yoktur. Bu itibarla ya orada da «açık yer» de
mek, yahut da burada «genel yollar» demek ica-
ederdi. Kanunu mevkii meriyete korken bizim 
yapacağımız şey, tatbikatçıya tatbikatı güçleş-
tirmemek olmalıdır. Biz o şekilde kanunu ısdar 
edeceğiz ki, tatbikatçı kanunun tatbikmda zor
luk çekmesin. Bu madde metninden anlaşılan 
eğer Türkçeyi biliyorsak, meydanlarda ve açık 
yerlerde yürüyüşler yapılacak, yani meydanda 
yürüyüş yapılacak. Eğer böyle ise bu 4 ncü mad
de bir kere Türkçe değildir. Maddeye vuzuh ve
rebilmek için, ifade ettiğimiz veçhile, yürüyüş
leri çıkarmakta zaruret vardır. Esasen 11 nci 
maddenin tadili hakkında takdim edeceğimiz 
takdirde bu gösterilecektir. Biz orada diyoruz ki, 
«Gösteri yürüyüşleri 4, 7, ve 10 ncu maddelerin 
hükümlerine tabidir.» Yani, 11 nci maddenin 
zannediyorum ikinci fıkrası «mahallin en büyük 
mülkiye âmiri lüzum gördüğü takdirde, yürü
yüşlerin yapılacağı yollar ile istikameti tesbit 
ve keyfiyeti yazılı olarak ilgililere tebliğ eder.» 
diyor. Bu fıkrayı buradan tayyetmek suretiyle 
dördüncü macideye tabi olması keyfiyetini ka-
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bul ettiğimiz zaman yürüyüşün yapılacağı ve ve 
yollan da tâyin etmiş bulunuruz. Bu suretle ida
re âmirlerinin her hangi bir şekilde tesbit ve tâ
yin etmeleri mümkün, idare âmirlerimizi tenzih 
ederim, ama, Türkiye'de olmıyan şeyler değildir, 
olmuştur. Daha evvelden yürüyüşün yapılacağı 
yer tesbit edilmiş bulunuyor. Şu teşekkül veya 
bu zihniyetin sahipleri burada yürüyüş yapacak
lar. idare âmiri bu tarzda müsaade verecek. Şu 
veya bu teşekkül veya zihniyetin sahipleri yürü
yüş yapmak istedikleri zaman, idare âmiri bu se
fer de daha tâli bir yolda yürüyüş yapmak imkâ
nımı verebilecek. Bu idaresizliği bu karışıklığı or
tadan kaldırmak için, kanunun ruhuna sadık 
kalmak kayıt ve şartiyle, teklif ettiğimiz veçhi
le kanunun tedvin edilmesi, 4 ncü ve 11 nci mad
delerin birbirine mütenazır bir hale gelmesi ica-
beder. Bu sebeple Komisyon Sözcüsünün fikrine 
iştirak etmiyoruz. Beyanlarının esbabı mucibesi 
de teklifimizin kabulü için kâfi sebep teşkil eder. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (ıDenizli) — Efendim, komisyon adına 
cevap vereceğim. 

BAŞKAlN — Evvelâ İçişleri Komisyonu «öz 
aldı. 

ADALET KOMİSYONU SıÖZıOÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Efendim, maddeyi yeniden 
tedlvin ettik. Onu arz edecektim. 

BAŞKAN — Buyurun, içişleri Komisyonu. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşla
rım, izhar olunan endişelerden iki nokta üzerin
de duracağım. Diğer tadiller hakkında Adalet 
KJomi&yonu Sözcüsü görüşlerini bildirecek. 

Birincisi; bâzı teklifler, bu meydanların tes
pitinin belediyelere bırakılmasını istemiştir. Ni
çin vali ve kaymakamlara bu yetki tanınmıştır? 
Çünkü hâdise gayet basit. Bu tanzim edici tasar
ruflar, emniyet, asayiş ve kamu düzeni yararına 
ıgöre yapılmaktadır. (Mevzuatımıza ıgöre, kamu 
düzeninin temini doğrudan doğruya vali ve kay
makamlara .bira/kılmıştır. Bundan onlar sorumlu
dur. Bu sebeple, bu tarzdaki tesbitler belediyele
re değil, kamu düzeninden mesul bulunan vali ve 
kaymakamlara verilmiştir. İkincisi, indî, parti
zan noktai nazarlarla bir değişiklik yapılmasın
dan endişe edilmektedir. Buna imkân yoktur ar
kadaşlarım. Çünkü Anayasanın 114 ncü maddesi-
>ne göre idarenin bütün eylem ve işlemleri yargı 
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kontrolüne tabidir. Binaenateyilı vali ve kayma
kamların alacakları kararların mucip sebepli ol
ması lâzımdır. Eğer, aldıkları kararlar hakikate 
uygun olmazsa, esas ve maksat bakımından Şûra
yı Devletin iptali ile karşıkarşıya kalırlar. Bina
enaleyh, keyfî ve indî her hangi bir karar alma
larına Anayasanın 114 ncü maddesi imkân (Ver
memektedir. 

Onun için, maddenin Ibu esaslar dâhilinde, fa
kat yol ıgibi veya ,zaman gibi ilâvelerle ka'bulünü 
komisyonumuz yerinde bulmaktadır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Oral. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, Ta
lât Asal arkadaşımızın maddeye vuzuh verebil-
'meşine dair noktai nazarını şu hususta kabul edi
yoruz. 

«Şehir ve kasabalarda hangi meydan ve açık 
yerler veya yollarda» tâbirinin ilâve edilmesiyle 
maddeye vuzuh verildiğine kaaniiz. 

Komisyonumuz, maddenin bu şekilde kabulü
nü istirham eder. 

BAŞKAN — Ahmet Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, içişleri Komisyonu Sözcüsünün şim
diki (beyanlarından, -benim teklifimin yanlış anla
şılmış olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Bu yüz
den huzurlarınızı tekrar işgal ettiğim için özür 
dilerim. 

Benim mâruzâtımda, meydanların ve yolların 
tâyin yetkisinin valilerden alınmasını iltizam 
eder bir teklif yoktur. Bilâkis vuzulha kavuşması 
için belediye encümenleriyle istişare ettikten son
ra tesbit edilmesini istedim. Vali ve kaymakam
lardan alınıp belediyelere verilmesi Ihakkmda 
bir teHifde bulunmadım. Vali ve kaymakamların 
beldenin örf ve âdetlerine vakıf olmamaları ihti
maline binaen meydanların teshilinde isabetle ka
rar verebilmeleri için belediye encümeni veya 
riyasetiyle istişare etmelerinin faydalı olacağı 
için teklifte bulundum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İsmail Hakkı Akdoğan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Muhterem arkadaşlarım, Talât Asal arkadaşımın 
burada müdafaasını yaptığı fikre ait bir takriri 
daha evvel biz Yüksek Makama tevcih etmiştik. 

4 ncü madde hakkında vermiş olduğumuz tak
rire, şehir ve kasabalarda hangi meydanlarda, 
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açık yollarda ve yerlerde toplantı ve yürüyüş ya
pılabileceği hakkında ilâve yapmıştık. Dolayı-
siyle iıern Ibunu izah etmek ve hem de Talât Asal 
arkadaşımızla mutabakat halinde olduğumuzu 
evvelâ arz etmek isterim. 

Komisyon Sözcüsü arkadaşımın, genel yerler 
ye açık yollar hakkındaki ilk mütalâasına iştirak 
etmiyoruz. Bilâhara yakı beyanlarına iştirak et
miş bulunuyoruz. 

Yalnız bâzı arkadaşlarımız, bu meydanların 
belirtilmesi hususunda geçici maddede sarahat 
bulunmadığı için mevcuda ekleme hususunda 
takririmizin yerin'de olmadığını söylediler. 

Arkadaşlar; kanun tekniği bakımından de
vamlı isliyebilmesi için maddelerin bâzılarının 
muvakkat bir madde olarak ele alınması doğru 
değildir. Türkiye idari taksimat mevzuatı bakı
mından her zaman için değişikliğe uğrıyabilir. 
Yeni kazalar teşekkül eder, yeni nüfus gelişme
leri karşısında köyler kasaba 'haline getirilebi
lir. Muvakkat maddelerin konulmasına mahal 
olunmadığı böyle yerlerde, !bu madde hüküm
leri yerine getirilemez. Onun için, biz esas mad
deyi ele alıyoruz, geçici madde geldiği zaman 
tayyını is'fciyeceğiz. Bu sebepten dolayı, esas 
maddeye 1 aylık bir mühletin konulmasında 
fayda mülâhaza etmekteyiz. Tadilât yapılıp 
ilân edildikten ibir hafta sonra muteber olması 
yolundaki teklifimizin yerinde olmadığı şeklin
deki mütalâaya da iştirak etmiyoruz. Zira tat
bikatta partizan 'vali ve tkaymalkamlar şu veya 
bu sebeple bu maddeyi istismar etmişlerdir. Ay
rıca iktidarın elinde her türlü propaganda im
kânı vardır. Radyodan istifade eder. Devlet 
icraatı iktidarın propagandasıdır, muhalefet ise 
her türlü fikir ve faaliyetlerini toplantılarda 
belirtmek mecburiyetindedir. Şehir ve kasaba
dan uzaik bir yerin toplantı mahalli olarak tâyin 
edilmesi iktidar partisi için ehemmiyetli olmı-
yabilir, fakat muhalefet için çok mühimdir. 

«Değişikliklerin ilândan bir hafta sonra mu
teber olması» hususundaki tekliflerimizin ehem
miyeti aşikârdır. Bu itibarla teklifimizin kabu
lünü istirhamı ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddenin görüşülmesinin ye
terliğine 'ait talkrirler vardır. Okutuyorum. 

. Yüksek Başkanlığa 
4 ncü •snadid« ürer inde müzaıkereleriıı kifaye-

îstanbul 
Zeki Zeren 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 ncü madde hakkındaki 'konuşmalar kâfi

dir. Oylamaya arzını teklif ederim. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmelerin 
yeterliğini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... KMml edilmiştir. 

Şimdi, efendim, bu 4 ncü maddenin tadili 
hakkında verilmiş (11) takrir ve bir de komis
yonun değiştirgesi vardır, ıbunları okutacağım. 
Lütfen dikkat buyurun, reylerinizin isabetini o 
suretle tesbit eitmis, olalımi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan kanunun 4 ncü mad

desinin Anayasanın 28 noi maddesine uygun 
tarzda yeniden tedvini için maddenin »komisyo
na iadesini arz ve teklif ederim. 

Maraş 
Kemal Bağcıoğlu 

Yüksek Başkanlığa v 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kında kanun tasarısının 4 ncü maddesine aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

«Trafik ve şehir hayatının aksamaması için 
ana yollar üzerindeki yürüyüşlerin güzergâh, 
zaman ve süresini vali ve kaymakamlar 3 ncü 
madde hükmüne tâbi olmafesızm tahdideder. 

Bu hususlardaki 1 noi fıkrada yazılı ilân 
hükmüne tâbidir. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki metnin 4 ncü maddeye ikinci fık

ra olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Kırşehir 

Memduh Erdemir 

Yukar<daki fıkrada bahis (konusu 'ıttâto&ıt ve 
ilân işlemleri köylerde uygulanmaz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 ncü maddeye. aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve 'teklif 'öderiz. . 

tını arz ve teklif ederim. 
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«Köylerde ,bu kabîl toplantılar kanunda zikre

dilen kayıtlara tâbi değildir. 
(Manisa (lümüşane 

Süleyman (Çağlar Sabahattin Savacı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplantı ve Göseri Yürüyüşü hakkındaki Ka

nunun 4 ncü maddesine, (Şdhir ve kasabalarda) 
ibaresinden sonra (köyler) in de ilâvesi ile aşa
ğıdaki şekilde tadilini arz ve 'teklif ederim. 

Tekirdağ 
Turhan Kurt 

«Madde 4. — Şehir, kasaba ve köylerde hanıgi 
meydan ve açık yerlerde toplantılar veya yürü
yüşler yapılabileceği, vali ve kaymakamlarca mû
tat vasıtalarla ilân edilir. 

Bu yerler hakkında sonradan yapılacak deği
şiklikler de ilâna tâbidir.» 

Yüksetk Başkanlığa 
4. ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. İstanbul 
Talisin Demiray 

Teklif : 
«Madde 4. — Şehir ve kasaba ve köylerde ya

pılacak açık toplantıların yapılacağı meydan ve 
a/çık yerler vali ve kaymakamlarca kararlaştırıla
rak mûtat vasıtalarla ilân edilir. Bu yerler hak
kında yapılacak değişiklikler de ilâna tâbi olup 
bu giıbi değişiklikler ilânından bir hafta sonra 
yürürlüğe girer.» 

Meclis iBaşkanlığma 

Açık 'toplantı yerleri 
Madde 4. — Şehir ve kasabalarda açık top

lantı yerlerini vali ve kaymakamlar kanunun yü
rürlüğe .girdiği tarihten itibaren 7 gün zarfında 
tesbit /ve ilân ederler. 

Bu yerler hakkında sonradan yapılacak deği
şiklikler de ilâna tabidir. Şeklinde 4 ncü madden 
nin tadilini arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Ali "Cüceoğlu 

Millet Meclisi .Başkanlığına 
Tasarının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ye teklif ederiz. 
Yozıgat Ağrı 

İsmail Hakiki. Akdoğan Rıza Polat 
Kırşehir • ,. 

Memdujh dîrdömir ' .* " 
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«Madde 4. — Şdhir ve kasabalarda hangi mey

dan, açık yerler ve yollarda toplantılar veya yü
rüyüşler yapılabileceği, hu kanunun neşrinden 
itibaren en geç bir ay içerisinde vali ve kayma-
kamlıklarca kararlaştırılarak mûtat vasıtalarla 
ilân edilir. Bu yerler hakkında sonradan yapıla
cak değişiklikler de ilâna tâbidir. > Ancak değişik
likler ilânından bir hafta sonra muteberdir.» 

Yüksek (Başkanlığa 
4 ncü maddedeki vali ve kaymakamlarcadan 

sonra (Belediye encümenlerince müzakere edile
rek karar verilir) ibaresinin ilâvesini rica ede
rim. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

Yüksek Başkanlığa 
«4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ederim. 
Madde 4. — Şehir ve kasabalarda hangi mey

dan ve açık yerlerde toplantılar veya yürüyüşler 
yapılabileceği, vali ve kaymakamların başkanlığı 
altında belediye komisyonlarınca kararlaştırıla
rak mûtat araçlarla ilân edilir. 

Bu yerler hakkında sonradan yapılacak deği
şiklikler de ilâna tâibidir.» 

Kırşeüıir 
Halil özmen 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz 

ve teklif ederiz. 
Tokat Giresun 

Ali Dizman Nizamettin Erkmen 
Edirne 

Talât Asal 

Açık toplantı yerleri : 
«Madde 4. — Şehir ve kasabalarda hangi mey

dan ve açık yerlerde toplantılar yapılabileceği, 
vali ve kaymakamlarca kararlaştırılarak mûtat 
vasıtalarla ilân edilir. Bu yerler hakkında sonra
dan yapılacak değişiklikler de ilâna tâbidir.» 

Yüksek (Başkanlığa 
4 ncü maddede «açık yerlerde» kelimelerinden 

sonra «veya yollarda» kelimesinin eklenmesini 
komisyon adına arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Denizli 

iHoidai, Qjal 
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BAŞKAN — Efendim, dinlemiş olduğunuz 

'takrirleri birer birer imza sahipleriyle birlikte 
okutacağım ve reyi âlilerinize arz edeceğim. 

(Maraş Milletvekili Kemal Bağcııoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Dinlemiş olduğunuz takriri re
yi âlilerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Reddedilmiştir. 

(Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgeihanın de
ğişiklik önergesi tekrar okundu.) 

ADALET KOMİSYONU ADINA HÜDAl 
ORAL (Denizli) — Komisyon iştirak etmiyor 
efendim. Bahis konusu olan hususlar kanunun 
içinde mündemiçtir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmediğini 
beyan etti. Takriri reyi âlilerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tefrik edemedik 
efendim, lütfen bir kere daha reylerinize arz 
edeceğim. 

Kalbul edenler lütfen ayağa kalksın, efen
dim... Lütfen oturunuz. Kabul etmiyenler lüt
fen ayağa kalksın... 95 kabule karşı, 110 ret. 
Binaenaleyh, önerge kabul edilmemiştir. 

(Kırşeihir Milletvekili Memdulh Erdemir'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
' ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Dinlediğiniz takrire Komisyon 

iştirak etmiyor. Bu takriri reylerinize arz edi
yorum, kalbul edenler... Etmiyenler... Redde
dildi. 

(Mariisîa Milletvekilleri Sabaihattin Savacı ve 
Süleyman Çağlar'ın takrirleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

Takriri reylerinize arz ediyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. s 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Küt'un tak
riri 'tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon işitirak etmiyor. Tak

riri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(istanbul Milletvekili Tahsin Demıray'm 
takriri ttekra-r öku<ndu.) 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 

ORAL (Denizli) —• İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Tak

riri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Giresun Milletvekili, Ali Cüceoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Geçici maddede esasen hü
küm varldır. İştirak etmiyoruz. 

(BAŞKAN — Komisyon işitirak etmiyor. 
Önergeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo-
ğu'iı, Ağrı Milletvekili Riza Polat, Kırşehir Mil
letvekili Memdulh Erdemir'in önergesi tekrar 
'okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoTuz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Din

lediğiniz üç imzalı önergeyi reylerinize arz edi
yorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

(Kırşebir Milletvekili Ahmet Bilgin'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
efendim?... Komisyon işitirak etmiyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — İçişleri Komisyonu beraber mi? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 

ORAL (Denizli) — Esasen Adalet Komisyonu 
mazbatası görüşüldüğü için beraberiz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor 
efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Giresun Milletvekili Nizamettin Erfemen, 
Tokat Milletvekili Ali Dizman, Edirnfe Millet
vekili 'Talât Asal'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 

ORAL (Demdi) — İştirak ettmiyoruz. -
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BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Ta-

lâJt Asal ve arkadaşlarının önergelerini oylarını
za arz ediyorum. Kafbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Adalet Komisyonunun değiştirge önergesi
ni tekrar okutuyorum. 

Adliye Komisyonunun değiştir! önergesi. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddede, «Açık yerlerde» kelimelerin

den sonra, «veya yollarda», kelimelerinin ek
lenmesini Komisyon adına arz ve teklif ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Denim 

Hüdai Oral 

BAŞKAN — En son takrir Komisyonun tak
riridir. Dinlediğiniz bu takriri reylerinize arz 
•ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

Maddeyi bu tadil şekliyle okutuyorum. 

Açık 'toplantı ve yürüyüş yerleri 
MADDE 4. — Şehir ve kasabalarda hangi 

meydan ve açık yerlerde veya yollarda toplan
tılar veya yürüyüşler yapılabileceği, vali ve 
kaymakamlarca-kararlaştırılarak mûtat vasıta
larla ilân edilir. Bu yerler hakkında sonradan 
yapılacak değişiklikler de ilâna tâbidir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadil şekliyle rey
lerinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İstisnalar 
MADDE 5. — Siyasi partiler, dernekler, 

şirketler, sendikalar ve sair tüzel kişiliğe haiz 
'teşekküllerin kanunlarına ve kendi tüzüklerine 
göre yapacakları kapalı yer toplantıları ile; 
örf ve âdete göre yapılacak karşılama ve uğur
lamalar; Cumlhurhaşkanı, Baş/bakan ve Bakan
ların Devlet ve Hükümet işleriyle ilgili konuş
maları Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin halkla yapacakları Hasıbihaller; düğün, balo. 
.eğlence ve een'&ze töreni gibi toplantılar; pazar 
ve-panayır yerlerinde ticari ve ekonomik mak
satlarla yapılan .toplantılar; resmî teşekküller 
tarafından yapılan toplantılar ile millî bayram 
şenlikleri-; ilmî konferanslar ve spor faaliyet- \ 
leri için yapılan topladılar hu kanım hüküm-
Terine Mû-değildir. 
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BAŞKAN — Buyurun, Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

'arkadaşlarım, beşinci madde metnine gerek 
İçişleri, gerekse Adalet Komisyonları bir nok
ta ilâve etmişlerdir. Bu husus 'birçok bakımlar
dan, arzu edilmiyen tatbikata yol açabilir. İlâ
ve edilen husus şudur : 

«Oumlhurhaşkanı, Başbakan ve bakanların, 
Devlet ve Hükümet işleriyle ilgili konuşmaları, 
T. B. M. M. üyelerinin halkla yapacakları has
bıhaller...» diyor ve «Bu kanun hükümlerine 
ta/bi değildir.» diye bitiriyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ilâve ile istih
daf olunan maksatla aslında beraher olmamak 
mümkün değil. 

6761 sayılı Toplantı ve gösteri y'ürüyüşleni 
kanunları çıkarken dahi, şimdi Yüce Meclise 
Riyaset etmekte olan Sayın Başkanvekili Re-
fet A'fcsoy, o zaman komisyon .sözcüsüne sor-* 
dukları !bir sual ile, memleketimizde bu kanun 
ile dahi toplantılar yapılabilmiş olması husu
sunda büyük bir hizmet ifa etmişlerdir. 

Hakikaten sordukları suale komisyon söz
cüsü tarafından verilen cevapta, milletvekille
rinin Anayasa mucibince, haiz oldukları millet
vekilliği vazifesi icabı olarak, halkla yapacak
ları temasların, esasen Toplantı Kanunu di e il
gili takyidata ve merasime tâbi olmryaeağı, o 
vakit açıkça ifade edilmiş ve zabıtlara da derc-
edilmişti. Bugün evleviyetle aynı hususun tama
men cari olduğu şüphesizdir. Ancak, hu ilâve
nin yazılış şeklini gözden geçirelim. 

«Cumhurbaşkanı, Başhakan ve Bakanların 
Devlet ve Hüküme't işleriyle ilgili konuşmaları» 
Buna muka'bil «T. B. M. M. Üyelerinin halkla 
yapacakları hasbıhaller» diyor ve madde de
vam ediyor, «hu kanun hükümelerine tâ'bi de
ğildir» şeklinde hi'tiyo-r. 

Şimdi arkadaşlarım, 'bunda iki Ibakımdan 
malhzur vardır, teker teker inceliyelim: Cum
hurbaşkanının Devlet ve Hükümet işleriyle il
gili olarak yapacakları konuşmalar, evvelemir
de, prezidansiyel bir rejimde olmadığımıza, ve 
parlamenter Ibir rejim içerisinde bulunduğu
muza göre, Cumhurbaşkanının hizim sistemi
mizde, halkı toplayıp, Devlet ve Hükümet iş
leriyle ilgili konuşmalar yapması pek istisnai 
hallerdendir ve ekseriya radyo gi'bi vasıtalarla 
mesaj yayınlamak şeklinde olur. .Ka^şilıkli ola-
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ra'k halkla konuşmalar yapmaları parlamenter 
rejimlerde Cumhurbaşkanları için mûtat '"bir 
usul değildir. ; 

«Başbakan ve ©akanların Devlet ve Hükü
met işleriyle ilgili konuşmaları» buna mukabil, \ 
«T. B. M. M. üyelerinin halkla yapacakları has- • 
Ibıhaller» deniyor. Yani iktidar partisi lideri ; 
halkla çeşitli konuşmalar yapabilecek fakat, i 
bilhassa muhalefeti 'temsil eden muhalefet li- | 
derleri ve T. B. M. M. üyeleri sadece hasbıhal • 
yapabileceklerdir. i 

Bu iki nokta arasındaki tefrikin tatbi'katda i 
türlü 'güçlüklere yol açacağı izahtan varestedir. ! 

Meseleyi bir başka bakımdan da ele almak i 
lâzım. Bu ilâve, gerek iktidar mensupları, gerek 
muhalefet mensupları tarafından - ne bugünkü j 
iktidarı, ne yarınki iktidarı ve ne bugünkü mu- I 
'halefet ve ne de yarınki muhalefeti kasdediyo- j 
ram - suiistimale müsaittir. Konuşma nedir, has- i 
bıhal nedir1? Bunun sınırını tesbit etmeye ve ı 
tarifini vermeye imkân yoktur. Bu 'kanun M - ' 
kümlerinin tatbiki mevzuubalhsolmadığma göre j 
bilfarz bir Başbakan, halkın önünde falanca vi- | 
lâyette güneş battıktan sonra, Hükümet işleri j 
hakkında halka izalhat veriyorum diye konuşma j 
yapacak mıdır? Yapmaması lâzımdır. (Bunun gi-
bi bir siyasi parti liderinin, muhalefet partisi 
liderinin aynı şekilde bu 'hükümden istifade ede- | 
rek güneş battıktan sonra beyanatta bulunması I 
mümkün müdür, değil midir? Mümkün olma- ! 
ması lâzımdır. Bu kanun hükümlerine göre mu- i 
•hal efe t liderleri güneş battıktan sonra parti lo- i 
kalinin önünde veyahut her hangi bir yerde 1 -
2 bin kişiye hitabedebilecekler mi? Etmemeleri 
lâzımdır. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi muh
terem komisyonun bu ilâveleri yapmasmdaki 
maksat üzerinde 'genel 'olarak, mutabakata var
mamak imkânsızdır. Hakikaten meri Toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri Kanunu çıkarken, muh
terem Başkanvekili Refet Aksoy tarafından so
rulan bir suale cevaben, o zaman açıklandığı gi
b i ; maksat, tamamen teşriî Meclis üyelerinin, 
Anayasa 'gereğince, vazifeleri olan temasları 
halkla yapabilmelerini temin etmekten ibaret
tir. 

(Bu temaslar neler olabiliri. 
Bu temaslar bir köyde, bir mahallede, hat

tâ gece yarısından sonra bir kahvehanede otu
rup konuşmak olduğu gibi, bu kahvehanenin 
açık kısmına birtakım insanlar toplanıp bu ko
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nuşmaları dinliyorlarsa, bu elbette ki Toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri Kanununun ihlâli ma
hiyetini taşıyamaz ve bu 'şekilde anlaşılamaz. 
Ancak onun için bunun kıstasını bir kanunda 
bulmaya imkân olmadığı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisin ma
lûmudur ki, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tam 
mânasiyle içtihatlarla tesbit edilecek bir hür
riyettir. Bu, bütün medeni, demokratik memle
ketlerde de böyledir. Böyle bir ilâvenin yara
tabileceği tereddütleri ve farklı muameleleri 
izale etmek maksadiyle, zannedersem, bu ilâve
yi çıkartarak buna mukabil, Hükümet metnine 
ufak bir ilâve yapmak suretiyle maksat tama
men hâsıl olur kanaatindeyim. Hükümet met
ninde : «örf ve âdete göre yapılacak karşılama 
ve uğurlamalar...» kısmına şu ilâvenin yapılma
sını teklif ediyorum; «örf ve âdete göre yapı
lacak 'gösteri 'mahiyetini almıyan, karşılama, 
uğurlama ve mûtat hasbıhaller...» Burada ay
rıca milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri demeye de lüzum yoktur. 

Bu kanunun tatbikatından istisna edilmiş 
olan hususlar içindeki en mühim husus aile ara
sında yapılan toplantılar ki, bunlar da hususi 
toplantılar arasına girer. «Gösteri 'mahiyetinde 
olmıyan..» oraya bağlamıyor, «mûtat hasbıhal
ler...» Elbette ki, bir milletvekili ve Cumhuriyet 
Senatosu üyesinin kendi seçim bölgesinde veya 
gittiği her hangi bir bölgede, bir köyde, bir ma
hallede, her hangi bir saatte, halkla hasbihal 
yolu ile temas etmeyi, onlara Başkentte, yasama 
organında neler yapıldığını izah etmesi, dertle
rini dinlemesi, bizim demokratik rejimimizin an
lamı içinde mutat hasbihal mahiyetindedir. Bu 
itibarla, bu hususun buraya derci, bu işte, komis
yonların takibettiği maksadı tam mânasiyle kar
şıladıktan gayrı, bugün komisyonların metninde 
mevcudolan ilâvenin yarattığı muhtelif farkları 
da tamamen ortadan kaldıracaktır. Benim mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, Coşkun Kırca arkadaşımızın görüşü
ne iştirak etmemek mümkün değil, hakikaten 
yerinde bir teklif. Yalnız «mûtat hasbıhaller» 
ibaresinin bu işi ifadeye kadir olmadığı kanaa
tindeyim. «Mûtat hasbıhaller» ibaresi, birnevi, 
çıkarılan ibare gibi, tefsiri yanlış yapılabilecek 
bir ibaredir. Binaenaleyh bendeniz diyorum k i : 
(Gösteri mahiyeti almıyan karşılama ve uğur-
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lamalar; düğüm, balo, eğlence ve cenaze töreni 
gibi ve bunlara benzer toplantılar burada «Mû
tat hasbihal» ibaresi karşılığı 'olarak bir mâna
ya varmaktadır. Hasbıhal kelimesinin Türkçede I 
bir mânası vardır. Hasbihal kelimesi, meselâ bir i 
yere gidiyoruz, gittiğimiz yerde bir sandalye çe- j 
kiyor, karşılıklı oturuyor ve orada konuşuyoruz, : 

bu bir hasbıhal oluyor. Bazan da bir masanın et
rafında toplanıyor, uzun uzun konuşuyoruz. Kar
şı karşıya iskemlede oturup konuştuğumuz za- . 
man, «biz buna hasbihal» deriz. Bazan da kahve
ye gidip bir masanın başına geçiyor, kalabalığı 
karşımıza topluyor uzun uzun konuşuyoruz. San
dalye çekip oturduğumuz ve konuştuğumuz za- ! 
man bu hasbihal olur. Fakat, kahveye girip, ma
sanın başına geçip - kalabalık da milletvekili ve- j 
ya senatör gelmiş diye toplanmış - karşımızdaki
lere hitabediyor, uzun uzun onlara şöyle yap
tık. böyle yaptık diye anlatıyoruz. Eğer buna da I 
hasbıhal dersek tatbikatta bu hasbihal kelime- j 
sinden birtakım mahzurlar çıkabilir, şu veya bu ! 
şekilde anlıyabilirler. Onun için bendeniz muh- I 
terem arkadaşımın görüşlerine aynen iştirak edi
yorum. Komisyon veyahut arkadaşlardan biri 
tarafından daha iyi bir teklif yapılırsa, madde
ye daha subl, yumuşak ibarenin konmasını arz 
ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İçişleri Komis
yonu Sözcüsü. 

İÇlLERl KOŞMlSYONU SÖZCÜSÜ İLHAMÎ 
ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın noktai naza
rına İçişleri Komisyonu olarak iştirak etmemize 
imkân yoktur. Biz bu maddeyi çok esaslı düşü
nerek ve geçmiş hâdiseleri dikkate alarak işle
rin icabını da gözeterek ortaya koyduk. Esasen, 
kendi sözlerinde de, kendileri çok zekidir ama, 
bir parça tezat görünüyor. Çünkü, başta diyor
lar k i ; «Anayasaya göre, bakanlar zaten konu
şabilirler, milletvekilleri ise hasbihal yapabilir
ler» ondan sonra dönüyorlar «Madde daha çok 
muhalefet aleyhine işliyecektir, iktidar partisi 
liderleri bakandır, başbakandır, onlar konuşabi
lecek, muhalefet liderleri konuşamıyacaklardır.» 
Eğer Anayasaya göre bakanlar konuşacaklarsa, 
zaten bir mesele mevzuubahis değildir. Konuşa-
mıyacaklarsa, o zaman maddeye bu hükmün 
konmasında, şimdi arz edeceğim sebeplerle zaru
ret vardır. 
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Yine diyorlar ki: Devlet Başkanımın par-

manter sistemde konuşmaması lâzımdır. Ama is
tisnai ve fevkalâde ahvalde konuşabilir. İşte, bu 
istisnai ve fevkalâde ahvali de, biz düşünmek zo
rundayız. Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu ko
nuşmaların bir politik durum almaması için, 
«Devlet ve Hükümet işleri» tâbirini bilerek met
ne dâhil ettik. Eğer, bir bakan Hükümet işlerini 
aşarak, bir politik konuşma yaparsa, istisnai ah
vali aşar ve o zaman bu kanunun şümulü içine 
girer, istisnalardan çıkar. Tatbikat şudur; Hü
kümet üyeleri muhtelif yerlerde bir geziye çıkar
lar, Hükümetin muhtelif meselelerdeki görüşünü 
anlatmaya çalışırlar. Gezi programında tahmin 
edilmiyen gecikmeler olabilir, bu sebeple bir vi
lâyete geldikleri zaman vakit geçmiş olabilir. Ve
yahut da konuşma esnasında grup olur, fakat, 
konuşmanın kesilmesine maddeten imkân yok
tur. Vali kalkıp da, Hükümet Başkanına güneş 
battı, vakit geçmiştir, dur diyemez, esasen de
mesi de doğru olmaz. Ancak, kendisinin bunu 
idrak etmesi lâzımdır. Hükümet işleri, muayyen 
programın tatbikimi zaruri kılabilir. 

Bu sebeple, onun susması memleket hesabı
na zararlı olabilir. İşte, bütün bunları düşün
düğümüz için, Bakanların ve Başbakanın Ibu 
ıbu sistemden istisna edilmesi, bu ıkanunun dı
şında kalması, yalnız 'konuşmalarının devlet ve 
hükümet işleri ile (bağlı olması, konuşmaları 
partizan bir safhaya ve parti politikasına gir
diği zaman, ıbu kanunu ihlâl etmesi esasını ka
bul ederek bu maddeyi bu şekilde ifade ettik. 

İkinci meseleye gelince; Milletvekillerinin 
hasbıhali dedik. Hasbihal kelimesini bilhassa 
bilerek koyduk. Hasbihal, hiç bir vakit tertip
li bir toplantı mânasına, nutuik verme mânası
na gelmez. Haısbihal demek, bir Milletvekili ge
zisi esnasında bir kahvehaneye uğrayabilir, bir 
kahvehanenin açık yerinde oturabilir. Milletve
kili konuşurken, köylüler tarafından haber alı
nır, Milletvekili gelmiş diye 2 - 5 - 10 ve hattâ 
yüzlerce kişi bir 'anda toplanalbilir. Bu bir açık 
hava toplantısı olamaz. Ama, bu, böyle olmaz 
da, Milletvekiline bir mikrofon getirirler, o da 
bir miting nutku atarsa, bu, hasbihal sınırını 
aşar. Onun içindir İki, böyle bir (kayıt koymak 
zarureti olduğunu gördük. Tatbikatta da böyle 
olmuştur. Yoksa, bir Milletvekili etrafında 10 
kişi ile hasbihal mahiyetinde bir konuşma ya-
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parken, durumu iyi Ibilmiyen bir onbaşı, bir 
•komiser muavini gelir de itirazda (bulunur, has
bıhale mâni -olursa Ibu bâzı nahoş 'hâdiseler mey
dana getirir. Tatbikatta bu görülmüştür. İşte, 
biz, bütün bunları nazarı dikkate alaralK, gerek 
Milletvekillerinin yaptıkları hasbıhallerin, ge
rekse, Hükümet üyelerinin, Hükümet ve Dev
let işleri ile iligili konuşmalarının bu kanunun 
istisnai hükümleri içinde bulunmasını lüzumlu 
gördük. Her hangi bir şekilde indî tatbikata ve 
birçok meselelere yer vermesin diye biz Hükü
met üyelerine ait hükümleri kaldırırsak, Coşkun 
Kırca arkadaşımızın dediği gibi Anayasaya gö
re de Hükümet üyeleri yetkiye sahipse, şartsız-
lık halinde, bu konuşmalar pekâlâ partizan 
safhaya intikal edebilir. Onun için tekrar edi
yorum. Kanunun bu tarzda ifadesinde fayda 
vardır. Hükümet üyelerini, memleket ve Devlet 
işleriyle Milletvekillerini de hasbihal ile bağla
mış bulunmaktadır. 

İkincisi; gösteri mahiyetini almıyan karşıla
ma ve uğurlamalardır. 

Komisyon, Ibu husus üzerinde bilhassa dura
rak gösteri mahiyetini almıyan ibaresini metin
den çıkarmıştır. Muhterem arkadaşlarım, bu 
indî takdirlerin çok yanlış neticelere götürece
ği ve büyük huzursuzluklara sevk edeceği mu
hakkaktır. Ne zaman, gösteri mahiyeti alır, 
ne zaman gösteri mahiyeti almaz 1. Bir uğurla
ma ve ibir karşılamada vatandaş gönülden isti-
yerek oraya gelmişse, onu önlemeye kalkmak, 
vatandaşla zabıtayı karşı karşıya getirmek idere-
yi ve zıabıtayı yıpratmaktadır. Onun içindir ki, 
komisyonumuz bu maddeyi geçmiş tatbikata 
dayanarak bu hale sokmuştur, indî takdir ve 
kararlara yer vermiyerek, deminki söyledığiını 
mülâhazalarla, Hükümet Başkanı ile Bakanla
rın, Devlet ve Hükümet işleriyle ilgili konuşma
larını, Milletvekillerinin halkla yapacakları 
hasbilhallerini Ibu kanundaki toplantılar dışında 
mütalâa ettik. Maddenin, bu tarzda kabulünde 
tatbikat bakımından büyük faydalar temin edi
leceği inancındayız. Hürmetlerimle. 

COŞKUN KTUOA • (Istanlbul) — Muhterem 
arkadaşlar, içişleri Komisyonu Sözcüsü Ilhami 
Ertem arkadaşım benim teklif ettiğim metnin 
indî tatbikata vesile vereceğini ileri sürdüler. 
«örf ve âdete göre yapılacak gösteri mahiyeti
ni almıyan» kelimelerinin eklenmesi indî tatbika 
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vesile verecek olan husus ise, hiçbir itirazım yok
tur, bunu çıkaralım. 

Mûtat hasbıhallere gelince; bunu kim yapa
caktır? Bir has'bilhal ne zaman mûtattır? Bir aile 
toplantısında hasbihal mûtattır. Bunun dışında 
hasbıhal eski Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun müzakeresi esnasında, zapta geçtiği 
gibi, teşriî meclis üyelerinin halkla temasında da 
mûtattır. Bu hususta ne bendenizin ne de sayın 
sözcü Ilhami Erten'in başka bir fikri vardır. 
Zapta geçiyor, halkla yapılan has'bihaller, bizim 
yaptığımız, demokratik rejimde elbette hasbıhal
dir. 

Biraz evvel de tekrar ettiğim gibi, güneş bat
tıktan sonra, bir milletvekili bir köye gitmiş, bir 
kahveye girmiş ve bir hasbihale başlamış, hattâ 
dışarda da bir topluluk olmuş; bu mûtat bir has
bıhaldir. Bu kanuna tâbi olmaması iktiza eden 
hususattandır. 

Encümen ile bu hususta ayrılığımız nerede
dir?. 

«Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların 
Devlet ve Hükümet işleriyle ilgili konuşmaları» 
denmiş, sonra «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin halkla yapacakları hasbıhaller» zikre
dilmiştir. 

Konuşmadan maksat nedir? «Konuşma, yap
mak» ne demektir? Umumiyetle bizim cari lisanı
mızda konuşmaya verilen mâna hasbi'halde oldu
ğundan daha ileri ve geniş bir kütleye hitaptır. 
Hasbihal ise daha dar bir toplulukla karşılıklı gö
rüşmedir. 

Encümen sözcüsü arkadaşımız buyurdular ki, 
«Devlet veyahut Hükümet Başkanı gelmiş, halk 
tarafından karşılanmış, bir hitabede bulunmuş; 
ne olacak? Mûtat bir karşılama ve uğurlamada, 
ister bir Hükümet Başkanı, ister muhalefet lideri 
olsun gara girdiği zaman, «çok teşekkür ederim, 
zahmet ettiniz» gibi birkaç söz söylemesini, kar
şılama merasimi cümlesinden mütalâa etmek lâ
zımdır. 

Sözcü arkadaşımız buyurdular ki; bir Bakan 
ıgelmiş, halkla Devlet ve Hükümet işleri üzerinde 
konuşmaya başlamış. Bu esnada da güneş bastır
mış. Hangi vali, Cumhurbaşkanı veya Bakana 
«iBeyefendi, güneş battı, artık konuşamazsınız» 
diyebilir? 

Arkadaşlarım, bu hususta komisyon sözcüsün
den tamamen ayrılmaktayım. Bir hukuk devleti 
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içerisinde, isterse Cumhurbaşkanı veya Başba- | 
kan olsun, bir topluluğa hitapta bulunurken gü
neş batmış ise ve bu hakikaten bir miting mahi
yetini arz ediyorsa; bir vali çıkar, «Beyefendi, 
kanunu ihlâl ediyorsunuz, bundan sonra konuşa
mazsınız» der, diyebilir. Ve bunu dediği için 
azil edilemez, nakil dahi edilemez. (Edilirse ses
leri) 

«TALÂT ASAL (Edirne) — Edilirse, nakle-
dilirse. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Edilirse ne 
. olur? Veya nakledilirse ne olur? 

Muhterem Talât Asal arkadaşımıza hemen ce
vap vereyim ki, bu noktadaki endişesine katılı
rım; Devlet Başkanı, Başbakan, Bakan ile alela
de teşriî organ üyeleri, arasında hiçbir tefrik ya
pılmaması lâzım elbette. Pratikte, Anayasa ni
zamının icabı bu ise de, bir valinin bir kay
makamın içinden bir korku geçebilir. Ne ka
dar «olsa, 10 bir Bakandır. Takdir yetkisi var
dır. guradan, buradan beni başka yere naklede
bilir: Yahut terfiime mâni olur. Mümtazen ter
fi etmesi gibi bir durum varsa, bu terfie mâni 
olmak için yetkisini kullanabilir. Bu durumda
ki bir kaymakamın, bir valinin içine bir korku 
girebilir. I 

Ancak, bu 'korkunun girmemesini sağlamak 
için, «Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve 
Türkiye Büyü'k Millet Meclisi üyelerinin yapa
cakları konuşmalar» dememek lâzımdır. Tekrar I 
ediyorum, (hasbıihal 'konuşmadan daha dar bir 
mâna taşır. Daha dar bir şekildedir. Bu mah
zuru ortadan kaldırmak için getirilmiş olan 
bu teklifin kalbulü gerekir. 

İLHAMI ERTBM (Edirne) — Vazifeden do
ğuyor. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Vazife fik
rine (gelince: Arkadaşlar, kendi kendimizi al-
datmryalım. Bir Başbakan veyahut bir Bakan 
her 'hangi bir toplantıda- Hükümet, Devlet iş
leri hakkında halka hifcalbettiği zaman kendi ik
tidarının icraatını ifade eder. Hakikatte ikti
dar partisi ile Devlet ve Hükümet olarak yapı
lan işler siyasi partileri demokrasinin vaz ge
çilmez unsuru olarak telâkki ettiğimiz. Demok
ratik rejimde birbirinden tefrik edilemez. Bir 
Bakan çıkacak, şunu yaptık, bunu yaptık diye
cek. Mulhterem arkadaşlarım, bir Ba'kan bunu 
kendi kongresinde söylediği zaman bu bir si- | 
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yasi konuşma olur da, aynı konuşmayı 'alelade 
bir topluluğa, üstelik bir miting beyannamesi 
vermeksizin yaptığı zaman bu Devlet ve Hükü
met işlerini anlatmak mı olur? Bunu böyle ka
bul etmeye imkân yoktur. Bu durumda «mûtat 
hasbihaller kelimesi» Ibence Cumhurbaşkanı ve
ya Başbakan için ve teşriî Meclis üyeleri için ve 
ezcümle muhalefet mensupları için bu bakım
dan eşit olarak kullanılmalıdır. Bunun tatbika
tı da, içtihatlar ve teamüllerle belirir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun hangi 
ibaresini alsanız onu kesin 'kıstaslarla tarif et
meye imkân yoktur. Bunlar içtihatlarla halle
dilen hususlardır. Komisyon sözcüsü sayın llha-
mi Erten'in dediği gibi, «Devlet büyükleri ile 
yapılan temaslar mûtat hasbıhallerdir,» dersek 
bunun dışında da mûtat hasbıhaller olduğunu 
unutuyoruz demektir. Aile toplantıları gibi. 

Şimdi arkadaşlar, 4 ncü maddede olduğu gi
bi, tesbit ve ilân işlemlerinde yapılacak olan 
hususlara dair komisyonun beyanları nasıl kifa
yet ediyorsa, bu noktada da, bu beyanların kâfi 
görülmesi gerekir. 

Kaldı ki, eski Toplantı ve gösteri yürüyüş
leri Kanununda bu beyan yapılmıştı. Şimdi bu 
Encümen tarafından da evvelemirde yapılma
lıdır : Maksadımız; her hangi bir şekilde, Dev
let Başkanı, Başbakan ve Bakanlara, teşriî Mec
lis üyelerine riisbetle bir rüçjhan hakkı tanın
ması intibaını yaratır şekilde, birtakım karışık 
ifadelerin burada kullanılmamasını temindir. 

«Mûtat» meselesine gelince: Bu mesele, za
manına göre değişir. Zamanın ve memleketin 
icapları değişebilir, gelişmeler ıolur. 

IBurada, teşirî Meclis üyelerinin hakları, bi
raz evvel, kahve'hane misalinde 'olduğu gibidir. 
Bundan sonra şu demokratik rejim içinde bu
nu reddedebilecek her hangi bir vali veya kay
makam 'bulmak müşküldür. 

Cumlhuribaş'kanı için dediler ki, «Cumhur
başkanı istisnai olarak beyanda bulunmak isti-
yebilir.» Böyle bir tefrikin yaratabileceği mah
zurları ihtiva eden birtakım hükümler sevk et
mektense Cumhurbaşkanı, Başbakan veya Ba
kan, her kim olursa olsun, on bin kişilik bir 
topluluğa ıhitabetmek istediği zaman, beyanna
me verip, verdirip toplantı yapsın. Binaenaleyh 
meselenin bu şekilde halli, bence, tatbikatın sa-
lâmeti bakımından, daha faydalı olan yoldur. 
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BAŞKAN — Azjz geytinpğju. I 
AZÎZ ZEYTtNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlar, poşkun Kırca arkadaşımızın 
bütün fikirlerine iştirak ediyorum. Esas T. B. M. 
Meclisi üyeliğidir, diğerleri, bakanlık, Başbakan
lık hepsi teferruattır. Binaenaleyh Anayasamız 
esas olarak T. B. M. Meclisi üyeliğini kabul et
tiğine ve hiçbirine bir fark gözetmediğine göre 
mademki istisna olarak Hükümet üyeleri için 
konuşma foejjmesi geçmiş, milletvekilleri senatör
ler için ise hasbıhal kelimesi geçmiştir, o halde I 
ya, ikisi de hasbihal olmalı veya ikisi de konuş
ma olmalıdır. Hükümet üyeleri için konuşma, I 
T. B. M. Meclisi üyeleri için hasbihal denilmesi 
Anayasaya aykırıdır. Birbirlerinden farklı ol
mazlar. 

Ben bir takrir veriyorum, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin halkla yapacakları 
hasbihaller, kelimesinin, «konuşmalar» şekline 
çevrilmesini teklif ediyorum. Diğerleri aynen 
kalabilir. Bu suretle müsavat temin edilir ve 
Anayasamızın ruhuna da aykırı gördüğünüz bir 
husus düzeltilmiş olur. Bu teklifimin kabulünü I 
arz ve rica ederim. I 

BAŞKAN — Söz Reşit Ülker'indir. 
REŞİT ÜLKER (îstaanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu 5 nci madde, 6769 sayılı Top- I 
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile getiril- I 
miş olan bir maddenin benzeridir. Ondan evvel I 
böyle istisnalar ne gibi toplantılarda tatbik edil- J 
di? Düğün ve sairede. Şunlar her hangi bir ka
nunda tasrih edilmiş değildir. Bundan dolayı da 
memlekette bir ihtilâf çıkmamıştı. Mehaz kanun- I 
larda da olmadığına göre demek ki, mehaz ka- I 
nunlarda da, gene hukukun umumisi prensiple- I 
ri içerisinde halledilecek bir meselenin kanun I 
maddesi haline getirilmesi uygun bulunmamış- I 
tır. Binaenaleyh eğer bu madde kalacaksa ki, I 
böyle bir teklifte bulunmuyorum, havasını, es-
pirisini anlatmak için söylüyorum, «mûtad has- I 
bihaller» bu şeyi ifade etmiyor. «Mûtad temas- I 
lar» denilebilir. Meselâ; Coşkun Kırca arkadaşı- I 
mız, işi burada daha iyi anlatmak için mutad I 
temaslar kelimesini kullandı. Bana bu kelime I 
hasbihal kelimesinden daha uygun geliyor, siz I 
de uygun bulursanız mesele yok. I 

Ayrıca, gerek Coşkun Kırca, gerek diğer ar- I 
kadaşlarımızm bu madde üzerinde hassasiyet I 
göstermeleri yerindedir. | 

114049JÖ2 o . l 
^çişleri Komisyonu Spzcüsü arkadaşımız/ bir 

hoparlör falan konursa dediler ; bu kanunun şü
mulüne girer. Fakat biz tatjjil^atta kalkmışız bij.-
yük bir kazaya, meselâ Yalova'ya gitmişiz, bir 
salonda toplanmışız. Orada, hattâ muhalefetten 
de bir milletvekili gelmiş, dışarıya hoparlörler 
de konmuş ve J^onuşmajar dışarıya da verilmiş
tir. Bendenizin anlayışına gpre, gerek salondaki, 
gerekse dışardaki halka, milletvekilleri ye sena
tör arkadaşlar hitabetmişler, vatandaşlarla kar
şılıklı temaslar yapmışlardır. Ben bunun bu ka
nuna aykırılığını tasavvur etmiyorum. 

Ama, Muhterem Sözcü arkadaşımız, hoparlör 
koyduğumuz zaman mûtad hasbihalin dışına ta
şacağını ifade ediyorlar. 

Coşkun Kırca arkadaşımızın konuşmasında
ki, tarifi dışındadır. Bunun da aynı mânayı ta
şıyacağını ifade ediyorum. Demek ki, böyle bir 
şekilde, bunun tasrihi gayet güçtür. Ve şimdiye 
kadar çıkmamış olan meseleleri, zorla ortaya çı
karmak gibi bir durum da meydana getiriyo
ruz, demektir. 

Bendeniz bu vesile ile, mûtat temas kelimesi
ne takılıyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen var mı? 

ZÎYA UĞU$ (Bursa) — Sorum var, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim. 
ZÎYA UĞUR (Bursa) — Okulların yapacağı 

toplantılar hakkında. 

BAŞKAN — Sorunuzu, kürsüden ifade buyu
run, efendim, anlaşılmıyor, oradan. 

ZİYA UĞUR (Bursa) — Muihterem arkadaş
lar, Hükümet teklifinde okullar tarafından ya
pılacak, toplantılar da bu kanunun hükümleri
ne tâlbi olmıyaöağı zikredildiği halde, Komis
yon tarafından bu kısım kaldırılmıştır. Bunu 
resmî teşekküller içine almıştır. Okullar tarafın
dan yapılacak toplantıları Komisyon ne şekilde 
anlamaktadır? Lütfen izahat versinler, efendim. 
Memnun olacağız. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — tzaihaJta lüzum 
yok, efendim. 

BAŞKAN — Cevabınızı aldınız mı, Beyefen
di? 

ZİYA UĞUR (Bursa) — Hayır, efendim. 
HÜDAl ORAL (Denizli)' — izaha lüzum 

yok, efendim. 
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Arkadaşımızın tevcih ettiği sual vazıhtır, 

'ayrıca izaha lüzum gömüyoruz. Arkadaşlarıımı-
ızm anladığı mânadadır. 

BAŞKAN — Verilmiş tadil takrirleri var
dır, (okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde tâdilini 

arz ve teklif ©deriz. 

İstisnalar 
MADDE 5. — Siyasi partiler, dernekler, 

şirketler, sendikalar ve sair tüzel kişiliğe sahip 
•teşekküllerin kanunlarına ve kendi tüzüklerine 
göre yapacakları kapalı yer toplantıları ile örf 
ve âdete göre yapılacak karşılama, uğurlamalar 
ve özellikle Hükümet ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin mutat hasbihalleri, düğün, 
toalo, eğlence ve cenaze töreni gibi toplantılar, 
pazar ve panayır yerlerinde ticari ve iktsiadi 
maksatlarla yapılan toplantılar veya resmî te
şekküller, okullar tarafından tertiplenen top
lantılar ile millî bayram şenlikleri, ilmî konfe
ranslar ve spor faaliyetleri için yapılan toplan
tılar bu kanun hükümlerine tâbi değildir.» 

İstanbul 
Ooşkun Kırca 

Başkanlığa 
5 nci maddedeki (Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyelerinin halkla yapacakları hasfoihal-
ler kelknesinin, «konuşmalar» olarak) değişti-

11.10.1962 0 : 1 
rilmosini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 nci maddede Hükümet metninin, «karşıla

ma ve uğurlamalar; düğün, balo eğlence ve 
cenaze töreni» ibaresinden sonra (vesaire) keli
mesinin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Ekseriyetin olmadığı hakkında 
şimdi bir takrir geldi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ekseriyet yoktur. Celsenin talikini arz ede

riz. 
Kırşehir Edirne 

Memduh Erdemir Talât Asal 
Yozgat Kastamonu 

î. Hakkı Akdoğan Sabri Keskin 
Nevşehir 

Ali Baran Nuımanoğlu 

BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yapılan yoklama neticesinde 

ekseriyetin olmadığı anlaşılmıştır. 12 .10 .1962 
Cuma günü saat 14,00 te T. B. M. M. toplantısı 
yapılacaktır. Onu takiben toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,15 


