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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Niğde Milletvekili Asım E ren; Anayasa gere
ğince Hükümetçe siyasi partilerin 'faaliyetimi tan
zim edecek olan tasarının getirilmesine ve 

Orta - Anadolu'nun kum erozyonu ile çölleş
mekten ve sefaletten kurtarılmayı . tedbirlerinin 
plânlama içine atamasına 'dair gündem dışı de
meçte bulundu. 

10 . 10 . 1962 tarihli Birleşimde Maraş Asili
ye Hukuk Hâkimi İlhan Arıkam'ın, Yüksek Hâ
kimler Kurulu yedek üyeliğine Millet Meclisin
den aday olmak için yaptığı müracaatın, «vakti 
geçmiştir» düşüncesiyle aday listesine ithal edile-
miyeceği keyfiyetinin Yüksek: Meclisim tasvibin
den geçmesi usule ve kamuma aykırı bulunduğun
dan, bu yoldaki kararın ref'ini tazammum eden 
Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve dört ar
kadaşı tarafından verilen' önerge okundu, kabul 
edildi. • 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 
gereğince Kurula üye seçimi yapıldı; yeter «ayı 
hâsıl olmadığımdan, seçim gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

'Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi; 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu, kabul 
'olundu. 

Burdur Milletvekilli Mehmet özfbey (Devlet 
hastamderinde çalışanı doktorlar hakkında) ki ka
nun teklifimin bu maksatla Hükümetten gelecek 
tasarıya intizaren, teklif sahibinin de muvafaka
tiyle müzekkeresinin talikine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okun
du, kabul edildi. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununum bâzı mad
delerimi değiştiren ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılma
sı hakkındaki kanun tasarılarımın evvelce teşkil 
edilmiş olan Geçici Komisyona havalesi kabul 
edildi. 

Toplantı ve 'gösteri yürüyüşü ihürriyeti hak
kındaki kamun tasarısının görüşülmesine devam 
olunarak 5, 7 ve 8 nci maddeleri komisyona gön
derildi. 

17 . 10 . 1962 'Çarşamba günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başfeanrvekili Van 

Mekki Keskin Muslih Görentas 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlıioğlu'-

nıun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edirne ilimde 
kredili suni ıgü'brc tevziatının nasıl ve ne miktarda 
yapılabileceğine dair sözlü soru önergesi, Tarım 
Bakanlığıma gömderiilımişıtir. (»6/439) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili1 Asım Yı.l-
maz'ın, tiftik ürünümüzün, son iki yıl içimdeki, 
ihraç imkânsızlıklarının ve fiyat düşüşlerinin se
beplerinin meler olduğuma dair sözlü soru önerge
si, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/440) 

3. — İçel Milletvekilli Mehmet Ali Arslan'ın, 
Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gereken 'ka
nunlar meyanında 68i31 sayılı Orman Kanunumun 
da 'bulunu]) bulunmadığına dair sözlü önergesi, 
Tarım ve İmar ve iskân 'Bakanlıklarıma gönde
rilmiştir. (6/441) 

4. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 
İS . 9 . 1962 tarihli 6/951 saydı: Bakamlar Kuru
lu kararımın Anayasaya uyup uymadığına, dair 

sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/442) 

Yazılı sorular 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu,-

nun, Trakya'da linyit ocağı işletenlere, Sanayi 
Bankası tarafından, işletme kredisi verilip ve-
rilmiyeeeğine dair yazılı soru önergesi, Sanayi 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/199) 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Teknik öğretimde gereken ıslahatın yapı
labilmesi ve Teknik öğretmen Okulunun inki
şafı ile mezunlarına bir formasyon verilmesi hu
susunda yapılan teşebbüslere dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/200) 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, haksız bir tasarrufla görevimden uzaklaş
tırılmış bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu Genel Müdür Yardımcısına dair yazılı 
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ısoru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/201) 

4. — Afyon Karalhiısar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, ticari kredilerin faiz hadleri ve mas-

2. — GELEN 

Teklif 
1. — Kars Milletvekili Sırrı öktem ve 3 ar

kadaşının, 7350 sayılı Kanuna bir geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/318) (Ma
liye ve Bütçe komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — İstanbul Milletvekili Goşkun Kırca, 

Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orihan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadılk Perinıçek'in, Türk vatandaşlarının 
T. B. M. Meclisine dilekçeyle başvurmaları ve 
dilekçelerin incelenmesiyle karara bağlanması
nın düzenlenmesine dair kanun teklifi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumlhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Anayasa Komisyo
nu raporu (2/253) (Gündeme) (S. Sayısı: 213 
'e ek) [Dağıtma tarihi: 15 .10 .1962] 

3. — Burtsa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (C) Merasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçje komisyonla
rı raporları (2/140) (Gündeme) (S. Sayısı: 306) 
[Dağıtma tarihi: 15 . ılO . 1962] 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile mâruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (Gündeme) (;S. Sa
yısı : 307) [Dağıtma tarihi: 15 .10 .1962] 

15. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/260) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 308) [Dağıtma tarihi: 15.10.1962] 

6. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecilhi Hürlkuş'a 

raflarının yüksekliği hususundalki şikâyetlere 
dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
ıgönderülmiştir. (7/202) 

KÂĞITLAR 

vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
Idair kanun taisarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/254) (Gündeme) (ıS. Sayı
sı : 309) [Dağıtma tarihi: 16 .10 .1962] 

7. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/229) (Gündeme) (IS. Sayısı: 310) [Da
ğıtma tarihi: 15 .10 .1962] 

8. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertilbinden aylık bağlanım asma dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) ('Gündeme) (S. Sayısı: 311) [Da
ğıtma tarihi: 16.10.1962] 

9. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/226) (Gündeme) (:S. Sayısı: 312) 

j [Dağıtma tarihi: 16 .10 .1962] 
I 10. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
| Aydın Milletvekili Orihan Apaydın, Sivas Mil-
! letvekili Cevad Odyalkmaz ve Sivas Milletvekili 
! Güner Sarısfozen'in, Türkiye Büyük Millet Mec-
j lisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hak-
İ Ikmda kanun teklifi ve Geçici Komisyon rapo-
! m (2/270) (Gündeme) (S. Sayısı: 313) [Da-
| ğıtma tarihi: 16 .10 .1962] 
i 11. — 5 .1 .1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
j Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komiıs-
I yonu raporu (1/167) (Gündeme) (S. Sayısı: 
| 314) [Dağıtma tarihi: 16 .10 .1962] 
\ 12. — Seylâptan dolayı İrası hasar eden 

gayrimemlük enlhası sağirenin sureti tatfhiri 
hakkındaki 2 .2 .1330 tarihli ve 148 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ile İçişleri ve Adalet. Komisyonları ra
porları (1/199) (Gündeme) (IS. Sayısı: 315) 
[Dağıtma tarihi: 16 .10 .1962] 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(YoMama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyet olmadığı anlaşılmış

tır. Arkadaşlarımız her halde saat 10 da top
lanılacağım duymamış olacaklar, duysalardı ge
lirlerdi. («Saat 15 e bırakalım, 11 e bırakalım» 

sesleri) Oturumu bir saat sonraya talik etsek 
bile, ekseriyet olacağı çok şüphelidir, bu itibar
la bugün saat 15 tc toplanılmak üzere oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 10,20 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Ferruh Bozbeyli (istanbul) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(İstanbul milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, müzakerelere 
başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Pazartesi günkü Bir
leşimde bir arkadaşımızın verdiği önergeyle bu- j 
gün ve Cuma günkü yapılacak birleşimlerin i 

saat 10 da başlanması istenmiş ve kabul edil
mişti. Her halde arkadaşlaranız toplu bulunma
dıkları için haberleri olmadı, bugün saat 10 daki 
toplantıda ekseriyet elde edemedik. Şimdi ek
seriyetin olduğu şu anda hatırlatıyorum. Ge
çen Birleşimde alman karar gereğince Cuma 
günü sabah saat 10 da toplanılacaktır. Saat 10 
da arkadaşların toplantıda bulunmaları rica olu
nur. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka- [ BAŞKAN -
nunu gereğincö Kurula üye seçimi ricamız vardır. 

Arkadaşlar, bu hususta da bir 
Yüksek Hâkimler Kuruluna se-
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M. Meclisi B : 131 
çilecek bir tek üyemiz kalmıştır. Arkadaşları
mız, reylerini bir isim üzerinde teksif etsinler, 
bu işi de bitirelim. Çünkü, üye seçilmeyince 
toplananııyorlarmış. 

Kâğıtlar ve zarfİ ar dağıtılacaktır. Zarfları 
kapatmamanızı rica ederiz. Geçen Birleşimde 
alman oyların neticesini tekrar okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 

gereğince Kurula asıl üyelik için sekizinci tur
da yapılan seçime (307) üye katılmış ve netice
de aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye Üye 

Bolu Erzincan Konya 
Fuat Ümit Zeynel Gündoğdu Selçuk Aytan 

Ali Şefik Türkdoğan : 167 
Hikmet Lûtfi Sancar : 121 
ilhan Arıkan : 7 
Kaya Alper : 5 
Rüştü Baykal : 3 
Fevzi Peşkircioğlu : 1 
A. İhsan Tüzürer : 1 
Bahattin Karaküçük : 1 
Tahir Taşer : 1 

BAŞKAN — Tasnif heyetini seçiyoruz. 
Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir), ( «Yok» ses

leri). 
Seyfi Güneştan (iMardin), ( «Burada» ses

leri) 
Oğuz Demirtüzün ('Niğde), ( «Yok» sesleri) 
ıŞadi Peihlivanoğlu (Ordu) ( «Yok» sesleri) 
Sami öztürk ('Muş), ( «Burada» sesleri) 
Hasan Erdoğan (Kar's), ( «ıBıırada» sesleri) 

'Elâzığ'dan oyların toplanmasına (başlıyoruz 
efendim. 

Muhterem arkadaşlar, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü Hürriyeti Kanununu sunuşları müta-
takıp görüşeceğimiz için salonda hazır bulunma
nızı bilhassa rica edeceğim. Çünkü değiştirge 
önergelerinde bilhassa oylarınıza ihtiyaç olacak
tır. 

Dağıtılan kâğıtlara bir asıl üyenin ismini ya
zacaksınız. Şimdi Elâzığ seçim çevresinden baş-
lıyarak (okutuyorum. 

(Oyların toplanmasına geçildi.) 

17.10.1962 0 :2 
BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu üye 

seçimine katılmıyan arkadaş var mı? Oyunu kul-
lanmıyan arkadaşlar lütfen oylarını kullansın
lar. 

2. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'e izin 
verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/405) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
İstanbul Milletvekili Saadet (Evren) Kaçar'-

in, mazeretine binaen 10 .10 .1962 tarihinden iti
baren 20 gün izinli sayılması Başkanlık Divanı
nın 12 .10 .1962 tarihli toplantısında kararlaştı-
rılmış'tır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad iSirmen 

BAŞKAN — Yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ba
yındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in avdetine kadar 
kendisine Maliye Bakanı Ferid Helen'in vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/406) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Bayındır

lık Bakanı Ilyas Seçkin'in avdetine kadar kendi
sine, Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık «gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞIKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Kanun teklif ve tasarılarının sözlü sorulardan 

evvel görüşülmesi hakkında önergeler, var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tekliflerinin sözlü sorulardan evvel 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
iSiirt 

Âdil Yaşa 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorulardan 

- 85 



/ 

M. Meclisi B : 131 
önce görüşülmesini arz ve teklif ederiz. I 

Bolu Bolu 
Kemal Demir Zeki BaltacToğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorulardan 

1. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti' 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (1/91) (S. tf ayısı : 278) 

BAŞKAN — (leçeıı Birleşimde bâzı madde
lerini komisyona verdiğimiz Toplantı \re Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununun görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

Bütün arkadaşlarımızın verdikleri değiştirge 
önergeleri nazarı itibara alınarak Adalet Komis
yonunda tadil edilen 7 rıei maddeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
Arz ederiz. 
«Madde 7. —• Toplantının yapılmasından en 

az 48 saat önce toplantının yapılacağı yerin en 
büyük mülkiye amirliğine çalışma saatleri içinde 
medeni haaklarmı kullanma yetkisini haiz olan 
ve o yerde oturan tertip heyetinden en az üç ki
şi tarafından imzalı bir beyanname verilir. Be
yannameyi imzalıyanlardan birisinin o yerde 
ikametgâh sahibi olması şarttır. 

Bu beyannamede : 
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat; 
b) Toplantının yapılmasındaki maksat; 
c) Bu toplantıyı hazırlıyan tertip heyeti 

üyelerinin hüviyetleri ile ikametgâhları gösteri
lir. 

Bu beyanname karşılığında ilmühaber veril
mesi mecburidir. 

Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği 
tarafından kabul edilmez veya karşılığında ilmü
haber verilmez ise keyfiyet bir tutanakla tesbit 
edilir. Bu halde noter bulunan yerlerde noter va-
sıtasiyle ihbar yapılır; ihbar saati, beyanname 
verilme saatidir. Noter bulunmıyan yerlerde tu
tanak yeter sayılır. 

ilmühaberde veya tutanakta beyannamenin 
verildiği gün ve saat gösterilir. 

Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı yap-

17.10.1962 0 :2 
önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

izmir 
Arif Ertunıga 

BAŞKAN — Önergeleri oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

mak üzere ayrı, ayrı tertip heyetleri tarafından 
beyanname verilmiş ise, ilk verilen beyanname 
muteber sayılır. Sonra beyanname verenlere key
fiyet hemen bildirilir.» 

Adalet Komisyonu 
Sözcüsü Üye 
Denizli izmir 

Hüdai Oral Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Komisyonun değiştirdiği mad
de hakkında söz istiyen arkadaş var mı? Yok. 
maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi için 
oy kullanmıyan arkadaşımız var mı efendim? 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti yerini alsın efendim. 
9 ncu maddeyi komisyondan geldiği son şek

liyle okuyoruz. 

Hükümet Komiseri ve yetkileri 
MADDE 9. — En büyük mülkiye âmiri top

lantıda hazır bulunmak üzere hâkim sınıfından 
sayılanlar ve adliye memurlariyle jandarma dâ
hil askerî şahıslar ve emniyet mensubu memur
lar dışından bir memuru Hükümet Komiseri tâ
yin eder. Hükümet Komiseri toplantı yerinde 
kendi seçeceği bir mahalde bulunur. 

Hükümet Komiseri, 8 nci maddede yazılı ted
birlerin kifayet etmemesi dolayısiyle, hâdisele
rin toplantının devamını imkânsız kılacak ve ge
nel sükûn ve düzeni bozacak saldırılı bir şekil 
alması halinde toplantıyı dağıtmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Sayın Ah
met Bilgin'in. 

AHMET BtLGlN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, 9 ncu maddeden anlaşıldığına göre, 
Hükümet Komiseri, kendisi, toplantı huzur ve 
sükûnu bozucu bir şekil aldığı zaman bu toplan
tıyı reyi hodiyle dağıtmak yetkisine sahibolu-
yor. Halbuki, huzur ve sükûnu bozucu hal, sal
dırıcı bir şekil alırsa denilmekte sonunda. Yal-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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nız, (huzur ve sükûn bozucu) hükmü indî bir 
tâbir oluyor. Komiser kendisi karar verecektir. 
Meselâ birisine yaşa diye bağırmak, alkış tut
mak veya tezahürat yapmak, huzuru ve sükûnu 
bozabilir diye düşünülecek, bu takdirde de, indî 
olarak kendisi, «toplantıyı dağıtıyorum, gürül
tü yapıyorsunuz, huzuru ve sükûnu bozuyorsu
nuz.» diye karar alabilir. Bunun şahsi bir karar 
olmaktan çıkarılması için, (toplantıyı tertibeden 
heyeti ile istişareden sonra toplantıyı dağıtabi
lir.) diye bir hüküm koymak lâzımdır. Bu husu
su temin için bir önerge veriyorum, kabul edil
mesini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eeşit Ülker. 
REŞlT ÜLKER (İstanbul) — Bendeniz Muh- ' 

terem Komisyona bir sual soracağım. 
Efendim, bu 9 ncu maddeye göre, Hükümet 

Komiserine dağıtma yetkisi verilmiş. 13 ncü mad
dedeki şartlar olduğu zaman 14 ncü maddede 
bir dağıtma keyfiyeti vardır. Yani, «Dağıtma» 
terimi bir tek yerde geçmektdeir, onun da şart
ları 34 ncü maddede yazılıdır. Bu şartların içe
risinde ihbar şartı da vardır. Acaba bu 9 ncu 
maddedeki dağıtma ile 14 ncü maddedeki dağıt
ma hali aynı mıdır? Yani 9 ncu maddedeki da
ğıtma da 14 ncü maddedeki ihbar yapılacak mı
dır, cebir kullanmak da var mıdır? Muhterem 
Komisyonun bunu açıklamasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
IÇÎŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında, kimlerin Hü
kümet komiseri olup olamıyacağı tesbit edil
miştir; gerek Hükümet tasarısında, gerek içiş
leri Komisyonunun metninde, emniyet mensubu 
memurlar Hükümet komiseri olabilecekler ara
sında bırakılmıştır. Halbuki, Adalet Komisyonu 
metninde emniyet mensubu memurların Hükü
met komiseri olamıyacakları ifade edilmiştir. 

Bizim kanaatimize göre, emniyet mensupla
rının Hükümet komiseri olmalarına lüzum var
dır. Zira, bir kaza memurları içinde âmme niza
mını, suçluluk mefhumunu en iyi anlıyabilen, 
hukuki duruma en vâkıf olan emniyet mensup
larıdır. 

Bu itibarla, eskiden olduğu gibi, diğer me
tinlerde yazıldığı gibi, emniyet mensubu me
murların Hükümet komiseri olabilmeleri lüzu
mu vardır. 
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Esasen bu maddede; «... hâkim sınıfından sa

yılanlar ve adliye memurlariyle, jandarma dâ
hil, askerî şahıslar» in Hükümet komiseri ola-
mıyacağmı belirtmekle i l idare Kanununun 
4 ncü maddesine göre vali ve kaymakamların 
murakabe ve nezareti dışında kalan daireleri 
teyiden zikredilmiştir. 

Emniyet mensupları için böyle bir kanuni 
engel olmadığından, emniyet mensubu memur
lar kamu düzeni, ve suçluluk hallerini daha iyi 
takdir edebileceklerinden onların Hükümet ko
miseri olmalarında komisyonumuz fayda mülâ
haza etmektedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Atabeyli. 
HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz 9 ncu madde
nin ikinci fıkrasının birinci cümlesine ilişmek 
istiyorum : 

«Hükümet komiseri 8 nci maddede yazılı 
tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısiyle» ibare
siyle 8 nci maddeye atıf yapılmaktadır. 8 nci 
maddede ise tertip heyetinden bahsediliyor, ter
tip heyetinin üç kişiden ibaret olacağı, toplan
tının sükûn ve düzeninin ve beyannamenin 
yazdığı maksadın dışına çıkılmamasını sağlama
yı âmir bulunuyor. 

Şimdi, Hükümet komiseri bu tek takdire aid-
olan meselede toplantının 8 nci maddedeki 
şartları cami bulunmadığını söylediği takdirde 
vaziyet ne olacaktır? Yani geniş ölçüde, Hükü
met komiserine bu meseleyi bırakmak yerinde 
değildir. Bu meselede Hükümet komiserine bi
raz daha suples, takdir hakkı bırakmak lâzım
dır. Bu, yerinde olacaktır. 

Eğer, 'komisyonı takdir hakkının bu şekilde 
kullanılmasını birtakım düşüncelerle mâkul bu
luyorsa, onların burada ifade edilerek zapta 
geçmesi lâzımdır. 

Bu bakımdan söz aldım, efendim. 
Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın, Eren, 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, bu maddedeki Hükümet komiseri ola
cak zatın, emniyet mensuplarından seçilmemesi 
hükmünün, 14 ncü maddede, kanunsuzluk hal
leri zuhur ettiği zaman, «En büyük mülkiye 
âmiri veya görevlendireceği en büyük zabıta 
âmirinin toplantı veya yürüyüşü dağıtma yetki
sini bildiren 14 ncü maddedeki hüküm ile çeliş
mekte olduğunu görmekteyiz. 
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Mülkiye âmiri veya onun göndereceği yet

kili zabıta âmirinin kanunsuzluk karşısında, biz
zat dağıtma yetkisi olduğuna göre, Hükümet 
komiserinin emniyet mensuplarından seçilme-
mesi ve başka bir zatın seçilmesi halinde, ikisi 
bir araya geldiği zaman komiserin salâhiyeti 
bitecek, mülkiye âmiri bizzat veya tâyin ede
ceği zabıta âmiri müdahale edecek gibi bir 
mâna, 9 ncu madde ile 14 neü madde yanyana 
geldiği zaman, çıkar gibi oluyor. Bu çelişmeyi 
lütfen ilgili komisyonlar izah buyursunlar, zap
ta geçsin, efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Sabahattin Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, polisin bu işe karıştı
rılmaması hususunda muhterem Adliye Encü
meninin görüşü, bir bakıma, haklı görünürse de, 
haddizatında polisin mâni zabıta hizmeti düşü
nülecek. yani önleyici zabıta hizmeti nazarı iti
bara alınacak olursa, burada esas itibariyle 
Hükümet komiseri olarak bir emniyet mensu
bunun vazifelendirilmesinde büyük fayda var
dır. 

Bendeniz, bu hususta İçişleri Komisyonu
nun görüşüne katılarak demek istiyorum ki, 
esas itibariyle polisin, önleyici zabıta hizmeti
nin icracısı sıfatı ile daha evvelden burada za
ten tertibat alacak, suç işlenmesini önleyecek
tir. 

Diğer bir husus da, yine bu mevzuda bir 
nispî ihtisas ve bilgi sahibi olmaları düşünülme
lidir. 

Mevzuu Ankara'ya göre, İstanbul'a, göre mü
talâa etmemek, taşrada bir kasabaya göre mü
talâa etmek lâzımdır. Toplantının mahiyeti ve 
suçluluk durumunu takdir edecek bir kimsenin 
görevlendirilmesi, evleviyetle yerinde olur. 

Bu bakımdan, İçişleri Komisyonunun ileri 
sürdüğü, emniyet mensuplarının Hükümet ko
miseri olarak vazifelendirilmesi teklifinde isa
bet vardır. Tutulacak raporlar, suçluluk un
surlarının tâyini bakımından bu vasıfta kimse
lerin komiser olmasında isabet vardır. 

Bu bakımdan, İçişleri Komisyonunun tekli
finde büyük fayda mülâhaza etmekteyim, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan. 
MTOTA^Â KAPTAN ('Sinop) — Çok muh

terem arkadaşlarım, kanaatimce 9 ncu madde
de bir salâhiyet tearuzu vardır. «Hükümet 
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'komiserine muayyen hallerde, toplantıyı dağıt
ma yetkisi veriliyor. Aynı zamanda 8 nci mad
deye atıf yapıldığına göre, 8 nci maddede top
lantının idaresi üç kişilik bir idare heyetine 
verilmiştir. 9 ncu maddedeki dunun, idare he
yeti aczini ifade ettikten, yani dağıtmayı ifa 
edemediğini ifade ettikten sonra, mı, yoksa bu 
heyetin, toplantıyı sükûnetle idare edemediği
ne kanaat getirmesi halinde mi, Hükümet ko
miseri toplantıyı dağıtacaktır? Komisyondan, 
!bu noktada bizi aydınlatmasını hassaten istir
ham ediyorum. 

BA'ŞKAN — Başka konuşacak arkadaşımız 
olmadığına »göre komisyondan, aydınlatılması 
istenilen noktaları rica edelim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
OBAL (Denizli) — Muihterem arkadaşlarım, 
evvelâ İçişleri Komisyonu ISözcüsü arkadaşımı
zın vâki suallerine cevap arz etmek isterim. 

9 ucu maddeye ıgöre; en büyük mülkiye âmi
ri, toplantıda hazır 'bulunmak üzere, hâkim sı
nıfından sayılanlar ve adliye memurları... yâni 
hâkim sınıfından olanlar ve adliye memurları 
Hükümet komiseri olamıyacaklarıdır. Jandar
ma dâhil, askerî şalhıslar veya; emniyet men
subu memurlar, ke'za Hükümet komiseri ola-
mıyacâklardır. Bu 'hükmü vaz'etmekten maksa
dımız şudur: Toplantı saldırılı bir mahiyet al
dıktan Sonra veya kanunsuz !bir mafhiyet ikti-
sahettikten stonra Hükümet komiserinin lüzum 
görmesi veya mülki âmirin takdiriyle (diğer 
Ihükümler gereğince) dağıtılacaktır. Dağıtmayı 
emniyet mensupları yapacaktır, dağıtmayı jan
darma yapacaktır. Dağıtma vazifesiyle mükel
lef olan jandarmanın aynı zamanda Hükümet 
'komiserliği vazifesini yapmasını, hem de takdir 
hakkını kullanmasını tervieetmedi'k. Bu 'ba
kımdan İçişleri Komisyonunun bu noktaya ma
tuf itirazları yerinde değildir. Gayet tabiî ola
rak mülki âmirler yani, vali ve kaymakamlar, 
Hükümet komiresi olarak vazifelendirecekleri 
kimselerin bu vazifeyi gördbilecek ehliyette ol
malarına dikkat edeceklerdir. Ve hotbeh'ot, bu 
işi ıgöremiyecek kimseler arasından değil, bu işi 
'layıkı veçhile görebilecek bir sivil memura bu 
vazifeyi tevdi edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet, komiseri
nin dağıtma yetkisini nasıl kullanacağı yolun
da itirazlar vâki oldu. Maddenin ikinci fıkrası-
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nı ./yntıi okuyorum: «Hükümet komiseri seki- j 
'//mel maddede yazılı tedbirlerin kifayet etme- S 
m esi dolayısiyle, hâdiselerin toplantının deva
mını imkânsız 'kılacak ve genel sükûn ve 'düzent 
'bozacak saldırılı bir şekil alması halinde top
lantıyı dağıtmaya yetkilidir.» 

Muhterem arkadaşlar, toplantının kanın dü
zenini ihlâl etmiş, olmasının takdiri 'bu anda 
Hükümet komiserine tevdi edilmiş, 'bulunuyor. 
Bu anda İni yetki sadece Hükümet komiserine 
verilmekle kalınmıyor, aynı takdir, 'bu ahvalde | 
Hükümet komiseriyle beraber mahallin en bü
yük mülkiye âmirine de veriliyor. Ve dağıtma
lını ne şekilde yapılacağı da diğer maddelerde 
gösterilmiş bulunuyor. Hükümet komiseri ka
mu düzenini ihlâl halini takdir ederken idare 
heyetiyle, gayet tabiî teşriki mesai yapacak, 
toplantının saldırılı 'bir mahiyet alıp almama 
noktasında idare (heyeti ile temasta bulunacak
tır. Hareketinin isaibetli olup olmadığı, yani, 
kanunun kendisine vermiş olduğu hakkı yerin
de kullanıp kullanmadığı, ileride bir itiraz ha
linde veya. iş mahkemeye intikal ettikten sonra 
nıa'hkemenin vereceği kararla sübuta erecektir. 

Simdi; ileride hükümler vardır. Hükümet ko
miseri toplantıyı keyfî olara'k dağıtmışsa veya 
bu keyfî hareketi birçok hâdiselere sebebiyet 
vermişse; 'bu keyfî hareket dolayısiyle sur; işle
diği iddiası ile mahkemeye sevk edilenlerin ce
zai mesuliyeti derece derece 've hattâ tamamen 
ortadan kalkmaktadır. Ama burada Hükümet t 
komiseri hangi ahvalde 'hvnlnrı dağıtır, takdir | 
hakkını yerinde kullanmış mı, kullanmamış mı 
gibi mücerret ve sübjektif olan bir 'hususun 
müna'kaşasmı yapmaya imkân olmadığı kana
atindeyiz, mâruzâtımız bundan ibare!tir. 

IVAŞKAN — Reşit bey sual mi suracaksı-
nız'?.. Iliidai bey lütfen ayrılmayın, sual so
racaklar. 

MUSTAFA İCAPTAX (Sinop) - Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA KAFTAN ('Sinop) — Oo'k muh

terem arkadaşlarım, hornisyon sözcüsünün ifa
desinden, maddeden 'benini anladığım mânada 
'hakikaten tehlikeli bir durum vardır. Hor han
gi 'bir toplantı sadece Hükümet komiserinin 
takdiriyle dağıldıktan sonra, bu takdirde hata et
miş olması veyahut keyfî bir hareket yapmış ol- ' 
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ması, bilâhara mahkemelerde, şurada burada tec
ziyesine seJbebolabilir. Fakat bunun esas gayeyi 
temin etmiyeceğine kaaniim. Bir' misal arz ede
yim : 

Türkiye'de bilhassa basın mevzuunda birçok 
kimselerin şeref ve haysiyetine taarruz edildik
ten sonra uzun muhakeme safahati şu bu geçecek, 
ondan sonra bir neticeye varılsa bile bu rizikoyu 
ibfızı kimselerin göze aldığı, şeref ve haysiyetine 
taarruz yapıldığı vâkıdır. Bu sebeple Hükümet 
komiserinin mühim bir toplantıyı keyfî bir ha
reketle dağıttıktan sonra, bilâihara mahkemece 
ceza görmesi, bence neticeyi istihsal etmeye kâfi 
değildir. 

'Binaenaleyh, 'burada komisyondan ricamız şu
dur; idare heyeti aczini ifade ettikten sonra, Hü
kümet komiseri bu sahaya el atmalıdır, istirha
mım bundan ibarettir. 

•BAŞKAN — Buyurun, İlhami Ertem. 
İÇÎŞLMIİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

Mİ" ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşla
rım, Hükümet komiserinin ne kadar mühim bir 
vazifesi olduğu 'bütün bu izahlardan sonra, anla
şılmaktadır. Onun için biz yine aynı konuda ıs
rarla diyoruz ki, «ancak kamu düzenini bilen, 
hangi hâdiselerin toplantının devamını imkânsız 
hale koyduğunu takdir edöbilen kimseler, Hükü
met komiseri olmalıdırlar.» 

Bir kazada, bir komiser muavininin, bir komi
serin, bir başkomiserin, vilâyette bir emniyet mü
dürünün hukuk nosyonu ve bu hâdiselerle meş
guliyetlerinden dolayı bu sahalarda ihtisası mev
cuttur. Binaenaleyh, bir hususi muhasebe memu
ru, ılı ir nüfus memuru yerine emniyet mensupla
rının vereceği karar çok daha isabetli olur. Bu 
sebeple, emniyet mensuplarının bu hususta vazife 
almaları, faydalı olacaktır. Günkü bunların bü
tün meşgaleleri bu tarzda âmme intizamını ilgi
lendiren meselelerdir. Bir nüfus memuru, bir 
özel idare memuru, bir maliye gelir memuru gilbi 
ufak tefek hâdiseleri gözünde büyüterek her han
gi yanlış "bir karara gitme ihtimaline daha az
dır. Böylece, emniyet memurlarının Hükümet ko
miseri olmalarında fayda mülâhaza ediyoruz. 
Tekrar ediyorum; kanunda hâkim sınıfından sa
yılanlarla askerî şahısların Hükümet komiseri 
.olmamalarının belirtilmesinin sebebi doğrudan 
doğruya İl İdaresi Kanununun tabiî neticesidir. 

Çünkü, hâkim sınıfından kimseler ve askerî 
şahıslar üzerinde idare âmirlerinin her hangi bir 
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nezaret, mıırakalbe ve vazife tevdi etme yetkisi 
yoktur. Bir karışıklık olmasın diye, Hükümet ta
sarısında askerî şahıslarla, hâkim sınıfından olan 
şahısların Hükümet komiseri olamayacakları -be
lirtilmiştir. içişleri Komisyonunda askerî şahısla
ra jandarma da ithal edilmiştir. Bunun sebebi de, 
tatbikatta görülen güçlüktür. Çünkü birçok ka
zalarda mükellef bir onbaşının bir Hükümet ko
miseri olarak tâyin edildiği görülmüştür. 

Mükellef bir onbaşının bu husustaki yetersiz
liği malûmdur. Bunu önliyebilmek için, bir de 
içinde bulunduğumuz şartlar dolayısiyle jandar
ma subaylarının da Hükümet komiserleri olma
maları faydalı mülâhaza edilmiştir. Demin belirt
tiğim gilbi, emniyet mensubu kimseler, âmme ni
zamını daha iyi bildikleri için bunların Hükümet 
komiseri olmaları bu kanunun iyi bir şekilde tat
bikinde ve toplantı rejiminin devamında daha 
faydalı olur. içişleri Komisyonu bu ıgorüşünde 
ısrar etmektedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil inal. 
KÂMİL İNAL (©olu) — Muhterem arkadaş

lar, madde 9 da, Hükümet Komiseri ve ilgilileri 
kısmında 8 nci maddede yazılı tedbirlerin kifa
yet etmemesi dolayısiyle 'hâdiselerin toplantının 
devamını imkânsız kılacak ve genel sükûn ve dü
zeni bozacak saldırılı bir şekil alması halinde top
lantıyı dağıtmaya yetkilidir, deniyor. Bu kanu
nun birinci maddesinde herkes önceden izin al
maksızın toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapar 
diye konulan güzel bir maddeyi sekizinci madde
nin son kısmında, Hükümet komiserinin şahısına-
'bırakıyor. 

Bu maddeyi daha açık belirtmeliyiz. Bu kanu
nun 4 ncü maddesiyle, toplantıların ve yürüyüş
lerin nerede yapılacağı ve sınırları önceden tes-
'bit ediliyor. Bu vaziyette Hükümet komiserine 
toplantıyı dağıtma yetkisinin verileceği hususları 
daJha iyi açıklanması lâzımdır. Burada her şahsa 
'göre değişen bir kelime koymak doğru değildir. 

Hükümet komiseri, hâdiseler toplantının de
vamını imkânsız kılacak ve genel sükûn ve düze
ni 'bozacak saldırılı bir şekil alması halinde top
lantıyı dağıtmaya yetkili olabilir. Bu doğrudur. 
Fakat, yeri ve sınırı belli olan bir yürüyüş ve 
toplantının genel sükûn ve düzenini 'bozması için 
sınırdan dışarıya çıkması lâzımdır. Meselâ, top
lantı yerinde birkaç kişi sıkışırlar, birbirlerini it
me sebebiyle birbirlerine saldırabilirler. Bu sal
dırı sebebiyle Hükümet komiseri «Ben bu topları-
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tının devamını imkânsız buluyorum...» diyebilir. 
Onun için bu maddenin değiştirilmesi hakkında 
bir takrir veriyorum; bu takririme müspet oy 
vermenizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın A'sbuzoğlu. 
(ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım; içişleri Komisyonu Sözcüsü 
arkadaşımızın içişleri Komisyonunda kabini «di
len, emniyet mensuplarıın'in bu kabili töplufluMar.-
da hükümet komiseri olarak gösterilmesinin, o 
topluluklarda cereyen edecek hadiselerde daha 
faydalı olacakları hakkımdaki sözlerine iştirak 
odiyirum. Ancak, birçok arkadaşlarımız türlü se
beplerle polisin, zabıtanın vazife vermediğini ve 
niçin veremediğini burada izah ederlerken, 
bütün arkadaşlarım takdir ederler ki, za
bıta politik hayatta, çok partili hayata gi
rildikten sonra, hakikaten bu kabîl toplu
luklarda karar alma yetkisinin kendisine verilme
si yüzünden otoritesinden: çok kaybetmiştir. Bu
gün hep beraber onare etmek istediğimiz bu teş
kilâta, bu kanunla hem karar verme hem de ic
ra mevkiine geçme salâhiyeti verecek olursak he-
ınüz hazırlık halinde iken tam bir vazife şuuru 
içinde cemiyetin içime sokmaya; çalıştığımız bu 
teşkilât, çok partili bayatın, şimdiye kadar oldu
ğu ıgibj bundan böyle de cemiyet içinde göstere
ceği hareketlerden 'daha çok yıpratıcı olur. 

Bu yönden, Adalet Komisyonunun kabul etti
ği şekilde, asker ve jandarma subayları gibi em
niyet mensuplarının da bu kabîl toplantılarda 
Hükümet komiseri olarak 'gösterilmem esin in, Hü
kümet komiserinin yapılacak müracaatte vazife
sini daha lâyıkıyle yapması bakımımdan şart ol
duğuna inananlardanım. Bu yönden Adalet Ko
misyonunun hazırladığı metnân kabul edilmesini 
istirham ediyorum,. Hürmetlerimle. 

İBAŞKAN —• Kifayet önergesi vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. 9 ncu madde üzerinde

ki görüşmelerin yeterliğini arz ederim. 
Mardin 

Şevki Aysan 

BAŞKAN — önergenin, aleyhimde Asım Eren,, 
buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş
larım, Büyük Meclisin yasama fonksiyyon/unda 
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zararlı teamüllerin yerleşmesinin belirtisini gör- I 
inekteyiz. Burada, muhtelif arkadaşlar ilgili ko
misyon mensuplarından bâzı sualler sordular. 
Fakat komisyondan Sayın Hüdai Oral 'arkadaşı
mız tatmin edici ve her kesin sorusunu ayrı ayrı 
karşıllyan birer cevap vermediler, ıkonu vuzuhsuz 
kaldı. Bendeniz, Büyük Meclisin selâmıetle ve ga
yet sağlam iş görmesu esasıma zararlı olabilecek 
teamüllerin ne zuhurunu ne de nemasını arzu 
ederim. İlgili komisyonlar yasama fonksiyonunda 
çalışan her sayın üyenin suallerine cevap verme
ye mecburdurlar. Bu suallere cevap verilmezse 
arkadaşlar, suallerin umursanmaması .mahiyeti 
belirir. Bunu da, Sayın Meclisin Heyeti Umumi-
yesine karşı bir umursamazlık: telâkki etmek gere
kir. Bu itibarla şimdi bendenizin sorduğum sua
le cevap verillmediğine göre, kifayet önergesi ga
yet isabetsiz bir tekliftir. Kifayet takririnin red
dini tekif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — önerge aleyhinde bir arkadaşı
mız konuşmuştur. Oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... 38 e karşı 58 
oy 'ile önerge kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, madde üzerinde de
ğiştirge önergeleri vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
9 ncu maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesinin reye vaz'ımı arz ederiz. 

Bolu Sivas 
Ahmet Çakmak Reşat Turhan 

Madde 9. — Fıkra 1 aynen. 
2 nci fııkra: Hükümet komiseri, 8 ne i madde

de yazılı tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısiyle, 
hâdiselerin toplantımın devamını imkânsız kıla
cak ve genel sükûn ve düzeni 'bozacak saldırılı 
bir şekil alması halinde. Tertip Heyetini ikazdan 
•sonra toplantıyı dağıtmaya yetkilidir. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak

kındaki kanun tasarısının 9 ncu maddesinin; 
Hükümet komiserine tanınan dağıtma yetki ve 
takdirinin alıklığa kavuşturulması yönünden aşa
ğıdaki şekilde tâdilen kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
İrfan Baran | 
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Hükümet komiseri ve yetkileri 

Madde 9. — En büyük mülkiye âmiri toplantı
da hazır bulunmak üzere hâkim sınıfından sayı
lanlar ve adliye memur!aniyle jandarma dâhil as
kerî şahıslar ve emniyet mensubu memurlar dı
şından bir memuru Hükümet komiseri tâyin 
öder. Hükümet komiseri toplantı yerinde kendi 
seçeceği bir mahalde bulunur. 

Hükümet komiseri, toplantı sırasında çıkan 
olaylar toplantının devamını imkânsız kılacak ve 
genel sükûn ve düzeni bozacak saldırılı bir şekil 
alması ve idare heyetinin hu hali önliıyememesi 
durumunda toplantıyı dağıtmaya, yetkilidir. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin son kısmının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Hükümet komiseri 8 nci maddede yazılı tedbir

lerin kifayet etmemesi dolayısiyle hâdiseerin top-
antının devamını imkânsız kılacak ve toplantının 
sınırları dışına çıkması, genel sükûn ve düzenini 
bozacak saldırılı bir şekil alması hâlinde, toplan
tıyı dağıtmaya yetkilidir. 

Bolu 
Kâmil imal. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin sonuna, (Tertip heyetiyle 

istişareden sonra toplantıyı dağıtmaya yetkili
dir.) 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonu metninin 9 ncu .madde

sindeki «ve emniyet mensubu memurlar» ibare
sinin maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz, 

îeişleri Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

İzmir Edirne 
Osman Sabri Adal İlhami Ertem 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
(Madde 9) a, (en büyük mülkiye âmiri) iba

resinden sonra, (bir virgül ilâvesi noktalama ku
rallarına uygun olacaktır. 

Bu ilâvenin yapılmasını arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
9 ncu maddenin son fıkrasının «idare heyeti-
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nin talebi üzerine Hükümet komiseri toplantı
yı dağıtabilir.» şeklinde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Çorum 
Andürrahman Güler 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu ve 14 ncü maddelerdeki (dağıtma yet

kiyi) nin bir elde ve kanun tekniği bakımından 
aynı maddede toplanmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Değiştirgelerin tümünü dinledi
niz. Aykırılık sıralarına göre teker teker oku
tup oylıyacağız. 

(Niğde Milletvekili Asım Eren'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De

ğiştirge önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak ve Sivas 
Milletvekili Reşat Turhan'ın önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor 
mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Komisyon iştirak etmiyor. 
Esasen; «Saldırılı bir mahiyet aldıktan sonra 
tertip heyetini ikaz etmek suretiyle» deniliyor. 
Tertip heyeti ile idare heyeti, ayrı ayrı vazi
feleri cifin iki heyettir. Tertip heyeti de üç ki
şidir, idare heyeti de üe, kişidir. İdare 'heyetinin 
bulunmadığı ahvalde tertip heyetinin bulunmuş 
olması halinde toplantı devam edecektir. Bu
rada saldırılı bir mahiyet alması halinin takdi
rini Hükümet komiseri yapacaktır. Saldırılı bir 
mahiyet, aldıktan sonra bir de toplanıp, teşriki 
mesai yapmak, karara bağlamak zamana müte
vakkıftır. Saldırılı bir mahiyet alması, can ve 
mal emniyeti bakımından çok mühimdir. Çün
kü, bu bir an meselesidir. Bu bakımdan iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, katılmıyor. Değiş
tirge önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Konya Milletvekili İrfan Baranın önerge
si tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiş

tirge önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Bolu Milletvekili Kâmil İnaPın önergesi 
tekrar dkuridu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (ıDenizli) — Sınır tâbiri, saldırı tâJbiri-
nin içinde münd emiş tir, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiştir
ge önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kalbul: edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(Ahmet Biligin'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL ('Denizli) —• Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. önerge

yi kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(İçişleri Komisyonunun - Osman sabri Adal 
ve İlhamı Ertem.'in - önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Katılmıyoruz efendim. 
BA.ŞKAN — Adalet Komisyonu katılmıyor. 

İçişleri Komıksyonunun teklifinin nazara alın
ım asını kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde bu şekilde bu kabul edilen takririn 
de nazara alınması dileğiyle Komisyona verildi. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Filhal kabul edâyoruz. 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonunun verdiği 
ve Yüksdk Heyetinizin de kabul 'buyurduğu tek
lifi Adalet Komisyonu da filihal kabul ettiğini 
•beyan etti. Maddeye bu şekli ilâve ediyoruz. 

(Tekirdağ Milletvekili Tuılhan Kut'un tak
riri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyıor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) —• Kalbul ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon kalbul ediyor. Tek

lifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. ' 

Mevzuubahis vere bir virgül konacaktır. 
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(Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler'in J 

önergesi tekrar okunidu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

OEAL (Denizli) —• İştirak etmiyoruz. Zaten I 
bundan evvel de aynı mahiyette bir oylama ol- i 
muştu ve reddedilmişti. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyoruz di
yorlar. Ben yine bu talkriri oylarınıza sunuyo- I 
rıraı. Kabul edenler... Kaimi etmiyenler... Ka- I 
'bul edilmemiştir. (Tekrar sayınız sesleri) I 

Bu hususta hiç merak etmeyiniz, azıcık bir I 
•endişe duyacak olsam, yeni baştan sayıyorum. I 
İkinci hir me'sele de: İster o taknir kaimi edil
sin, ister başlkası; ikisi do Riyaset Divanı için I 
birdir. I 

Efendim, İçişleri Komisyonunun demin ka- I 
bul buyurduğunuz değişiklik şekliyle maddeyi I 
tekrar oku-tituruyorum. I 

ABDURRAHMAN GÜLER (Corum) — 
Efen'dim, demin yapılan oylamadan şüpheliyiz, I 
tekrar yapılmasını rica ederiz. (Tekrar olmaz 
sesleri) I 

BAŞKAN — Ef'endim, oylanidı. Divandan 
iki arkadaşımız saydı. Tdkrar oylanmasına lü- I 
zunu yok. I 

ABDURRAHMAN GÜLtiR (Çorum) - - Sa
yılmadı bizim de gözümüz var. 

BAŞKAN — Siz öndesiniz, nasıl görebilir- I 
siniz?.. Biz yukardan berşeyi görüyoruz. Sonra I 
Divan için, kaimi edilmesiyle edilmemesi ara- I 
sında hçJbir fark yok. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Oorum) — Şüp
hemiz var Tekrar oylanışa ne olur sanki?.. 

BAŞKAN —• 9 ncu maddeyi okuyoruz, efen
dim. 

ıHülkümot Komiseri ve yetkileri 
MADDE 9. — En büyük mülkiye âmiri, top

lantıda hazır bulunmak üzere hâkim sınıfından 
'sayılanlar ve adliye memnrlariyle jandarma dâ-
fh.il askerî şahıslar dışımdan bir meımiıra Hükü- | 
ımet Komiseri tâyin eder. Hükümet Komiseri j 
toplantı yerinde kendi seçeceği bir mahalde bu
lunur. 

Hükümet Komiseri, 8 nei maddede yazılı 
tedbirlerin kifayet etmemesi. dolayısiylc, hâdi
selerin toplantının devamını imkânsız kılacak 
ve genel sükûn ve düzeni bozacak saldırılı bir 
şekil almasr halinde toplantıyı dağıtmaya yet--
kilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi bu haliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler. Kabul: etmiyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

Tadile gönderdiğimiz 5 nei madde komisyon
dan gelmiştir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 5 nei maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDİ'] 5. — Siyasi partiler, dernekler, şir
ketler, sendikalarve sair tüzel kişiliği haiz teşek
küllerin kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre 
yapacakları kapalı yer toplantıları ile; örf ve âde

te göre yapılacak karşılama ve uğurlamalar düğün, 
balo, eğlence ve cenaze töreni gibi toplantılar; 
pazar ve panayır yerlerinde ticari ve ekonomik 
maksatlarla yapılan toplantılar; resmî teşekkül
ler tarafından yapılan toplantılar ile millî bay
ram şenlikleri; ilmî konferanslar ve spor faali
yetleri için yapılan toplantılar bu kanun hüküm
lerine tabi değildir. 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Anaya
saca tanınmış hakları saklıdır. 

Adalet Komisyonu 
Sözcüsü Üye 
I )enizl i Çanakkale 

Hüdai Oral Burhan Arat 

BAŞKAN — Komisyonda tadil edilerek gelen 
madde hakkında söz ist iyen var mı? 

TAHSİN BEMİRAY (İstanbul) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyuran. 
TAHSİN DEMİR AY (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlarını, bundan evvelki toplantıda, 
maddeye bir kelime ilâve edilmesi için bir önerge 
vermiştim. Bu önergede diğer önergeler ile bir
likte Komisyona gitmişti. Şimdi bu gelen nihai 
metinde bu önergemin nazara alınmamış olduğu
nu gördüm. Bu önergede maddeye ilâvesini lü
zumlu gördüğüm şey şuydu : Maddede «Cenaze 
töreni» deniliyor. Bendeniz, «Cenaze ve dinî tö
renler» dedim. Cenaze ve dinî törenler diye dinî 
olan. toplantıların ilâve edilmesini lüzumlu gö-
i'üyorum. Anayasada dinî törenler ve bu nevi 
toplantılar teminat altındadır. Şimdi bu toplan
tı Kanunun kemaliyle yapılırken, hangilerinin 
bu toplantının muafiyeti dışında kalacağı bu 5 
nei -madde-ile sayılırken. Anayasanın âmir hü-

http://fh.il
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kümlerine göre, hürriyetlerimizin en esaslıların
dan birini teşkil eden bu hürriyetin Toplantı 
Kanununda yer almamış olması büyük bir boş
luk yapıyor, ve ayrı bir kanun çıkmasını icab-
ettiriyor. Cenaze töreninden gayrı dinî birtakım 
merasim daha vardır. Meselâ evlerde Mevlût 
okutulur. (Sünnet düğünü yapılır, sesleri) O 
var, yukarda «Düğünler» diyor. Şimdi, bu gibi 
toplantılar ne olacak? Hep siyasi noktai nazar
lar üzerinde durduk. Öteki, kendi halinde, asır
lardan beri devam eden dinî toplantıları nazar
dan kaçırdık. Bu tip daha birçok toplantılar sa
yabilirim. Fakat hepsini îslâmi törenlerden sa
yarsam... («Yağmur Duası» sesleri) Yağmur Du
ası demeye lüzum yok. Haçın suya atılmasına ne 
buyunüur?... Bu da toplantıdır. Hem öylesine 
bir toplantıdır ki, trafiği aksatır. Büyük bir top
lantıdır. Görenler bilirler bunun nasıl olduğunu, 
ama, görmeyenler için başka. Görmek lâzım bu
nu. 

Hadi bunlar Ortodoksluğa ait. Daha bunun 
envai var. Saymryacağım. 

RUHİ SOYER (Niğde) — îslâmiyete aidola-
nını say. 

TAHSÎN DEMlRAY (Devamla) — Islâmiye
te aidolanı saymıyorum...! Diğerlerini söyliyece-
ğim; günün birinde üçünü birden sırtıma yükle
yemezsiniz. (Gülüşmeler) 

Katoliğe gelince : E, Katoliklerin çeşitli me
rasimleri vat'. Bu tip muhtelif merasimler şimdi 

Efes'te yapılıyor. Geçenlerde Turizm Kanunu mü
nasebetiyle, biraz çıtlatdık. Biz turizm yaparken, 
diğer taraftan yeni yeni makam atı mübareke 
çıkarmaktayız. Ben sizlere, bundan 15 gün evvel, 
Turizm Kanunu konuşulurken Türk toprakların
da böyle şeyler doğacağını söylemiştim. Türk 
topraklarında, Osmanlı imparatorluğunun başı
na muazzam meseleler açmış olan, makamatı mü
bareke meselesinin, yani, Kudüs meselesine te
mas etmiştim. Sizler Türkiye'de 2 hci bir Ku
düs'ün yaratılmakta olduğunu gazetelerde oku
madınız mı?... 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Doğru, doğru. 
Okumayanlar bilmez. 

TAHSÎN DEMÎRAY (Devamla) — Şimdi 
orada, Efes'te merasim yapılıyor. Bu merasime 
müsaade edilsin mi, edilmesin mi?.. Birtakım din
daş: «Onların törenlerine müsaade ediyorsunuz, 
bize niçin müsaade etmiyorsunuz.» demez mi?... 
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Onun için, gelin, Anayasanın teminatı altın

da olan ve" bir virgül kadar mütevazi olan, «dinî» 
kelimesini buraya ilâve edelim. O zaman ibare 
«Cenaze ve dinî törenler...» şeklinde oluyor. Müf-
reti cemi yapıyoruz. Bu hususta bir önerge ver
dim. Kabul buyurmanızı ve komisyonun da öner
gemi hangi mucip sebeple kabul etmediğini izah 
etmesini rica ederim. îcabederse yeniden bir öner
ge veririm, esasen üç satırlık bir şeydir. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tahsin Beyefendi, bir yenisini 
lütfen yazıp gönderiniz. Çünkü, maddeyi yeni
den görüşüyoruz. 

Sayın Akdoğan. 
ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlar, geçen celsede komis
yon başkanı ve üyeleri takdire şayan bir şekilde 
tevazu gösterdiler ve bugün sabah yapılacak 
bir toplantıda, 5 nci madde unsurları hakkında 
siyasi parti görüşlerinin kendilerine bildiril
mesi için bizlerin de bu komisyona katılabilece
ğimizi beyan ettiler. Bizler de, kendi görüşleri
mizi arz ve izah etmek üzere bugün sabahleyin 
komisyona gittik. Fakat, komisyonda toplantı 
olduğu bir sırada, Yüksek Meclisinizin de aşa
ğıda toplantı halinde bulunması sebebiyle; 
maddenin tam bir mutabakatla tedvinine imkân 
bulunamadı. Bunun üzerine; 5 nci maddenin 
ilerde müzakere edilmek üzere, diğer maddele
rin görüşülmesi hakkında bir mutabakata var
mış idik. Bilâhara, her hangi bir mutabakat 
sağlanmadan yeni bir madde taslağı yapılmış 
ve yüksek huzurlarınıza getirilmiş bulunmakta
dır. Bu itibarla biz, bu madde hakkındaki gö
rüşlerimizi Yüksek Heyetinize arz etmek isti
yoruz. 

Efendim, üzerinde durulan nokta, Cumhur
başkanı, Başbakan, bakanlar ve T. B. M. M. 
üyelerinin yapacakları konuşmalar, ve hasbıhal
ler mevzuudur. Komisyon yeni tasarıda bu kim
selerin Anayasa ile teminat altına alman hakla
rının mahfuz bulunduğu keyfiyetini, maddenin 
sonuna bir fıkra olarak eklemiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; esasen Anayasanın 
teminat altına almış bulunduğu bir hakkı, kal
dırmaya veya burada yapmış olduğumuz bir 
kanunla kayıtlamaya, imkân yoktur. Bu bakım
dan, maddeye böyle bir fıkra eklenmesinin hu
kukla ve mantıkla kabili telif olmadığı kanaa
tindeyim. 
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Arkadaşlar; komisyon üyelerine göre bura

da kasdedilen mâna şu olmuştur : (Anayasada, 
milletvekillerinin, reylerinden ve beyanlarından 
mesul olmadıkları, bunları dışarıya aksettirme
lerinden de mesul bulunmadıkları yazılıdır, bu 
itibarla bu haklarını rahatça kullanabilirler.) 
Arkadaşlar : Bir milletvekili buradaki konuş
tuklarını dışarda evleviyetle konuşabilir. An
cak : Anayasada konuşabilir, diyor. Bunun ne
rede ve ne zaman, kaç kişi huzurunda bir top
lantıda mı, açık hava veya kapalı salonda mı 
konuşabileceği hakkında bir kayıt yoktur. Bize 
göre bir milletvekili her yerde düşüncelerini 
söyliyebilmeli, iki kişi huzurunda da söyliyebil-
meli, bir toplantı yerinde de söyliyebilmelidir, 
tasarıda toplantı yapılacak mı, yapılmıyacak 
mı, bu husus tamamen sükût geçilmiştir. 

ikinci olarak; Anayasadaki milletvekilinin 
teminatı, teşriî masuniyeti ileri sürülmektedir. 
Bir milletvekilinin teşriî masuniyetinin olması 
onun suç işlemesine mâni midir?... Ancak kanu
nun tâyin ettiği; suç saydığı, bir fiili bir millet
vekili ika eder ve teşriî masuniyetinin kaldı
rılması için Yüksek Meclisin huzuruna sevk 
edilirse, tabiîdir ki, ceza görmesi lazımsa teşriî 
masuniyeti kaldırılır. Takibat ve yakalama
nın o anda yapılmaması, toplantının yapılıp ya-
pılamıyacağma işaret sayılamaz. Bu bakımdan, 
buraya konulan fıkranın hiçbir mâna ifade et
mediğini Yüksek Heyetinize arz etmek isterim. 
Daha evvelki celsede, Yüksek Heyetinizin yap
tığı müzakerelerin ışığı altında, komisyonun 
Yüksek Meclisin arzu ettiği şekilde bir kanun 
metnini hazırlayıp getirmesini arz ve teklif 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar; komisyonumuzun maddenin sonuna 
eklemiş bulunduğu cümle bendenizi bir millet
vekili olarak tatmin etmemiştir. Her halde siz
leri de tatmin etmediği kanaatindeyim. Ben 
kendi fikrimi bir misal olarak arz etmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; geçen sene bugün
lerde yaptığımız seçimlerde, bir ara gezilere 
devam ederken, Akpmar nahiyesine uğradık 
ve orada açık havada bir propaganda toplan
tısı yapıp nutuk vermek istedik. Malûmu dev
letleri o zaman bendeniz Kurucu Mecliste üye 
idim. Teşriî masuniyetim d̂ e vardı. Ama mem-
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leketin huzur ve sükûnunu düşünen bir in
san olduğum için doğrudan doğruya nahiye 
müdürünü aramak 'mecburiyetinde kaildim. 
Nahiye müdürünün makamına gitltiğim zaman, 
kendisinin bulunmadığını, yerline bir memu
lun vekâlet ettiğini göldüm. 

«Ben, falan yerin adayıyım.; aynı zaman
da Kurucu Meclis üyesiyim. Burada, pazar 
yerimde bir açık hava toplantısı yapmak isti
yorum.» dediğim zaman memur yerinden fır
ladı ve : 

«Hayır, yapamazısınız» deldi arkadaşlar. 
Sayın arkadaşlarım; siz benim yerimde ol

saydınız ne yapardınız? «Yapacağım, ben bir 
Kurucu Meclis üyesiyim» diye bağıracak mıy
dınız? Kafa mı tütacalktınız ? Hayır... Mut-
la'ka Ikanunu bilen bir insan olarak, «Beki kar
deşim, bunun yolu da vardır» diyerek ka
nuni yolu bulmaya çalışacaktınız... «Beki kar
deşim» dedikten sonra jandarma başçavuşunu 
aradım; onu da bulamadım. Aradan yarım 
sa,at geçtikten sonra jandarma -başçavuşu gel
di, efendim kazaca verilmiş bir emir yoktur, 
binaenaleyh açık hava toplantısı yapmağa si
zin salâhiyetimiz yoktur, yaptırmam, demiş
tir arkadaşlar. 

Kurucu Meclis âzasıyım, mebusum, teşriî 
masuniyetim var. Sevgili arkadaşlarım, id
dia etmedim, ısrar etmek istemedim, derhal 
cibe (bindim Kaman'a geldim, seçim kurulu 
başkanını gördüm, emini aldım, ondan sonra 
gittim, orada propagandamı yaptım. 

Sevgili arkadaşlarım; memleketimizin yüz
de sekseni çiftçidir. Okuma - yazma bilmiyen-
lerin miktarı çok fazladır. Bu itibarla bu ka
nunun maddesinin en son cümlesi tatbik 
edilirken! birçok ihtilâtlara, yanlışlıklara se
bebiyet verebiliriz. Milletvekili gidecek bir 
memlekete, kendi memleketine veyahut başfka 
bir memlekete. Ben milletvekiliyim, dedik
ten sonra, ne lazımsa onu mu yapacak? Ar
kadaşlar, çok rica ederim, yıllarca, yapmış 
olduğunuz kanunları tatbik eden bir arkada
şınız olarak, gördüğüm şey, yapılan kanun
larda birçok ihtilâtlann olduğudur. Bunlar 
bizi günlerce düşünmek mecburiyetinde bı-
ralktı arkadaşlar. Bir karar verebilmek bir 
hükmü yerine getirebilmelk için, günlerce dü
şünmüş olduğumuz günleri biliyoruz, arkadaş
lar. Onun için Yüksek Heyetlinizden bir ka-
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nun maddesini çıkarımken, maddeleri tedvin 
edilirken, ikamın yaiHİırken, biraz evveli ar
kadaşımızın yüksek huzurlarınıza getirdiği 
gibi bir virgülünün, dahi nereye konulması lâ-
zımgeldiğine çok dikkat göstermeısüni rica ede
rim. Geçmişte İd yapılan kanunlarda 'gördü
ğümüz misaller; bizi bir virgülün yanlış ko
nulması neticesinde uzun uzun düşündürmüştür. 
Hâkimlik ve avulkatlık yapmış bullunan 'ar
kadaşlar bunları görmüşlerdir. Bu itibarla, 
beni en son cümle tatmin etmeiuuiştir arkadaş
lar. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 'bakanlar, 
Hükümet ve devlet işlerini hangi şartlar al
tında konuşacaklar ve ne zaman, nerede 'ko
nuşacaklar? Mil;l!etvckil!i, bu işleri. Hükümet 
ve devlet işlerini, vatandaşlarla yapaeağı 
hasbıhallerde, h'angi ışartlar altında, nasıl ya
pacaktır1? Bunları birer birer zikretmeye mec
buruz. Ihtilâtlar yapmıyalım... Kanun deyip 
geçmiyelim. Yüce heyetinizden en güzeli bir 
kanun çıkabilir. Üzerinde titizlikle durmuş 
olabiliriz. Ama bu kanunu «izler tatbik etmi-
yeceksiniz. Siz kanun vâzıısınız. Sizin ted
vin ettiğiniz kanunları Diyarbakır'ın filân ka
zasında bir onbaşı, bir çavuş, bir 'nahiye 
•müdürü tatbik edecektir. Bunları göz ötnüne 
almanızı istirham ediyorum arkadaştanım. 

Bu memleketin yüce bir heyeti, aısîi evlât
ları olarak, tedvin ettiğiniz kanunların iher 
türlü ihtlilâttan ârd olmasına dikkat sarf et
melisiniz arkadaşlar. 

Son olarak şunu arz etmek istiyorum; bir 
memlekette ikamın hâkim olmadıkça, bir mem
lekette vatandaş onu iyi anlamadıkça; o mem
lekette asla, demokratik rejimin yerleşmesine 
imkân yoktur, arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Talât Asal. 
TALÂT' A S A J J (Edirne) — Aziz arkadaşla

rım; geçen celseden beri bu beşinci maddeyi ne 
şekilde tedvin edelim diye düşünüyoruz. Bu sa
bah saat dokuzdan itibaren komisyon ile bir
likte, Millet Partisi arkadaşımız da dâhil olmak 
üzere çalıştık. Maatteessüf 'kendimiz de dâhil, 
tatmin eder 'bir formülü bulup,. Büyük Mecli
sin. huzuruna gelmedi, . 'komisyon sağlıyamadı, 
veya, sağlıyamadık. 

.Burada geçen celsede de arz ettiğini veçhile 
«hasbıhal ile, konıignıa» kelimeleri , ar asnıdaki. 
fark dolayısiyle duruyoruz. Hangi noktaya ka-
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dar gidecektir' Ve hangi noktalardan ihtilât-
lar yapabilecektir? Bunun çekingenliği içerisin
deyiz. Koîiıisyon üyelerinin huzurumda arz etti
ğim misalleri Heyeti Celideniz! tenvir etmek 
için tekrar edeceğim. Hakikaten 6761 sayılı 
Kanun, hu kanuna nazaran daha sert hüküm
ler ihtiva etmesi rağnıma, o zamanın muhalil' 
mebusları, vazife gezileri yapabiliyorlar ve (ko
nuşabiliyorlardı. Bu kanuna «hasbıhal» 'kelime
sini koymak suretiyle, dün itenkidcdilmiş bulu
nulan 676.1 sayılı Kanunun daha ilerisinde bir 
hüküm tesis etmiş bulunuyoruz. İşte bundan 
dolayıdır ki, «hasbıhal» kelimesi üzerinde ben
deniz tevahhuşla d urdum. 

Talisin Demi ray dostulmuz da kerem edip 
beni bağışlatsınlar, dinî törenler de dâhil olmak 
üzere, bu tarzda bir madde tedvin edilmiş ol
masından dolayı ben de Reşit Ülker arkadaşını 
gilbi müteessirim. Fikrimce böyle bir maddeye 
lüzum yoktur. Çünkü Anayasa, 'hangi hakların 
vatandaşlara, hangi inakların tüzel kişilere ait 
olduğunu tedvin etmiş bulunuyor. Hiç, Cuma 
namazı kılınması için müsaade alındığını gör
dünüz mü, yahut duydunuz ımu? Hiç, Fener 
bahçe - (lalatasaray maçı için müsaade alındığı
nı gürdünüz mü? (Ortadan : Pehlivan güreşleri, 
sesleri) lüvet, pehlivan güreşleri için müsaade 
alındığım gördünüz mü? (Gördük, sesleri) 

Efendim; benim anladığım mânada müsaade; 
emniyet tedbirleri alma bakımındandır, ne za
man alacaktır? Kızılay Cemiyeti için. yapılan bir 
pehlivan güreşinde, bu cemiyetle ilgili hüküm
ler bakımından, alman müsaadedir. Mithat Paşa 
stadında yapılan maç. için, maca gelen (seyirci
ler için müsaade alınmaz. Diğer taraftan şa
yet alınıyorsa ;bu ayrıca bir idari hatadır. 

Bütün mesele şudur; biz komisyonla birlik
te çalışmak suretiyle, bu maddeyi bundan baş.-
ka türlü tedvin ötme imkânına sahibolanıadiR 
arkadaşlar. Sayın Nihat Erim üstadımız, gayet 
isabetli: bir noktaya temas buyurdular, kendile
rine minnettarını. «Hakikaten dediğiniz doğ
rudur, sizin taikririnizi kabul edelim. Yarın 
ıbir Milletvekili çıkar Bayazıt Meydanında, çı
kar Kızılay Meydanında - ben teşriî vazifemi 
ifa ediyorum, 5 nci ni'addcden salâhiyet aldım. 
U itibarla, 'burada miting yapabilir ve konuşa
bilirim - der ve orada trafiği aksatarak bir ka
rışıklık çıkarırsa ne yaparsınız?» dedi. Bende
niz beşinci maddenin tertip tarzı üzerinde Nihat 
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Erini arkadaşımızın ileri sürmüş olduğu sebebe 
dikkat nazarımı teksif ettim, ama, Halil özuıeıı 
arkadaşımızın teslbit etmiş 'bulunduğu hüküm
den başka bir hüküm tesis edemedim. Beraber 
takriri vermiş 'olduğumuz halde Nizamettin Erk-
nıen arkadaşını, benim iştirak ettiğim tedvin 
tarzına muhaliftir. Kanunu hep birlikte tedvin 
edeceğiz, arkadaşlar. 

Şimdi buraya gelen bir arkadaşınız -madde 
üzerinde konuşarak fikir imal etmeye çalışıyor 
ve diyor ki, komisyonun gücü bundan öteye 
gitmiyor, bu kadarını yapalbildik. Ama Halil 
Özimen arkadaşımız; tatbikatta bulundum, ka
nunu tatbik ederken hâkim mütemadiyen düşü
necektir, müsaade edin hâkime yol gösterin 
diyor. Bu meselede hu kadar fikir imal etmiş bu
lunan arkadaşını üstü kapalı cümleler sarf ede
ceğine lütfedip bize bir formül verseler ve bu su
retle biz de rahata kavuşsak. 

Arkadaşlarını, şunu ifade etmek suretiyle hu
zurunuzdan ayrılacağını : Benim anladığım mâ
nada Anayasa ile temin edilmiş bulunan «Haklar 
saklıdır» dan kasıt; bugüne kadar yapagelmekte 
bulunduğumuz tatbikattır. Yani gideceğiz, 'seç
menlerimizle, vatandaşlarımızla köyde, kahvede, 
'kahvenin .bahçesinde, meydanında ufak topluluk 
halinde ama, asla ve kat'a umumun haklarını ih
lâl edici, idareyi telâşa düşürücü miting mahi
yetini ihraz etmiş bulunan topluluklar yapmıya-
cağımıza ben inanıyorum. Bizler, bizden sonra bu 
milleti temsil etmek şerefine nail olacak olanlar 
da bu memlekette, bu vatan sathında karışıklık 
yaratıp, vatandaşları birbirine düşürücü hare
ketler yapmıyacaklar arkadaşlarını. Bu bakım
dan, teşriî vazifenin ifa edildbil'mesi için milletve
killerinin idrakine inanmak mecburiyeti vardır. 
J)alıa iyi formül getirecek arkadaşlar olursa şük
ranla karşılarım. Bu maddeyi bu şekli ile dahi, 
bendeniz korku ile, tevahhuşla mütalâa ediyo
rum. Hakikaten madde bu hali ile dahi tatmin 
edici değildir. Billhassa Halil özimen ve diğer ar
kadaşlarımın bu maddeye vuzuh vermelerini is
tirham ediyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
IIEŞÎT ÜDKEıR (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, ibu 5 ne i maddeye sohbet toplantısı 
gibi, milletvekillerinin vatandaşlarla temasına ait 
Coşkun Kırca arkadaşımızın bir teklifi üzerine, 
dikkatli bir teklifi üzerine, müzakere açıldı ve bu
rada konuşan arkadaşlar su nokta üzerinde bir-
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leştiler : Bu getirilen teklif dardır, yasajııa görevi 
gören parlâmento üyelerinin haklarını ta'hdidedi-
ci, sınırlayıcı ibir mahiyeti haizdir, binaenaleyh, 
komisyon tarafından incelensin, ve daha geniş, 
'Meclisin arzularını ifade eden bir metin getiril
sin, dediler. Bendeniz de Sayın Talât Asal arka-

'daşını gibi, komisyonun lütuf kâr daveti üzerine 
dün ve bu sahalı beraberce müzakereye katıldık, 
karşılıklı konuştuk. Bu arada Sayın Nihat Itrini 
de başka bir mevzuu için oraya gelmişlerdi. Ve 
orada görüşlerini, fikirlerini ortaya koydular. 
Arkadaşlar, şimdi ortaya çıkan durum, bugüne 
kadar Türkiye'deki tatibikat şudur : 

Birincisi Meşrutiyetten itibaren Tecemmuat 
ve içti ma ti Umumiye Kanunundan beri, 6761 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu dâ
hil, hiçlbir kanunumuz milletvekillerinin - parlâ
mento üyelerinin konuşmalarının ne şekilde ya
pılacağını tasrih ve emretmemiştir. Beğenmedi
ğimiz, antidemokratik olarak tenkid ettiğimiz 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu dahi, 
ikinci maddesinde bugün konuşulan 5 nci madde
ye benzer bir madde tedvin etmiş, fakat, katiyen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden bah
setmemiş idi. Başka memleketlerdeki tatbikata 
gelince : 'Bildiklerimiz, Fransa'da İçtimaiye 
Umumiye Kanunu, tecemmuat hakkında mütaad-
dit kanunlar olduğu 'halde parlâmento üyelerinin 
nasıl toplantı yapacaklarına dair bir hüküm mev
cut değildir. Bu hükmün movcudolmaması, hayat 
içerisinde bunun yapılması hiHbir zaman su ana 
kadar engel olmamıştır. Biz daha on gün evveline 
kadar bir hüküm olmadığı halde, bu toplantıları
mızı rahat rahat yapmakta idik. Binaenaleyh, 
ortaya şöyle bir durum çıkıyor; bunun bir mad
de veya bir kanun içine konulmaması halinde 
hiç'bir eksiklik olmaz. Yani bunu maddeye koy
mamış olsak dalhi ki, burada Talât Asal arkada
şımla tamamen mutabıkım, dinî törenlerin, mil
letvekillerinin temaslarının, ve maddede sayılan 
diğer hususların yapılmasına engel yoktu. Türk 
vatandaşı sünnet düğününü de, düğününü de, 
nikâh törenini de yapar. Bunların bir maddede 
tasrih edilmesine hacet yoktur. Şimdi huzurunuz
da, Hükümet tarafından getirilmiş, bir sistem dâ-
lıilinde yapılmış, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
kaîbul edilmiş, tekrar ikinci bir müzakeresi yapıl
mayacak bir kanun vardır. 5 nci maddede bir tak
dim şeklinde yapılmış, formüle edilmiştir. Şimdi 
biz orada konuşurken bunu koymıyalım dedik, 
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koymadık, Metni okuduk, maddenin tamamını 
koymamak var, parlâmento üyelerini koymamak 
var. Biz parlamento üyelerine, (hımhur'başkanı-, 
na, Başbakana ait hükümleri çıkardığımız zaman, 
Talât Asal arkadaşımız da ifade ettiler, bize öyle 
geldi ki, hepsini sayıp da bunları saymadığımız 
zaman milletvekilleri ve senatörlerin bu işi yap
mak için Toplantı ve Uösteri Yürüyüşleri Kanu
nuna göre müsaade almaları, diğer lüzumlu bü
tün bu formaliteleri ikmal etmeleri lâzımgelir 
hissinin kanunu tatbik edecek kimselerde hâsı i 
olacak kanaatine vardık. Bunu izale ,etmek için 
de mecburi olarak ist em iverek, bu hissi dağıtmak . . . \ 
için milletvekillerinin, senatörlerin, Cumlıuı'baş
kanının, Anayasa ile teminat altında olan hakları 
saklıdır, cümlesini koyduk. 

Bunu talbiî komisyon yaptı. Biz komisyonda 
vazifeli değiliz, dışardan fikir söylüyoruz. Komis
yon da bunu kahul eft i. 

Şimdi arkadaşlar, netice olarak yapılan me
tin, doğru bir metindir. Bulunabilecek en iyi 
hal şekli budur. Şüphesiz bir başka arkadaşı
mız «el elden üstündür arşa kadar» çok daha 
iyi bir hal şekli bulduğu takdirde muhterem 
Meclis bunu kabul eder. Yalnız şurasını bir 
nokta, olarak ifade edeyim ki, her kanunun tat
biki bir zaman meselesidir. Yani çıkan kanun
lar içtihat teessüs edinceye kadar birtakım 
yanlış tatbikata yol açabilir. Ne zaman bir ka
nun yerleşir, heHkes tarafından bilinen hale 
gelir. Artık bunun üzerinde bir hâdise çık
maz. Bugüne kadar çıkmamıştır ama olabilir, 
bu şekilde yapılan kanundan >•> - 5 yerde hâdi
se çıka'bilir. P'akat konulan hukuk prensipleri, 
sağlam prensipler oldulğu için ve tatbikat her
kes tarafından bilindiği için üç beş yerde ka
nunun ilk tatbiki sırasında çıkacak, hâdiselerin 
bilâkis kanunun hükmünü teyidedici olacağını 
ve bir zaman sonra da bunun yerleşeceği kana
atini taşımaktayım. Ayrıca Sayın Nihat rh'im'-
in bir milletvekili çıkar da Kızılay'da nutuk 
söylemeye kalkarsa, ona göre tedbîr koymanın 
mahzuru yoktur, karşısında !•'> neü maddenin 
son fıkrası olarak; böyle sokakta, yolda ve 
sair yerlerde gürültü yaparak huzuru selhedecek 
bütün fiillerin yasaklanması yani tecemmuat 
Kanunundaki hükmün bir fıkra haline konulma
sı suretiyle izale edileceğinin mümkün olduğu
nu düşündük. Bendeniz bu yolda bir takrir ha
zırladım. Komisyonda ve Yüksek Meclisçe ilti

fat. edildiği takdirde, meselenin halledileceği 
kanaatindeyim. Komisyona müteşekkirim, (.'ün-
k'ii bizim düşüncelerimize bir hal şekli vermek 
istedi, bize zaman tahsis etti, konuşuldu, müna
kaşa edildi ve bu şekilde formüle edildi. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın K'eyzioğiu. 
DtiVLMT BAKANI VK BAŞBAKAN YAK-

I) IıMO ÜS I TU R.HA N .PRYZİOĞ Bl' ( K ayseri) 
— - Muhterem arkadaşlarım, 5 nci madde üze
rinde birkaç- »ünden beri etraflı olarak müza
kereler cereyan etmektedir. 

Evvelâ bir noktayı memnuniyetle tesbit et-
met lâzımdır: Toplantı hürriyeti gi'bi daima si
yasi partiler arasında münakaşa mevzuu olan 
ve .ekseriya parti çizgileri üzerinde milletve
killerini ayıran bir mevzuu her hangi bir parti 
ayrılığına düşmeden münakaşa etmekteyiz. 
Açıkça, görülüyor ki, aynı partiye mensup mil
letvekillerinin bâzıları şu formülü savunuyor
lar, bâzıları bu formülü savunuyorlar. İktidar 
partisine mensubolanlar bir formülü, muhalefe
te mensulbolanlar ise -hazan buna benzer bir for
mülü savunuyorlar. Hepimizin çabası şudur: 
Müşterek hürriyet nizamına uygun şekilde bir 
toplantı hürriyetini tanzim etmeye çalışıyoruz. 
(layemiz, esprisi itibariyle Anayasanın taşıdı
ğı toplantı 'hürriyetini âmme nizamının zaruri 
icaplariyle telif etmek suretiyle düzene koymak
tan ibarettir. 

Şimdi konuşmakta olduğumuz milletvekil
lerinin halkla teması konusu, 676'1 sayılı Top
lantı ve gösteri yürüyüşleri Kanu çıkarken mü
nakaşa konusu olmuştur. Bir tesadüf eseri ola
rak Sayın Refet Aksoy o zaman, zannediyorum, 
Ordu 'Milletvekili s ifa tiyi e bulundukları yerden, 
bu mevzu ile ilgili bir münakaşa yapılırken, ko
misyon sözcüsüne 'bir sual sormuşlardı. Sayın 
Uefet Aksoy'un sordukları sual, bugün birçok 
arkadaşlarımızın endişesini nıuei'bolan mesele 
ile doğrudan doğruya, ilgilidir. Deniyor ki, 
«Kev hangi bir milletvekilinin seçim bölgesin
de, meselâ, mensubolduğu partinin İdkalinde, 
hemşehrileri ile oturup hasbıhal etmesi, bâzı 
meselelere temas etmeleri, siyasi partilerin ka
palı yer toplantıları bâzı hallerde senede 2 - •'! 
defayı geçemez diye tahdit edildiğine ve açık 
hava toplantıları ancak seçimden secime müm
kün olduğuna güre, bu menedilece'k -toplantı-
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lardan sayılacak mı f Sayılmaması lâzımdır. Bu 
kadar sıkı yasaklar koyan bir kanun bumu anen-
edemez.» diye şimdiki Başkanv ekilimiz Sayın 
Aksoy sual soruyor. Sorulan bu suale Muvak
kat Rncümen adına sözcü şu cevabı veriyor; 
onu aynen okuyorum: Milletvekillerinin, Ana
yasanın kendilerine vermiş olduğu vazifeleri 
ifa sırasında halkla yapacakları hasbıhal ve te
maslarla bununla ilgisi yoktur, bunun için bir 
hüküm koymaya lüzum olmadığına kaaniim. 

Deniyor k i ; «Anayasaya göre vatandaşlarla 
temas etmek mebusun hakkıdır. Bu kanunun 
ıbu kadar sıkı tahditler getirmesine rağmen, 
milletvekilinin halkla temas etmesine mâni ola
maz, hüküm koyulmasına lüzum görmüyoruz.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tatbikat
ta, yürürlükte 'bulunduğu sıralarda, birçokları
nız siyasi mücadele içinde idiniz. Çeşitli hâdise
ler cereyan etmiştir. Birçok hâdiseler şahsan, 
benim başımdan geçmiştir. Gezdik, dolaştık. Bir 
kahvehaneye girersiniz, kapalı yerdir. Bakar
sınız, etrafınıza toplanırlar,, sual sorarlar, öe-
vap verirsiniz. Bundan daha tabiî bıir şey yok
tur. Yahut, toplanın dersiniz toplanırlar, cevap 
verirsiniz. Kapalı yer toplantısı olmaz da açık 
yer toplantısı olur. Kahve önünde serin bir yer
de sandalyelere oturup konuşacaksanız, bunun 
beyannameye istinadetmesine lüzum yoktur. 
Bu toplantı için komiserliğe ve filânca idare 
heyetine müracaat edilmez. Bunu Hükümet adı
na sarahatle ifade ediyorum. TatJbilkatta bu hu
susta bir yanlışlık olamaz. Onun için, bahçede 
mi oturacaksınız, bir çınar ağacının altında otu
rursunuz. Köyün harman yerinde mi toplana
caksınız, o zaman harman yerinde her hangi bir 
yerde oturursunuz; etrafınızdakilerle rahat ra
hat memleket hakkında hasbıhallerde bulunabi
lirsiniz. Bundan tabiî bir şey olamaz arkadaş
lar. 

6761 sayılı Kanunun tatbikatı sırasında, za
bıtlarda sözcünün ağzından bu kadar açık te
minat verilmiş olmasına rağmen, birtakım sıkın
tılar çekilmiştir. Kahveye gidilmiş, halkla has
bıhal edilmek üzere iken, tahdide tabiidir, ko
nuşamazsınız, kaymakama müracaat edilip izin 
alınması lâzımdır, denilmiştir. Kapalı yer top
lantıları saatle tahdidedildiğine göre, şa kadar 
saatten fazla toplantı yapılamaz dendiği halde, 
valilere veya idare âmirlerine müracaat etme
nin, Sayın Refe't Aksoy'un sorduğu suale veri-

17 .10.1962 O : 2 
len cevap bir yana bırakılarak, zaturetiyLe kar
şılaşılarak temas ve hasbıhaller yürümüştür. 
Köyde hiç kimse, kanun vardır. Toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri Kanunu vardır, konuşul
maz, dememiştir. Dendiği ahvalde, okuduğıim 
pasaj ifade ediyor ki, kanun açıkça, bu mevzu
da ihlâl edilmişitir. , , 

Simidi muhterem arkadaşlarım, mevzuun ne
zaketi, durumu bir kanun maddesi içerisine for
müle edilme güçlüğünü ortaya koyuyor. Güç
lük şundan doğuyor: «Toplantı» denilen hâdi
senin dörtbaşı mamur hukuki bir tarifini ver
mek zordur. Bir cemiyetin genel kurulu gayet 
kolay tarif edilir. Şöyle k i : «Kayıtlı bulunan 
aidatını ödemiş, üyelerin katıldığı toplantıdır.» 
Buraya kimlerin katılacağı bellidir. Hulkuki ta
rifi kabil olan mefhumlar vardır, kabil olmı-
yan mefhumlar vardır. Yalnız bizim mamleketıi-
mizde değil, toplantı hürriyetlerini tanzim eden 
bâzı memleketler kanunlarında da, toplantı için 
sarih bir tarif, efradını cami, ağyarını- mâni bir 
tarif yapılmamıştır. Bu tarif, hukuk kitapları
na bırakılmış, doktirinde bunun tarifine çalışıl
mıştır. Devlet Şûrası içjtiihatlariyle de bu tarif 
için vuzuh verecek çalıışımalar olmuştur. Bu ka
nunun 1 Ti-oi .maddesine göre, toplantı şudur, 
diye bir tarif yapılmamıştır. Eğer birinci mad
dede toplantı tarifi şudur diye bir tarif yapıl
mış olsaydı, Fenerbahçe - Galatasaray maçının. 
bir toplantı mı değil mi olduğunu bilirdik. Ay
nı şekilde hacı uğurlamanın bir toplantı olup 
olmadığını da bilirdik. Bir öğretmenin verdiği 
tarih veya coğrafya dersini dinlemek üzere 50 
İkadar talebenin gelip dersi dinlemesi toplantı 
mıdır, değil midir? Atatürk'ün ölüm yıl dönü
mü dolayıısiyle Türk Dil Kurumunda veyahut 
her hangi bir konferans salonunda bir kimse
nin vermiş olduğu konferans toplantı mıdır, de
ğil midir? Bu hususa, hukuki vuzuh verebilmek 
maksadiyle - tarif edilemediği için - meisel'e iç
tihada bırakılmıştır. Bendeniz <bu dersi verme
me rağmen âmme hukuku hocalarından birisi
nin kitabına baktım, orada vuzuh verebildikleri 
tarif aslında vuzuhsuz cümlelerden ibarettir: 
Belli kanaat veya fikirlerin yayılması veya or
tak menfaatlerin savunulması için geçici olaralk, 
(cemiyet kurmadan ayırtmak için) bazı insan
ların bir araya gelmesidir, deniyor. 

Şimdi, bu tarifin içine, hangileri girer, han
gileri girmez?.. Fikir yayılması nedir?.. G-eçiei-
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likten murajt nedir?.. Bu tarifin her unsurunun 
ayrı ayrı münakaş'aısı mümlkündür. Bu itibar
ladır ki, bu hususta, toplantı hürriyeti bahsin
de, kendimizi fazla zorlamaya mahal yoktur. 
Bir kısmını tatbikata, bir kilsim meseleleri Ada
let Komisyonunun burada yapltığı beyanlara, 
kanunun gerekçesine ve hatiplerin konuyu ay
dınlatan konuşmalarına bırakmalk zarureti var
dır. Dünyanın her tarafında, toplantı ve gös
teri yürüyüşleri kanunları vuzulhsuzluk içinde
dir. Yoksa, hürriye'tin tahdidi gibi bir fikir hiç 
kimsenin hatırından geçmesin. 

Nitekim., muayyen bir formül için dün ça
lışan arkadaşlar, bugün bir formül getirmişler
dir. Sayın Reşit Ülker, «Adalet Komisyonunun 
son getirdiği tarifi şükranla karşılamak lâzım
dır.» dediler. Açıkça ifade etmemiz lâzımdır ki, 
Adalet Komisyonu tarafından getirilmiş olan 
bu tarifi son derece başarılı bir formül olarak 
görüyorum. 

Bu neden böyledir? Şimdi arkadaşlar, mil
letvekillerinin, bakanların, Başbakanın toplantı 
rejiminin tamamen dışında kalacaklarını saraha
ten yazmak var. Anayasadan doğan hakları sak
lıdır, demek var. Bu ikisinin arasındaki fark 
hususunda Sayın Nihat Erim'in bir sözünü de 
naklettiler. 

Bakanlar konuşmalarında serbesttir, demekte 
zaruret vardır. Davetiyeler çıkararak, köylere 
haber salınarak büyük kalabalıklar toplanıyor, 
onbin, yirmibin kişi toplanıyor, tam bir siyası 
nutuk söyleneceği sırada «mahzur vardır.» de
niyor. Arkadaşlar, bu .yola gitmemek lâzımdır. 
Kahveye gidilir, gece gündüz denmez etrafınız 
da vatandaşlar toplanır, âmme hizmeti ile ilgili 
konular üzerinde konuşulur. Bu esnada, «ko
nuşamazsın» deninse böyle şey olur mu arka
daşlar? Âmme hizmeti ile ilgili vazifeniz var
dır, buru yerine getireceksiniz. Anayasayı tat
bikata bırakmak mecburiyeti vardır. Aksi hal
de söylenen mahzurlar doğar. Bugün şu parti
nin, öbürgün bu partinin iktidara geçmesi mu
kadderdir. Türk Milletinin menfaatlerini hâ
kim kılmak için her şeyi bilerek yapmaya çalış
tığımız gibi şu düşünceyi hatırdan çıkarmamalk 
lâzımdır : 

Adalet Komisyonundaki arkadaşlarımızın be
lirttikleri gibi, bir milletvekili, hatiplerden biri 
milletvekili olmak şartiyle veya her hangi bir 
hatibolarak, toplantı nizamının tamamen orta-
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dan kalkmasına razı olabilir miyiz? Her kim 
olursa olsun, hangi siyasi partiden olursa ol
sun!. Farz edelim ki, benim partime mensup bir 
mebus arkadaş gitmiştir. Ne önceden beyanna
me vermek vardır, ne şu, ne bu. Meydanda 
muazzam kalabalık toplanmış, polisin emniyet 
tertibatı almasına imkân yoktur. O seçim böl
gesinden milletvekili çıkaramamış bir parti ola
bilir. Bu partinin milletvekilliği vasfından is
tifade ederek, toplantı nizamını ortadan kaldır
mak mümkündür. Bu takdirde, işin içinde mil
letvekili olduğu için bu kanun yürümemiştir de
mektir. Toplantı nizamını korumak için kon
muş olan bütün bükümleri, tamamen hüküm
süz kılacak bâzı hususların tefsir edilmesi müm
kündür. Bunlara imkân vermiyecek şekilde ifa
de etmek lâzımdır. Anayasamıza göre milletve
kiline yolluk veriliyor. Milletvekili halkla temas 
etsin diye yine Anayasayla Meclis yaz tatiline 
giriyor. Onun için, sayılan kimselerin bu fonk
siyonu serbestçe yapması doğrudur. Ancak, 
miting diye ifade ettiğimiz siyasi toplantıların 
bahis konusu olduğu ahvalde, diğer arkadaşla
rın da ifade ettikleri gibi, sayılan kimselere bağlı 
kalmıyacaktır. Her türlü toplantı hürriyetini 
gerektiren sebepler eğer orada varsa, o nizama 
bağlanmak lâzımdır. Hâdise bundan ibarettir. 
Asla milletvekilinin arkasında bir jandarma do
laşmaz. Kahvede, çarşıda veya Bakırcılar Çar
şısında sekiz on vatandaşla hasbıhal edeceksiniz, 
bu hasbıhale mâni bir şey yoktur. Bunu, yarın 
bu kanunu tatbik edecek valiler, kaymakamlar 
ve idare âmirleri duysun diye söylüyorum. Ya
rın bir sıkıntıya düştükleri zaman bu tasarının 
müzakeresi dolayısiyle çıkan zabıtlara baksınlar. 

Bu vesile ile bir noktayı daha Yüce Mecli
sin dikkat nazarına arz etmeyi bir vazife sayı
yorum : 

Muhterem arkadaşlarım, toplantı hürriyeti 
son derece kıymetli bir hürriyettir. Daha ev
velce arz ettiğim gibi, fikir hürriyetinin ayrıl
maz parçasıdır, seçim serbestisinin ayrılmaz 
parçasıdır. Fakat, toplantı hürriyeti, başka hür
riyetlere nazaran bir nizam altına alınmadığı 
takdirde, demokratik rejim denilen rejimin de
jenere edilmesi bakımından büyük istidatlar ta^ 
şıyan bir hürriyettir. Bu husus, toplantı hürri
yetinin âmme kitaplarında yer almış olan bir 
özelliğidir. Duruma sokak hâkim olduğu zaman, 
nelerin olabileceğini gördük, Türkiye Büyük 
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Millet Meclisinin iradesinin çıkmasına, tahrik 
edilmiş birkaç insanın, mâni olmasının imkânını 
gördük. Eğer bu memlekette nizamın tesisi ile 
mükellef olan makamlar kuvvetleri ellerinde 
bulıındurmazlarsa, toplantı hürriyetlerini tan
zim eden kanun bu imkânı ortadan kaldırırsa, 
demokratik hürriyetin kendisini ortadan kaldı
racak bir durum ihdas edilebilir. Ölçüyü iyi 
bulmak bu bakımdan zaruridir. Her halde 
Fransa'nın, ingiltere'nin bu hususta ifade ettik
lerinden az olmıyacak bir şekilde, bu memle-' 
kette de toplantı hürriyetleri kanununda siyasi 
şahsiyetleri için istisnai hükümler almazsak, 
kanunun maddelerine sarahat vermezsek tatbi
katta karışıklıklar olur. Bu itibarla bir sarahate 
varalım. Bu sarahat, Adalet Komisyonunun ha
kikaten başarılı bir şekilde getirmiş olduğu 
inancında olduğum, tadil şekli kanun metnine 
girdiği zaman temin edilmiş olur ve zabıtlai'a 
da hacet kalmaz. Zabıt Ceridesini yanımızda 
taşıyıp idare âmirlerine göstermek imkânını 
bulamadığımız için güçlük çektiğimiz zaman
lar oldu. Ama kanun metninde yazılı olduğu 
zaman bu tehlike ortadan kalkar. Bu mevzular 
mahkemeye intikal ettiği zaman mahkemeler bu 
zabıtlara dayanarak milletvekillerinin teması 
serbesttir, demişlerdir. Bu yolda içtihatlar var
dır. Adalet Komisyonunun formülünü kabul 
ederek kanuna vuzuh verirsek, o zaman bu teh
like ortadan kalkmış olur. Toplantı hürriyeti
nin tehlikelerini ortadan kaldıracağız, fakat 
toplantı hürriyetinin kemali ile kullanılmasını 
mümkün kılacak bir gayret peşindeyiz. 

Tekrar arz edeyim, nihayet işçi kütlesidir, 
talebe kütlesidir, bir partiye mensup kütle ola
rak heyecanla hareket eden bir kalabalıktır. 
Kim olursa olsun fikirlerini serbestçe söylesin, 
kanaatini açıkça ifade elsin, Hükümeti protes
to etsin, Hükümeti istifaya davet etsin, Hükü
meti tebcil edebilsin, partisinin fikirlerini yay
sın, müşterek menfaatlerini savunsun. Fakat 
her halde bir şehrin, bir memleketin nizamını, 
demokratik nizamı ortadan kaldıracak birtakım 
taşkınlıklar karşısında idarenin eli kolu bağlı 
kalmasın. Demokratik rejimin nizam ile bera
ber yaşatılması suretiyle, hürriyetin anarşiye 
inkılâbetmemesi için hududunu göstermek, tan
zim etmek gayreti içerisinde ve Batılı memle
ketlerin en liberal kanunlarının ölçülerinin ile
risinde, asla onlardan geri kalmamak için bir 
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tasarı hazırlanması çabası içindeyiz. Bu tasarı 
hattâ onların biraz ilerisine geçmiştir. Çünkü, 
başka memleketlerin hatırına getiremediği sui
istimallerin dahi olmaması için tedbirler düşü
nülmüştür. Fransız Toplantılar Kanununda bu 
kadar detaylı hükme raslamak mümkün değil
dir. 

Bir noktayı da arz edeyim, özür dilerim, mâ
ruzâtımı biraz uzattım. 

Dinî törenler bahsinde Sayın Demiray arka
daşımız mütalâa serd ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzular, hiç şüp
he yok ki, Anayasamız ve din ve ibadet hürri
yetini tanzim eden özel mevzuatın himayesi al
tındadır. 

Bu gibi özel bâzı hükümlerle tanzim edilmiş 
olan mevzuları bir kelime ile buraya sıkıştırıp 
da sağa sola çekilebilecek bir yola girmektense 
zannederim işi Anayasanın ve dinî âyinlerle 
ilgili mevzuatın ve bâzı ahvalde örf ve âdetin 
hükümlerine terk etmek çok daha salim bir yol 
olur. Türkiye'de Anayasamız din ve ibadet hür
riyetini bâzı kayıt ve şartlar altında temin et
miştir. Dinî törenleri de bâzı kayıtlarla kabul 
etmiştir. Bâzı kayıtlar derken, bu hususta yal
nız büyük dinleri düşünmek mümkün değil, 
valnız İslâm. Dinini düşünmek mümkün değil. 
övle âyinler olabilir ki gayriinsanidir, öyle 
âyinler olabilir ki gayria'hlâ'kidir. Bugünkü 
cemiyet, anlayışımıza göre 'böyle bir âyine mü
saade etmez. Anayasa ile bu men edilmiştir. 
Eski Anayasa da böyle idi, bugünkü Anayasa; 
da böyledir. Bugünkü Anayasamız, tekke ve za
viyelerin şeddine dair kanunun mahfuz kalma
sına dair olan 'hükmü, eğer yanılmıyorsam 153 
ncü maddesinde ifade etmiştir. Bâzı âyinlerin 
mümkün olduğuna dair de hükümler vardır. 

Şimdi burada din ve ibadet hürriyetini tah-
diderken, her halde bütün dinî törenler ser
besttir diye bir ibareyi koyacak olursak yarın 
çeşitli şekillerde tefsire tâbi olmaz mı? Din ve 
ibadet hürriyetine mutlaka, 'bu memlekette hür
met edilir. Esasen, bu memlekette en sıkı top
lantı rejiminin cari olduğu devrelerde dahi, Cu
ma namazına gittiğinden dolayı hiekimseye, ni
ye camiye gittin denmemiştir, denemiyecek'tir. 
Fakat, arz ettiğim gibi bunun özel bir kanunu, 
mevzuatı vardır. Bu özel mevzuat din ve iba
det hürriyetini mükemmelen tanzim ettiği gibi, 
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kanunsuz ve cemiyet anlayışına tamamen ay
kırı olan bâzı törenlerde bir sınırlama düşünül
müştür. Bu şekilde bırakmakta isabet vardır. 

Mevlût bakımından her hangi bir tereddiidol-
maması için arz edeyim. Bu toplantılar hiçbir 
zaman, Anayasanın ve özel kanunlarının men 
ettiği toplantılardan değildir, daima serbest ol
muştur. Esasen umumi, toplantılar arasına gir
mez. Evlerde yapılan mevlûtler, evlerde yapı
lan ziyafetler ve saire âmme hukukunda özel 
toplantılar arasındadır, isimle davet vâki olur, 
muayyen eş'has davet edilir. Bu, bir umumi top
lantı değildir. Bugüne kadar hiçbir Hükümet 
komiserinin bir mevlûtde bulunduğu veya'hut 
48 saat evvel 'beyanname verildiği vâki değildir. 
Umumi yerlerde yapılacak toplantılar, tabiî, 
ayrıdır. Bu itibarla endişelere maba'l yoktur. 
Maddeye yapılacak bir ilâvenin çok ters tefsir
lere yol açmasından endişe ederini. 

' "Muhterem arkadaşlar, aslında Türkiye'de, 
toplantı 'hürriyeti, memlekette hâkim olan de
mokratik zihniyete göre işliyecektir. Eğer bir 
memlekette, icra kuvvetinin başında olanlar, 
bir gün parlâmento ekseriyetini elde ederek de
mokratik rejime karşı kanunları zorlamak gay
retine düşerlerse, en demokratik kanun tatbi
kinde dahi zorlama .imkânları bulunabilir. Sal
dırılı toplantı yasak diyoruz; saldırı nerede 
başlar, nerede biter? tşte demokratik zihniyet 
bu işte anlayışlı olacak ve toplantı hürriyeti or
tadan kalkmıyaeaktır. Zorlamaya girdiğiniz tak
dirde, yalnız 5 nei madde bakımın'dan değil, bi
rinci maddesinden sonuncu maddesine kadar 
her maddenin suiistimal edilmesi mümkün olur, 
boşluklar bulunabilir. Mühim olan insan kud
retinin erişebildiği kadar bu hürriyeti koruyu
cu, iyi bir kanun yapmaktır. Bu kanunun ni
zam ve hürriyeti, demokratik anlayış içinde te
lif edebilmesi, geniş ölçüde yine Millet Mecli
sinin üyanfk murakabesine ve icra kuvvetinin 
demokratik zihniyetten inlhiraf etmemesi husu
sunda, ısrar göstermesine 'bağlı olacaktır. 

Bu noktayı arz ederek 'huzurunuzdan ayrılı
yorum. Adliye Encümeninin raporunu kifayet
li buluyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) 
Bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL HAKKT AKDOĞAN (Yozgat) — 
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Kanun tasarısının bu son şekli kabul edildiği 
takdirde, bir milletvekili, kendi seçim bölgesi
ne veya !her hangi bir bölgeye kısa b'ir müddet 
için uğradığı zaman; münadiler vasitasiyle, fa
lan milletvekili gelmiştir, halkın dertleri, menı-
lelketin ihtiyaçları ve teşriî vazifesi hakkında 
falan sinemada veya yerde bir konuşma yapa
caktır, diye bağırtarak davet edebilir mi"? Ora
da hoparlör kurmak suretiyle bir konuşma ya
pabilir mi? Bu hususun tasrihini rica ederim. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Benim de ri
cam şudur: Hükümet Reisi, Hükümet azaları 
veyalhut milletvekilleri her hangi bir yere teş
rif etnikleri zaman, karşılamalar veya uğurla
malar izne bağlı kalacak .mı, serbest mü? 

İkincisi; bu karşılama veya uğurlamalarda 
bir klonuşm'a yapabilirler mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) 
— Müıhiterem arkadaşlarım, görülüyor ki, işin 
tefettuatına doğru inldi'kçe içtihaidi tef şiirler ye
niden ortaya çıkıyor. Eğer îctüaü'k müsait ol
saydı Akdoğan arkadaşımın sualine mukabil 
Ibir sualle cevap verebilirdim. Bu metin, bilfarz 
'kendilerinin «avundukları şekilde gelseydi, ya
hut içişleri Komisyonunun teklif ettiği gibi 
«Milletvekillerinin yapacakları hasbıhaller şek
linde» gelseydi, buyurdukları şey bunun içine 
girer mi, girmez mi? Milletvekilinin yapacağı 
baslbılhaller tâbiri içine bu tarzda bir toplantı 
girer mi, girmezj mi? Bir sinemada yapılacak 
soları toplantı girer mi, girmez mi? Bu mesele 
yine de münalkaşa mevzuu olabilirdi. Demin de 
arz ettim, bu bir tatbikat meselesidir. 

Hakikaten talhldit hudutları dışına çıkmamak 
suretiyle yapıldığı zaman bu bir hasibıJhaldir. 
Flakat hudut dışına çıkarsa, bu bir kapalı yer 
'toplantısıdır. Hükümet komiseri bulunsun, de
nebilir. 

Ş/iım'di, uğurlama, daha basit olduğu için me
seleyi hemen arz edeyim. Metin diyor k i : örf 
ve âdete göre yapılacak uğurlamalar serbest
tir, bu kanuna tâibi değilidir. 

KADRİ EROGAN (TTrfa) — Hitabedebilir 
rai? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN EEYZtOĞLU (Devamla) 
— Hitabedebilir. H^mışerilerine teşekkür eideibi-
lir, maihallî örf ve âdetlere dâJhil olan şeyleri 
yapabilir. Ama, istasyon meyldanı, o vilâyetin 
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en büyük mülkiye âmirinin kanaat ve kararma 1 
göre, toplantılar y>apılamıyacalk 'bir meydan ise, 
burada, kurulmuş olan bir kürsüye çıkıp, aslın
da tıoplantı yakılmaması, emniyet ve trafik mü
lâhazaları ile, mcnedilmiş, olan istasyon meyda
nımla, uzun bir siyasi nutuk* voya bir parti pro
pagandası nutku iradetmeye de hakkı olmamak ! 
lâzımgeJir. Bütün mesele bir ölçü me-seleşidir. 
İdarenin biraz da san ait olması, idarenin kitabı 
yoktur, denmesi, eski bir vali olan Sayın 'K ru
gan'in da bildikleri gibi, idarenin ilim tarafı 
yanında bir sanat tarafı bulunması, biraz da 
bundandır. Mülkiye âmiri, örf ve âdete göre bir 
yov ayırmışken, toplantı hürriyeti tecavüz edi
lerek istasyon meydanı miting meydanı halin*1 

getirilirse, lütfen, miting yapacaksanız buyuru
nuz falan meydan tahsis edilmiştir, kürsünüzü 
kurunuz, güneş baıtıncaya kadar toplantınızı 
yapınız diyebilmelidir. 

Efendim, eskiden çektiğimi iz sıkıntı şundan
dır: Açık toplantılar ancak seçimlden seçime ya
pılırdı, diğer zamanlar yasaktı. Böyle olunca 
isler istemez milletvekilleri, «karşılama, uğurla
ma» adı altında, «baskına I», adı altında köylü 
ile halkla temas için bu yola başvururdu. Bu
gün istenildiği zaman, ister açık havada, ister 
kapalı yerde, dilediği gibi, toplantı yapma hür-
riıyetline partiler ve şahıslar saıhilbolaeaklarma 
göre, bu gibi zorlamalara esasım ihtiyaç kalmı-
yaeaktır. 

Son birkaç yılın bâzı tatbikatından aldığı
mız endişeler, açık ve kapalı her türlü siyasi 
toplantıların tam olarak yasak edilmiş oLmalsın
dan doğan hallerdenıdi. 

Geçmiş iktidar mensupları, Devlet işleri hak
kında izahat veriyoruz diye, gündü/ gece de
meyip, karşı hım a veya uğurlama diyerek tören 
tören dolaşıp toplantılar tertibetitiler. Muhale
fet mensupları, kay köy, kasaba kasaba stok ak 
sokak dolaşarak vatandaşla temas ediyorum is
mi altında bazan da 'büyük kalabalıklar topla
mak;, büyük kalabalıklar teşkil etmek suretiyle, 
ciddî toplantı hüviyeti vermek suretiyle işi zor
lamaya gitmişlerdir. Açık hara toplantısı yap
mak serbest olursa, bir partinin bir milletveki
linin geleceği daha evvelden bilineceği için, 
alâkalılar tarafından izin alınmak suretiyle ra
hatça toplantılar yapılabilir. Bu suretle bu ne
vi zorlamalara lüzum'kalmaz. 
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Şimdi Sayın Akdoğan'in suallerine döne

yim. Milletvekilinin hakkı vardır. Ama, millet
vekili konuşacaktır diye, toplantı nizamını or
tadan kaldırmak doğru değildir. Pekâlâ bir mil
letvekili de hukulk dışı işler yapaibilir. Bir mil
letvekili - ister iktidardan olsun, ister muhale-
fflitten, olsun - karşı partileri ta'h'kir edebilir. 
Partıilerin mensuplannı tahkir edebilir. Devlet 
kuvvetlerini ta.hkir edebilir, hukuk dışına çıka-
'bilir, halkı isyana tahrik cdoibilir, şu bu olabi
lir. Böyle bir toplantıda bir Hükümet komise
rinin bulunmaısını lüzumlu görmez misinizi.. 
Teslbit yapılabilmesini lüzumlu görmez misinizi. 
Büyük bir kalaibalık toplanacak bir sinemada, 
halk davet edilecek, hoparlör konulacaktır. Bu 
ibir kapalı yo\- toplantısıdır. Bu kapalı yor top
lantısı için, pekâlâ, hattâ oraya gitm'eden ev
vel, mensulbolduğu partiye bildirmek suretiyle 
izin alınarak böyle bir toplantı yapabilir, tan
zim edebilir. Bu her yerde ve her zaman yapı
labilir. Buna mukabil milletvekilinin böyle tertip
lenmiş, münadiler vasıtası ile duyurulmuş yapa
cağı mürettep bir toplantı dışında, normal has-
bılhaller, d êmin verdiğim misallerle belirttiğim 
gibi, meselâ, bir kahveye gitmiş, bir harman 
yerine gitmiş, sokakları ziyaret etmiş, şurada 
burada, köyde, kentte, kasabada halkla normal 
şekilde, uzun bıoylu bir toplantı şekli olmadan 
normal hasbin al temaısı yapıyor. Bunun için 48 
saat evvel beyanname vermek gibi bir zorlama
ya mahal olmaması lâzımgelir. Demin arz etti
ğim gibi, toplantı nerede başlar nerede 
fbiter, haslbıihal nerede başlar, nerede bi
ter- Şimdiye kadar bunların bir tarifi 
yapılmadığı için geniş ölçüde milletve
killerinin 'murakabesi, idarenin ve icranın 
•sahi'bolduğu demokratik zihniyet, kanunun tat
bikinde reJhlberimiz olacaktır. Bunu ihmal et
memek lâzımdır. Bilmiyorum arkadaşımı tat
min edebildim mi?.. Kanaatim budur, inancım 
budur. Ve zannediyorum ki, toplantının beyan
nameye tâbi olduğu hangi memlekete gitmeniz, ki 
bütün demokrat memleketlerin hepsinde; bu böy
ledir, bu çeşit bir toplantı için idareye baiber 
vermeyi herkes ister. Aksi hakle yapılacak iş 
basit; Toplantı Kanununu rafa kaldır, ne saat 
tahdidi var, ne şu var, ne bu var, ne de toplan
tıya müdahale imkânı var, demek lâzıtmgelir. 
Sayın arkadaşlardan birçokları mütalâalarını 
serd etliler ve bu arada Savın Üliker arkada-
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şıım Nihat Erim'in bir sözünü nakletti. Bu tak
dirde 'hakikatom fayda sağlıydım derken, hatır 
ve hayale gcıimiyecek büyük mahzurları davet et
miş oluruz. 

Sakak hâkimiyetine kanun hâkimiyetini ve 
Meclis hâkimiy etini galip kılmak _ist e iniyorsak, 
toplaınıtı hürriyetini hem baş tacı edeceğiz, hem 
tte 'bir ölçü tanzim etmek lâznmıgdldiğini hatırdan 
çıikarmıyaeağız. 

Arkadaşlar, .mevcut kanuna göre çok ileriye 
giden bir kamun yapıyoruz. Her türlü nizâm ve 
tertibi ortadan kaildıraca'k bir tarMa getirmiyelim 
diye İstirhamda bulunuyorum; tekrar Adalet En
cümeninin metninin kabulünü rica 'ediyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU .SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Muhterem a.rkada^la-
rum, bu madde üzerimdeki görüşmeler 'hakikaten 
yorucu ibir hale geldi, dinlemek müşkül1 oluyor. 
Onun için eski 'konuşmalarımız 'kabil olduğu ka
dar tekrarlamadan ihtisas komisyonu olarak bu 
meseleyi çok kısa olarak bir 'defa dalha, izah etmek 
istiyorum. 

ıSayıın Turhan Feyzioğlu Beyefendi bütün be-
lâgatine rağmlen arkadaşlarımızın, bilhassa Ero-
ğan Beyefendinin suallerinin tam karşılığını Ve
remediler. 

Sayın Talât Asal da konuşurlarken dediler 
ki; 6761, sayılı Kanun tatbik edilirken dahi rahat
ça dolaşıldı bu metinde olmıyan bir rahatlık mev
cuttu. Bu katiyen doğru değildir. 6761 sayılı 
Kanun meriyette iken sureti katiyede hiçbir mil
letvekili izin almadan konuşma yapamadığı 'gibi, 
yaptığı konuşmaların da hiçbir vakit 'gruptan son
ra olduğu vâki değildir. Bu kadar ıgeniş müna
kaşa, metnin ne getirdiği hıisusu üzerinden çık-
ımıştı-r. Metin, şu hususları 'getirmektedir; Hü
kümet üyeleri ve Devlet Başkanı bu kanun hük
münden .istisna edilmişlerdir. Yani, Ibu metne gö
re Hükümet Başkanı ve üyeleri her hangi bir vi
lâyete gittikleri zamanda, Sayın (Kadri Eroğam'-
m da sorduğu üzere, halkla Hükümet ve Devlet 
işleri hakkında konuşabilirler. Bu omların nor
mal yetkisidir. Aksini düşünürsek hizmetlerin 
tedvirine imkân kalmaz. 

Böyle bir meselenin sarahatine ihtiyaç var mı? 
Vardır, muhterem arkadaşlarım. Dünkü tatbikat
la, Hükümet üyeleri gel diller, 'konuştular. Konu-
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şu!urdu, konuşulmazdı; müsaade edilirdi, edil
mezdi; grup oldu niye sözlü kesilmedi diye basın
da, efkârı umumiyede bunların çok münakaşaları 
oldu. Bu hal idareyi büyük çapta yıprattı. Onun 
için buna bir sarahat vermek mecburiyetindeyiz. 
Şimdi Turhan Feyzioğlu Beyefendi «konuşma
mak lâzımdır», Hükümet üyeleri iktidar parti-
sindendir. Bu parti İdiline fark olur.» diyor. Ar
kadaşlar, biz metinde bunu da dikkate aldık. Me
tinde dedik ki; «Hükümet ve Devlet işleriyle alâ
kalı konuşmalar» hiejbir vakit Hükümet Başkanı 
meydana çıkıp siyasi parti propagandası yapa
maz. Madde sarihtir. Ama, 48 saat evvel haber 
verme, güneş 'batmadan evvel konuşma gibi mec
buriyetin Hükümet üyesinin konuşmasına konul
ması tabiatı eşyaya aykırıdır. Size çok yakın bir 
misal vereyim; bir Mardin olayları cereyan etti. 
İçişleri ve Millî Müdafaa Bakanları Mardin'e .git
tiler. Mardin'e vardıkları zaman vakit sekizi do
kuzu geçmişti. (İrup çoktan olmuştu. Ortada çok 
mühim hâdiseler vardı. Vatandaş bir kurtarıcı 
olarak Hükümet üyelerini bekliyordu. Nitekim, 
Hükümet üyeleri Mardin'e karanlıkta vardığı 
'halde halk dağılmamıştı, peşlerinden Hükümet 
konağına kadar gittiler ve Hükümet üyelerinin 
mutlaka konuşmalarını ve kendilerine hitabetme-
lcrini istediler. Şimdi, böyle bir halde 48 saat ev
velinden haber verilmesine imkân var mıdır:' 
Kendi dertlerini halletmek istiyen, emniyet, asa
yiş gibi önemli meseleleri kendileriyle konuşmak 
istiyen halkla, Hükümet üyesi konuşmak için 48 
'saat evvelden haber mi verecek? Hayır arkadaş
lar, bu imkânsızdır. Allah göstermesin bir yer 
sarsıntısı olabilir, fevkalâde haller cereyan edebi
lir. Binaenaleyh, Hükümet üyelerinin Devlet ve 
ıHükümet işleriyle ilgili konuşmalarının saraha-
tan bu kanun dışında kaldığının belirtilmesinde, 
dünkü tatbikatı da dikkate alan ihtisas komisyo
nunuz, zaruret görmüştür. Ama, bunların da hiç
bir şekilde, konuşmalarının, parti propagandası 
haline gelmemesi için, Devlet ve Hükümet işleriy
le bağlı olması kaydını'koymuştur. Binaenaleyh 
bugün getirilen yeniliklerden birisi budur. İkin
cisi, milletvekillerinin hasbıhalleri denmiştir. Bu 
Ihususta da zaruret vardı. Çünkü, mulhtelif şekil
de, sayın Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bö-
lükbaşı'nm da belirttiği gibi, bâzı ahlvaldc, hepi
miz tatbikattan biliyoruz ki, birtakım yersiz mü
dâhaleler olmuştur. Onun için Sayın Turhan 
Feyzioğlu'ile beraber, bunun bir toplantı halini 
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almamasını, toplantı halini alması takdirinde bu 
kanunun arzu ettiği nizam ve kamu düzeninin 
bozulması endişesini dikkate alarak komisyonu
nuz bunu «'hasbıhal» olarak kullandı. Fakat, bu
radaki konuşmalardan mülhem olarak biz yeni 
bir teklif getirdik., Bu teklifimizde Cumhuı'baş-
kanı, Barbakan ve Bakanların Devlet ve Hükü
met işleri ile ilgili konuşmaları; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin gösteri ve miting mahi
yetini taşımıyan, halkla yapacakları konuşma
lar,» tarzında bunu tedvin etmeyi düşündük. 

'Miting mahiyetini almıyan diyoruz. Elbette 
ki, yine Sayın Turhan Feyzioğlıı'nım. (bildirdiği 
gibi, birçok mefhumların tamamen açıklanmasına 
imkân yoktur. Birçokları tatbikatla, içtihatla ke
sin veçhe alır. Fakat, öyl^ tahmin ediyorum ki, 
«miting mahiyetini almıyan toplantı» demek sa
rihtir. 

Meselâ, 'bir açık yerde miting meydanı gibi 
kürsüyü kurup da oraya hoperlörii yerleştirme
nin bir miting mahiyeti taşıyacağı tabiîdir. Bir 
sinema binasını kiralayıp, halka orada bir konuş
ma yapmasının 'bir miting mahiyeti olacağı açık
tır. Ama, bir milletvekilinin, vatandaşlarının gös
terdikleri arzulara uygun olarak sesinin yetme
mesi dolayısiyle yanma aldığı bir seyyar hopar
lörle şöyle bir kahveye girerek yaptığı bir konuş
manın miting mahiyeti taşımadığı da aşikârdır. 
Binaenaleyh biz, metne bu tarzda bir vuzuh ver
menin umumi temayüle uygun olduğunu düşüne
rek böyle bir takrir takdim ediyoruz. Tekrar edi
yorum; buradaki konuşmalar, münakaşalar zaten 
ıbıı mevzudan çıkmıştır. Hükümet üyeleri için, 
sarih ibir kanun metnindi1 tasrihe ihtiyaç var mı
dır?.. Bize göre,.demin anlattığım sebeplerle ihti
yaç vardır. Çünkü aksi takdirde, Hükümet üye
leri gelir konuşur; bu defa, basında, efkârı umu
ru iyede niye konuştu; konuşurdu, konuşmazdı 
diye idare yıpranmaktadır. Bunu önlemek gaye
siyle Hükümet üyelerini de. Devlet ve Hükümet 
işleri ile bağlıyarak parti propagandası yapma
larına mâni olmak suretiyle durumu vuzuha ka
vuşturmayı zaruri gördük. 

.Milletvekillerinin miting mahiyeti almıyan 
konuşmalarının ela sarahat la belirtilmesinde fay
da mülâhaza etmekteyiz. 

Yoksa, Adalet Komisyonunun şimdi getirdi
ği metin gibi çok muğlâk bir madde ile tatbi
kata çıkarsak, muhterem arkadaşlarım, hiçbir 
şeyi halletmemiş oluruz. Bir nahiye müdürüne, 
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bir polis komiserine, Anayasa ile belirtilmiş ve 
açıklanmış hakların ne olduğunu bu kanunun 
hükmünün ne ifade ettiğini anlatmak çok zor
dur; tatbikatta büyük karışıklıklar olur. Onun 
için, bizim biraz sonra vereceğimiz takririn bu 
meseleyi halledeceği kanaatindeyiz. Hürmetle
rimle. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Sözcüden 
bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Sorunuz. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Zatıâliniz 

burada Mardin olaylarından bir misal verdiniz. 
Mardin'e bakanlar gittiği zaman orada hâdise
ler dolayısiyle gruptan sonra bakanların konuş
ma yaptıkları doğrudur. Muhakkak ki, oranın 
mümessili olan milletvekilleri aynı şekilde git
se! erdi o zaman, halk da istimdadederek, etraf
larına toplandığı vakit bu milletvekilleri grup
tan sonra olmasına rağmen konuşmıyaeaklar 
mıydı?.. Lütfen bunu cevaplandırın. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEM (Edirne) — .Efendim, milletvekil
lerinin durumu aynı olamaz. Milletvekillerinin 
konuşması nihayet oradaki, hâdise ile alâkalı 
olarak bir hasbıhal tarzındadır. Çünkü, millet
vekillerinin hiçbir vakit zabıtaya emir verme 
ve birtakım tedbirler aldırtma imkânları yok
tur. Bunun için milletvekilleri orada konuşur 
ve bu bir hasbıhaldir. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Guruptan 
sonra, guruptan sonra? 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Evet gurup
tan sonra, çünkü, kendilerinin bir icra yetkileri 
olmadığı için bu bir dertleşme, bir hasbıhaldir, 
bizim anlayışımıza göre guruptan sonra konu
şabilir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben de bir 

sual soracağım. 
BAŞKAN — Sayın Ertem, Reşit Beyin so

rusuna da cevap veriniz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

sözcü buyurdular ki, miting mahiyetini alırsa 
ve yanlarında ufacık bir şey taşımak değil de 
büyük bir hoparlör taşıyarak miting mahalline 
konursa ve milletvekili de olsa, Bakan da olsa.... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEM (Edirne) — Bakan demedim, Bey
efendi. 
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REŞlT ÜLKER (Devamla) — Bizim bildi- I 

ğimize göre miting toplantı olarak tercüme I 
edilir. Fakat komisyon olarak büyük seviyede 
yapılacak bir toplantının miting olup olmadığı
nı ayırdedecek kesin bir ölçü vat- mıdır? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEM (Edirne) — Kesin olarak bir mi
ting yapılacağı zaman günlerce evvelinden da- I 
vul ve zurnalarla, birçok vasıtalarla bunun rek
lâmı yapılır. Halkı toplamaya çalışılır. Bu bir 
mitingdir. Ama bir milletvekilinin gelip bir ye-
re oturup konuşması bir miting değildir. Biraz 
evvel belirttim ki, her şeyin tamamen kanun 
metninde ifadesine imkân yoktur. Evvelden bir I 

•miting mahiyetinde hazırhman bir toplantı ile 
teşriî vazife münasebetiyle yapılan bir konuş
ma arasındaki fark tatbikatta açıktır. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Feyzi-
oğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DI MOTS [ T lJRHAN F EYZÎOĞLII (Kayse ri) — 
Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu birkaç da- I 
kika için yeniden işgal ettiğim için özür dile- I 
rim. I 

Sayın il hami Beyefendinin beyanları zanne- j 
diyorum ki, biraz evvel arz ettiğim görüşü te
yide medar oldu. Mardin olaylarım misal ver
diler. Mardin olayları özellik taşıyan bir olay
dır. OK ece yarısı bakan oraya gitmiş; halk sokak
ta, bakan konuşacak mı, konuşmıyacak mı? İşte 
onun için geniş ölçüdedir. Bu mevzu bir içtihat 
meselesidir, bir tatbikat meselesidir, bir anlayış 
meselesidir. Millî Savunma Bakanının Anayasa
dan doğma bir hakkı vardır. Onun için bakan 
elbette konuşma yapacaktır. Ahmet Bilgin Bey
efendi söyledi. Bir milletvekili gitmiş olsaydı 
ne olacaktı? Mardin olayları gibi bir hâdisede 
veya, İlhamı Beyin söylediği gibi, istisnai ola
rak meselâ İğdır zelzelesi gibi bir zelzelede, 
Kars Milletvekili arkadaşınız kalkmış İğdır'a 
gitmiştir. Gece yarısı vatandaşlar' etrafına top
lanmış, konuşamıyaeak mı? Böyle bir şey hatır
dan geçirilir mi arkadaşlar? Bir milletvekili ile 
vekilin farkı mı var? Bakan bir zelzele bölge
sine1. gider konuşur, milletvekili gider hasbıhal 
eder. Konuşma ile hasbıhalin farkı nedir? Bu
nu ayırmak mümkün değildir. İğdır, Mardin 
meseleleri istisnai meselelerdir. 

Şimdi benim endişe ettiğim nokta şudur : 1 
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Bir bakan gider, Devlet işleri hakkında izahat 
verme kisvesi altında parti propagandası yapar. 
Bu, memlekette Yüksek Seçim Kurulu kararla-
riyle sabittir, yani yapabilirler-. Zaten oturup da, 
bir ba'ka-n ufak - tefek ıparti kavgala,riylc uğ
raşacak ıdeğilddr. Bakan olduğuna göre (ik
tidardadır. Partinin, icraatını, Hükümetin 
icraatı kılığı altında söyler. Toplantı ve Gös
teri Kanunu ortada iken ve seçim zamanıı 
muayyen tahditller var'ken, gider Hükümet 
binası balkonundan konuşur; halbuki, muha
lefet milletvekilli bu meydanda, Ikonuşamaz. 
Milletvekili gider Cebeci çayırında konuşur, 
Bakarı Cumhuriyet Meydanında, 'konuşur. Böy
le bir tefrik yaratmıyahm, arkadaşlar. 

Bu suretle, Anayasamın kendisine tahmil 
ettiği vazifeler ve onun verdiği haklar çer
çevesi içinde, demokratik bir anlayışla tef
sir edilsin, demek istiyoruz. Bu bakımdan 
başarılı olmuştur. Aksi takdirde sarahat ve
relim derken, suiistimal 'kapısını açarız. Bu 
şekilde olursa, bakanlar da her hangi birinin 
Hükümet icraatını izah 'kisvesi altımda iktidar 
partisinin propoga uda suni yapmasına imkân 
•açarız. Bu gibi bir yola, giltmiyelim, Adalet 
Komisyonunun görüşüne illtrihak etm/enizi istir
ham ediyorum. 

Miting mahiyetinde olmıyan deniyor. Mi
ting İngilizce bir kelimedir ve bizim toplan
tı kelimesine tıpatıp tercümesidir. Toplantı 
Kanunu diyoruz, bir de înıgilizcesini koyuyo
ruz, vuzuh, getirsin diye. Toplantı yerine «mi
tli ng» demek, toplantı mahiyetinde olan de
mektir. Toplantı halinde «hasbıhal» demek
le bir toplantı hüviyeti a bıçakla 48 saat ev
veli beyanname verilir. 

Bu itibarla, vazife hudutları (içinde bu 
işler milletvekillilerine, bakanlara, her birine 
Anayasanın verdiği vazifelerdir. İğdır zelze
lesi, Mardin olayları özellik arz eder. Bura
da,, böyle bir olayın, mebusun da, bakanın 
da, durumu, vazifesi bir özellik arz 'edecdktir. 
Şimdi vazife yapmakta serbesttirler, ama. top
lantı. mahiyetini alıyorsa, lütfedip toplantı 
nizamını tesb'it etsinler. Baıkan 'elbette (konu
şacak, el bette halkı 'aydınlatacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergeleri 
gelmiştir. Bir mebus arkadaş konuştuktan .son
ra oylarınıza sunacağım. 

(Sual soracağız sesleri...) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edime) — Efendim, bu duru
ma göre Hükümet üyeleri hiçbir şekilde Hü
kümet binası balkonundan, belediye binası bal
konundan halka hitebedemiyecekler mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLÜ (Devamla) 
— Hayır efendini, yanlış arilJadmız; böyle bir 
şey söylemedim. Hükümet hin ası 'balkonundan 
hitabetti!. Anayasanın kendisine verdiği vazi
feyi yapıyor. Ama burada kendi partisinin 
propagandasını yapmasın. Yani o sırada (ko
nuşulması zaruri olan hususları ifade 'etsin, 
resmî binayı siyasi toplantı için kullanarak 
kanunun çerçevesi dışına taşmasın. Tabiî ola
rak bunun sınırını biraz da icra ve tatbikat 
çizecektir. 

Arkadaşlarımızı yanıltan bir nokta var. 
6761 sayılı {Kanunun hükümleri o şekilde idi, 
elbette 'ka, o şekilde tatbik edilecekti. Çün
kü, «Açıkhava toplantıları memnudur» di
yordu. 6761 sayılı Kanun şöyle diyordu «bir 
seçim yapıldıktan sonra memlekette siyasi mü
cadele sona erer. Siyasi mücadele ancak 'se
çim. zamanlarına münhasırdır.» O halde siya
si konuşma yapılamaz, deniyordu. Şimdi bu 
böyle değil. Şimdi hıem iktidar ve hem. dte 
muhalefet, için eşjit haklar tanıyor. Eskiden 
iktidarın bakanları Devletin iışleri hakkında ko
nuşuyor diye serbestçe konuşabiliyordu. 

Demin arz ettiğim gibi; toplantı değil
dir, izahat veriyoruz diye zorlamıştır. Muhalefet 
mebusu hasbıhal yapıyoruz diye zorlamıştır. Bu 
zorlamaya, bu kanunla ihtiyaç kalmamıştır. İster 
muhalefet olsun, ister iktidar olsun toplantı yap
ma hakkına sahiptir. Yeter ki, bu kanundaki 
formalitelere uysun. Bu kanunun formaliteleri 
de güç değildir. Böyle olunca zorlamaya mahal 
kalmıyacaktır. Rndişeye lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Halil Bey, buyurun. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bir sualim 

var, Sayın Turhan Beyefendi. Şimdi malûmu 
devletleri memleketimizde her taraf bir değil
dir. Kırşehir milletvekilleri olarak bir seyahat 
yaptığımızı düşününüz. Günlerden Pazar ve 
saat da 19 dan sonra Kırşehir'e vardık. Üç -
beş bin kişi toplanarak, «Efendim, Ankara'dan 
geldiniz, illâ ki Devlet meseleleri hakkında bir
kaç. kelime söyleyiniz.» derlerse ve bizler de söy
lersek ne olacak? 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla; 
Efendim, arz edeyim, örf ve âdetlere göre yapı
lacak bir uğurlama ve karşılama hükümlerine 
girersiniz. 6761 sayılı Kanunun emrini yapar
sınız. Hükümet binası balkonundan değil, ama 
parti binasının balkonuna çıkarak hemşeriler -
nize vaziyeti izah eder ve «Palan sinemada top
lantı var buyurun.» dersiniz. Ama gece - gün
düz bir siyasi nutuk iradetmek caiz midir? Ge
ce - gündüz toplantı yapmak yolunu açacak olur
sak. gündüzler nerede kalaidak? Kanunun ver
diği müsaadeyi iktidar ve muhalefet olarak âza
mi derecede kullanmaya çalışacağız. Tam bir 
hürriyet rejimi getiren şu kanun zorlamalara ih
tiyaç bırakmıyacaktır. Bir milletvekili her han
gi bir yere gitti, kendisini 5 bin kişi karşıladı 
ve vatandaş kendisini konuşmaya zorladı; o da 
çıktı beş on kelime söyledi diye milletvekilinden 
hesap sorulmıyacaktır. Çünkü, bu yasak değil
dir. Burada bir zorlama yoktur. Eskiden bu 
gilbi hareketler- suç sayılırdı. Eskiden ağzınızı 
açtınız mı, siyasi toplantı yaptın, siyasi top
lantı yasaktır diye soruşturma açılıyordu. 

HALİL -ÖZMKN (Kırşehir) — Gündüz aynı 
şey oluyor. 

BAŞKAN — ibrahim Bey, sual soracak, bu 
vurun. 

İBRAHİM BULANALP (Uşak) — Efen
dim; İçişleri Komisyonu sözcüsü konuşurken, 
mitingle toplantı arasındaki farkı belirtmek 
maksadiyle, «Miting tabiat iyi e günlerce evvel 
davul ve zurnalarla ilân edilir.» diye buyurdu
lar. Kanaatimce günlerce evvel davul, zurna iie 
ilân etmek için yine toplantı yapılacaksa bu işin 
esası ve gayesi bozulur. Sualimi bu hususun tas
rih edilmesi için soruyorum. Ayrıca davul, zur
na ile ilân etmek doğru mudur? Hükümetten 
hu hususu rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİO&LU (Devamla) 
— 48 saat evvel beyanname vermek suretiyle 
bir açıkhava toplantısı yapılacaksa, bu açıkhava ^ 
toplantısını yapacakların, bunu vatandaşlara 
duyurması pek tabiîdir. Bu duyurmanın normal 
ölçülerle olması ve kanunsuz faaliyetler haline 
gelmemesi şarttır. Mevzuat şartları içinde va
tandaşlara duyurulacaktır. Bu gayet talbiîdir. 
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BAŞKAN — Buyurun Eroğan. 
KADRÎ EROĞAN (Urfa) — Bakanlar ya

hut Hükümet Başkanlarının güneş battıktan 
sonra (bir vilâyeti teşrifleri halinde balkondan 
yapacakları konuşmalarını, sınırı aşırmadan 
yapması ve kanunun esprisi dâhilinde kalması 
iktiza ederken, tatbikat buna mâni olabilir. Bu 
hüküm kabili tatbik midir? O anda bir Vekil 
veya bir Hükümet Başkanı gelmiş ve hitabet-
mektedir. Bunu fiilî müdahale ile durdurmak 
düşünülebilir mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOÖLU (Devamla) — 
Efendim, muhterem arkadaşımın sualleri şu ba
kımdan varittir. Bir 'vali veya. bir kaymakam 
Başbakanın sözlerini keserek «siz burada siya
si bir toplantı yapıyorsunuz. Sizi susturuyo
rum» demesi veya zabıtanın Başbakanı veya Ba
kanı balkondan uzaklaştırması usulî olamaz. 
Bununla, beraber, Bakanın da, Başbakanın da 
üstünde Yüce Meclis vardır. «Siz, Toplantı ve 
Gösteri Hürriyeti Kanununu ihlâl ederek çıkmış
sınız, burada parti propagandası yapmışsınız, 
siyasi parti konuşmaları için kullanılması mem
nu olan resmî bir binayı kullanmışsınız» diye 
burada sual sorulabilir ve murakabe edilebilir. 

Bunun dışında, vali ve kaymakam vasıtasiy-
Je bir zorlama ile susturma yoluna gidilemez. 
Biraz evvel arz ettiğim gibi, demokratik, zihni
yetle bu kanunun çerçevesi içinde icra kuvveti 
idareye hâkim olmazsa, esasen ne kadar uğraş-
sak her mahzur ve suiistimali önliyemeyiz. 

BAŞKAN — Şahısları adına Burhan Arat 
söz istemişlerdi. Bir Milletvekiline daha söz ver
dikten sonra kifayeti oyunuza 'koyacağım. 

Buyurun sayın Arat. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım, benim söyliyeceklerimin hemeu 
hepsini Sayın Turhan Feyzioğlu arkadaşımız 
arz ettiler. Hattâ bir kısmını Reşit Ülker ve 
Talât Asal arkadaşımız buyurdular. 

Bu maddeyi tedvin ederken aslında Cumhur
başkanı, Başbakan, Bakanların ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin isimlerini dalhi 
buraya almaya lüzum olmadığı kanaatinde idik. 
Ama 'münhasıran tatbikatta şu 5 nci madde, Ibıı 
kanunun t atbika tındaki istisnaları birer ibiırer 
saymak suretiyle tesbit etmiş ama, bunların 
içine Milletvekilleri, Senatörler, Bakanlar, Baş-

L 17.10.1962 0 : 2 
bakan ve Cumhurbaşkanı girmemiştir diye her 
ıhangi bir idare âmiri yanlış 'bir tefsir yüzünden 
bu arkadaşa müşkülât çıkararak tatbikatta ka
rışıklık olur endişesiyle bu fıkrayı buraya soka
lım dedik. Nasıl yapılmış, hakikaten güçtür. 
Hulus ile arz ediyorum, güçtür. Şu sebeple güç
tür. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin haklarını, 
imtiyazlarını, salâhiyetlerini, vazifelerini ve 
sorumluluklarını - aşağı yukarı - Anayasa, ted
vin etmiştir. Bunların vazifelerine, mesuliyet
lerine, imtiyazlarına ait her hangi bir hususu 
alelade 'bir kanun içine alıp tekrar tasnife tâ-
'bi tutmak doğru olnııya'bilirdi. Düğün töreni 

^ ile, Başbakanın, Reisicumhurun, Bakanların bir 
yeve gidip gelmesi arasında bir münasebet kur
mak zordu. Hulus ile arz ediyorum, yanlış 
tefsir yüzünden tatbikatta birtakım karışıklık
lar doğurur diye, bir de çok itiraz edilmiş (ol
duğu için Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan
lar için «konuşma»; milletvekilleri, senatörler 
için «hasbıhal» dedik ama bunların sınırı nere
de başlar, nerede biter, şeklindeki itiraz edil
mişti. Bu itirazları nazarı itibara alarak, işi 
yine Anayasaya bağlamak mecburiyetinde kal-

j dik ve şimdi teklif edildiği gibi tekrar ediyo
rum, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar
la, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
Anayasayla tanınan hakları saklıdır, dedik ve 
bundan daha 'geniş bir formüle imkânı bula
madık. 

Ahmet Bilgin arkadaşınım söylediği gibi, 
nasıl bir Bakan konuşursa, milletvekili de öyle 
konuşur, seylâp mıntıkasına, deprem mmtıka-

j sına gittiği zaman öylece konuşur. Ama, tahdi-
I de kalkarsak her tahdit yeni bir yorum getire

cek ve 'her yeni yorum da türlü türlü tatbika
ta yol açacaktır. Bunun çaresi: Bu şekildeki 
umumi 'bir ifade ile meseleyi yine Anayasaya ir
ca etmekten ibarettir. Benim maruzatım bu
dur. Fakat, şu sıamimî hava içerisinde Yüce 
Meclisin bir noktaya dikkatini celbetmeme mü
saadelerinizi rica ediyorum. 'Günlerden 'beri bu 
kanun müzakeresi uzayıp gidiyor. Elimizde bu
gün böyle bir hâdise karşısında tatbik edebi
leceğimiz bir kanun yok. Bu kanuna Devleti
mizin, Hükümetimizin, milletimizin ihtiyacı var
dır. Ne kadar hüküm sevk edilirse edilsin, ne 
kadar ince noktalar araştırılıp, 'kanun maddeleri 
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içerisinden çareler aramak, bulmak için uğraşı-
lırsa uğraşılsın ve 'bulunursa bulunsun; bulu
nan her formül karşısında mutlaka bir aralık 
bulup çıkacak 'başka 'bir formülle onu 'bertaraf 
etmek mümkün olabilecektir. Bu sebepledir ki, 
İngiltere Anayasasını bile mektuım hale 'getir
memiştir. Binaenaleyh, ısrar etmiye'lim. Esas 
olan 'hüsnüniyettir. İyi niyet olduktan sonra 
kötü 'bir kanun 'bile iyi tatbik edilebilir. Hattâ 
adalet asla rencide edilmez, eşitlik rencide edil
mez. Ama lütfetsinler, müsaade etsinler arka
daşlar, 8 bin kişi saat 19 dan sonra istasyona 
gelmiş, «"yarın filân salonda toplanacağız.» ya
hut bugün toplantı olacak diyorlarsa, 'bunu da
vul ve zurna ile ilân edeceklerine, izin almaya 
ihtiyaç yok, haber vermeye ihtiyaç var, davul
cu çıkaracaklarına bir yazılı beyanname yolla-
smlar o zaman mesele hallolur. Çünkü eski tah
ditler yok. Endişeleri anlamıyor değilim. An
cak çok sıkı bir tatbikattan geldik. Bunun re
aksiyonu ile şöyle olunsa nasıl olur, böyle olur
sa nasıl olur diye endişe ediyoruz. Bu kanun 
maddesini Adalet Encümeni olarak değil, "biraz 
evvelki arkadaşlarımın söylediği gibi, geniş ar
kadaş toplulukları içinde müzakere etmek su
retiyle formüle etmeye çalıştık ve en iyibir 'for
mül meydana çıkardır, beğenilirse bunu destek
lemenizi rica ediyorum. Kanunu lüzumuna bi
naen bir an evvel çıkaralım. 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci madde hakkındaki 'konuşmalarla me

sele aydınlanmıştır. Müzakerelerin yeterliğini 
arz ve teklif ederim. 

îzmj.r 
Mustafa Uyar 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin/ yeterliğine ve oya konmasıma ka

rar verilmesini saygı ile arz ederim. 

Niğde 
Asıım Eren 

BAŞKAN — Müzakerenin .yeterliğine dair 
olan önergeleri dinlediniz. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Kifayetin aleyhinde konuşacağım, 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Muhterem arkadaşlarım, 5 nci maddenin müzake
resinden 'bu yana, kanunun istihdaf ettiği 'manâ
lar hakkımda hepimiz birçok noktalarda 'aydınlan
mış bulunuyoruz. Demek oluyor ki, müzakere
ler aiıe kadar çok olursa, kamımın tatbikatında 
nelerin mümkün nelerin gayrimümkün olduğu 
hakkında daha geniş bilgilere sahip olacağız. Ay
nı zamanda bu zabıtlar, ilerde doğacak ihtilâflar-
da 'bize yardımcı Olacaktır. Bu itiıbarla Adalet 
Komisyonu ile İçişleri Komisyonunun hazırladığı 
aynı maddeye ait metinler arasındaki farklarını 
.sebebini iyice öğrenmeden 'kifayeti kabul etmek 
doğru olmaz. 

İkinci alarak, bâzı arkadaşlarımız, Sayın Dev
let Bakanına sorular sordular. Aldıkları cevap
ların kendilerini tatmin edip etmediğini buradan 
İfade etmeye imkân verilmelidir. Sükûtla geçiş
tirilmesi halinde, belki, ikna edilmedikleri halde, 
'burada konuşamadıkları için, verilen izahatı ka
bul etmiş sayılacaklardır. Bizim için de durum 
aynıdır. 

Bu sebeplerle kifayetin reddini talep ederim.. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini; oyunuza su
nuyorum. Kabul' edenler... Etmiyemler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde hakkında değiştirge önergeleri vardır. 
Onları okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
.1. Geçen celse, Yüksek Meclisin beliren te

mayülüne uyarak yenliden yazmak üzere 5 nci 
madde komisyona iade edilmişti. 

2. Yeniden yazılanı madde açık değildir. Tat
bikatta ihtilâflar yarat a bilir. Maddenin daha açık 
yazılması için komisyona iadesini rica ederim. 

Kırşehir 
Halil özmen 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

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

'geyi oylarınıza sunuyorum.. Kabul edenler... Et
miyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•Sayın Adalet Komisyonu tarafımdan yeniden 

tedvin edilen 5 nci maddenin son fıkrasının 6 
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nci maddeye «sakili hükümler» arasına aktarıl
masını (makimi) bir hal tarzı olarak arz ve tek
lif ederini. 

İsparta 
Ali ihsan B'alım 

BAŞKAN :— Komisyon iştirak ediyor unu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÛDA t 

ORAL (Denizli) —İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — komisyon' iştirak etmiyor, 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul cdeniler... . 
Htmiyenıler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan 5 w i maddenin aşağıdaki 

şekilde tadi'len ka'bulünü arz ve teklif ederim. 
İçişleri '•Komisyonu 

Başkanı Söze i i 
Ostnaıı Sabri Ad al fi hatmi Ertem 

Kâtip 
Zühtii Pehlivanlı 

Madde 5. — Siyasi partiler, şirketler, sendi
kalar ve sair tüzel kişiliğe haiz teşekküllerin ka
nunlarına ve kendi tüzüklerime göre yapacaklıan 
kapalı yer toplantıları ile; örf ve âdete göre ya
pılacak karşılama ve ıığurlamalar; Cumhurbaş
kanı, Başbakan ve Balkanların Devlet ve Hükü
met isteriyle ilgili konuşmaları ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin miting mahiyetini 
taşımıyan, halkla yapacakları konu sunalar; düğün, 
balo, eğlence ve cemale töreni gibi toplantılar; 
pazar panayır yerlerinde ticari ve ekonomik mak
satlarla yapılan toplan tular; resmî teşekküller ta
rafındaki. yapılan toplantılar ile millî bayram 
senli iki eri ilmî konferanslar ve spor faaliyetleri 
için yapılan toplantılar bu kaniim hükümlerine 
tabi değildir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu.' 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAt 

ORAL (Denizli) — Hayır, iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, iştirak etmiyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kahini edenler... Ka
bul etmi yenil er... Kabul edilmemiştir. (Sağ taraf
tan, yeniden sayımız sesleri.) 

Olur, sayalım. Biz buradan sizlerden daıha iyi 
görüyoruz ama bir kere daha sayalım. 

Önergeyi tekrar oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul e tın i yeni er... 36 ya karşı 62 reyle 
kalbul edilmemiştir. 

17,10.1962 0 : 2 
Arkadaşlar, Riyasetin dikkatine biraz itimat 

edilmelidir. Biz gayet iyi görürüz, reylerin sayı
mında biraz fark olursa anlarız. (Orta sıralardan 
alkışlar) 

Başkanlığa: 
5 mci m ad d endin İçişleri Komisyonu metninde

ki (Miilletvekillerinin halkla yapacakları) fıkra
sından sonra gelen (hasbıhaller) kedimjesinin yeri
me (konuşniıalar) kelimesinin konıtlmasıın arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Tahsin. Demiray 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu'? 
ADALET KOMİSYONU SÖCÜSÜ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Katilimıyoruz. 
TAHSİN DEMİRAY (tstan'bul) Takriri 

geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN - - Oylama, sırasında. söz istenim ez 

efendim. 
TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Uf endim, 

söz istemiyor um. Bu takririn manâsı kalmamıştır, 
takriıri geri alıyorum. 

BAŞKAN — özür dilerim Tahsin Bey. Söz 
istedin i z za nnett im. (Alkışl ar) 

Efendim, arkadaşımız takrirlerini geri alim ıs
lardır. 

Başkanlığa 
5 nci maddeye bir kelime ilâve edilmesi hak

kında : 
Bu maddenin (cenaze) kelimesinden sonra 

(ve dinî törenler) in ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

istanbul 
Tahsin Dem i ray 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAf 

ORAL (Denizli) — îştiraak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De

ğiştirgeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Htmiycnler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okutmuştum, değiştirge önergeleri 
kabul edilmedi. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, sizlerden istirhamını 
bu kanunu bugün bitirelim. Bu haftanın sonunda 
belki tatile girme ihtimali var. Bu kanun bit
meden de tatile girilemez. Oünkü, Senatodan da 
geçecektir. 
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Maddeye gedmeden evvel. Yüksek Hâkimler 

Kurulu seçim neticelerini okutuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa. 
4") sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 

gereğince kurula asıl üyelik için dokuzuncu tur
da yapılan secime (278) üye katılmış ve netice
de aşağıda isimleri yazdı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Mardin Muş 
Seyfi Güneştan Sami öztürk 

Üye 
Kars 

Masan Erdoğan 

152 
114 

Ali Şefik Türkdoğan 
Hikmet Lûtfi Sancar 
Kaya Alper 
Fevzi Peşkjrcioğlu 2 
Küstü Bay kal 2 

* A. ihsan Tüzüner 2 
Ahmet. Oğuz I 
Bahattin Karaküçük I 
Boş pusla 2 

BAŞKAN - - Nisap hâsıl olmadığı için seçim, 
gelecek Birleşimde tekrarlanacaktır. 

Maddelerin müzakeresine devam ediyoruz. 
Toplantının geri bırakılması 

MADDE 10. •— Toplantı, toplantının yapı
lacağı saatten evvel tertip heyetinin çoğunluğu 
tarafından, beyannamenin verildiği makama ya
zı ile bildirmek şartiyle. bir defaya mahsus ol
mak ve 48 saati geçmemek üzere geri bırakıla
bilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ? Vok. Madde hakkında bir değiştirge öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak

kındaki kanun tasarısının 10 ncu maddesinde; 
tanınan geri bırakma hakkının maksadı daha iyi 
temin bakımından zamanla bağlı tutulmasının 
ünlenmesini teminen aşağıdaki şekilde yapılan 
değişiklikle kabulünü arz ve teklif ederim. 

Konya 
irfan Baran 

Toplantının geri bırakılması 
MA DDK 10. — Toplantı, toplantının yapıla

cağı saatten evvel tertip heyetinin çoğunluğu 
tarafından, beyannamenin verildiği makama ge
ri bırakıldığı gün ve saat yazıyla bildirilmek şar
tiyle bir defaya mahsus olmak üzere geri bırakı
labilir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZGÜSÜ HÜDAİ 

OK AL (Denizli) —'Etmiyoruz. 
BAŞKA Nr — Komisyon iştirak etmiyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : o 

Yürüyüşler 
Yürüyüşün usûl ve şartları 

MADDE 11. — Genel yollar üzerinde yapı
larak yürüyüşler 7 nci ve 10 nen maddeler hü
kümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyannameler
de ayrıca, yürüyüşe geçmek için seçilecek top
lanma yeri ile takibolunacak yol ve dağılma ye
ri gösterilmek şarttır. 

Mahallin en büyük mülkiye âmiri lüzum 
gördüğü takdirde, yürüyüşlerin yapılacağı yol
lar ile istikameti tesbit ve keyfiyeti yazılı ola
rak ilgililere tebliğ eder. 

Tertip heyeti, idare heyeti ve Hükümet ko
miseri hakkındaki 8 nci ve 9 nen maddeler hü
kümleri yürüyüşlere de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı '!. 
mı? Memduh Erdemir, Nizamettin Krkmen. Baş
ka?...' Yok. 

Memduh Erdemir?... Yok. N'izamettin Erk
in en, buyurun. 

NÎZAM ETTİN ER KM EN (Giresun) —Muh
terem arkadaşlarım ; kanunun dördüncü mad
desinin müzakeresi sırasında metinde ıuevcudol-
ııııyan «genel yollar» tabiri, bir tadil teklifi ile 
metne ilâve edilmişti. Bu bölüme kadar olan ve 
münhasıran toplantıları düzenliyen hükümler 
arasında mülkiye âmirlerine takdir hakkı tanın
madığı halde, onbirinci maddenin ikinci fıkra
sında, şöyle bir hüküm vardır. «Mahallin en bü
yük mülkiye âmiri lüzum gördüğü takdirde, yü
rüyüşlerin yapılacağı yollar ile istikameti tesbit 
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ve keyfiyeti yazılı olarak ilgililere tebliğ eder» I 
demektedir. 

Tatbikatda nasıl ki, toplantı mahalleri, nıül- | 
kiye âmirleri tarafından peşinen tesbit ve ilân 
edilir, ve toplantılar münhasıran buralarda ya
pılırsa, 4 neü maddedeki tadille, yürüyüşlerin 
yapılacağı yerlerin peşinen tesbit edilmesi ve 
yürüyüşün buralarda, yapılması esası kabul edil
mişti. 

Toplantılar için mülkiye âmirleri münhasıran 
şurada değil de burada toplantı yaparsınız de
mek suretiyle bir hak tanımadığına göre, bura
da yürüyüşler için de böyle bir hak tanınmama
sı icalbe'der. O itilbai'la, taikdıir hakkının aglelbi 
ihtimal, bâzı suiistimallere müncer olabilecek bu 
ikinci fıkranın kaldırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Güceoğlu. 
ALÎ GÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem , 

arkadaşlar; dördüncü maddeyi uzun boylu mü
zakere ettiğimiz vakit, burada yürüyüş yolla
rının daha evvelce en büyük mülkî âmiri tara
fından tesbit edileceğini ve muayyen vasıtalarla 
ilân edileceğini hükmüne bağlamıştık. Şimdi, 11 
nci maddede; «Genel yollar üzerinde yapılacak 
yürüyüşler 7 nci ve 10 nen maddeler hükümle
rine tâbidir. Yürüyüşe ait beyannamelerde ay
rıca, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma 
yeri ile takibolunacak yol ve dağılma yeri gös
terilmek şarttır.» denilmektedir. Bu duruma 
göre bu maddenin birinci fıkrasına «dördüncü» 
kelimesinin de ilâvesi zaruri olur, kanaatinde
yim. Günkü, dördüncü maddede yollar tesbit 
edildiğine göre, toplantı için verilecek olan be
yannamedeki esaslar, seçilecek bu yollara, aid-
olacaktır. Binaenaleyh, iki defa beyanname ver
mek mecburiyetinin tahmil edilmemesi için, bu 
fıkraya bir ilâve yapılarak «dördüncü, yedinci 
ve onuncu maddeler hükümlerine tâbidir» şek
linde bir tadil cihetine gidilmesinde zaruret ol
duğu kanaatindeyim. Bu hususta bir de önerge 
verdim. Bu önergeme göre, «genel yollar üzerin
de yapılacak yürüyüşler; 4 neü, 7 nci ve 10 
ncu maddelerin hükümlerine tâbidir» şeklinde 
kabulünde isabet olacaktır, kanaatindeyim. I 

İkinci bir tadil teklifim daha vardır, mad
dede mahallin en büyük mülkiye âmiri lüzum 
gördüğü takdirde, yürüyüşlerin yapılacağı yol
lar ile istikameti tesbit ve keyfiyeti yazılı ola
rak ilgililere tebliğ eder» denilmektedir. I 
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Yollar daha evvel dördüncü'maddede tesbit 

edilmiştir. Bir kere dördüncü maddeye tadil 
koyduktan sonra, seçilecek yolun mahzurunun 
neler olduğunun bir gerekçeye bağlanmasında 
ve bu suretle yazılı olarak verilmesinde isabet 
olacaktır, kanaatindeyim. Günkü, bir siyasi 
parti miting tertibetmek üzere, bir beyanname 
verdiği takdirde, mülkiye âmiri, ben buradan 
lüzum gördüm, siz bu yoldan değil, öteki yol
dan yürüyeceksiniz, buna lüzum gördüm şek
linde bir yazı ile, yürüyüşün istikametini değiş
tirebilir. Ve ayın gün bir ikinci partinin vere
ceği beyanname ile, bu kere, «bize yasak, diye 
gösterilen yollarda, başkasına yürüyüş hakkı 
tanındı» şeklinde bir itirazi durum hâsıl olabi
lir. Bu gibi ihtilâfların halli için bunun bu ka
nuna istinadettirilmesi ve o yollardan geçmenin 
mahzurlarının nelerden ibaret olduğunun be
yannamede yazılı olarak belirtilmesi doğru olur. 
Bunun için, bir önenge veriyorum. Bu mad
denin bu şekilde tadilini teklif ederim. 

«Mahallî en büyük mülki âmiri lüzum gör
düğü takdirde, gerekçelerle birlikte, yürüyüş
lerin yapılacağı yollarla istikametini tesbit ve 
tâyin keyfiyeti, yazılı olarak ilgililere tebliğ 
etler» İki şekilde bir tadil yapıldığı zaman, 
madde üzerinde hiçbir ihtilâfa sebep kalmaz. 
Nihayet, o yerde yol olmadığı ve bu yerden yü
rümenin mahzurlarının nelerden ibaret olduğu
nu anlıyacak olan bir siyasi parti, ikinci bir yü
rüyüşü, İm yokla yaptığı takdirde, partizan bir 
zihniyetin ve idarecilerin hatalarının olmadığının 
ortaya konulması bakımından elde bir vesika ola
cağı için lüzumlu olduğu kanaatindeyim. Kabu
lünde fayda vardır, zarar yoktur. 

Takdir sizlerindir, hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan. 
İSIM'AİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Go'k muhterem arkadaşlarım; 11 nci maddenin 
ikinci fıkrasındaki «lüzum» kelimesi idare âmir
lerinin tamamiyle keyfî hareketlerine sdbclbi'yet 
verebilir. Bu sebeple burada çok cüzi bir deği
şiklikle meseleye vuzu'h vermenin iyi olacağına 
ve komisyonun da bunu müspet karşılıyacağma 
eminini. Bu maddede «lüzum görüldüğü takdir
de» deniyor. Her .hangi bir durum karşısında 
«ben böyle lüzum gördüm» denilmesi mümkün
dür. Keyfî bir muameleye yol açmamak için, bu 
lüzum kelimesinden sonra «ve zaruret» kelimeleri 
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eklenirse hem tatbikat tarafsız olur, hem de arzu I 
edilen netice elde edilir. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Efendim arkadaşlarımıza bu 
arada bir şey arz etmek istiyorum. 

Kiyaset Divanı, gündemi; önümüzdeki iki gün 
içinde bitirmek niyetindedir. Yarın ve öbürgün 
Yarın toplanmamız; Heyeti Al iyenizin kararma 
Ihağhdır. Yarın saat onıbeşte toplanmayı yüksek 
tasvibinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
et nüvenle)*... Kabul edilmiştir. I 

Reşit Ülker, buyurun. 
KESİT ÜUKER (İstanbul) — Bir soru sora

cağım, komisyonun vereceği cevabın bizi tatmin 
edeceğine inanıyorum. 

Burada yoldan bahsediliyor. «ıBir başka yol 
gösterebilir, mahallin en büyük mülkiye âmiri» 
deniyor ve yolu dördünoü madde ile ilân ediyor. 
Birçok yol olabilir, Ankara'da pek çok cadde ilân 
edilmiş olabilir. Buradaki müsaade, (gösterilen, 
belli edilen, tesbit edilen yolların dışında bir yol 
gösterir mânasını mı taşır, yoksa, dördüncü mad- I 
dede tesbit edilen yollardan, bu değil de ve mese
lâ Atatürk caddesi değil de ne bileyim, meselâ 
Kızılırmak caddesi diye listenin diğer bir yolu I 
göstermesi suretiyle olursa ne olacaktır, bu çok I 
mühimdir. Tatbikatta büyük suiistimallere yol I 
açabilir. Sayın komisyonun bunu burada beyan I 
etmesinde tatibikat bakımından büyük faydalar I 
vardır. Hürmetlerimle. I 

iBAŞKAN — Sayın Eren. I 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar; evvelce dördüncü madde üzerindeki mâruza- I 
tını sırasında, bu maddenin 11 nci madde ile alâ
kasını arz etmiştim. Benden iki hatip evvel konu
şan muhterem sözcü arkadaşımız, dördüncü mad- I 
denin de buraya alınmasını zaruri görmüşlerdir. I 
Evvelce verdiğim değiştirgede ben de buna işti
rak etmiştim. Bu bir... I 

İkincisi, 12 nci maddede belirtilen genel yol- I 
lar, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılan saatle
rin dışında yasak bölge olarak tespit edilmiştir. 
Halbuki burada da genel yollar tâJbiri kullanıl- I 
iniştir. Hangisi doğrudur! Bu iki... I 

öbür taraftan, yasak bölge ve genel yolda ya
pılması şeklinden bahsedilmekte. Genel yollar ni
çin yasak bölgeye dâhil edilmiştir? Mutlaka bi- I 
rinden birinin metinden çıkması lâzımdır, sanıyo- I 
rum, I 

17.10.1962 0 : 2 
BAŞKAN — Sayın Kemal Karan. 
MUSTAFA KEMAL KABAN (Amasya) — 

Arkadaşlarım; bu Tl nci maddenin son fıkrası, 
«maJhallin en büyük mülkiye âmiri lüzum gördü
ğü takdirde, yürüyüşlerin yapılacağı yollar ile 
istikameti tesbit ve keyfiyeti yazılı olarak il
gililere tebliğ eder» der. Arkadaşlar, bu taına-
miyle antidemokratik bir anlayışın ifadesidir. 
Yürüyüşler bazan »gittikleri istikamete göre 
'kıymet ifade ederler. Yürünülen istikamet ba
zan bu yürüyüşün mâna ve ehemmiyetini (gös
terir. Nitekim, 4 ncü madde diyor ki, şehir ve 
kasabalarda, meydan ve açık yerlerde toplantı
lar veya yürüyüşlerin yapılabileceği daha ev
velden vali ve kaymakamlarca ilân edilir. Kay-
ma'kam ve idare âmirlerinin ilân ettiği ve yürü
yüşün yapılmasında bir ma'hzur bulunmadığını 
ifade ettiği bir yolda bir siyasi teşekkül yürü
yüş yapmak isterse, tekrar kaymakamın mah
zurlu görerek yolu değişti rmesindeki hikmetin 
mânasını anlamıyorum. İdari makamlar evvel
den filân yolda yürüyüş yapılmam mümkün di
ye tâyin ettikten sonra, bir siyasi teşekkül yü
rüyüş yapacağını diye valiye müracaat ettiğin
de, artık valinin bunu değiştirmemesi iktiza 
eder.' 

Bunun için komisyondan şunu istirham ede
ceğim, bu maddenin eklenmesinden neden za
ruret gördüler? Mahallin en büyük mülkiye 
âmirinin bu yolu değiştirin esindeki hikmeti se
bep nedir? Bunu izah etsinler. Bence antide
mokratiktir, bunun izahı 'gerekil'. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

OIJAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, l'l 
nci nıaddf üzerindeki itirazları şu noktalarda 
toplamak mümkündür: 

1. 11 nci maddenin ikinci fıkrasına lüzum 
ydktur, 'kaldırılsın. 

2. Gerekçe ile değiştirilsin. 
3. Lüzum ve zaruret tâbirleri ilâve edil

sin. Ve 4 ncü madde ile olan münasebeti ko
misyonca izah edilsin- ve bu maddenin bu fık
rasının ilâvesindeki zaruretin gerekçesi ifade 
olunsun. 

Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü maddeye gö
re; valiyle kaymakamlar, toplantının ve yürü
yüşün yapılacağı mahalleri daha önceden tesbit 
ve ilân edeceklerdir. Şimdi biz 11 nci maddeyle 
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yürüyüş bahsine gelmiş 'bulunuyoruz; toplantı 
bahsine aidolan Ihükümleri bırakıp, yürüyüş 
bahsine geçtik. Yürüyüş için valiler ve kay
makamlar 'birçok yollar gösterecekler.. Bir vi
lâyette meselâ 15 yol veya ö yol gösterecekler. 
'Bu maddenin ikinci fıkrasında: «Mahallin en 
büyük mülkiye âmiri, lüzum gördüğü takdirde, 
yürüyüşlerin yapılacağı yollar ile istikameti 
tespit ve keyfiyeti yazılı olarak ilgililere tebliğ 
eder» diyor. Lüzum ve zaruret gördüğü takdir
de daha evvelce ilân ettiği, tesbit ettiği yollar
dan 'bir tanesi için diyecek ki, bu yoldan git
menize müsaade etmiyorum. Niçin, bu nokta 
üzerinde dikkatinizi çekmek isterim. Arkadaş
lar, beyanname verilmiş; biz (gösteri yürüyüşü 
yapacağız, filân yerde toplanacağız, filân yol
dan gideceğiz, filân müessesenin veya falan 
konsolosluğun önünden geçip gideceğiz, mak
sadımız şudur demişler. Âmme nizamı, memleke
tin yüksek menfaatleri hattâ toplantının mahi
yeti, oradan topluluğun geçmesine mâni olun
masını icabettirebilir. O zaman vali siz 'gösteri 
yürüyüşü yapmak istiyorsunuz, ama esas mak
sadınız, topluluğun hareketi, filân yere müte
veccihtir, o yoldan geçmeyiniz; daha evvelce 
tesbit edilip bildirilmiş olan filân yolları tercih 
ediniz diyebilmelidir? Ve meselâ; Yunan kon
solosluğunun veya îngiliz konsolosluğunun 
önünde bir galayana sebebolunabilir ve bâzı na
hoş 'hâdiseler çıkabilir; bunda memleketin yük
sek menfaatleri vardır 'diyebilmelidir. Bunlara 
mâni olmak için valilere ve kaymakamlara ve
rilen bir takdir Ihakkıdır. Ve bu da, yine daha 
evvelce tesbit ve ilân edilmiş olan yolların dı
şına çıkmamak suretiyle tahdidedilmiştir. Bu 
bakımdan bu fıkranın ipkasını da Yüksek He
yetinizin takdir edeceğine eminiz. 

Sayın Asım Eren arkadaşımız, «ıgenel yol
larda ıgösteri yürüyüşü yapılamaz» diye bir ka-
yıdolduğun'dan bahsettiler. '12 nci madde sarih
t i r ; «toplantı yapılamaz» der, Yürüyüş yapıla
maz demez. Onun için arkadaşımız, zannediyo
rum, bu izahatımızdan sonra tatmin olacaklar
dır. Bu husus toplantıya taallûk etmekte, yürü
yüşe taallûk etmemektedir. 

Arkadaşlar, «lüzum ve zarurete» ilişen İs
mail Hakkı Akdoğan arkadaşımızın itirazı ye
rindedir. «görülen lüzum» tâbirinin ne kadar 
antidemokratik olduğu malumlarınızdır. Bura-
da «lüzum» kelimesi yanına «zaruret» kelimesi-
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ni 'de ilâve edersek, valiler, kaymakamlar ve 
mülkiye âmirleri bu zarureti takdir etmek sure
tiyle başka bir yol göstermelidirler. O zaman 
lüzum kelimesinden sonraki zaruret kelimesi, 
valilerimizi ve idari âmirlerimizi takyideder 
mahiyette olur. Arkadaşımızın bu yolda verdiği 
takrire iştirak ediyoruz efendini. Hürmetlerimle. 

HALİÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz istiyo
rum ee'fndim. 

BAŞKAN — (Buyurun. 
HAIJÎL ÖZM'EıN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, bu kanunun tümü üzerinde grup 
namına yaptığımız konuşmalarda bu kanunla 
idare âmirlerine geniş salâhiyetler verildiğini 
ve aynı zamanda bu kanunla ceza hadlerinin 
çok yüksek olarak ele alındığını arz etmiştik. 

Şimdi, 11 nci maddenin bu son fıkrasındaki 
idare âmirlerine verilen geniş yetkinin ne ka
dar yüksek olduğunu Yüce Heyetinize arz et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, son fıkra aynen şöyle 
diyor : «Mahallin en büyük mülkiye âmiri lü
zum gördüğü takdirde, - arkadaşımın zaruret ke
limesi kabul edildiğine göre - lüzum ve zaruret 
gördüğü takdirde, yürüyüşlerin yapılacağı yol
lar ile istikameti tesbit ve keyfiyeti yazılı ola
rak ilgililere tebliğ eder.» 

Sevgili arkadaşlarım, Hüdai Oral arkadaşı
mızın verdiği malûmata göre, 11 nci madde 
ile yürüyüşler bahsine geçmiş bulunuyoruz. Hâ
tıralarınızı tazelemek istiyorum. Açlık ve susuz
luk üzerine işçilerimiz Yüksek Meclisin önüne 
kadar bir yürüyüş yapmışlardı. Şimdi bu ka
nunu çıkardığınız günden itibaren, salâhiyetle
rini kullanarak ilgili mercie beyannameleri ve
rerek bir işçi grupu, Yüksek Meclisin Önüne 
kadar bir yürüyüş yapmayı düşündüğü zaman 
ne yapılacaktır? 

Arkadaşlar, mahallin en büyük mülkiye âmi
ri Meclise doğru olan bu yürüyüşü bu taraf
tan yani, Kavaklıdere tarafından vermek ister
se bu, mümkün olabilir mi? En güzel yol, örf 
ve âdet icabı Kızılay'dan ve Yüce Heyetinizin 
önünden geçen asfalt yoldan ibarettir. Bina
enaleyh, yürüyüş ancak Kızılay Meydanından 
yani Hürriyet Meydanından şuraya kadar ola
caktır. Ve buradan geriye dönülecektir. Bina
enaleyh, mülkiye âmiri takdir eder de Ayrancı 
Bağlarından bu tarafa doğru bir yürüyüş yapa
caksınız derse, bu mümkün değildir, arkadaş-
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lar. Binaenaleyh benim şahsi kanaatime göre, 
mülkiye âmirlerine bu kadar yüksek ve geniş 
takdir hakkının verilmemesi lâzımdır. Arkadaş
lar, geniş takdir hakkı bir kalkandır, her zaman 
karşımıza çıkar ve bu kalkanın arkasında kalan 
mülkiye âmirleri daima kendilerini koruma im
kânlarını bulalbüirler. Arkadaşlarım, bu itibarla 
buraya itiraz ediyorum. Komisyon namına ko
nuşan arkadaşımın ve Hükümet namına konuşan 
diğer arkadaşımın gelip bu maddenin gerekçesi 
hususunda bizi tenvir eylemesini arz ve istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Ali Dizman. 
H. ALt DİZMAN (Tokat) — Pek muhterem 

arkadaşların; lüzum ve zaruret bulunması halin
de idare âmirlerine gösteri yürüyüşü yapılacak 
yolları yeni baştan tâyin etmek salâhiyetini ve
ren 11 nci maddenin 2 nci fıkrasının ıkaldırılma-
sıııa dair arkadaşlarımla beraber takdim efctiği-
/iııiz takrir üzerinde bir nebze duracağım. 

Yalnız âmme intizamını düşünmek, belki de 
başka türlü Ibir âmme intizamı tmevzuunun or
taya çıkmasını mümkün kılabilir. Şöyle ki ; 
evvelâ âmme işlerinin bütün gerekleri .inceden 
inceye hesaplanmış, gözden geçirilmiş ve gös
teri yürüyüşü yapılabilecek yollar evvelce tes
bit edilmiştir. Yeni baştan bâzı zaruretler bu
lunduğu esbabı mueibesiyle yolların tadil edil
mesi veya mevcut yollardan istenileni değil de, 
başka bir güzergâhın tesbit edilmesi, bunu 
tesbit eden idare otoritelerinin objektifliğinden, 
hüsnüniyetinden vatandaşı şüpheye düşürebi
lir. Vre unutmamak lâzımdır ki, idare otorite
lerinin objektifliğinden, hüsnüniyetinden şüp
heye düşülmesine, bunlar üzerinde ileri geri söz
ler sarf edilmesine ımeydaiı vermek de, her hal
de »bu yürüyüşün bozacağı âmme intizamından 
daha vahim bir şekilde rejimin intizamını boza
bilir. Bu itibarla meseleyi ıtefc ceplheli o'lara>k 
değil, iki cepheli düşünmek ve idare otoritele
rinin objektifliğinde, şüphe ve tereddütler hu
sule getirecek maddeleri metinlerimize almama'k 
daha isabetli bir hareket olacaktır. 

Komisyon sözcüsü der ki, Devlet sefaretinin 
önünden tgeçmek vahim hâdiselerin doğmasına 
sebebolabilecek şekilde ise oraya müsaade mi 
edelim? Eğer bir Devlet, millî şeref ve haysi
yetimizle fazlasiylle oynamışsa ve gururumuzun 
reaksiyonu olarak onların sefaret binalarının 
önünden geçilmesini icabettiriyorsa, buradan 
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geçmiyelim mâ? Bir Devletin sefaresinin önün* 
den veya bir gezete matbaasının önünden geç
mek lieabediyorsa ve bu yürüyüş başlamış, da 
jandarma buna mâni olmak işitiyorsa, bu yürü
yüşün mâna ve kıymetinin kalmıyacağı gayet 
aşikârdır. Ve Devlet, önünde yürüyüş yapıla
cak binanın büyük bir tehlike ile karşılaşacağını 
evvelden tahmin ediyorsa, daha evvel yürüyüşe 
sebebolan hâdiseler vahimse, elbette ki, yü
rüyüş ne !kadar »kalabalık olursa olsun, o bina
yı muhafaza etmek kudretinden hiçbir zaman 
âciz değildir. Böyle bir aczin içine de Devleti
miz hiçbir zaman düşmiyecektir. Bu bakımdan 
komisyon endişe etmesinler. Karan arkadaşımı
zın belirttiği gibi, yürüyüşlerin mânası ekseri
ya takib edilen güzergâh, önünden geçilen bina 
ile alâkalıdır. Bu itibarla 11 nci maddenin 
2 nci fıkrasının kaldırılması hakikndaki teMafe 
Yüksek Meclisin müspet oy kullanmasını rica 
edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. ' 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, gös
teri yürüyüşü hakkı, bir fikrin yürüyüşle ifa
desini tazammun eder. Fikirlerimizi, düşüncele
rimizi bu hakla ifade ederiz, bu hürriyetle ifa
de ederiz. Gösteri yürüyüşü, hiçbir zaman can 
ve mal emniyetine taarruz şeklinde ve bir mem
leketin yüksek menfaatlerini ihlâl edici bir ma
hiyet almamalıdır. t 

Şimdi, vali ve kaymakamlara verilen salâhi
yet ve bu salâhiyetin suiistimal edilmesi noktası
na matuf olan itirazlara gelinee; buradaki hük
mün, vatandaşın, şahısların, hükmi şahsiyetle
rin, can ve mal emniyetinin muhafazasına ma
tuf olduğu izahtan varestedir. 

Sayın Halil özmen arkadaşımız buyurdular 
ki; bir işçi topluluğu Meclis binasının önüne 
gelmek ister, masum bir işçi topluluğu, masum 
ve haklı taleplerini Meclis binasının önünde ve 
yahut her hangi bir resmî bina önünde izhar 
etmek ister. Hiçbir zaman onun, masum mak
sadını Meclis binası ve yahut her hangi bir res
mî dairenin önünde izhar ederken maksatları 
mütecavizdir diye bir tefsire tâbi tutmak su
retiyle bu binaların önünden geçemezsin, başka 
bir yoldan gideceksin diye valinin emrini muta-
zammın bir hüküm koymuyoruz. Mülkiye âmiri 
bunu takdir edecektir. Bir yerden geçiliyor, 
umumi bir yoldur, o yolun kenarında da bu 
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topluluğun maksadına muhatabolacak bir mü
essese binası bulunabilir. Bu topluluk geçer
ken müesseseye mütecaviz bir harekette bulu
nacaktır diye, bir düşünce ile hareket etmeye 
ve topluluğun o yoldan geçmesine mâni olmaya 
lüzum yoktur. Yalnız, bunun, memleketin o 
günkü hal ve şartları içinde takdir edilecek ve 
eğer o yürüyüşün o yoldan yapılması halin
de her hangi büyük bir hâdise, önlenmesi im
kânsız bir halin vukuu bahis mevzuu ise, o za
man ikinci bir yol gösterilecektir. İkinci bir 
yol, yeni Ibir yol demek değildir. İkinci bir 
yol, valinin daha evvelki yapmış olduğu tesbi-
tin dışında, keyfî olarak tâyin ettiği bir yol de
ğildir. İkinci bir yol, daha evvel bütün millete 
ilân edilen, valinin tesbit ettiği bir yol olacak
tır. İkinci bil' yol hakkında, vali, keyfî bir ha
reketle, «Ben önceden şu yolu teslbit etmiştim, 
şimdi yeni bir yol tesbit ettim, oradan gidecek
siniz.» diyemiyecektir. Bu bakımdan arkadaşla

rımızın itirazlarının yerinde olmadığı kanaatin
deyiz. Bu takdir hakkını kullanmak lâzım. Ni
çin bir ecnebi konsolosluk önünden yahut da 
her hangi bir sefaret önünden geçmiyelim, fikir 
ve kanaatimizi izhar etmiyel'im burada niçin 
toplantı yap'mıyalım diye bir düşünce izhar bu-
yuruldu. Ama hiçbir zaman bu topluluk, se
faretin pencerelerine taş atalım, camlarını kı
ralım şeklinde, can ve mallarına tecavüzi bir hal 
almıyacaktır. Bu, nihayet Anayasa ile teminat 
altına alınmış, bir hak ve hürriyetler mevzuuna 
da taallûk etmektedir. Vali, mülkiye âmiri ve 
kaymakamlar bu yol üzerinden geçebilir müsaa
desini verebileceklerdir. Bu takdir hakkının 
mülkiye âmirlerinin takdirine bırakılmasında 
fayda vardır. O bakımdan maddenin aynen ka
bulünü rica edeceğim. 

BAŞKAN — Mustafa Kemal Karan/buyuru
nuz. 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) -
Aziz arkadaşlarım, Adalet Komisyonu sözcüsü
nü dinledikten sonra endişelerim çok daha arttı. 
Bu kanunun şu fıkrası ile gösteri yürüyüşleri
nin Türkiye'de tamamen yasak: edildiğini ilân 
etmiş oluyoruz ve Türkiye'de gösteri yürüyüşleri 
idare âmirinin tamamiyle indî ve keyfî kara-
riyle yapılmıyor. Düşünün ki, muhalefette bulu
nan tor siyasi teşekkül, kendisinin aleyhinde, ik
tidarı tutan bir gazete hakkımda gösteri yürüyü-
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şü yapmak istiyor. O gazeteyi protesto edecek
tir. O yürüyüşü yapmak isliyen siyasi teşekkülün 
yürüyüşüne Hükümet mâni olmak isterse ve o 
'Hükümet partizan olursa, Ibıı kamıma: dayanarak 
o yürüyüşü yaptırmaz. 

Yürüyüşün yapılmadı için faraza Ankara'da 
muhtelif yollar üıâm edilmiştir. Kızılaydam, ga
zete idarehanesinin önünden 'geçen bir yol vardır. 
Ayrıca çiftlik istikametini taki'bederek geçen, Ye
nlim ahalie'ye uzanan ikinci Ibir yoil vardır. Bu iki 
yol da liıstecle mevcuttur. Vali, o «gazete idareha
nesinin önünden geçen ve gazeteyi: protesto etmek 
için önünden geçilmesi İcalbed'en yolu menedip de, 
Çiftlik istikametindeki yolu ısize 'gösterirse, işte, 
o zaman yürüyüşün, manâ -ve ehemmiyeti kalmaz 
arkadaşlarını. 

İkincisi, Komisyon Sözcüsü 'arkadaşımızın bâ
zı tecavüzi hareketi erden peşinen endişe etmesi de 
doğru değildir. Çünkü bu kanunda yürüyüş yap
mak için yürüyüşten 48 saat önce müracaat hak
kı tanınmıştır. Devlet otoritesi hu müracaata 
rağmen bu yürüyüşü zaptı rapt altıma aılamıya-
eaık kadar azeini peşinen itiraf ederse, Hükümet 
otoritesinin kail madiğini kabul etmek iktiza eder. 
O halde 4'8 saat evvel Hükümete ihbar etme key
fiyeti, zaten Hükümetin asayişi temin ve tecavüzi 
emelleri önlemek esbabı ımueibesiyle yapılmıştır. 
O hailde Ibir protesto gösteri yürüyüşünü yapar
ken, efendim, sen taş atansın1 filân yerin camını 
kırarsın diye bir siyasi hakkı menetmek oluyor 
ki, 'bunu idare âmirinin indî takdirine 'bırakmak 
doğru olmasia gerektir. Bu, Anayasaya muhalif
tir ve antideımokratiktir. Bu kanun maddesinin 
Yüce Meclisten reddedilmesi- iktiza eder. Zira, 
gösteri yürüyüşleri! yapılacak yollar daha evvel 
de izah ettiğimiz gibi 4 ncü maddede gösterilmiş
tir. Eğer bir mıntakada gösteri yürüyüşleri ya
pılması Hükümetçe mahzurlu 'görülüyorsa 4 ncü 
maddeye dayanılarak Hükümet; o yolun gösteri 
yürüyüşlerine kapalı olduğunu ilân: edebilir. Ada
let, Komisyonundaki arkadaşıımın. dönüp, dolaşıp 
verdiği «'Sefaretler» 'misalinin 'karşısına, ben de 
şöyle bir misali çıkaracağım: 

Sefaretllerin bulunduğu semtteki caddeler da
ha evvelden ilân edilir, ve gösteri yürüyüşü men 
edilebilir. Fakat, Komisyon Sözcüsü 'arkadaşımın, 
fikrini müdafaa ederken dış problemleri (kendisi
ne silâh olanak alıp bunum bir taliktik olarak kul-
lamlmasiına doğru (bulamadık. 
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'Bu Meclisin bu fıkrayı metinden çıkarması ik

tiza eder. Bunun acısını mazide çok çektik, daha 
da çekmiyelim arkadaşlar. Hürmettlerimle. 

Alit CÜCEOĞ-LU (Giresun) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN - Buyurun. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlarım, Komisyon Sözcüsü, görülen lüzum 
ve zaruret üzerine kaydını 'koydu. Görülen lü
zum ve zaruret n)e olacaktır? İdare âmiri burada 
takdir ederken kıstas »olarak neyi alacaktır. 4 ncü 
maddede bu yölliar tesbit edliilmiştir. Siyasi parti
ler gösteri yürüyüşü olarak meselâ (A) partisi 
Kızılay'dan başjhyan bir yürüyüş için evvelâ izin 
almış ve fakat sonra idare âmiri', bu yoldan size 
gördüğüm lüzum üzerine yürüyüş yaptırmıyorum, 
siz Çiftlik yolunda yürüyüş yapacaksınız» der ve 
aynı zamanda bu yol üzerimde yapılacak diğer 
bir siyasi parti yürüyüşüne de müsaade ederse 
ve aynı istikamette biz de yürümek istersek bu
nun esbaibı mucibesi ne olacaktır? Onun için sa
dece zaruret değil, gerekçeleri iıle birlikte isti
kametin değiştiriliş şeklini yazılı olarak vermek 
en doğru yol olsa gerektir. Bu şekilde itham ve 
çekişmeler de ortadan kalkacaktır. Bu hususta 
vermiş olduğumu»: önergenin nazarı itibara alın
masını takdirlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Yahya Dermancı, buyurunuz. 
YAHYA DERMANCI O M ) — Sayın arka

daşlar, bu madde üzerinde bu kadar tartışmaya 
değmez. Ben hatırlıyorum; talebe idik. MontreuK 
münasebetiyle bize ağır ithamlar yapılmıştı. Üni
versite 'gençliği bir miting tertip etmişti. Bâzı 
sefaretlerin önünden geçilecekti. Bize o günkü 
idare âmirleri izin vermedi. Büyük Ata'ya tel
graf çektik. Cevap şu idi: «Gençlik isabetli ka
rarlar verir, kimseden emir almaz. Yaptığı işin 
hesabını adalet huzurunda vermekten çekinmez.» 

ıBiz cevabı aldıktan sonra, Türk Gençliğimin 
şanına, haysiyetine yakışır şekilde miting yaptık, 
döndük. 

Burada, idare âmirlerinin zaruret hallinde, 
alacakları tedlbirler, şuurlu ve bir maksadı tam 
manâsiyle göstermek istiyen 'bir kütlenin gayesi
ni hiçbir zaman sınırlandırmaz. Yalnız bu göste
rilerin her halde kaliteleri nazara alınabilir. İda
reye böyle bir takdir hakkım vermekle hiçbir za
man kütlenin şuurlu hareketlerini ve bu hareket-
lerın mamalarını kısıtlayıcı bir hal ortaya çıkmış I 
olmaz. Bu şuurlu kütle memleketin büyük manâ I 
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taşıyan dâvalarını dünyaya mal etme maksadiyle 
yapılan »gösterilerde mahallin idari âmiri, istediği 
kadar kıstaslara bu kütle bundan hiçbir zaman 
çekinmez; gerekli her şeyi yapar, 'bundan kork
maz, çünkü bu bir memleket 'işidir. Bu itibar
la, komisyonun hazırlamış olduğu şu maddeyi ay
nen kabul edelim, üzerinde bu kadar durulacak 
bir durum yoktur. 

Hepinizi saygı ile selâmlarını. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş değiş
tirgeler vardır, onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
11 nei maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz 

ve teklif ederiz. 
Giresun Erzincan 

Nizamettin Erkmen Hüsamettin Atabey 
Edirne Tokat 

Talât Asal H. Ali Dizman 

Madde 11. — Yürüyüşler, 4 neü 7 nei ve 10 
ncu maddeler hükümlerine tâbidir. Yüryüşe ait 
beyannamede ayrıca, yürüyüşe geçmek için se
çilecek toplanma yeri ile takibolunacak yol ve 
dağılma yeri gösterilmek şarttır. 

Tertip heyeti, idare heyeti ve Hükümet komi
seri hakkındaki 8 nei ve 9 ncu maddeler hüküm
leri yürüyüşlere de uygulanır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının 11 nei maddesinin (16 

nei sayfada başta) ikinci bendinin tasandan çı
karılmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

(iorekçesi : 
4 neü maddedeki yetkinin, siyasi amaçlarla ve 

idari baskı için kötüye kullanılmasına yol açabi
lecek bir hükümdür ve bu kanun tasarısında ki, 
(Hürriyet) amacına tamamen aykırıdır. Tasarıya 
yakışmaz. 

Meclis Başkanlığına 
11 nei maddenin 1 nei fıkrasının aşağıda ya

zılı şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

(Genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüş
ler 4 ncü, 7 nei ve 10 ncu maddeler hükümlerine 
tâbidir.) 
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Meclis Başkanlığına 

11 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Ali Cüceoğlu 

Mahallin en büyük mülkiye âmiri lüzum gör
düğü takdirde gerekçeleriyle birlikte yürüyüş
lerin yapılacağı yollar ile istikameti tesbit ve 
keyfiyeti yazılı olarak ilgililere tebliğ eder. 

Özeti : 11 nci maddeyi de
ğiştirmeye. 

Sayın Başkanlığa 
1. Görüşülen tasarının 11 nci maddesinin 

ikinci satırındaki (Yürüyüşler) kelimesi ile 7 
rakamı arasına (4 neü) kelime ve noktalaması
nın eklenmesini, 

2. Aynı satırdaki (ve) kelimesinin yerine 
bir (virgül) işareti konup (ve) kelimesinin si
linmesini, 
- 3.1 Aynı satırdaki (10 neu) kelimesinden son
ra (ve 12 nci) kelimelerinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçesi : 11 nci madde, 
4 ve 12 nci maddelerle de ilgilidir. Bu sebep

le 4, 10, 11 ve 12 nci maddelerin denkleştirilmesi 
zarureti vardır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak

kındaki kanun tasarısının 11 nci maddesinde 
mülkiye âmirlerine tanınan yol ve istikamet tes-
bitinde değişiklik yapma yetkisinin gerekçeye 
bağlanmasını teminen maddenin aşağıdaki şe
kilde tadilen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Yürüyüş usul ve şartları 
Madde 11. — Genel yollar üzerinde yapıla

cak yürüyüşler 7 nci ve 10 ncu maddeler hüküm
lerine tâbidir. Yürüyüşe ait beyannamelerde ay
rıca, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma 
yeri ile takibolunacak yol ve dağıtma yeri gös
terilmek şarttır. 

Mahallin en büyük mülkiye âmiri lüzum gör
düğü takdirde, yürüyüşlerin yapılacağı yollar ile 
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istikameti tesbit ve keyfiyeti gerekçesi ile bir
likte yazılı olarak ilgililere tebliğ eder. 

Tertip heyeti, idare heyeti ve Hükümet Ko
miseri hakkındaki 8 nci ve 9 ncu maddeler hü
kümleri yürüyüşlere de uygulanır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının 11 nci maddesinin birinci 

satırındaki (genel) kelimesinin kaldırılmasını 
saygı ile. arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçesi : 
12 nci maddeye göre (ıgenel yollar) yasak 

yerlerdendir. '() halde 11 nci ..maddeye (genel) 
kelimesi konunca 12 nci maddenin yasağı bu 
noktada çelişir; 'birini çürütür. Yalnız (yollar) 
le*kimesi mânaya açıklık verir ve (yasak) lar 
çelişmez. 

'Başkanlığa. 
11 nci maddenin 2 nci fıkrasında lüzum ke

limesinden sonra «ve zaruret» kelimesinin ek
lenmesini rica ederim. 

Yozgat Kırşelhir 
İsmail Hakkı Akdoğan Halil özmen 

'BAŞKAN — Aykırılığa göre okutuyorum 
önergeleri, oylarınıza sunacağım efendim. 

(Nizamettin Erk m en ve Hüsamettin Ata
beyli, Talât Asal ve H. Ali Oizman'm Öner
gesi tekrar 'okundu.) 

BAŞKAN — Efendini, aynı malhiyette *bir 
önerge dalha var, onu da okutalım. 

ADAERT KOMİSYONU SOZOÜiSÜ HÜDAİ 
OIIAİJ (Denizli) — Efendim, komisyonun bir 
önergesi var ; arkadaşlarımızın ileri sürdükleri 
husus bunda telif edilmektedir, okunsun, belflci 
tatmin eder. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi, Asım Eren'in takririni tekrar oku

tuyorum. 
(Asım Eren'in bilinci ta'kriri tekrar okun

du.) 
(Komisyon üyelerinin hepsi var mı, sesi) 
BAŞKAN — KV)misyon yeni bir değiştirge 

önergesi Ih azı ılıyacağını söylemektedir. Komis
yonun Başkanı, Sö'zeüsü 'buradadır. İçtüzüğümü
ze ^'öre, başkan, sözcü komisyonu temsil etmek
tedirler. 
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Şimdi komisyondan -gelen değiştirge önerge

sini okuyoruz, efendim. 

Yüksek 'Başkanlığa 
«Madde 11. — Genel yollar üzerinde yapı

lacak yürüyüşler 4, 7 ve 10 ucu maddeler hü
kümlerine tabidir. Yürüyüşe ait ibeyannaıneler-
de ayrıca, yürüyüşe geçmek için seçilecek top
lanma yeri ile ta'kibolunaeak yol ve dağılma 
yeri gösterilmek şarttır. 

Mahallin en büyük mülkiye âmiri lüzum ve 
zaruret gördüğü takdirde, yürüyüşlerin yapıla
cağı yollar ile istikameti fesbit ve keyfiyeti ge
rekçeli <ve yazılı olarak ilgililere tebliğ eder. 

Tertip heyeti, idare heyeti ve Hükümet 'ko
miseri hakkındaki 8 nci ve 9 nen maddeler hü
kümleri yürüyüşlere de uygulanır.» 

Sözcü 
Denizli 

Hûda i Ora I 

BAŞKAN — Bu vaziyette, önergelerini ge
ri almak istiyen arkadaşlar varsa, lütfen işaret 
'buyursunlar. 

ALİ CÜOUOĞLU (Türesini) — Önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Ali Oüeeoğlu önergesini 
geri alıyorlar. 

NİZAMETTİN lOHKMKN (Giresun) — Biz 
geri almıyoruz, efendim. 

ASIM EREN (Niğde) — Ben de geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Nizamettin Erkmen ve arka
daşlarının takrirlerini tekrar okutup '•oylarınıza 
sunacağım. 

(Nizamettin Erkmen ve 'arkadaşlarının tak
riri tekrar okundu.) 

'BAŞKAN — Komisyon iştirak elliyor m uf 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÛDA t 

OIiAL (Denizli) — iştirak etmiyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
le!'... ('Sayalım sesleri) Sayıyoruz, efendim. Ka-
'bul etmiyenler... 31 e karşı 42 oyla kabul edil
medi, efendim. 

Şimdi irfan Baran arkadaşımızın takrirleri
ni tekrar okutuyorum. 

(irfan Baran'm takriri tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu! 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

O UAL (Denizli) — iştirak etmiyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Efendim, komisyon iştirak et

miyor. Takririn nazarı dikkate alnmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kaibul edilmemiştir. 

(Halil özmen ve İsmail Hakkı Akdoğan'in 
takrirleri tekrar okundu.) 

HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Takririmi ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — O halde biraz önce okuttuğum 
komisyonun tadil ettiği madde metnini tekrar 
okutuyorum. 

(11 nci madde komisyonun 'tadil ettiği şek
liyle teikrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi bu son şekliyle reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyet olmadığına 
dair bir takrir var. (Bitirelim sesleri) 

Bana da sorarsanız bitirelim. 
önergeyi okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Ekseriyet yoktur. Görüşmelere nihayet veril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Hatay Giresun 

Sekip inal Nizamettin Erikmen 
Erzincan Adıyaman 

A. Atabeyli Arif Atalay 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız önergelerini ge
ri alıyorlar mı? 

Efendim; muhakkak 'burada ekseriyet aran
maz; arkadaşlarımız koridorlarda, onlar müs
tenkif. sayılıyor. 

Devam edelim mi, etmiyelim mi? 
5 kişi ayağa ıfealktı, arkadaşlarımız ısrar et

tiklerine göre tabiî gereği yapılacaktır. (Yarın 
yarın sesleri) 

Gelen arkadaşlarımız onmadığı için ve ekse-
siyetin olmadığı belli olduğundan 18 . 10 . 1962 
Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşimi 'kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati ; 19,15 




