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İMECEN 'TUTANAK İÖZETÎ 

Bu Birleşimde iiki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Sivas Milletvekili Kadri Enoğan, cezaev
lerinin durumu ve 

İçel Milletvejkili öelâl Kargılı, idarî reform 
yapnlımaısı (konusunda gündem dışı demeçte bu
lundular. 

Çiftçi ımallamnın korunması ıbafkkındaki [ka
nun taısaraının havale edilmiş 'bulunduğu ıko-
ımisıyonlardaın üçer üye alınmak suneıtiyle ku-
rullaeak geçici ibıir .konuilsyonda (görüşülmesine 
dalilr Tarımı Baıbaını îlyas KaraoVün önengesi ka-
nul edildi. 

Teklif 
1. — Diyarbakır Milletvelkili Salbalhattin 

Savcı'nın, Tarım ürünlerinin p&mrianımajsı gı
da ve içki sanayiii işletmelerimin talbi olacağı 
santiarla bunların ikomitroluma dair kanun teklifi 
(2/803) (Tarım, Adalet ve Plân komisyonları
na) 

Rapor 
2. —- 18 ; 7 . 1965 tarilhli ve G47 sayılı Ceza-

1. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi, Anka
ra'nın havasının kirlenmen konusunda gündem 
dı§ı demeci, 

BAŞKAN — Bir sayın üyenin, hava kirlen
mesi ile i'llgili ıgündem dışı konuşma talebi var. 
Buyurun Sayın Memdulh Ekşi. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

Altatüılk Akademisi feanun/u tasarısı '• (1/540; 
S. Sayısı : 78-6 ve 736'ya 1 nci ek) 'nın tümü üze
rindeki müzakereler tamamlanartak, ımaddeieri 
üzerinde (bir süre görüşüldü. 

10 Ocak 1973 Çarşamba günü saat 10,00'da 
tioplanılmalk üzere Birleşime saat 19,i35'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkaravefeilii Sivas 

Kemal Ziya Öztürk Enver Akova 
Kâtip 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

laırm İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yaıpılmaısına dair ıkanun tasarısı ve Sinıop Mil-
leltvelkili Hilmi Biçer ile Kars Milieıtveıkili İ. 
Hakkı Alaca'nın 647 sayılı Cezalarını İnfazı 
Ihakkınıdaki Kanunun 44 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ve Adalet Ko
misyonu raporu <l/592, 2/778, 2/779) {S. Sayı
şa : 701 ve 701'e 1 nci ek) (Dağıtıma tarihleri : 
21 . 6 . 1Ö72 ve 9 . 1 . 1973) (GÜNDEME) 

değerli milletvekilleri; 
Şimdi sizlere, Ibâzı arkadaşlarımız tarafın

dan da dile getirilmiş olmasına rağmen, bugü
ne kadar gereğince dikkate alınmamış bir ciddî 
konudan, Ankaranm kirli havasından söz etmek 
istiyorum. 

Fert fert ve toplum olarak hepimizi çok ya-

II. — GELEN KÂĞITLAR 

BİRİTOİ OTURUM 
Açılma İSaati' : 10,00 

BAŞKAN : Baş&aınvefejl Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Mîustafa Orhan iDaut (Manisa); Tufan Doğan Avşargiıl (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

_ 2 — 
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kından ilgilendiren bu »orun, ne kadar konu
şulsa az, üzerinde ne denld durulsa yeridir. Bu 
şehirde yaşayan insanlar süratle sağlıklarını 
ıkayb etmektedirler. Başkentin, kömür ocakla
rını aratacak nitelikte pis ve kirli havasını 
teneffüs ediyoruz her an. Kalorifer dumanları, 
soba üsleri, egzos gazları Ankarayı yaşanamaz 
hale getirmiş bulunmaktadır. 

•Sayın milletvekilleri, parlamenter arkadaş-
larıimızın, muhterem basınımızın, radyo ve te
levizyonun, konuyu gereken şekilde değerlen
dirmelerine, dile getirmelerine rağmen, asıl gö
revli olanlar büyük (bir umursamazlıkla ve san
ki ölü suskunluğu içerisinde bulunmaktadırlar. 

Yazıktır değerli arkadaşlarım, bu şehirde 
yaşayan insanlara, günahtır. 

Çoik değerli, ibu işe kafa yormuş bir doktor 
arkadaşım, «bu şehirde doğan-'bir çocuğun, şart-' 
lar .böyle devam ederse, 35 - 40 yaşma kadar 
yaşatması mucize olacaktır» demektedir. Felâ
ket, kapımıza kadar gelmiş, korkunç akıbet he
pimizi tehdidi .altında bulundurmaktadır. Ay
nı hekim arkadaşım, yaptıkları akciğer ameli
yatı ve otopsilerde, akciğerlerin, kömür ocak
larında çalışan insanlarmkini aratacak nitelik
te olduğunu ifade etmiştir. Bunları, halen han
gi durumda olduğumuzu anlatmak için söylü
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, Başkentin sakinleri 
gökyüzü mavisine hasret kalmışlardır. Bu şehir
de yaşayanları kaderleriyle haşhaşa bırakmaya 
hiç birimizin hakkı yoktur. Yarınlarımızı ema
net edeeeğilmk çocuklarımızın, gençlerimizin 
sağlıkları, her gün fblir evvelkine nazaran biraz 
daha bozulmakta, ıbitip tükenmektedir. Bu şe
hir, halimizin ve istikbalimizin hazırlandığı 
bir beldedir. Mecburuz Parlâmento olarak bu 
soruna eğilmeye, mecburdur Belediye ve Hü
kümet bu problemi çözmeye. Hiç olmazsa bu 
feci sondan biran evvel kurtulmak veya hali 
muhafaza edetbilmek için birkaç öneride bulun
mak istiyoruz, değerli arkadaşlarım. 

Ankara, süratle gelişen ve büyüdükçe nüfus 
yoğunluğu artan bir şehirdir. Bu büyüme, bir 

Çanağın içerisinde olmaktadır. İlk olarak, bu 
çanağın içerisindeki inşaatlar, bugünden tezi 
yok, durdurulmalıdır. Ankara şehri, halen, ha
va cereyanından yoksun ıbulunan Etiımesıgut ci
hetine doğru gelişmektedir. Bunun sakıncasını 
izaha lüzum görmüyorum. İnşaatların Sakarya 
nehri yönüne kaydırılmasında fayda vardır ka
naatindeyim. 

İkincisi, değerli arkadaşlarım, resmî daire
lerde hiç olmazsa kış mevsimine mahsus olmak 
üzere Cumartesi mesaisi kaldırılmalıdır. Böyle
ce, hem ışık, hem yakıttan tasarruf sağlanacak 
ve hem de haftada yarım gün olsun, Başkentli-
ler bir ölçüde teımiz hava alma olanağına ka
vuşturulmuş olacaklardır. 

Ankarada özel şahıslara ait binalarda okun, 
resmî dairelerde olsun, pis dumana karşı en 
ufak bir tedbir alınmamıştır. Hiç olmazsa Dev
let daireleri, bacalarına yaptıracakları tesisat
la kirli havanın çılkışmı önlemelidirler. Fuel -
OiPle ısıtılan binalarda bu sistem iyi işletilme-
diği takdirde, tehlikenin kömürden daha büyük 
olduğunu, bu işi inceleyenler ifade etmektedir
ler. Bu tarz ısıtmada kazan, yağ, brülör ve baca 
arasında koordinatif standartların tespit edilme
sinin şart olduğunu yine bu yetkiler ifade et
mektedirler. 

Hem kirli havadan korunmak ve hem de ku
ru havanın etkisini azaltabilmek için Atatürk 
Orman Çiftliğine benzer büyük bir bahçenin 
önümüzdeki, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümüne 
kadar veya daha ^sonraki tarihlere de sirayet 
etmek şartıyle hazırlanmasında yarar vardır 
kanaatindeyim değerli arkadaşlarım. 

Biz 1,5 milyon Başkent sakini, bu şartlar 
altında tabiî filtre vazifesini görmekteyiz. So
lunum sırasında çıkardığımız kirli havanın, 
aldığımız havadan daha temiz olduğunu müte
hassıslar ısrarla söylemektedirler. Sorumlu ma
kamlar bu tabiî filtrelere güvenerek bu konuya 
eğilmiyorlarsa, korkarım hirgün ıgeç kaldıkları
nı anlamaya vakit bile .bulamayacaklardır, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 

ve Millî Eğiştim fe Plan komisyonları raporla
rı (1/540) (S. tiaym : 736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(V 

BAŞKAN — Atatürk Akademisi kanun ta
sarısının müzakeresine devam ediyoruz. 

(1) 736 ve 736'ya 1 nci ek 8. 'Sayılı basma-
yazı 35 nci birleşim tutanağına eklidir. 
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2 ncli maddenin (C) bendi ile ilgili beyanla
rının yanlış değerlendirildiğinden bahisle, İçtü
züğün 95 nci maddesi gereğince açıklama yap
mak üzere söz istemiş bulunan ıSayın 'Mehmet 
A'li. Ayibara, taundan evvelki Birleşimde söz ve
rileceği hususu beyan edilmiş olduğundan, bu 
beyan ve talep çerçevesi içinde beyanlarını tav
zih etmek üzere Sayın Aybara söz veriyoruz. 

Buyurun efendim. 
MEHMET Alil AYBAR (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri, dün 2 nci 
madde üzerinde yaptığım konuşmaya Sayın 
Salih Aygün cevap verdi ve bu cevabında be
nim beyanlarımı bu kürsüde tahrif ederek dile 
getirdi ve demagojik bir platforma olayları, be
yanları ve çalışmaları çekme gayreti içine girdi. 

Değerli Milletvekilleri, politikada kötü bir 
gelenek haline geldi. Karşısındakine söyleme
diği şeyleri" söyletmek ve böylece kolayca çü
rütebilecek, o söylenmemiş sözleri çürütebilecek 
blir fırsat ele geçirmek, politikada geçerli sayı
lan, maalesef bir taktik haline geldi. Bundan 
mutlaka kurtulmak lâzımıgeldiğine inanıyorum. 

Şimdi mesele ne? Mesele, 2 nci maddenin 
(c) fıkrası ile kurulmak istenen Atatürk Aka
demisine verilen görevin, Anayasanın teminatı 
altın da bulunan demokratik düzen yaşantısıyle 
kabili telif olmadığı hususudur. Benim konuş
mamın sıklet merkezi (e) bendinde ifadesini bu
lan Türk Ulusunun yurt bütünlüğü, ulusal bir
lik bilinci içinde - çağdaş •(uygarlığa yetişmesi 
falan değil - şu birinci bölüm Anayasamızın 
hükmü, Anayasamızın 3 ncü maddesi hükmü
dür. Bu bentten çıkarılma olayı ile bu değiş
tirmenin bir ilgisi yok. Çünkü, Anayasanın 
3 ncü maddesi gereğince, esasen Türkiye Cum
huriyeti, uilusu ve ülkesiyle bir bütünlük arz 
eder. Binaenaleyh, bu madde Anayasa hükmü
nün, bu maddede geçen ve demin okuduğum o 
cümle Anayasa hükmünün tekrarından ibaret
tir. Kaldı ki, ben, «(c) bendi maddeden çıka
rılmalıdır» da demedim. Zabıtlar elimde. Sayın 
Aygün, bir «birilikten» bahsediyor, bir «yurt 
(bütünlüğünden» bahsediyor, yani (c) bendi. 
«Madde bunları prensip almış, bu madde mut
lak çıkarılmalıdır» diyor. Benim söylediğimi 
de zabıttan okuyayım. 

-•• Benim söylediğim şu; «arkadaşlar, bu son 
derece tehlikeli (bir maddedir. Tekrar ediyorum, 

Anayasanın açık hükümleriyle çelişmektedir, De
mokratik hükümleriyle çelişmektedir, partile
rin, demokrasinin vaz geçilmez unsuru oldu
ğu hakkındaki kesin maddesiyle çelişmektedir. 
Bu itibarla bu .maddenin mutlaka başka bir 
şekle sokulması zarureti vardır.» 

Binaenaleyh, «(c) bendi çıkarılmalıdır» diye 
bir beyanım yoıktur. Kaldı ki, söylediğim, biraz 
evvel belirttiğim gibi, meselenin özü, Türk Ulu
sunun ülkesi ve milletiyle birliği ve bütünlüğü 
sorunu değildir. Burda tartıştığımız mesele, bir 
akademiye Atatürk adına bir doktrin imal et
me görevinin verilip verilmemesi meselesidir. 
'Ben diyorum ki, buna kimsenin yetkisi yoktur. 
Zaten yapılacak bir iş de değil. Kişi adına son
radan doktrin imal edilmez, o Mşi kendisi bir 
doktrin ortaya almışsa, onun doktrini vardır. 
Ondan sonra o doktrine yorumlar getirilir, fi
lân, falan. Hakikatte şöyle yapılır, şöyle tatbik 
edilir, böyle tatbik adiilir. Ama Atatürk adma 
(bugün onun icraatından fiillerinden, yapıtların
dan hareket ederek yeıpyeni bir ideoloji imal 
etmeye, hele bu ideolojinin bilimsel olduğunu 
söylemeye kimsenin yetkisi yoktur. 

Dün de temas ettim, bu akademi Atatürk'ü 
kişiliği bakımından, Atatürk'ü yaptığı işler açı
sından, bilimsel m at odlarla değerlendirmek ve 
Atatürk'ü bir yere oturtmakla görevlendirile
bilir. Bu, lüzumlu ve gerekli bir iştir. Atatürk 
gibi bir şahsiyeti bugüne kadar, aradan yarım 
yüzyıl geçtiği halde bu açıdan bir bilim kurulu
nun derinlemesine, enine boyuna incelememiş 
olması hakikaten hüyük bir noksandır. Binae
naleyh, böyle bir akademi kurulmalıdır. Bu 
akademinin konusu, Atatürk'ü bilimsel olarak 
her şeyi ile, yaptığı işlerle, kişiliği ile, batıda 
da, Dünyada da örneklerini gördüğümüz gibi, 
objektif açıdan, bilimsel açıdan değerlendirip 
bir sonuca bu işi ulaştıracaktır. Ama, anlaşılı
yor ki, bu kanun tasarısının şevkinden mak
sat, asıl maksat, güdülen maksat bunun dışın
da bir maksattır. O maksadı, 2 nci maddenin 
(c) fıkrası, (d) fıkrası ve dün görüşülüp Yüce 
Heyetçe kabul edilen 1 nci madde, açık seçik 
ortaya koyuyor. Bu nedir? Bu kurula, bilimsel 
bir kurula «(bilimsel» adı altında kurulacak bu 
akademinin, kuruluş şekli, üyelerinin seçiliş 
şekli - dün bir arkadaşımız bu kürsüden açık
ladı, son derece sakıncalıdır - siyasî iktidarın 
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eline bırakılıyor. Böyle bir akademiyi Başbaka
na bağlayacaksınız, yani siyasî bir hüviyeti, ki
şiliği olan bir zata bağlayacaksınız. Ondan son
ra da bu akademiye, şu 2 ncd maddede sayılan 
görevleri vereceksiniz. 

Bu görevlerin bir tanesi de, Atatürk doktri
ninden, Atatürk İnkılâbı, yani devrimi ve ülkü
leri doğrultusunda Türk Ulusunun yurt bütün
lüğü ulusal birliği, birlik bilinci içinde çağ
daş uygarlığa eriştirecek ve bu ülkülere katkıda 
bulunduracak aratırmaları yapmak. Yani sos
yal ekonomik, politik nitelikte, Atatürk adı da 
yeni bir doktrin, yeni bir doktrin imal etmek 
vazifesini veriyorsunuz. 

Bununla da yetinilmiyor, (d) bendi yukar-
daki fıkralarda belirtilen çalışmalar yoluyle 
elde edilecek sonuçları toplum hayatına etkili 
kılmak için çalışmak ve tavsiyelerde bulunmak. 
Böylece bu yeni doktrin siyasî hayatımıza, ikti
darda olan parti eliyle dağıtılmış olacak. 

Bern derim iki, ve yine tekrar ediyordum Ski, 
'böyle bir davranış, demokratik düzen içinde 
mümkün değildir, 'bizim Antayiasamızun 516 ncı 
maddesiyle bağdaşmiaz. Bizim Anayasamızın '5!6 
neı maddesi; partileri demokrasimiın vaz geçil-
nıez unsuru saymıştır. Parti nedir? Siyasal, eko
nomik, ıkültürel 'alanda, sosyal lalamda 'bir ,görü-
|şü olan siyasî teşekkül demektir. ıSilz bu paırti-
jlerin siyasî görüşlerimi bir tarafa (bıraktıracak 
| ağırlıkta ve Atatürk'ün «adıma izafe edilmiş bir 
doktrini Devlet doktrini olarak kalbul ediyorsu
nuz ve burnu dayatmaya kalkıyorsunuz. Bu, ola
cak şey değildir. Dıeımıokrasi içinde olacak şey 
değildir. Böyle yapılan memleketlerin adı var
dır, bunlar faşist ımeımlelketlerdir. Tek ideıolojili 
memleketler, faşist memleketlerdir. Demoikr'asü-

i de taıun yeri yoktur. 
Bir noktayı daha arz edeyim. 
Sayın arkadaşlarım, sosyal ilimlerde elbet-

teki kesin kurallar vardır, yani toplumum geliş
imle kanunlarını sosyal ilimler ide bulgulaımakta-
dır, bnigulamıştır. Yalınız ne var İki, bu kanunlar 
'genel olacak gelişmemin istikametimi verirler. 
Müspet ilimlerde olduğu gibi, istikbâl hakkında 
ralkamıa vurulan »bilgi vermeleri, çok zordur fhe-
müz bugünkü gelişme seviyesinde sosyal biüm-

' ferin. Meselâ, Ay'ın tutulma ıgümünü, saatini, da
kikasını, saniyesini tespit etmıek tmümlkündür; 
ama Türkiye-'nen geri bırakılmjşlı.ktam ne 'günü, 
tne amda, ıhaıngi şar-tlar altında kurtulabileceğimi 
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tespit 'etmek mümkün değildir. Sosyal iliımjleirle 
müspet ilimler arasındaki fark budur. Am!a, sos
yal ilimler Türkiye *nin geri bıralkılmışlıktaaı 
kurtulması için neler yapılması lâzımı geldiğini 
kesinlikle tayin eder. Haa, simidi bemem. söyleye
yim ki, Atatürk tadıma ideoloji ve doktrin imjal-
edieıoeik olan bu kurul, bu akademi, bize diyecek
tir k i ; Türkiye'min.. Zaten öyle ıslöylüyor işte, 
Türkiye'nin çağdaş uygarlığa erişmesi için yapı-
ilacak şeyleri, me .gibi kurallara uyulması lâzım
dır, omları tespit edecek diyor. Şimdi, bize böy
le 'bir bilimsel kural ıçılkaracak karşılımıza. Bu 
bilimdir. Halbuki, bilim olmayacak; eğer, ibi-
limıse gerçekten herkes yani akıl için tarik bin
dir. Be, bilimsel olursa bu tarik evleviyettle bir 
olur ve herkes kabul eder; ama olamaz. Çünkü 
Atatürk bir bilim adamı değildi, bir siyaset 
'adamıydı. Bilimsel, Türkiye'nin çağdaş uygar
lığa ulaşması için bilimsel bir doktrin, bilimsel 
bir kural ortaya koymuş değildir. Nitekim, bu
lgun hâlâ Türkiye geri bıırakılmışhktan kurtul
ma çabası içindedir. Bunun telhlikesine işaret eıt-
tıiım. Ve bir arkadaşım cjıktı dedi k i ; «Efendim., 
Ayibar, bu maddenin metinden çıkartılmasını is
tiyor.» Halbuki, zaptı okudum, bu metinden bu 
fılkrattiı/n çıkartılmasını istemıemişiırt. Kaldı ki, 
- Türkiye Ulusunun birliği, bütünlüğü, ülkesi
nin bütünlüğü, millet olarak birliği, bana endi
şe ve kuşku verdiği için değil, çünkü söylüyo
rum o, Anayasamın 3 mcü ımaddesimde yazılı za
ten ve hepimizin arzusu bu - çıkarılmasını ister
sem, şu demindem beri arz etmeye çalıştığım -hu
suslardan dolayı çıkarılmasını isterim bunun. •' 

Sayın Milletvekilleri; 
Şu noktaya da işaret edeyim. 
BAŞKAN —• Açıklama hudutları dahilimde 

bırakın Sayın Ayibar, lütfen. 
MEHMET ALİ AYBAE (Devamla) — Men

dim 1... 
BAŞKAN — Açıklama, düzeltme hudutları 

dahilinde bırakım. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkam, müzakere bitti efendim. Sayın hatip 
madde üzerinde konuşuyor. 

BAŞKAN — Bir dakika... 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa

yım Başkan, eğer açıfelamıa hudutlarını aştığım 
takdir buyııruluyorsa hemen keseyim sözümü?.. 

BAŞKAN — Hayır, şunu ifade tetmjek isti
yorum, 
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Bir noktaya bu vesileyle değinmek istiyorum. 
..Yurtseverliğimiz, vatana bağlılığımız şüphe al-

tmdaymış ,gi'bd gösterilerek ikide bir bu kürsü-
. den beyanda bulunulmasını, terimi ıgayet hafif 
kullanarak diyeceğimi ki, «yakışıiksız» buluyo-
ruım. Çünkü, aynı ibtihamları bu kürsüden ben de 
ralhatlııkla, bu ittihamı yapan Mımselere iade 'ede
nim ; ıama bu biç bir şey getirmez. Benim ıkamım-
ca bu gibi suçlamalar, bir göz boyamıa niteliğin
dedir, bunun uyandırdığı duygusal plân içinde 
birtakımı gerçekleri gizlemek »endişesinden ileri 
ıgelmeıktedii*. 

Dğerlj Milletvekilleri; 
Şüphesiz, Türk Ulusunun birliğini ve ülkenân 

bütünlüğünü istemekte duygusal plânda kala
rak bir sonuca varmak mümkündür, bir de bu 
duygularımızı bilim süzgecinden ıgeçirerelk bir 
yere oturtmak mümkündür. Milliyetçiliğim îbiir 
faşist anlaşılan şekli vardır, bir de demokratik 
bir ımilliyetçilik anlamı vardır, ikavramı vardır. 
Demoikratik 'milliyetçilik 'kavramı, ıhiç şüphesiz.. 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Sayın 
Başkan, 2 nci maddemin müzakeresi bitti efeın-

, dim, önerge üzerinde komuşuyordujk. Sayın ko
nuşmacı tavzih değil, tekrar ımıevzuu öne aldı, 
madde üzıeırinde konuşuyor. 

#HSAN ATAÖV (Antalya) — Dere mi veri
yorsun 

BAŞKAN — Toparlayın sözlerinizi .Sayın Ay-
bar, lütfen. Bu madde haikkında... 
; MEHMET ALİ AYBAE (Devamla) — Efen
dim, maddemin ta üstünde bulunuyorum. >(A. P. 
sıralarımdan anlaşılmayan mıüdahalelıer) 

BAŞKAN — Bir dalkika.. 

Bİliyoımınuz 95. nci ımaddejye gör'e söz Ver
dim size. Maddenin tümünün1 yeniden müzakere
si sgibi bıir imkânı talkdir edersiniz biz de vere
meyiz, sizin de kullanmanız Tüzük dışı ıolur. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Evet, 
öyle. Yalınız... 

BAŞKAN —. Evet, yalnız şunu ifade etaııek 
işitiyorum. Bu düzeltmeyi yapacaksınız; sözleri
niz mıe şekilde yanlış anlaşılmış, sizin söylediği
miz nedir, kastınız nedir, bunu ifade etmekle ik
tifa etmemiz gerekiyor. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Zan
nediyorum ki,... 

BAŞKAN — Şu anda kullandığımız yetki 
bu sınırlar içinde olacak bir yetki. Onu beyan 
ediyorum. 

Buyurun. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa-

v yın Başkam, zannediyorum ki, bu sınırlar içinde 
Ikaldımı şimdiye ıkadar. Belki, uzun tuttum di
yebilirsiniz, oldu; ama bu sınırlar içindeyim. 

BAŞKAN —• Tamam efendim,, buyurun. 
MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Sa

yın Milletvekilleri; 
Deımin de arz 'ettim, demagojik... 
BAŞKAN — Bir dalkika iSayım Aybar, bir 

dakikamızı rica ledeceğim. 
Sayın arkadaşlar; Başkanlık, evvelâ dik-

Skat cjelker, sonra üye o beyanında İsrar ettiği 
takdirde İçtüzüğü tatbik eder. Biliyorsunuz söz 
feesmeik için iki defa ihtarda bulunmak zorunlu-
ğu var. Biz sayın üyeyi uyandık; uyarlar, uy
umazlar, ceıbreitmıe yolumuz başka türlü yoktur. 
Uyarmanın dışında yapaaak hd-ç bir şeyimiz 
yoktur. Konuşmasının sınırını çizip çizmeımeik 
veya yaptığımız uyarıya uyup uymamak husu
sunum ta(kdirıi hatibe aittir. 

Buyurun Sayın hatip. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa

yın Milletveikilleri; 
i(e) bendinin, Türk Ulusunun, yurt bütünlü

ğü, ulusal birlik bilimci idinde - ara cümlesi -
üzerinde durarak Salih Salih Aygün, bu cümle
den dolayı benim bu fıkranın çıkarılmasını iste
diğimi ifade etti. Ben de bendin çıkarılması hak
kında bir talebim bulunmadığını, ımıaddenin ye
niden yeni bir şekilde düzenlenmesi lâzım ıgel-
diğiıni önerdiğimi zabıtlardan o bölümleri oku
mak suretiyle Yüce Kurula bu noktayı arz 'et
tim, 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bana 
yapılmış sataşmaya cevap veriyorum ıSaym Baş
kan. Şimdi ta o nokta üzerinde bulunuyorum, 
Müsaade buyurun bitireyim sözlerimi. 

BAŞKAN — Bitirin lütfen efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bi
naenaleyh, milliyetçi olmanın bir faşist şekli 
vardır, bir de demokratik şekli vardır. Demok
ratik şeklinde milliyetçi olmıak kiımısienin inhisa
rı altımda sayılmaz, kimsemin inhisarında değil
dir. Milletseverliik, her vatandaşa göre değer
lendirilir, her vatandaşın bilimısel, felsıeıfî ve 
ısıosyal ima/niçlanma 'göre imâna alır. Benim milli-
yetıçilik anlayışımı, akıl sözıgecimden ge'ç'em bir 
ımilliyetçilik anlayışıdır. Bern, Türkiye geri baıra-

- e -
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ikıl'mı^lıktain kuntıalma yoılunda çabalarını milli
yetçilik sayan bir arikadaşınızam. Bana ters dü
şen edebiyatı milliyetçilik saymam. Hem Türki
ye'yi geri bırakılmış bir toplum olaralk bıraka
caksınız, 'beım de milliyetçilikten baihisedeeeksi-
niız.. Buna cevaz olduğuma kaini değilim, cevaz 
akriadığına kaniim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 2 nci mıaddenin müzakeresine 

deıvam ediyoruz. 
Komisyon ve Hüikümiet yerlerini alsınlar.. 
Hükümet temsil edilmiştir. Komisyon?.. 
Komisyonun, şu ana kadar gelebileceği, 

Meclis içinde herhangi bir temsilcisinin bulu
nup müzakereyi takibedebileceği hususunda 
bir bilgi alamadık. Bu itibarla, daha fazla inti
zara zamanımız ımüsaiıt değil. 

2.— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü
şü Hürrriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Adalet komisyonları raporları (1/520) (S. Sa
yısı : 694 ve 694'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemde ve »sırada olan, ko
misyonca daha önce 5 ve müteakip maddeleri 
geri alınmış bulunan, 171 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü Hürrriyeti hakkındaki Ka
nunda değişiklilk yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının müzakeresine devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet 'lütfen yerlerini al
sınlar. 

Geri talınmış bulunan maddelerle ilgili ko
misyonca tanzim edilmiş bulunan raporu oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunun 9.1.1973 

tarihli 'toplantısında Komisyon Başkanı İsmail 
Hakkı Tekine! tarafından takrirlerle birlikte 
yeniden incelenmek üzere geri1 alınan 1/520 
esasta kayıtlı, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısının Genel Kurul
da müzakereleri henüz ikmal edilmemiş madde
lerini, verilen takrirlerle birlikte inceleyen ko
misyonumuzun görüşlerini havi rapor ve öner
gelerle birlikte, komisyonumuzca karara bağla
nan tasarı ve tekliflerin Genel Kurulda muza-

(1) 694 ve 694'e 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı 33 ncü Birleşim tutanağının sonundadır. 

(keresi sırasında komisyon sözcülüğü görevinin 
ifasiyle ilgili kamisyonuınraz kararını ihtiva 
eden tutanak ekli olarak Yüksek Başkanlığa 
saygıyle sunulmuştur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekine! 

Millet Meclisi- Başkanlığına 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunun 

9 . 1 . 1973 ıSalı günlü toplantısında, Komis
yon Başkanı İsmail Hakkı Tökiınel tarafından 
takrirlerle birlikte yeniden incelenmek üzere 
geriye alınan, 1/520 esasta kayıtlı, 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürrriyeti hak
kındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının Genel Kurulda müzakereleri 
henüz ikmâl edilmemiş maddeleri, verilen tak
rirlerle birlikte incelendi ve aşağıda yazılı mad
delere ait değişiklik ve tasarı metninden çı
kartma isteklerinin Yüksek Meclisin tasvibine 
sunulması kararlaştırıldı. 

1. Görüşülmekte olan tasarının 5 nci mad
desiyle değiştirilen 11 nci maddenin 3 ncü fık
rasının 9 . 1 . 1973 tarihli Adalet Komisyonu 
toplantısında değiştirilen şekli : 

«Şehir ve kasabalar dışındaki genel yollar
da yapılacak yürüyüşler de 7 ve 10 ncu mad
deler hükümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyan
namelerde ayrıca, yürüyüşe geçmek için seçi
lecek toplanma yeri ve ta'kibolunacak yol ve 
dağılma yerinin gösterilmesi şarttır. Yürüyüş 
yapılacak yol birden fazla i! hududuna dahil 
bulunuyorsa, bu beyanname yürüyüşün başla
yacağı ilin valiliğine verilir. Beyannameyi alan 
velilik, yürüyüş yapılacak yolların geçtiği il
lerin valileriyle temas ederek, yürüyüş yolunu, 
istikametini, dağılma yerini ve yolun ne kadar 
kısmının yürüyüşe tahsis edildiğini tespit ve 
keyfiyeti gerekçeli ve yazıiı olarak tertip heye
tine tebliğ eder.» 

2. Yürürlükte bulunan kanunda yazılı 7 nci 
madde metni, maksadı iyi tarif ve temin ettiği 
için komisyonumuz 7 nci maddenin tasarı 
metninden çıkartılmasını öngören bir önerge^ 
nin Başkanlığa sunulmasını kararlaştırmıştır. 

3. — Tasarının 8 nci maddesinde yazılı pa
ra cezalarının rakamla metne intikal etmesinin 
sakıncalı olduğu görüşüne varıldığından, 8 nci 

— 7 — 
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maddenin birinci. fükrasmda yazık 500 râfeami 
yerine yazı ile «beşyüz», 1 500 r&karaı yerine 
yazı ile «binibeşyüz) kelimelerinin yer alması 
kararlaştırılmıştır. 

4. — Tasarının 9 neu maddesinin; gerekli 
açıklamalar komisyonumuz ıBaşkan, Sözcü veya 
üyeleri tarafından yapılmak üzere, aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Madde 8. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı ve Gıösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
İıalkkındaJki Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 
24 ncü maddelerde yazılı asgarî hapis Cezaları: 
18 nci maddenin birinci fıkrasındaki altı ay se
kiz aya, 19 neu maddedeki üç ay dört aya, 20 
hci maddedeki altı ay selkiz aya, 21 nci made
nin birinci fıkrasındaki bir aya kadar olan ce
za, bir aydan altı aya, 2 nci fıkrasındaki altı 
ay sekiz aya, üçüncü fıkrasındaki bir yil, bir 
yıl dört aya, 22 nci maddenin birinci fıkrasın
daki altı ay selkiz aya, ikinci fıkrasındaki bir 
yıl dört aya, 23 ncü maddenin (a) bendindeki 
altı ay sekiz aya, (b) bendindeki bir yıl bir yıl 
dört aya, ('e) bendindeki üç yıl dört yıla ve 
24 ncü maddedeki altı ay sekiz aya, bir yıl bir 
yıl dört aya, çıkarılmak suretiyle değiştirilmiş
tir. 

Saygıyle sunulur. 
Adalet 'Komisyonu, 

Başkanı Kâtip 
Etstanibul Kırklareli 

1. H. 'Tekinel M. Atağün 
Sivas Kütahya 

T. Koraltan Fuat Azmioğlu 
İmzada bulunamadı. 

Artvin Niğde 
Cezaların - artırılmasına Cezaların artırılmasına 

muhalifim. muhalifim. 
A. N. Budak: M. Ocafcçıoğlu 

ıÇorum İçel 
J. Tombüş M. Arıkan 

Manisa Kars 
H. Okçu I. H. Alaca 

imzada bulunamadı. 
'BAŞKAN — Komisyonun biraz evvel okun

muş bulunan raporlarında izah edilen değişik 
şekliyle gelmiş iolan ve Komisyonun kabul etti
ği 5 nei maddeye ait metni müzakereye devam 
(ediyoruz. 

Grupları adına Sayın İbrahim öztürk söz 
istte'maşter, şahısları adına söz sırası şöyle : 

ıSaym Ahmet Sakıp Hi§erimez,: Sayın- Havari 
Tosyalı; Saym Memdujh fîkşi> Saym Ahmet 
Buldanli; Sayın Yaşar Alkal. 

O. H. P; Grubu adına Sayın Öztürk, buyu
run efendim. 

ıC. H. P. GRUBU ADINA İBRABtM ÖZ-
TÜRiK (Maraş) — Sayın Başkan,- «saym millet
vekilleri ; 

171 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde deği
şiklik yapan tasarının 11 nci maddesi üzerinde 
Pazartesi günü yapmış olduğumuz uyarı sonu
cunda, Saym Komisyon çalışmalar yapmış ve 
bti defa yeni ve* olumlu bir değişiklikle Yüce 
Meclis huzuruna gelmiş bulunmaktadır. 

G&çmiş uygulamalar göstermiştir ki, gösteri 
yürüyüşleri çeşitli illeri kapsadığı takdirde hfe 
yapılacaktır? 'Mevzuatta bu, önemli bir boşluk 
olaralk görülmüş ve bu defaki tasarıda bu du
rum özen ve bezenle ele alınmıştır. Fakat geçen 
defaki uyanımızda ileri sürdüğümüz koordinas
yonsuzluk, valiler arasında anlaşamazlıfk mey
dana geldiği takdirde nasıl bir işlem yapıla
caktır tarzındaki uyarımız üzerinde, bu defa 
komisyon şöyle bir- hükümle Meclise gelmiş bu
lunuyor, diyor ki ; «'Gösteri yürüyüşü, birden 
fazla ili kapsadığı takdirde, Tertip Kurulu be
yannameyi toplantının başlayacağı ilin valisine 
verir ve vali diğer iller valileriyle temasa geçe
rek toplantının durumunu, yürüyüşün güzergâ
hını, dağılmayı ve yönü (istikameti) tayin ve 
tespit eder.» 

Bu evet, genellikle doğrudur; ancak, yine 
uygulamada tam anlamıyle anlaşamazliklari or
tadan giderecek nitelikte değildir. 

Toplantının başlanacağı ilin valisine tertip 
kurulu beyannameyi verecek, bu vali diğer va
lileri belli bir yerde, belli bir zamanda toplan
tıya çağıracak ve hep birlikte konuyu görüşe
rek karara varacaklar. Ancak, bir ilin valisi 
böyle bir toplantının kendi ili yönünden, ken
di ilinin koşulları, kendi ilinin nezaketi yönün
den maibzurlu görür ve bunun tehirini ('erte
lenmesini) teklif edebilir. Diğer bir vali âlksd 
görüşü savunur. Keza, dağılma ve istikamet yö
nünden de aralarında çeşitli görüş ayrıli'kları 
nueydana gelebilir. Bunlar filhakika Devletin 
valilik mevkiine gelmiş insanlar, büyük bir so
ğukkanlılıkla ve öbjeMif ölçülere göre değer
lendirmek mecburiyetindedirler. Bü doğru; ama 
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âlösini düşüMüğüraüz takdir'de, yâni bir anlaş-
mazluk ortaya çifetiğı takdirde, toplantının ve
ya g'ötsfttetri yürüyüşünün de yapılması gerektiği 
(haldej bunun başarıya ulaşabilmesi için, bir 
merciin nadir ahvalde de olsa, istisnaî ahvalde 
de olsa böyle bir anlaşamazlığa el koyması ve 
süratli bir çözüme bağlayarak, valiler ârasm-
dafkii 'koordinasyonun sağlanması zaruridir. Ka
naatimizce, yine uygulamadan gelmiş bir arka
daşınız sıfatıyle ifade ediyorum, bu makamin 
doğal olaraöt İçişleri Bakanlığı olması gerekir. 

Bü nedenle, Komisyonun düzelterek getir
miş olduğu bu maddenin sonuna şöyle bir fık
ranın ilâvesini önermekteyiz: 

«''Valiler arasında anlaşamazlık çıktığı ta(k-
ditfde, İçişleri Bakanlığı 'koordinasyonu sağlar.» 

Buiıün kabulünü doğru buluyoruz arkadaş
lar1, hattâ zorunlu buluyoruz. Tatbikatta bu gi
bi hâller olacaktır. Bir taraftan tertip heyeti 
kendilerine tebligat beklemektedir, bu bir tür
lü gelmemektedir, valilerden bir veya ikisi doğ
ru bulmamıştır, ertelenmesini istemiştir, kendi 
ili içinde yürüyüşün yapılacağı güzergâhı ve 
istikameti başka türlü tespit etmiştir ve böyle 
önermiştir ve diğer bâzı konularda ihtilâflar 
çıkmıştır; bu tafkdirde, bunu süratle bir kara
ra bağlayacak mereiin kanunda belirtilmesi lâ
zımdır, bunun da doğal olarak İçişleri Bakanlı
ğına tevdi edilmesi lüzumu vardır. Böyle bir 
teklifle huzurunuza gelmiş bulunuyorum ve bu 
bapta Yüksek Başkanlığa bir öneri tevdi edi
yorum. 

'Saygılarımı sunarım, efendim. 
©AıŞİÇÂN — Sayın Sakıp Hiçıerime'z, buyu

run efendim. 
AHMET iSAKIP HİÇEEİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
171 sayılı Kanunun 11 nci maddesini değiş

tiren gerek Komisyondan gelen ilk metni, ge
rekse yine Komisyondan ıgelen ikinci metni 
tetkik edecek olursak, 10 ncu maddeye yap
mış olduğu atıflar dolayısıyle Anayasamızın 
10 ncu, 11 nci, 20 nci ve 28 nci maddelerine ay
kırı bir hüküm olduğunu rahatlıkla görebiliriz. 

10 ncü maddenin müzıakeresinde söylediği
miz bütün «sözlerin 11 nci maddede de geçerlili
ğini h&IMlatamk ilâve eıfemelk istiyorum. | 

fpmtii, iller arMi bir yürüyüş organize eden • 
tertip heyeti müracaatım b&şlanigıç noktasın- : 
daki il ımülkî amirliğine verecek. Mülkî âmir-
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lik^ ılyüL maddedeki atıf yüzünden isterse kamu 
düzenini (bozucu nite'likte sonullar doğuracağını 
taihmin ederse, bu yürüyüşü 30 ıgün süre ile er
teleyecek. 30 gün süre 'ile ertelenen bir yürüyü
şün, ısrarla ve tekrarla söylüyoruz, enstantane 
bir olay ille ilgili anî zuhur eden bir olayla ilgili 
lehte veya aleyhteki bir yürüyüşün 30 gün er
telenmesi sonucunda maksadını yitirmiş olacağı 
aşikâr, 

Burada yapılan izahlar tansiyonun düşmesi, 
daha mülayim bir havanın doğması ve ondan 
sonra yapılacak yürüyüşün daha salim olabile
ceği şeklinde olmaktadır. 

Görüyoruz iki, bu ifadelerde dahi tansiyo
nun azalması, tansiyonun düşmesi gibi kelime
ler kullanılırken illâ bu yürüyüşlerin reaksi-
yoner yürüyüşler olacağını peşin peşin kabu'l 
ediyoruz ve bunun kamu düzenini bozucu ni
telikte sonuçlar verebileceğini de önceden ka
bul etmiş oluyoruz ve bâzı arkadaşlarımızın da 
sık sık kürsüye çıktıklarında, «Geçmiş olaylar
dan ders .alarak bu ımadde 'getirilmiştir» demek 
suretiyle de reaksiyöner bir maddeyi tedvin et
miş olduğumuzu ifâde etmiş oluyoruz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımı, yapılan ko
nuşmalardan, özellikle önce sözeü olmayan; 
fakat sonradan Komisyonun .toplanarak, geç
tiğimiz gün ancak bu vazifesine devam etmesi 
karar altına alman arkadaşımız da bu kürsü
ye çıktığı sürece ısrar etmiştir iki, «Anayasaya 
bu maddeler aykırı değildir» 10 ncu madde 
üzerinde cereyan eden uzun müzakere esnasında 
birkaç kere söz alan bu arkadaşımız, bu mad^ 
denin de Anayasaya aykırı olmadığını söyle
miştir. 11 nci madde 10 ncu maddeye atıf yap
tığı için, şimdi 11 nci madde de Anayasaya 
aykırıdır diyerek, 10 ncu maddenin Anayasay
la ilgili hükümlerini arza çalışacağım. 

«Madde 10. — Herkes, kişiliğine bağlı, do* 
kunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak 
Ve hürriyetlere sahiptir..» 

Şimdi de bu maddenin Devlete verdiği gö
revi okuyorum : 

«..,, Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetle
rini^ fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk dev
leti ilkeleriyle bağdaşamayacak «uîrette «ınıaia-
yan,.,» 

Altını çizerek okuyorum: «... siyasî, iktisadî 
ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın m&d* 
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dî ve mânevi varlığının gelişmesi için gerekli 
şartları hazırlar.» 

«Madde 11. — Temel hak ve hürriyetler, 
Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün...» 

Sık Sık Komisyon (Sözcüsünün ve diğer ar
kadaşlarımızın okuduğu kısım ama bir yerini 
atlayarak okuyorlar nedense, yaıhut oraya ge
lince bırakıyorlar, cümleyi tam okumuyorlar. 

«.... Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü
nün, Cumhuriyetin, millî ıgüvenliğin, kamu dü
zeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel 
sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın 
diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle...» 

Buraya kadar okuyorlar, ondan sonrasını 
okumuyorlar. Şimdi, ondan -sonrasının altını 
çize çize okuyorum.: 

>«.... Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 
olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. 

Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne 
dokunamaz.» diyor. 

Demek ,ki, o kadar çok şart koymuş ki, Dev
lete o kadar çok vazife vermiş ki, vatandaşa 
temel hak ve hürriyetleri kullanmada Devlet 
yardımcı olacak; ama tedbiri, Anayasamızın 
öngördüğü şekilde sözüne ve ruhuna uygun, 
temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunmaya
cak şekilde sınırlamalarla getirecek. 

Yine bununla ilgili olduğu için Anayasamı
zın 20 nci ımaddesini okuyalım: 

•«•Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sa
hiptir; düşünce ve kanaatlarmı söz, yazı, resim 
ile veya başka yollarla tek başına veya toplu 
olarak açıklayabilir ve yayabilir.» 

Tabiî ki, ister istemez bizim konumuzla il
gili olan Anayasanın 28 nci maddesini de oku
mak zarurti var: 

«Herkes, önceden izin almaksızın, silâhsız ve 
saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yap
ıma hakkına sahiptir. 

Bu hak, ancaik kamu düzenini ıkorumak için 
kanunla sınır] anabilir.:» 

10 ncu, 11 nci .maddelerde okuduğumuz 
Anayasa hükümlerini hatırlayacak olursak, 
bu sınırlama, o hakkın özüne dokunmayacak 
nitelikte olacaktır. 

Şimdi, ısrarla arkadaşlarımız hu toplantının 
silâhlı, saldırılı, kamu düzenini bozacak nite
likte olabileceği üzerinde duruyorlar; yani 

vatandaşı daha önceden suç işlemeye hazırmış 
gibi telâkki ederek harekete geçiyorlar. 

Evvelâ şunu kesin olarak bilmek lâzıtaı; Va 
tandaş, Anayasamıza göre toplantı ve gösteri 
yürüyüşünü yapacaktır. Devletin görevi, o top
lantı ve gösteri yürüyüşünün salimen inkişaf 
etmesi için gerekli tedbirleri alacak, -o toplantı 
ve gösteri yürüyüşünü yapanlara karşı bir sal
dırı vâki olursa,- o saldırıyı önleyecek tedbirleri 
alacak, ondan sonra bu toplantı ve gösteri 
yürüyüşünü yapanlar eğer kanunların sınırını 
aşarlarsa, orada müdahale hakkını kullana
caktır. 

«Hayır, biz öyle düşünmüyoruz. Bu vatan
daşlar evvelâ kötü şey yaparlar, tedbirlerimizi 
ona göre alalım. İdare âmirine ve İçişleri Ba
kanlığına da yetki tanıyalım, isterse bunu 30 
gün ertelesin, bu erteleme süresinde zaten bu
nun havası geçer, tansiyon düşer ve bualar da 
gösteri yürüyüşü yapamazlar.» deniyor. 

Hayır, arkadaşlar; bâzı ahvalde tansiyon ar
tar. Siz, bir toplantı veya ,gösteri yürüyüşü yap
mak isteyen bir topluluk bir .olaya karşı reak
siyoner hale gelmişse, alacağınız bu 30 günlük 
tedbirlerle onları daha reaksiyoner halle getire
bilirsiniz. Bir arkadaşıma söyledim, «bunu üçer 
günlük on defa erteleme şeklinde 30 ^\iae eriş
tirmek de mümkündür» dedim. Evvelâ üç gün 
ertelersiniz, «Tetkik edelim» dersiniz, ^Bunun 
sonunda bir vahamet olabilir, endişeliyiz;» diye
bilirsiniz. Sonra ikinci üç gün, üçüncü üç gim 
erteleme gelir ve on defa bunu erteleyebilirsi
niz. Bu gösteri yürüyüşünü yapmak isleyenle
rin karşı'laştıkları büyük zorluğu düşününüz. 
İşte böyle reaksiyoner (haldeki bir topluluğu da
ha reaksiyoner hale getirirsiniz ve o toplantı • 
•gösteril yürüyüşü ilk ıgünü ne kadar salim ve 
iyiniyet'le yapılacak havada ise, bunu onun 
aksine daha da kötü bir hale getirmeni^ müm
kün olur, iyiniyetli insanları birden bire çığırın
dan çıkarma yoluna gidebilirsiniz. 

Bunun (bir başka mahzuru daha vardır: Top
lumlar demokrasilerde, kanaatlerini eylemle
riyle, sözleriyle ifade .etmek suretiyle deşarj 
olurlar ve 'bu deşarj oluştan Devlet, Hükümet 
ve toplum ıbirtakını dersler de alırlar; nereye 
gidiyoruz, ıhalk neye karşı realksiyon gösteriyor, 
neyi tasvibediyor neyi tasvibetmiyor bütün bun
lar demokrasilerde .görülür ve demokrasinİD 
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haJİk: yararına daha iyi işlemesi debiyi idareci
ler eğer işbaşında ise (böylesi olaylardan ders 
alarak bunu kolaylaştıran, iyiye doğru götüren 
tedbirleri alırlar, ama siz kalkar da igiderek bu 
özgürlükleri zorlaştırır ve kullanılmaz hale •ge
tirirseniz, geçmiş devirlerde (görüldüğü gibi çok 
iyiıniyetli insanlar dahi fikirlerini rahatça söy-
leyeımedükleri için, eylemlerini rahatlıkla yapa
madıkları içlin yavaş yavaş, yeraltına inme dediği
miz, fısıltı gazetesini çalıştırma dediğimiz ve 
sonunda hiç de arzu etmediğimiz patlamalara 
yol açan birtakım hareketlerin kaynağı olmaya 
başlarlar. 

Şöyle özetlemek ıgerekirsa: 11 nci madde, 
10 neu maddeye 30 gün ertelemeyle ilgili atfı 
yaptığı için, toplantı ve gösteri yürüyüşü yap
ma teımıel hak ve hürriyetini kullanılamayacak 
kadar kısıtladığı için biraz evvel saydığım 
Anayasa maddelerine aykırıdır. Bir ilden alman 
müsadenin o ilin mülkî âmiri tarafından öbür 
il ve daha öbür illerle birtakım anlaşmalar ya
pıldıktan sonra bir sonuca vardırılması keyfi
yetinin de yeni metne sokulmuş olması, izin 
müessesesinin dolaylı olarak çalıştırılması ha
ilini 'getirmiştir. Düşününüz, Eskişehir'den ha-
relketle İstanbul'a müteveccih bir yürüyüş or-
ıganize ©dilsin. Eskişehir ili buna müsaade etme 
duruimunda olsun, fakat bunun biraz ilerisin
de (bulunan diyelim ki, ISakarya veya Koea-
elin'deki mülkî âmir bunda sakınca görsün. O 
takdirde bu yürüyüş nasıl yapılacaktır ? Demek 
k i ; ilk izin veren kişi izni vermekten vazge
çecektir, sakınca görüyorum diyecektir ve bu
nu İçişleri Bakanlığına intikal ettirecektir ve 
o zaman da 30 gün .erteleme keyfiyeti kademeli 
veya direkt olarak (gelebilecektir. 

Görüyoruz ki, şunu izah etmekte dahi zor
luk çekiyoruz: Ya bu hakkı kullanmada nasıl 
kolaylık göreceğiz Allah bilir. O bakımdan bu 
maddein tümüyle metinden çıkarılması dileği 
yanında bir de önerge vermiş bulunuyorum. 
10 ncu maddeye yaptığı atfın çıkarılması yolun
daki bu teklifime iltifat ederseniz zannederim 
ki, Anayasaya uygun bir metin hazırlamış olu
ruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı? Yok. 
ıSaym Memduh Ekşi, buyurunuz efendim. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — ıSaym Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

••-' .^Maddenin, -geçen otuurm geni alındıktan son
ra huzurunuza getirilen şekli olumludur kanaa
tindeyim. Çünkü, muhtelif illerde cereyan ede
cek olan gösteri yürüyüşünde çıkacak olan ha
diseler ve bunların önlenmesi yönünde ilk vilâ
yet mülkî âmirine müracaat ve diğer illerdeki 
mülkî âmiri de ilk mülkî âmir vasıtasıyle uyar
ma yönünde yapılan değişiklik cidden tafedi-
re şayan bir durum arz etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu maddenin mü
zakeresinden bilistifade, 4, 7 ve 10 ncu madde
lere atıf yapmış olması dolayısıyle, daha önce 
ifade ettiğimiz bâzı konuların açıklanmasında 
yine fayda mülâhaza ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, toplantı ve gösteri 
yürüyüşü tertibetme hakkı vazgeçilmez Anaya
sal haklarımızdandır. Ancak, 30 gün erteleıme 
yetkisini mülkî âmirin takdirine 'bırakmanın, 
bu hakkın kullanılmamasına müncer olacağı ka
naatindeyim. Çünkü, biraz evvel değerli arka
daşım Hiç erimez'in de ifade buyurdukları gibi, 
bâzı hâdiseler vardır ki, anında bunun kamu
ya duyurulması gerekmektedir ve ancak bu yol
la önlenilmesi, tenkid edilmesi veya övülmesi 
mümkündür. Bir toplantıyı 30 gün 'ertelerse
niz 30 gün sonra bu hâdisenin duyurulması, ön
lenilmesi veya tenkid edilmesi mânasını kaybe
debilir. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu haliyle (10 ncu 
madde maalesef bu şekilde geçti) ben meşhur 
tabiriyle toplantı ve gösteri yürüyüşünün buz
dolabına konulduğunu ve bitkisel hayata ter
kedilmiş bulunan bir hak bulunduğu kanaatini 
muhafaza ediyorum. 

11 nci maddenin muhtelif illerde cereyanı 
şekli 'geçmiş hâdiselerin tesiriyle yüksek hu
zurunuza getirilmiş bulunmaktadır ve muhtelif 
illerde valilerin arasında -çıkacak anlaşmazlık
larda bir koordinasyonun teşekkül ettirilmesi, 
koordone bir hareket içerisine muhtelif illerin 
valilerinin girmesi şarttır. Bunun için de ıSa
ym Grup (Sözcümüz İbrahim Öztürk'ün vermiş 
olduğu ve İçişleri Bakanının bu konuda koordi
natör durumda olması yönündeki önergesinin 
kabulünü ben de şahsen istirham eder saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurun efen
dim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 
3aşkan, değerli arkadaşlarım; 
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171 sayılı Kanunun bâzı maddelerini tadil i 
eden görüşmekte olduğumuz bu tasarı maalesef 
bâzı arkadaşlarımızca yanlış değerlendirilmekte 
ve gösteri yürüyüşlerinin ruhuna hatime çeker 
mahiyette değer verilmektedir. Hayır, katiyen 
böyle bir şey yok ve böyle bir şey olursa biz
den de hüccet alacağı, imkân yok düşünülemez. 
Böyle bir şey gördüğümüz yerde biz de bunun 
karşısına çıkarız. Grupların, siyasî teşekkülle
rin veya herhangi bir zümrenin umumî efkâra 
duyurmak istediği bir. fikir, bir temayül oldu
ğu takdirde, bu kanunun cevaz verdiği mesele
ler içindeyse, onun susturulması, durdurulması 
bizce de makbul ve makul görülmez; biz de bu
nun karşısına çıkarız. Ama düşününüz ki, bâzı 
hadiseler vardır, umumî efkâr galeyan halinde
dir, aynı gün bunu bir gösteri yürüyüşü veya 
toplantı halinde izhar ederseniz vahim hadise
ler meydana gelebilir. Bunun tatbikatı vardır 
arkadaşlar. 6 - 7 Eylül hadiseleri bunun netice
sidir. 6 - 7 Eylül hadiseleri kanalize edilemedi
ği için, evvelden bir tedbir alma imkânı bulu
namadığı için vahim hadise halinde memleketi 
maddî, manevî birçok zarara sokmuştur ve o de
virde hükümet eden insanlar bu yüzden muha
keme edilmişti, Anayasayı ihlâl yüzünden nere
deyse idama kadar gideceklerdi. 

Bu 30 gün ertelemenin niçin karşısında ol- I 
duklarmı anlamıyorum. 

Kabul ediniz ki, aynı şekilde Türk umumî 
efkârı herhangi bir meselede ayağa kaldırılmış 
olabilir. Matbuat yoluyla veya diğer basın grup
larının tahrikiyle memleket umumî efkârı taciz 
edilmiş, karıştırılmış olabilir. O gün de bir gös
teri yürüyüşü talebi bulunmuştur. E., mülkî 
âmir kendi ili içerisinde böyle karışık bir hava
da, böyle atmosferi gergin bir havada bu yürü
yüşe evet demekle olacak hadiselerin mesuliye- I 
tini nasıl üzerine alabilir. İşte bu tip ahvâlde I 
düşünülen bir maddedir bu. Yani, icrasında am- I 
me menfaati görülmüyorsa, aksine ammenin za- I 
rardide olacağı, yakılıp yıkılacağı, bâzı insan- I 
larm bundan zarar göreceği veya müesseselerin 
zarar göreceği düşünülüyorsa, idare âmirine I 
bu hakkı tanımak., erteleme hakkı, geri bırak- I 
ma hakkı; kaldırma değil ki. Yapamazsın demi- I 
yor ki. E., siz düşününüz; bir grev mevzuu var, I 
bir işçi grubu hakkının istihsali için, hukukî I 
hakkının istihsali için grev talebine başlıyor, | 
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Bakanlar Kurulu bu grevi bir ay ertçleyebili-. 
yor. E., bu hak Anayasaya aykırı olmuyor da, 
memleketin menfaatine olmayacak bir gösteriyi 
veya toplantıyı bir idare âmirinin 30 gün geri 
atması niye Anayasayı ihlâl olsun, niye gösteri 
yürüyüşlerinin yapılmasına ve ruhuna hatime 
çekmek olsun? 

5 nci maddenin derpiş ettiği 11 nci madde
nin tadili işinde iki husus mündemiç bulunmak
tadır. 11 nci madde iki hususu ihtiva ediyor. Bi
rincisi; bir il dahilinde yapılacak yürüyüş ve
ya gösteriler. Onu yukarıdaki maddeler tayin 
etmiş, tasvip etmiş. Bir il dahilinde olursa, işte, 
bir müracaatta bulunacak, tertip heyeti olacak. 
Tertip heyetinin şartlarını saymış. Bu şartlar 
tahakkuk ederse, izin alma beklemeden yürüyüş 
ve gösteri yapılacak. Ama, kanunun istediği 
şartları haiz olmayan bir eleman veya şahıs var
sa, müeyyide koymuş, o müeyyideler ona tat
bik edilecek. Ama yine yürüyüş, yine gösteri de
vam edecek. Fakat, Sayın öztürk'ün dediği gibi, 
birden fazla ili ilgilendiren bir yürüyüş olursa, 
sürre alayı gibi; oldu bu. Çorum işçisi, Çorum 
Belediye temizlik işçileri haklarının istihsali için 
yalın ayak başı kabak, başlarında meşhur bir 
arkadaşımız, sürre alayının başında; hak almak 
için,. Hak böyle mi alınır? Çorum'dan İstan
bul'a kadar ya Allah, ya Fettah yürü. Nasıl yü
rüyeyim?.. Kopara kopara yürüye yürüye. E.. 
bu, yürüyüşün esprisine de muhalif, insan hay
siyetine de muhalif. Yani olan bir iş değil bu, 
ürpertiyor insanı. Hak böyle istihsal edilmez ki. 
Hakkın, normal kanunî hudutlar içerisinde ba
ğırarak istersiniz, çağırarak istersiniz, yumuşak" 
istersiniz,, matbuat yoluyla istersiniz, beyanla 
istersiniz ama, koca bir memleket efkârını, sırf 
temizlik işçilerinin yevmiyelerini iki liradan, üç 
liraya çıkarılması için bir memleketten, Ço-
rum'dan Ankara'sı, Kayseri'si, Sivas'ı, bilmem 
neresi yürü Allah yürü. E., bu da yersiz, lü
zumsuz olarak memleket efkârını bulandırmak
tan başka ne mâna ifade eder. 

İşte bâzı arkadaşlarımız «Reaksiyon» diyor
lar. Doğrudur. 1961 Anayasası bir reaksiyon 
Anayasası değil midir? Neden? 1924'ten beri 
Atatürk'ün vazettiği Anayasayı, Atatürk'ün 
kendi kalemiyle yazdığı, dikta ettiği Anayasayı 
bâzı bürokratlar beğenmediler, devamlı reaksi
yon gösterdiler ve 1961 de bir Anayasa yaptık 
ki, şimdi bakınız o Anayasayı tadil durumuna 
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geçiyoruz, yani reaksiyon Anayasası. Gayet tabi 
kanunlar bir ihtiyaçtan doğar, bir ihtiyacın ne
ticesidir bir ihtiyaçtan, bir talepten doğar. Eğer 
vatandaş, eğer umumî efkâr, halk, millet zorlu
yorsa, o kanun gayet tabiî tedvin edilir, orta
ya atılır. Mecburdur parlâmento bu baskı altın
da bu kanunu çıkarmaya. Bu da budur. Yalnız, 
Komisyonun getirdiği yeni tadil şeklinde, vilâ
yetler arasında bir anlaşmazlık mevzuu olursa, 
öztürk 'ün dediği gibi, bunun da hakemi, son 
merci İçişleri Bakanı olmalıdır. Doğru. 

Meselâ, Ankara'dan Eskişehir'e doğru gidi
yoruz; yol üzerinde Afyon var. Afyon, Eskişe
hir valileri arasında bir ihtilâf çıkarsa; hayır 
efendim, Sivrihisar'dan değil de, Haymana üze
rinden gelinsin. Mümkün. Bu takdirde hakem 
kim olacak?.. Hakem, valiler koordinasyonu de
ğil, yalnız direkt olarak İçişleri Bakanlığı, gü
zergâhın en münasibini tercih eder, o kabul edi
lir. Buna da iştirak ediyorum. 

Bunun dışında maddede başka bir anormal
lik yok. Madde normal. Bir ihtiyacın neticesi 
olarak,tedvin edilmiş. 

Bu şekilde tadili suretiyle kabulünü istiyo
rum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, buyurunuz 
efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

önce, bilmiyorum yeni metinde de aynı mı 
geçti? Bu 11 nci maddede 1 nci fıkrada «Yürü
yüşe geçmemek» şeklinde yazılmış, «Yürüyüşe 
geçmek» şeklinde olarak düzeltilmesi lâzımdır. 

İkincisi; bu tasarının 1 nei maddesinin, 1 
nci-maddeyi değiştiren şeklinde şöyle bir durum 
var: «Bu beyannameyi imza edenlerden en az 
üç kişinin toplantının yapılacağı yerde ika
metgâhı bulunması şarttır» diyor. Pekâlâ muh
telif vilâyetleri, değişik vilâyetleri kapsadığı za
man, o durum aynen onları da bağlayacak mı
dır ? Yani, bir vilâyette ikametgâhı olmuyor; fa
kat çeşitli vilâyetlerde gösteri yürüyüşü yapılı
yor. O verilen beyannamedeki ikametgâh bağ
lantısı nasıl bu maddeyle irtibatlandırılacaktır? 
Bunları öğrenmek istiyorum. 

Bir de bir şeyi daha söylemekte yarar görü
yorum. Bu türlü kanunlar çıkarılırken, parla
menterlerin özellikle çok dikkatli olmaları ge
rekir. Sadece, karşısında zannettiği insanlara 

10 . 1 . 1973 0 : 1 

bâzı kısıtlayıcı hükümlerin uygulanacağını zan
netmek, bütün siyasî tarihimizde görülmüştür 
ki, hatadır. Nice baskı tedbirlerini yapanların, 
aynı tedbirlerle mahkûm oldukları, nice hapis
hane kuranların aynı hapishanelere kendileri
nin girdikleri tarihî bir vakıadır. Ben nasıl ol
sa yarın bu işde hâkim yerde olurum, bunlar da 
benim elimde değerli bir sopadır, lâzım gelen 
adamı konuşturmam, lâzım gelen insanı yü
rütmem zannedersek, bu kanun maddelerinin 
birgün kendilerine tatbik edileceğini düşünerek, 
özellikle siyasilerin harekete geçmeleri yararlı
dır. 

Birtakım konuşmalara cevap olsun diye de
ğil, uyarı olsun diye arz ediyorum. Bir işçi yü
rüyüşünü kötü, tezyif edici kelimelerle bu kür
süden anmak başka şeydir, bu kanunun uygu
lamasından sonra kimin nerede bu. kanundan za
rar göreceğini tespit etmek veya ileride görmek 
başka şeydir. İstediğim şu ki, bu kanunun uy
gulanması, bu kanunu çıkarmak için yarış eden
lere yapılmasın. 

Saygılar sunarım. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş

kan, 95 nci maddeye göre söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz sırası da gelebilir sayın 

Buldanlı. İsterseniz o şekilde hakkınızı kulla
nın. Şu anda sırada bir kişi var.. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Hayır 
efendim, çok kısa olmak üzere ikinci defa konu
şacağım. 

BAŞKAN — O zaman açıklatmak mecburiye
tindeyim; 95 nei maddenin ne bakımdan tatbi
kini istiyorsunuz? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — İşçi yürü 
yüşünü bahseden bendenizim. Hiç tezyif etme
dim, gayet hukukî ve hakkaniyetle bir konuşma 
yaptım. O durumu tashih edeceğim. 

BAŞKAN — İşçi yürüyüşünü tezyif edici 
şekilde beyanda bulundular, öyle mi? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Evet. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — İşçi yürüyüşü

nü tezyif edici bir terim geçmedi ki. 
BAŞKAN — O noktada açıMama yapms'k 

üzere buyurun. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; . 
İşçi yürüyüşü hakkında konuşan üye benim. 

Beyanım arasında işçi yürüyüşünü "tezyif veya 
I tahkir edici hiç bir beyanım geçmemiştir. Ne 
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maksadım budur, ne bu maksadın sahibiyim, ne 
de olabilirim. Dediğim şudur: Hak böyle alın
maz dedim. Hak böyle alınmaz demek, tezyif 
mânası ise, özür dilerim. Bana, nasıl söylenece
ğini bildirsinler. «Hak böyle alınmaz» demek, 
tezyif mânasında ise, özür dilerim. Bana bunun 
nasıl söyleneceğini bildirsinler. Hak böyle alın
maz, gayet tabiî. Bu benim kanaatimdir. 

Onu arz etmek istedim. Maksadımın dışında 
bir beyanda bulunduğumu arz ettiler. Bu be
yanda ben bulunmuş değilim. Kimseyi ne tezyif 
ederim, ne de tezyif edilmeyi kabul ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, söz sırası si

zindir; buyurunuz. 
A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
önce ikinci defa söz aldığım için özür di

lerim. Fakat buna duyduğum ihtiyacı, biraz son
raki cümlelerim arasında bulacaksınız. 

Dikkat ediyorum; Grupları adına konuşan 
arkadaşlarımız - not ettiğime göre - sayın İbra
him öztürk, sayın Ahmet Durakoğlu, sayın Ra-
sim Cinisli; bunlar bu kanunun ilgili maddele
rinin Anayasaya aykırı olduğunu beyan ediyor
lar, bunu da grupları adına yapıyorlar. Sonra 
şahısları adına, sayın Ferda Gül ey, sayın Gıya-
settin Karaca, sayın Memduh Ekşi, sayın Yaşar 
Akal ve bendeniz Anayasaya aykırılığını iddia 
ediyorum. Fakat bir veya ikiyi geçmeyen arka
daşımız buraya çıkıyorlar: «Hayır, Anayasaya 
aykırı değildir.- Bir tertibi, bir nizamı düzene 
sokmak için bu getirilmiştir, iyidir» diye izahta 
bulunuyorlar. 

Arkadaşlarım; şimdi demek ki, açık kalmış 
ve biz bunu iyi anlatamamışız. Onun için bir 
kez daha söz aldım. 

Bakınız; çok iyi niyetli bir topluluk - ister 
gösteri yürüyüşü veya ister toplantı olsun - bir 
toplantı tertip etmiştir. Fakat ister o toplulu
ğun içinde, ister o topluluğun dışında bulunan 
bir veya iki tane o topluluğa karşı olan veya
hut ta böyle bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün 
yapılmasını arzu etmeyenler - kim olursa olsun -
imzasız bir ihbar mektubunu oranın mülkiye 
âmirine gönderiyorlar. «Bunun sonunda kamu 
düzenini bozucu haller olabilir.» Tabiî derhal, 
yarınki mesuliyet korkusu içinde bulunan idare 
âmiri durumu İçişleri Bakanlığına bildiriyor. 
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• Konusu bellidir. Daha önce, tertip heyeti 
«Ben şu konuda bir gösteri yürüyüşü yapaca
ğım» diye konusu bildirecektir. İçişleri Bakanı 
da bakacak ki, bu toplantının sonu, kendi siya
sî felsefesine uygun değildir. O halde «30 gün 
erteleyin» diyecektir. Bu mümkün mü? Müm
kündür. 

Biraz evvel, «Parçalı olarak 30 gün verilebi
lir» dedim. 3'er günlük 10 defa ertelenme sure
tiyle bu toplantı ve gösteri yürüyüşünü 10 defa 
idare amirliği veya İçişleri Bakanlığı erteleyebi
lir. Eğer muhtelif yerlerden gelecek bir toplu
luk ise bu bireyleri bakımından, illerden, ilçe
lerden gelecekse; 10 defa bu insanları aynı yere 
toplayıp, aynı yerden dağıtmaya imkân var mı
dır1? Diyeceksiniz ki, «Daha evvelden toplantı
nın yapılamayacağı bildirilecek. O da idare he
yeti tarafından duyurulsun.» Bu mümkün değil
dir. Çünkü 12 saat önce bildirmeyi kabul etti
niz. Pazar günü saat 10,00 da yapılacak olan 
bir gösteri yürüyüşü veya mitingi - başlangıç 
olarak - 12 saat önce bildirilirse, bir gün önce 
gece saat 22,00 de ilgili idare heyetine tebliğ 
edilecektir. Muhtelif ilçelerden gelen ve evin
den çıkıp bu toplantıya gidecek olan vatandaş
lar, toplantı yerine ertesi günü saat 8,00'den, 
9,00'dan hattâ dakikası dakikasına 10,00'dan iti
baren oraya gelmeye başlayacaklardır. Tertip 
heyeti, bu kadar geniş bir kitleye bunu gecele
yin nasıl duyurabilecektir 1 O husus ayrı da; bu
raya gelen insanlar suç işlemiş insanlar duru
muna gelecek tertip heyeti de bundan dolayı, 
biraz evvel okunan izahat gereğince - bir mad
de daha değiştiriliyor, cezalar 2 - 3 katı daha 
artırılıyor - böylece bu masum insanlar mah
kûm olacaktır. Anayasa ile ilişiğini yine takdir
lerinize arz ediyorum. 

«Hakkın suiistimalini önlemek için, bu geti
rilmiştir» deniyor. Biraz evvel bu kürsüyü işgal 
eden arkadaşlarımızdan bir tanesi de, - dün, 
bugün ve daha evvelki gün - «profesyonel... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Profesyo
nel gösterici. 

A. SAKIP HÎÇERIMEZ (Devamla) — «Pro
fesyonel gösteri ve yürüyüş tertip eden kişilere 
karşıdır bu, onu önlemek için yapılmıştır» di
yor. Arkadaşımdan rica ediyorum. Lütfen bura
ya teşrif ettiklerinde, Anayasamızın «Profesyo
nel toplantı gösteri yürüyüşü yapanlara yasak-
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tır. Amatörce yapılması halinde serbesttir» hük
münü göstersinler. Biz de kendilerine iştirak 
edelim. 

Grevi erteleme konusu ele alındı. Bunun 
konumuz ile hiçbir ilişiği yoktur. Grev hakkı
nın ertelenmesi, grev yapma hakkını ortadan 
kaldırmadığı gibi, neticesi itibariyle işçiye za
rar vermiyor. Grev 30 gün sonra da yapılıyor. 
Neticesinde, toplu sözleşmenin hududu içine gi
riliyor ve netice almıyor. Ama toplantı gösteri 
yürüyüşü - tekrar ediyoruz - bir enstantane hal
dir; bir olaya reaksiyon, bir olayı tasvip veya 
bir hakkı kamuoyuna maletme meselesi, bir an 
meselesi, bir gün ve saat meselesidir. Bunu er
telerseniz, o hak kullanılmaz hale gelir. Onu bu
raya emsal getirip te, «Grevi hükümet erteli-
~yor... O halde, idare âmiri ve İçişleri Bakanı da 
"toplantı gösteri yürüyüşlerini ertelesin» demek, 
abesle iştigal olur. 

Çorum işçileri yürüyüşünü, ister bir misal 
olarak getirelim, isterse bir misal olmayarak 
getirelim; «Sürre Alayı» na benzetmeyi de ya
kıştırmadığımızı söyleyelim. Neye yakıştırama
dık. Olayla irtibatını kuramadığımız için yakış
tıramadık. «Sürre Alayı» nedir, öbür yürüyüş 
nedir, gayeleri nedir? Bunları elbetteki söyle
yen çok iyi bilir. İnşallah bilerek söylemiştir. 

Şimdi, biz toplantı ve gösteri yürüyüşü ya
pacak olanların, bu hakkı suiistimal edecekleri
ni düşünüyoruz. Evet, bir noktada düşünmeli
yiz; suiistimal ederlerse ona karşı tedbir geti
receğiz. Ya idareciler suiistimal ederlerse? Ya 
İçişleri Bakanlığının emrinde bulunan bir vali 
kasden, maksatlı olarak toplantı ve gösteri yü
rüyüşünü yaptırmazsa ne yapacağız? 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Bununla ne ilgisi var ? 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — Ve 
takdire bağlı olduğuna göre; hiç te kötü niyetli 
olmayan bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü kö
tü yorumladıysa ne yapacağız ? Misal mi isti
yorsunuz, ben size misalini vereyim : 

Hâlâ cevabını almadığım, Devlet ve Hükü
metlerin devamlılığı esasında cevabını alamadı
ğım bir konuyu hatırlatarak; çok iyi niyetli bir 
olayın, hattâ kötü dahi olsa, gösterilen maksa
dın dışında eylemler şeklinde tecelli ettiğini; en 
yetkili ağızların kürsülerden kamuoyuna, Mecli
se böylesi takdirî duygularla yanlış bilgiler ver
diğini şimdi size ispat edeyim. 

— 15 
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Hatırlayınız, «Kayseri Olayları» oldu. Kay-,. 
seri olayları olduğu tarihte, zamanın İçişleri Ba
kanı buraya geldi. Kayseri olaylarını Marksist, 
Leninist, Maoist bir eylem olarak nitelendirdi. 
Ondan sonra İstanbul'da bir işçi hareketi oldu. 
Yine buraya İçişleri Bakanı çıktı. Bu olayın da 
Marksist, Leninist, Maoist bir hareket olduğu
nu, bir proleterya ihtilâli provası olduğunu söy
ledi, belgelere dayandığını söyledi ve Yüce Mec-
lici iknaya çalıştı: «Bu iş vahim bir sonuca gi
diyordu» dedi. Hepimiz, o mevkii işgal eden ki
şiye ve o mevkie duyduğumuz saygı ile bu söz
lere itibar ettik. Ondan sonra, o tarihten İstan
bul'da örfi idare ilân edildi. Bu suçlular örfi 
idare mahkemesine gitti. Sayın Bakanın bura
da açıkladığı, Marksist, Leninist, Maoist prole
terya ihtilâli provası yaptığı iddia edilen insan
lar mahkemeye sevkedildi. Hangi suçtan edildi? 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa mu
halefet, Hükümet kuvvetlerine mukavemet. O 
tarihte İçişleri Bakanlığı Bütçesi sırasında sor
dum, dedim ki; Devletin elinde bulunan, arşi
vinde bulunan o önemli belgeler acaba örfi İda
re Mahkemelerine verilmedi mi ki, sizin Yüce 
Mecliste ve Türk kamuoyuna karşı seslenerek, 
bu Marksist, Leninist, Maoist bir harekettir, bir 
proleterya ihtilâlidir dediniz. Bu kişiler, 146 ve 
diğer maddeler gereğince mahkemeye sevkedil-
medi, Devlet arşivindeki belgeleri vermediniz 
mi dedim. Aradan iki sene geçtiği halde bunun 
cvabını henüz alamadım. 

Demek ki teşhis yanlışmış. Şimdi böyle teş
his yanlışlarını indî olarak, aksi burada ispat 
edilinceye kadar ben buna yanlış teşhis diyece
ğim. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Evleri yağma ettiler, subayları öldürdüler. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Subayları mı öldürdüler? 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Daha ne olsun, silâh çektiler.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tankla
rın üzerine çıkmadılar mı? 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Pekiyi neden hiç kimse bu dediğiniz şeylerden 
suçlu olarak mahkûm olmadı?.. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Suçlu yakalanmadı. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Mahkûm olanların ve beraat edenlerin hepsi 171 
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sayılı Kanuna muhalefetten muhakeme altına 
alınmışlar, Devlet kuvvetlerine mukavemetten 
muhakeme altına alınmışlardır. Marksist, Leni-
nist, Maoist veya bir proleterya ihtilâli provası 
içinde bulunan insanlar oldukları için suçlana
rak mahkemeye sevkedilmemiştir; hafızanız si
zi yanıltıyor beyefendi. 

Şimdi, bu kadar büyük bir olayda Devletin 
İçişleri Bakanlığı görevini deruhte eden kişi bu 
kadar yanılgıya düşebilir, tahmin hatasına düşe-
bilirse, yarın ilerde bu hükümleri getirirseniz 
takdirî duygularla bir idare âmirinin, netice
sinde kendisine de zarar geleceği endişesiyle; 
çünkü nihayet bir noktada siyasî mevki duru
muna geldi artık, - İçişleri Bakanlığının emrin
de olarak - bu takdirde bu kişi böylesi hürri
yetlerin kullanılmasına hangi ölçüde müsaade 
edecektir? Cevabı, etmeyecektir. Bundan sonra 
zihinlerde ikiye böleeeğiz bu gibi gösteri ve yü
rüyüşleri, idareyi tasvip eden, - hangi iktidar 
olursa olsun - öven toplantılara müsaade, öbür-
kilere 30 gün erteleme.. Tatbikat bu olacaktır 
arkadaşlarım göreceğiz. Gerçi oraya kadar da 
.gitmeyecektir, Anayasa Mahkemesi bunu iptal 
edecektir.. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — İnşallah. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 

inşallah deme, o inşallah birgün sana çalışmaya 
başlar, o zaman da şaşırırsın. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Kendi kendi
nize konuşmayın. Ben öyle bir şey demedim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Ben kendi kendime konuşuyorum, burada size 
karşı konuşmuyorum, yani birbirimize muhatap 
değiliz burada.. 

AHMET ÇAKMAK (©.olu) — Ben size o 
mânada bir lâf atmadım. 

AHMET (SAKIP BİÇERîlMEZ (Devamla) — 
O zaman özür dilerim,. 

10 ncu madde sıriasmda söylemiştim. 11 nci 
maddenin 10 ncu maddeye yapmış olduğu atıf 
dolayısıyıe telkrar ediyorum: Bir memlekette 
•ekonomik, sosyal 'kültürel tedbirleri almazsanız, 
memleketin iktisadiyatında ferahlık getirecek 
tedbirleri getirmezseniz, halkın ümitle bekledi
ği reformları zamanında, geciktirmeden çıkart
mazsanız, bunun yerine, bu gibi şeylerin talep-
çisi olacak vatandaşların, söız, gösteri ve benze
ri 'hürriyetlerini kısmaya devamı ederseniz, bir 
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gün vatandaşı ^ürriıyet nidalanyie karşınızda 
bulursunuz. Ve p zaman, üzüntü bize değil siz
lere düşer. 

MEHMET ATAOÜN (Kıriklıareli) — Size 
ne düşer? 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Bununla 
ne alâkası var? 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Bize ide üzülmek düşer ama, anlamı biraz deği
şik olur o üzüntünün. Biraz size acımak şeklin
de olur. 

ıSaygılanmla. (A. 'P. sıralarından «Anlaşıl
mayan müdahaleler.») 

(BAŞKAN — Söz sırası bir sayın üyenin, an
cak komisyon söz istiyor. İki sayın üye daha 

; var, eğer ısöz istiyorsanız buyurun efendim?... 
: Öncelik hakkınız yar... 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
: KORALTAN (ıSivaıs) — ıSayın Başkan, onlar 
• konuşmasını bitirditken sonra açıklama yapa-
' cağım. 
Î BAŞKAN — Pekiyi efendim, iSayın OyLehmet 
• Ali Aybar, buyurunuz efendim. 

MEHMET ALÎ AYBAR (İstan/bul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının ilgili 
maddelerini Anayasamızın açık sözü ve espri
sinin ışığında değerlendirmek mecburiyetinde
yiz. 

Değerli milletvekilleri; modern kamu hu
kukunda temel hak ve hürriyetler vatandaşları 
pasif durumdan aktif duruma geçirmek göre
vini üzerine almış bulunmaktadır. Şunu demek 
istiyorum: Uzun bir süre demokrasi vatandaş
ların Hükümete iştirakini, oy kullanma biçimin
de anlamış ve böyle uygulamıştır. Vatandaş; 
dört yılda bir oy kullanır ve Hükümete işti
raki katkısı burada biter. Ama, bu demokrasi 
ve hak anlayışı, siyasî özgürlük anlayışı, za
manla değişmiştir. Niçin? Çünkü, büyük kitle
ler günlük yaşantılarını siyasette ağırlık teşkil 
etmelerine 'bağlamışlardır. Özellikle bu değişme 
19 ncu Yüzyıl içinde Batı ülkelerinde işçi sını
fının gerek sayıca çoğalması ve gerekse bilinç
lenmesi, örgütlenmesi neticesinde olmuştur. 
Ve işçi sınıfından bütün emekçi halk yığınla
rına bu bilinç yayılmış, böylece halk, hakları
na her gün devamlı olarak sahip çıkmak sure
tiyle Devlete ağırlığını koymanın kendisi için 
kaçınılmaz bir hak olduğu inancına vanmjştır. 
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Böylece, modern kamu hukukunda demokrasi; 
temisili rejim, ile doğrudan demokrasi arasında 
bir köprü kurmuştur. Bu yol birtakım yeni ka
mu hukuku kurumları getirmek suretiyle, yeni 
kurumlar yaratmak suretiyle Anayasa bu göre
vi yerine getirmiştir. 

(Sayın milletvekilleri, bunlardan bir tanesi, 
Anayasamızın 28 nci maddesinde yer alan 
«...silâhsız ve saldırısız toplanma ve gösteri 
yapma 'hakkına sahiptir...» hakkını vatandaşla
ra tanıyan maddedir. 

Demin arz elttiğim hususlar ışığında şimdi 
esprisine dikkat edelim. Bu maidde neyi sağlı
yor? 28 nci madde; «Herkes, önceden izin al
maksızın, silâhsız ve saldırışız toplanma ve gös
teri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir...» diye 
madde ne sağlıyor?... 

HAYRETTİN NAKtBOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, Sayın Mehmet Ali Aybar acaba 
tümü üzerinde mi, ydksa .madde üzerinde mi 
konuşuyor? Tereddütümüz var? 

(BAŞKAN — Bf endim, şimdi bundan evvelki 
hatiplere de sık sık 10 ncu maddeye ve onun 
erteleme hükümlerine taşan beyanları oldu. 
Ancak sonuna bu maddenin 10 ncu maddeye 
atıf yapmalsı şeklindeki mahzurunu bağladık
ları için ister istemez Genci Kurulun kabul et
tiği, müzakeresi de bitmiş olan bir evvelki mad
dede geçen erteleme hükmüne atıf yapması ne
deni ile o nokta üzerinde arkadaşların 'konuşma 
yapma olanaklarına müzakerenin başından beri 
imkân tanımak mecburiyetini duyduk. Başkanlı
ğın dikkatini çekmiştir, hakikaten mütemadiyen 
Anayasadaki temel haktan, gösteri yapma hak
kından bahsedilmiş, mütemadiyen daha 'evvel ka
bul edilmiş gösterilerin ertelenmesi hükmüne de
ğinilmiş, onun tartışması yapılmış ama her de
fasında bu atfın hiç olmazsa belli yollarda, belli 
illere taşan gösteri yürüyüşlerinde bu erteleme 
hakkını tekrar idareye tanıyan bu atıf hükmü
nün bu maddeden çıkarılması şeklinde sonuca 
bağladıkları ve bu maksada matuf konuşma yap
tıkları için bir tahdit yapma yahut sadet dışına 
çıkıldığı uyarısını da yapma imkânını da bula
madık. Zannediyorum hatibin konuşması da he
nüz bitmediği için, cümlesi yahut fikrini henüz 
toparlamadığı için bu çizıgilere matuf yahut bu 
maksada matuf olacak. Bunun dışına çıktığı 
takdirde elbet gereken uyarıyı yapacağız. 

Buyurun Sayın hatip. 

— 17 
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MEHMET ALİ AYBAR- (Devamla). — Evet, 
28 nci maddenin sevk edilmesindeki maksadı iyi 
kavramamız lâzımgelir. Buna iyice nüfuz et
mezsek şu getirdiğimiz kanun ve görüşmekte ol
duğumuz maddelerini isabetli bir şekilde tespit 
edemeyiz. Çünkü bu kanun ve maddelerle o te
mel hakkın, gösteri yapma ve toplantı yapma 
temel hakkının kanunla nasıl düzenlenebileceği 
ve sınırlanabileceği hususunu burada görüşüyo
ruz. Binaenaleyh; kanun koyucusu olarak bu yet
kimiz, düzenleme yetkimizin ne olduğunu, nere
den kalkıp nereye gideceğini bilmediğimiz tak
dirde isabetli hükümler getiremeyiz. Bu itibarla 
sayın milletvekilleri şunu arz ettim ki, modern ka
mu hukukunda vatandaşı, yurttaşı aktif duru
ma getirmek. Yani günlük hayatında yönetici
leri denetlemek, yöneticilere yön vermek. Bir 
kelime ile Devlet yönetimine ağırlığını koyar du
ruma getirmek için modern kamu hukuku birta
kım kurullar yaratmıştır ve maddemiz bunlardan 
biridir ki, bu kurumlar doılayısuyle temsilî demok
rasi ile doğrudan demokrasi arasında ıbir köprü 
kurmak mümkün olmaktadıir. Demek ki, karine 
düzenlerken karine vatandaşa bu hakkı kullan
dırma lehindedir. Kullandırmama, lehinde değil. 
Vatandaşa gösteri ve toplantı yapma hakkını 
bahşetmiş Anayasa, biz bunu kullandırma duru
mundayız. Tanzim edici faaliyetimizi bunu 
sağlama yönünde kullanacağuz. Halbuki' getirilen 
kanun tasarısı tam bunun zıddı bir noktadan ha
reket ediyor Niçin? 

BAŞKAN — Madde Sayın Aybar, maddeye 
inhisar' edin, maddeye bağlayın lütfen. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Efen
dim demin zatıâliniz de müsaade buyurdunuz. 

BAŞKAN — Efendim tasarı sözünü kullan
dınız onun için. Maddeyi müzakere ediyoruz, 
maddeye bağlayın lütfen. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu 
tasarı içindeki madde birtaki'm sınırlar getiriyor. 
Bu sınırları o şekilde geniş tutuyor ki, hakkın 
demin ifade ettiğim şekilde kullanılması imkân
sız hale geliyor. Çünkü, sayın milletvekîleri top
lanma ve gösteri yapma hakkı zamanla sıkı sı
kıya, kullanılması zamanla sıkı sıkıya bağlı bir 
haktır. Yani vatandaş herhangi bir olaya bu 
hakkı kullanarak tepki gösterecektir. Bu yol 
açık olmalıdır kendisi için. Ama siz bu yolu 
sınırlarsanız ve o şekilde sınırlarsanız ki, bu 
hakkın maksadı ortadan kaybolursa vatandaş 
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niçin gösteri yürüyüşü yapacak? Bir hususu, bir 
olayı dile getirmek, protesto etmek ve Hüküme
tin o olaydaki tutumunun vatandaş kütleleri 
tarafından tasvip edilmediğini ortaya koymak 
için bu hakkı 'kullanacak. Siz bunu 30 gün gibi 
bir süre erteleme yetkisini ve bu ertelemeyi bu
rada komisyonun sayın sözcüsü de ifade ettiler dün 
bu erteleme peyderpey de yapılır dediler. Bi
naenaleyh; bu 30 günlük erteleme hadisenin, 
olayın aktüalitesini kaldırır ve böylece yapıla
cak toplantı ve gösteri âdeta hedefsiz hale ge
liyor. Hakkın içini boşaltıyorsunuz, özünü. O 
özü ile kullanacak 28 nci maddeye göre Anayasa
mızın vatandaş bu hakkı, toplantı ve gösteri yü-
rüyüşü! hakkını o öz içinde kullanacak. Siz özü
nü boşaltıyorsunuz. 

Sayın miletvekilleri, her zaman söylüyorum 
kanunlar bir ölçüde, maddeler^ kanunlar bir öl
çüde bir tepkidir. Ama o tepkinin ölçüsü olması. 
lâzımdır, o tepkinin de sınırlı olması lâzımdır. 
Bu smi'rı kaçırırsak o kanunlardan beklenen dü
zenleyici fonksiyonu yaptıramayız. Birtakım 
olaylar oldu, 12 Mart müdahalesine yol açtı ve 
12 Mart müdahalesinden bu yana o hava içinde 
yaşıyoruz. Buradan hareket ederek kanunlar dü
zenlersek isabetli hüküm ve kararlar vermiş 
olmayız. Kanunlar her zaman değişir* maddeler. 
her zaman değişir. Ama değişmediği sürece de 
memleketin genel düzenimde birtakım değişmeler 
meydana getirir. Birtakım inhiraflar meydana 
getirir. Bu madde, görüşımefcte olduğumuz bu 
madde açıkça Anayasanın 28 nci maddesine aykı
rıdır. Hiç bunda tereddütümüz olmasın, açıkça 
aykırıdır, neye? Çünkü bu hakkın zaman ölçüsü 
içinde kullanılmasını, öyle bir zaman ölçüsü için
de uzatıveriyor ki, hakkın özü ortadan kaybo
luyor. Vatandaşın ağırlığını koyması bir olay
da sesisini duyurması imkânı ortadan kalkmış 
bulunuyor. Bu espri ile çıkaracağıımız kanunlar 
uzun ömürlü olmayacaktır. Bu espri ile çıkan 'ka
nunlar büyük tepkilere yol açacaktır. Bunları 
ifade eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN" — Buyurum Sayın Ataöv, söz sı
rası sizin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bu 11 nci maddenin müza-
'keresi kanunun tümü üzerindeki müzakereye 
döndü. Bunda elbette atıf yapma veyahut da bâ
zı hatiplerin beyanları müzakerenin bu şekli al
masına sebebolmuş olabilir. Yalnız şunu tespit 
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etmekte fayda var. Bu madde Anayasaya aykı
rı mı? Bu maddenin Anayasaya aykırı olup ol-
madığrnı burada konuşan 'hatiplerin miktarları 
tayin etmez. Falan, falan, falan Anayasaya ay
kırıdır der konuşur, ama Meclisin çoğunluğunda 
olanlar fuzulî lâf etmeyelim, madde gayet gü
zel, Hükümet tarafından hazırlanmış, getirilmiş, 
komisyon çalışmış, üzerinde fuzulî lâf edip de 
zaman almayalım, konuşmayalım kanunu çıkara
lım, maksadımız bekçi dövmek değil üzüm ye
mektir. Yani memlekete güzel bir kanun hediye 
edelim der, bu suretle konuşmaz. O zaman yani 
çok kişi Anayasaya aykırı dedi, az kişi Anaya
saya uygun dedi de bu Anayasaya aykırıdır fet
vası azınlığın, çok konuşan azınlığın, az konu
şan çoğunluğa tahakkümü olur. 

Anayasanın 28 nci maddesi mala, cana za
rar vermeden vatandaşların yürüyüş yapması
nı, toplanmasını serbest bırakmıştır. Şimdi ko
nuşan arkadaşlarımızın misaller vermek sure
tiyle, Anayasanın özüne dokunuyor, diyorlar. 
Ama, Türkiye'de öyle olaylar cereyan etmiştir 
ki, bu olaylarda yürüyüş yapılmıştır, mala, cana 
zarar verilmiştir, gelmiştir adaletin bir kolu, 
bu yürüyüş, toplantı ve gösteri yürüyüşüne mu
halefetten dolayı mahkemeye sevk -edilmiştir, 
ondan sonra gelen Örfî İdare aynı kişileri Mao-
ist, Leninist, komünist suçundan tevkif etmiş
tir. Yani, bir önceki savcı o suçtan dolayı mah
kemeye sevketmemiş olabilir. Ama, oondan son
raki savcı, aynı suçu, daha derinliklerine ine-

. rek, ıele almış, komüniz/m suçundan dolayı mah
kemeye sevk etmiş ve şu anda tutukludur o za
manki kişiler... 

Arkadaşlar, bu kanun niçin geLmiştir? Bu 
kunun 12 Marttan sonra geldi diye, kanunlar
da yapılan değişikliğe 12 Mart'ı melbde olarak 
kabul etmeyiniz. 12 Mart, Türkiye'de bir şeyi 
ortaya çıkarmıştır; 12 Marttan önce bu dksik-
likler beyan edilmiştir, bu kanun tasarıları 
Meclis komisyonlarına gönderilmiştir, fakat o za
man bu eksiklikler birçok çevreler tarafından 
makul mütalâa edilmemiş, doğru mütalâa 'edil
memiştir. 12 Marttan sonra gelen hükümetler, 
kendinden önce gelen hükümetlerin uğradığı 
zorluklarla karşılaşınca, bu kanunlarda deği
şiklik yapmayı lüzumlu görmüştür. 

Anayasanın 28 inici maddesi, yürüyüş ve 
toplanma hürriyeti hakkı veriyor, diye biz bu 
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konuda Hükümeti yetkiyle teçhiz -etmezsek, 
bumdan sonra bugünkü veya bundan sonra ge
lecek hükümetler Anayasanın 28 nci maddesi
ni değiştirmek zaruretini duyabilir. Nitekim, 
12 Marttan önce, Anayasanın • teline dokunma
yacak olanlar, 12 Marttan sonra Anayasada 
büyük değişiklikler yapma teflifini getirmiş
lerdir. Bu nedendir?.. Memleketteki gerçekler, 
realite öyle hal almıştır İki, o zaman hükümet
leri yetkiyle teçhizetme zarureti doğmuştur. 

Arkadaşlarımızın burada verdikleri misal
lerde, 11 nci maddenin .müzakeresinde Anayasa
ya aykırıdır, valilerin bâzıları bunu yanlış 
takdir edebilirler, nitekim Bakanlar da yanlış 
takdir etmiştir gibi sözler söylemek suretiyle 
bâzı izah tarzı buldular. 

Aziz arkadaşlarım, Bakanlar bir konuya teş
his koyar ama Bakanların koyduğu teşhis yan
lış olur, fakat bu bir ihbardır, üzerinde duru
lur, teşhise adalet gerçek veçhesini vurur. Bu
nu şöyle de izah etmek mümkün; bir vali dü
şününüz, bâzı kişiler, Sayın Buldanlı'nm söyle
diği profesyonel yürüyüşçüler... Bu profesyo
nel yürüyüşçüler sözünden benim anladığım 
mâna aslında hak aramak için değil, hak ara
yanların önüne düşmek üzere bâzı art düşün
celi gayelere varmak için önder olan profesyo
nel, her yürüyüşün başında olan, her yürüyü
şün başında olup onları tahrikeden bâzı yürü
yüş organizatörleri vardır, Türkiye'de. Biz bun
ları, şu geçtiğimiz bir iki sene içerisinde çok 
gördük. Parlâmentonun çatısı altında, 'Senato 
sırasında oturup, ondan sonra da bir meslek 
zümresinin başına geçip yürüyenler olmuştur. 
Parlâmentonun sıralarında o zümrenin hakkı 
aranır, o kanun teklifi yapılır, burada hükümet
ler sıygaya çekilir ama Parlâmento üyesi, bir 
meslek grubunun başına geçip sokaklarda yü
rümez. İşte buna profesyonel yürüyüşçü denir. 
Bu itibarla sevgili arkadaşlarımı, biz art dü
şünceli profesyonel yürüyüşçülerin organize et
tikleri bâzı yürüyüşlerin ne netice vereceğini 
düşünmezsek, Hükümete de bu yetkiyi vermez
sek o zaman Hükümet zor duruma düşer, o zor 
duruma düştüğü zaman eli kolu bağlı olan 
Hükümet hiçbir şey yapamaz ve kalkar gelir 
der ki, «Anayasanın 28 nci maddesini değişti-
reliml»,. Bu zaruret doğar. Sonra demeyin ki, 
o yürüyüş yapıldı da Anayasa değişikliği1 mey
dana geldi. 

I Türkiye'de 1961 Anayasasının birçok hü-
I kümleri, ondan önceki davranışlara karşı bir 
I aksülâmelden doğmuştu. Şu sonradan yaptığı

mız değişikliklerin bir kısmı da belki bu aksü
lâmelden doğmuştur, denebilir. Onun için şu 
anda aklımızı kullanarak, fikrimizi kullanarak 
bâzı eksikliklerin, bâzı kanun boşluklarının 
tamamlanması için Hükümetin getirdiği şu gü-

I zel kanun teklifindeki bu maddeyi geçirmek su
retiyle Cumhuriyet hükümıetlerine yetki vere-

I 'lim. 
Arkadaşlar, bu hükümet kimin hükümeti-

I dir? Bu hükümet, benim m>ensubolduğum gru-
I bun tek başına kurduğu bir hükümet değildir, 
I onu savunmuyorum. Ama, Devlet mesuliyeti 
I yüklenmiş gruplar, hükümet etmiş gruplar, bu 
I Parlâmentoda uzun seneler vazife almış insan-
I 1ar olarak, Cumhuriyet hükümetlerinin düşmüş 
I olduğu çıkmazlardan kurtarmak vazifesiyle 
I kendi vicdanlarını yüklü bulmalıdırlar. Yarın, 
I hükümet edeceğini diğer gruplar da düşünme-
I İldirler. Her ne kadar kendilerinee yakın za-
I man da hükümet etme imkânlarını göremiyor-
I larsa da birgün hükümet etme imkânları doğa-
I bilir, o zaman bu kanuna ihtiyaçları da doğa-
I bilir. Yani, biz devamlı muhalefetteyiz, muhale^-
I fette olduğumuza göre istediğimiz gibi yürü-
I sünler, hükümetlerin elleri kolları bağlansın, 

hükümetler zorlulk içerisinde Ikalsm, bunlardan 
I istifade ederek bir 12 Mart daha doğsun, o za-
I man belki meyve dalı bize de eğilir fikrini bir 
I tarafa atalım., 
I Türkiyeyi, sevmek, memlekete hizmet et-
I mek, Cumhuriyet hükümetlerini yetkili kılmak, 
I Cumhuriyet hükümetlerini Türkiye'nin mesele-
I leri üzerinde kolay icra yapacak hale getirmek, 
I teçhiz etmek Parlâmentonun vazifesidir, bun

da grupları, kendi gruplarını, ilerde hükümet 
I etme imkânlarını veya hükümet etmeme imkân

larını düşünerek değerlendirmemeli, geçmiş 
I büyük tecrübeden doğarak, memleketin realite-
I leri üzerinde kanun boşluklarını doldurmak 

için gayretin içerisine girmelidirler. 
(Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 

I bir hususun daha üzerinde duracağım. Anaya
samız kanunlar haikkmda gruplarımıza yet'ki 
vermiştir; Anayasa Mahkemesine müracaat 
yetkisi. Ama, gelmiş olan kanunların Anayasa
ya aykırılığı fetvasını her önüne gelen bir Ana-

I yasa uzmanı gibi bu kürsüden vermesin, buna 
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bir son verelim. Yani, Anayasa bizim dediğimi
ze aykırıdır, dediğimize göre doğrudur, fetva
sını bir tarafa atalım, kanun güzelce gelmiş; 
Hükümetten gelmiş, komisyon güzelde değiştir
miş getirmiş. Şayet bu kanun Anayasaya ki, 
Adalet Komisyonunun üyelerinin tamamı hu
kukçudur, zannediyorum ki, bizler gibi hukuk 
nosyonu tam olarak gelişmemiş kişilerden da
ha yetkili, daha mücehhezdirler, bu maddenin 
tedvini Adalet Komisyonunca ve Hükümetçe 
yapıldığına göre, Hükümetin de tedbiri getirir
ken bütün müşavirleri vasıtasıyle bunun Anaya
saya aykırı olup olmadığını da hesaba katmış
tır, onun için biz herkesden fazla bir Anayasa 
uzmanı gibi, Anayasaya aykırıdır, neden aykı
rıdır? Ahmet'le Mehmet, Hasan Hüseyin aykırı 
ıdedi, ondan aykırıdır... Bunu bir tarafa bıraka
lım. Eğer hakikaten aykırı ise yetkimizi kulla
nır, kalkar Anayasa Mahkemesine müracaat 
-ederiz, Anayasa Mahkemesi de aykırıdır derse 
getirir, düzeltiriz. 

Bu madde komisyonca çok güzel tedvin edil-
ımiş ve sonradan yapılan değişiklikle d© bâzı 
arkadaşlarımızdan doğan aîlerji de ortadan 
kaldırılmıştır, daha güzel bir madde haline gel
miştir. Bu maddeyi aynen kabul etmek sure
tiyle, Cumhuriyet hükümetlerine bir yetki daha 
vermek ve Türkiye'de anarşiyi, ilerde doğacak 
anarşiyi önlemek için bir kere daha teçhiz et
me imkânı doğmuştur. Bu güzel hizmetten do
ğacak şeref payı bütün parlamenterlerin ola
caktır. Bu maddeye geçirmekte fayda vardır, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir, ko
misyon söz istediği için oraya söz vereceğini. 
Ancak, Sayın Ataöv'ün konuşmalarından son
ra dahi arkadaşların sadet içinde kalmaları 
hususunda Başkanlığın bu durumu tam sapta
madığı tereddüdünün devam ettiği intibaını 
doğurdu. Bu itibarla kısa bir açıklama yapmak 
mecburiyetinde kalıyoruz. 

Daha evvel kabul (ettiğiniz 4 ncü madde, 30 
gün erteleme gibi v. s. hükümleri yalnız toplan
tılara' mahsus oluyor. Bu madde yürüyüşle ilgi
li bir maddedir ve daha evvel kabul ettiğiniz 
10 ncu maddeye de atıf yapıyor. O nedenle. 
Yoksa daha evvel Genel Kurulun iradesi izhar 
edilmiş, bir karara bağlanmış, bitmiştir. Şimdi 
şu anda yalnız toplantıya münhasır bir madde i 

olsa bu konuyu tekrar müzakere ettirme ola
nağımız yok ve müsaade de etmememiz iktiza 
eder. Ancak bu madde, değişik tedvin şekli, 
yürüyüş, yürüyüşün yolları, yürüyüşün izin 
şekli ve yürüyüşün ertelenip ertelenımeyeeeği 
konusunda bir atıf yapmak suretiyle bir hü
küm getiriyor. O nedenle, bir evvelki kabul 
edilen, ertelem'eye taalluk eden, onun da Ana
yasanın 28 nci maddesi gibi konuları tekrar 
üyelerin konuşma isteğini engelleme yolunu, 
yahut sadet dışı çıktığı ikazını yapmak lüzu
munu duymadığımızı arz etmek isterim. 

Komisyon söz istemişti efendim, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 

KOKAKTAN (Sivas) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; evvelâ tasarının 11 nci mad
desi üzerinde komisyonumuzun, tasarının geri 
kalan maddelerini çektikten sonra yaptığı de
ğişikliğin (kısaca gerekçesini izialh için yapılan 
değişilklilkliği okumalkla yetineceğim; 

Komisyondan 'tasarının 11 nci maddesinin 
ilk geliş şekli, «Şehir ve kaısaJba dışındaki ge
nel yollarda yapılacak yürüyüşlerde 7 ve 10 
ncu maddeler hükümlerine tâbidir. Yürüyüşe 
ait beyannameler de ayrıca, yürüyüşe geçmek 
için seçilecek toplanma yeri ve tafcibolunaeak 
yol ve dağılma yeri gösterilmek şarttır. Yürü
yüş yapılacak yol 'birden fazla il hududuna dâ
hil bulunuyorsa hu beyanname o yolun bulun
duğu illerin en büyük mülkiye âmirine ayrı ay
rı verilir. Mahallin en büyük mülkiye âmiri ken
di il sınırları içinde şehir ve kalsalba dâhilinde 
ve haricinde yürüyüşün yapılacağı yollar ile 
istikametini dağılma yerini ve yolların ne ka
dar kısmının yürüyüşe tahsis edileceğini' tespit 
ve keyfiyeti gerekçeli ve yazılı olarak ilgililere 
tebliğ eder», şeklinde idi. 

Muhterem arkadaşlarımızın bir endişesi 
oldu. Taısannm 7 nci maddesi tertip heyetinden 
en az üç kişinin, 8 nci maddesi de idare heye
tinden en az bir ikisinin ikâmetgâhlarının top
lantı ve gösteri yürüyüşünün yapıldığı yerde 
bulunması zaruretini koymuş idi. Şimdi getiri
len bu 11 nci maddedeki 'değişiklikle ayrı ;ayrı 
illere beyanname verme zarureti konunca; 7 
nci madde gereğince her ilde ayrıca üç kişilik 
yönetim kurulu üyesinin ikâmetgâhı bulunm,a-
sı zarureti, ayrıca her toplantı ve gösteri yürü
yüşünün temadi ettiği il veya ilçede 8 nei mad-
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de gereğince bir tertip heyeti üyesinin ikânıet-
gâhmm bulunması zarureti. ortaya çıkıyor. O 
zaman ibu 'hakkın kullanılması güçleşiyor şek
linde C. H. P. sözcüsü değerli arkadaşımız Sa
yın Naci Budak'ın yaptığı itiraz üzerinde ko
misyonumuzda görüşmeler yapıldı. Bunun so
nucu Bayın Naci Budak'ın arzuları istikametin
de komisyonun iltifat göstermesi üzerinde bu 
maddeye şu şekli verdik. 

«ŞeMr ve kasabalar dışındaki genel yollar
da yapılacak yürüyüşler de 7 ve 10 neu madde
ler 'hükmüne tabidir. Yürüyüşe ait beyanname
lerde, ayrıca yürüyüşe ıgeçmek için iseçilecek 
toplanma yeri ve takibolunaeak yol ve dağılma 
yerinin gösterilmesi şarttır. Yürüyüş yapılacak 
yol birden fazla yol hududuma dahil bulunuyor
sa, bu 'beyanname yürüyüşün yapılacağı ilin 
valiliğine verilir. Beyannameyi alan valilik yü
rüyüş yapılacak yolların geçtiği illerin valile
riyle temas ederek yürüyüş yolunu, istikametini, 
dağılma yerini ve yolun ne kadar kısmının yü
rüyüşe tahsis edildiğini tespit ve keyfiyeti ge
rekçeli ve yazılı olarak tertip heyetine tebliğ 
eder.» 

Böylece toplantı ve gösteri yürüyüşünü ter
tipleyecek olan heyet veya yönetim (kuruluna, 
toplantı ve gösteri yürüyüşünün teşmil edildi
ği muhtelif il hudutlarına da beyanname ver
me külfetini kaldırmıalk suretiyle bir kolaylık 
sağlanimıış bulunmaktadır. 

-Değerli grup sözcüsü arkadaşlarımız bu 
maddenin bu sekilide değişikliğinde isabet oldu
ğunu /beyanlarında ifade etmişlerdir; kendileri
ne teşekkür ederiz. 

Yalnız, komisyon olarak 'burada iki noktayı 
cevaplandırmamızda zaruret vardır. Sayın Öz-
türlk'ün, maddenin sonuna valiler arasındaki ih
tilâfı haUedici bir madde eklenmesi hususunda
ki teklifleriyle Sayın Yaşar Akal'ın iki suali
ni cevaplandırmamız gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Öztürk'ün müta
lâalarına şu sebeple katılamıyoruz. Komisyon
da bu, maddenin değişikliği müzakere edilirken 
nıulhterem arkadaşlarımız bâzı endişeler serdet-
tiler. Bunlar gayet haklı idi. Meselâ bir arka
daşımız, «Madem k i muhtelif illerde yapılacıak 
bir toplantı ve 'gösteri yürüyüşü vardır; o hal
ede î>üfcüû-illerin koordinasyonunu temin bakı-
mmdan 'bir aksaklığa meydan vermemek için bu 
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tür 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri için beyan-
me doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığına, ve
rilsin.» dediler. 

Bunun hukukî yönden bir mazhuru ortaya 
çıktı. 10 ncu maddedeki erteleme kararını İçiş
leri Bakanlığı bir üst merci olarak verecek. Top
lantı ve gösteri yürüyüşünün tertiplenmiş ol
duğu il veya illerde toplantı ve gösteri yürü
yüşüne ait beyannameyi kabul edecek olan ve 
orada asayişle görevli bulunan ve 10 ncu mad
dedeki ertelemenin gerekçesini tespit ederek 
İçişleri Bakanlığına teklifte bulunacak olan yü
rütme merciindeki il kademesini kaldırır da 
toplantının ertelenmesi yönünden karar mercii 
olan İçişleri Bakanlığına verirsek; burada tek 
ilde yapılacak toplantı ve 'gösteri yürüyüşüyle, 
muihtelilf illerde yapılacak 'olan toplantı ve gös
teri yürüyüşlerinde icra organaiyle karar orga
nını birbirine çelişir duruma getirmiş oluruz. 
Zaten İçişleri Bakanlığı iller arasında koordi
nasyonu! teminle vazifelidir. İller arasında bir 
ihtilâf da aslında mevzuubaihsolamaz. Çünkü şu 
kanunla kendisine müracaat edilen yürüyüşün 
veya toplantının başlangıç mahalli olan vilâ
yetin valisi, diğer toplantı ve gösteri yürüyüşü
nün devam edeceği il valileriyle temas ederek 
aldığı neticeyi yürütme kuruluna yazılı ve ge
rekçeli olarak tebliğ 'edeceğine göre, bu tema
sın şümulünü geniş .mânada anlamak suretiyle, 
toplantı ve gösteri yürüyüşünün teşmil edildi
ği .diğer valilerin de şu kanunun hükümleriyle 
bağlı olması lâzımıgeldiği neticesinden hareket 
ederek hiçbir ilde iböyle bir ihtilâfın çıkması
nın söz konusu olmıayacağı; Iröyle bir ihtilâf çık
tığı takdirde, iller arasındaki bu ihtilâfın, yine 
erteleme yönünden üst merci durumunda olan, 
karar mercii olan İçişleri Bakanlığı tabiî ola
rak yürüteceği sebeple, maddenin sonuna böyle 
bir fıkranın eklenmesinde fayda mülâhaza et
mediğimizi arz etmek isterim. 

Sayın Yaşar Akal'm sualine gelince: Kendi
lerine teşekkür ederim, gerçekten yerindedir bu 
sual ve bu hususun zapta da geçmesi lâzımdır. 
Aslında komisyonumuzun 11 nci maddeyi de
ğiştirmesinin gerekçesidir iSaiym Akal'ın suaEe-
ri. Derler ki, «Bu beyanname başlangıç iline 
verilecek ama, acaba diğer illere de verilecek 
mi?» 

Diğer illere ayrı ayrı beyanname vermek 
külfetini kaldırmak malksadıyle yaptık bu deği-
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sikliği Ayrıca 7 ve 8 nci maddelerdeki ikâmet
gâh külfetlerini de, başlangıç vilâyetinin dı
şında bulunan il ve 'kasaba hudutları için ara
nmaktayız ve maddedeki değişiklik bu maksat
la yapılmıştır. Toplantı ve gösteri yürüyüşünü 
yapacak olan ikonıiteyi, bu hakkın kullanılışı
nı ^güçleştirecek bir durumda karşı karşıya bı
rakmamak için diğer illerde ne iikâmetgâh za
rureti, ne beyanname zarureti olmadığını tes
pit amaciyle bu onadde bu şe'kilde düzenlenmiş
tir. Kendilerine bu hususu tespit imkânı ver
dikleri için de teşekjkür ederim. 

»Değerli arkadaşlarım, sayın sözcülerin bâzı 
ufalk endişelerini de ortadan kaldırmak için kı
sa lajçılklamalar yapmama müsaadenizi istirham 
edeceğim,. 

(Sayın Sakıp Hiçerimez, grupları adına konu
şan (değerli üyelerin hemen hepsinin 'Sayın 
Rasim, ıCinilSıli ve Sayın Gıyase'ttin Karaca'nın; 
bu kanunun Anayasaya aykırılığı yolunda be
yanı olduğunu söylediler. Biz (komisyon olarak 
gerçekten sayın siyasî parti sözcülerinin ve Yü
ce (Meclis üyelerinin bizi uyarıları ve 'kendileri
ni 'bu hususta tenvir için, 'kendilerini dikkatle 
dinledik. Haltta (Sayın Rasim Cinisli'nin, 10 ncu 
maddenin müza'keresi sırasında ertelemenin 
prensibine uyup uymadığı 'hususunu kendisine 
sorduğumda, ertelemeye taraftar olduklarını; 
falkat miktar üzerinde değişiklikler yapılması 
hususunda teklifleri olduğunu söylediler. 

Bir ertelemenin Anayasaya (aykırı olduğu 
gerekçesinden harekat eden Sayın Safcip Hiç-
erim'ez., «^Demokratik Part i de bu kanunun Ana
yasaya aykırı olduğunu iddia ediyor» şeklinde 
'konuşmuştur. Herhalde hafızaları yanılmıştır 
diye düşünürüm. Sayın (riyasettin Karaca da, 
bu kanunun Anayasaya aykırılığı konusunda 
söz etmedikleri gibi, ısadece 48 saatin ıkısa ol
duğunu, Anadolu'da tatil günlerinde asayiş gö
revlilerinin bulunmanıalsı halinde bu sürenin kı
sa geleceği yolunda beyanda bulundular. Bu
nun dışında kanunun Anayasaya aykırılığı yö
nünde bir beyanları olmadı. 

Sayın Ayibar, bu, 11 nci madde üzerindeki 
müzalkereleri sırasında maddenin 10 ncu mad
deye atıf yapılması münasebetiyle Sayın Hiç eri
mezin kanaatlerini, Anayasaya bağlı gerekçe
lerle açıklamak suretiyle bu sınırlamaların kı
sıtlama niteliği taşıdığı yolunda beyanda bu
lundular. Biz bu hususta Komisyon olarak ka

naatimizi arz etmiştik. Besi sadece Sayın Ay-
bar'a Anayasanın i'ki maddesini cevap olarak 
arz etmekle yetineceğim. 

Sayın Aybar'ın iki noktada endişeleri var. 
Birincisi, 28 nci maddenin vermiş olduğu bir 
temel hakkın .önemine değinmek suretiyle, bu 
hakkın sınırlanmasının o 'kadar dikkatli yapıl
ması lâzım geldiğini ki, bu hakkın özüne do
kunulmayacak seviye taşıması lüzumuna işaret 
buyurdular. Maddelerin bir sınırlama değil, kı
sıtlama niteliği taşıdığını söylediler. Biz, ko
misyon olarak bu kanaatte olmadığımızı söyle
dik. Gerekçemizi de Anayasamızın metninden 
aldik. Anayasamızın 28 nci maddesi diyor ki, 
«Herkes, önceden izin almaksızın, silâhsız ve 
saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yap
ma hakkına sahiptir.» Herkes önceden, izin al
maksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma 
hakkına sahiptir, ancak silâhsız ve saldırısız ol
mak kaydıyle. Şimdi «silâhsız ve saldırısız» kay
dını bir tarafa bırakalım. Onun üzerinde 2 nci 
maddeyi okumak suretiyle düşünelim. '«Bu hak, 
ancak düzenini 'korumak içiın kanunla sınırlana
bilir.» Biz (komisyon olarak diyoruz 'ki, bu hak
kın sınırlanması lüzumunu, bir sınırlama hakkı
nın, kanunlar bir sınırlama hakkımın mevcudi
yetini Anayasanın 2 ci maddesiden alıyoruz. 
Ama bu sınırlamanın şümulünü ınereden çıkar
maktayız. Sınırlamayı ne şekilde yapmış Sayın 
Hükümet ve onu 'kabul eden İçişleri ve Adalet 
Komisyonu. Mutlak surette bir ayı geçmeme'k 
kaydıyle, bu bir saatte olabilir, değerli arka
daşlarımız hep bir ay üzerinde duruyor. Ancak 
çok vahim bir halde bu erteleme bir ay olabilir. 
Bir aya kadar toplantı ve gösteri yürüyüşü ya
pılacak yerin, en yüksek mülkî âmirin gerek
çeli olarak İçişleri Bakanlığına erteleme teklifi, 
İçişleri Bakanlığınca karara bağlanarak bu 
erteleme yapılabilir. Bu kadar kayıt altı
na aldığımız bir ertelemenin gerekçesi ne 
olabilir? Bu gerekçeyi de 11 nci madde gayet 
sarih olarak vermektedir, sayın arkadaşlarım. 
Bakın 11 inci madde ne diyor; «Temel hak ve 
hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütün
lüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, ka
mu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın 
ve genel sağlığm korunması amacı ile veya Ana
yasanın diğer maddelerinde gösterileri Özel ne* 
heplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 
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olarak ancak kanunla sınırlanabilir.»' Temel 
hakları premısip maddesi, temel hakların ikanun-
la sınırlanabileceğini ifade ediyor. Burada da 
yine 28 nci madde de gerekçe olarak gösteril
diği şekilde» kamu düzeni gayesiyle» diyor. 

Şimdi ayrıca 11 nci maddesinin son cümle
si bir açıklama da yapıyor. 

«Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetler
den hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya 
Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü veya dil, 11%, sınıf, din ve mezhep 
ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada be
lirtilen Cumihuriyeti ortalan kaldırmak kastı ile 
'kullanılamaz.» O halde Anayasamızın verdiği 
temel hak ve hürriyetler, hangi hallerde kul-
lanılamazmış, insan hak ve hürriyetlerine ay
kırı olarak, dil, ırk, din ve mezhep ayrımlarına 
dayanılarak, Anayasada belirtilen Cumhuriyeti 
ortadan kaldırana kasdı ile kullanılam'az. Şimdi 
bu hakkın kullanılışını, («müteakip fıkrayı da 
okuyun» sesleri) Müteakip fıkrayı da oku
yayım efendim, «Bu hükümlere aykırı ey
lem ve davranışların cezası kanunda gösterilir.» 
Bu hakkım kullanışının, Sayın Hiçerknez'i tat
min etmek için açıklayayım, kullanılışının mü
eyyidesi hem bu hakkın kendisine verilmiş olan 
fertler, hem bu hakkın kullanılmasında kamu 
düzenini koruyuculuğunda görevli olan yöne
ticinin sınırlama ha'kkmm istimali şeklinde' te
celli eder. Her ikisinin müeyyidesi de mevzuatı
mızda, hukuk, hakkaniyet, adalet çerçevesi için
de mevcuttur. Meselâ bu kanunda diyoruz ki$ 
«kanunun 4 ncü, 7 nci, 8 nci, 10 ncu maddele
rinde kendisine verilen vazifeleri yapmamış 
olan yöneticiye 1 aya kadar 'hapis cezası veri
lir.»' Arkadaşlar bundan daha sade ve koruyucu 
ve gerçekten adil bir müeyyide olamaz ki. Ay
rıca bu hakkı suiistimal eden idarecinin ki, o 
da • varidi hatırdır. İdarecinin, doğrudan ida
renin başı sıfatıyle Hükümetin Meclise karşı 
sorumluluğu şeklinde murakabesi vardır. Ayrı
ca daha önceki müzakerelerde arz ettiğim' gibi, 
idarenin her kararı yargının denetimine tabi 
bulunduğu için, bu hususta alacağı kararlar 
zaten yargı denetimine tabidir. Bir müeyyide 
mevcult değildir demek istemiyoruz ki, Sayın 
Hiçerimez bize «maddenin son fıkrasını da oku
yunuz» diyor. 

Ben, Sayım Aybar'a cevap olarak diyorum 
ki, bu sınırlama, yani 10 ncu maddedeki 30 gü-
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ne kadar ertelemenin bir talîdir hakkı olarak 
gerekçeli ve vilâyetin en üst kademedeki mülkî 
âmirinin teklifi üzerine içişleri Bakanlığınca 
takdir edilecek olan bu erteleme, Anayasamın. 
11 nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki emredici 
kaideyi gerçekleştirmek maksadı ile koymuş
tur. Eğer böyle bir müeyyide, böyle bir sınırla
ma koymazsanız, o zaman aslında siz toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri haîkkmm kullanılması-
nım suiistimali yoluna gitmek suretiyle temel 
hakların ortadan kalkması gibi daha vahîm ne
ticelere maruz kalacaksınız ki, kanun 'koyucu 
olarak bu hakkın sınırlarını çizmek mecburiye
tindesiniz, Anayasanın 11 nci maddesinin 3 ncü 
cümılesi muvacehesinde. İşte biz de gerekçemiz
de gösterdik ve dedik ki, «Bu sınırlamayı mülkî 
âmir ancak toplantı ve gösteri yürüyüşü tale
binde bulunan heyet veya yönetim kurulunun 
tespit ettiği' toplantı ve gösteri yürüyüşünün 
başlaması halinde, zabıta güçlerinin her türlü 
tedbiri almış olmasına rağmen, önüne geçilmesi 
mümkün olmayacak veya telâfisi kabil olmaya
cak sonuçlar doğuracağı yolunda kanaat husule 
geliir de, bunu mülkî âmir gerekçeli olarak İçi.j-
leri Bakanlığına teklif ederse, İçişleri Bakanlığı 
bir saatten 30 güne kadar bu toplantı ve göste
ri yürüyüşünün ertelenmesine karaı verebilir.» 
Bu sınırlamannı kısıtlama olduğu yolundaki id
dialara katılmak mümkün değildir. O zaman hiç 
sınırlama koymayacaksınız ve toplantı ve göste
ri yürüyüşü vatandaşın can hürriyetini, mal hür
riyetimi, tahsil hürriyetim, gezinti ve .seyahat 
hürriyetini, hattâ Devletin •tümlüğünü ve Dev
letin egemendiğini ortadan kaldıracak seviyede 
olacak, idare bunu istihbar edecek; fakat erte
leme yetkisi olmayacak... Bu, Devletin, kendisini 
inkârı mânasına gelir muhterem aıkadaşiar. 

O halde, sınırlamanın hudutsuz olması gibi 
bir neticeye gitseydik, yani idareye, daha önce 
de arz ettiğim gibi bunu artık tevali eder şekil
de bir otuz gün, olmadı bir otuz gün daha, ol
madı bir otuz gün daha şeklinde bir kayıt ge
tirmiş olsaydık, o zaman değerli arkadaşlarım 
haklı olacaklar, diyeceklerdi ki, «Ya, idare her 
seferinde tatmin edici gerekçeler göstererek, 
belki de bu gerekçeleri kamufle ederek toplan
tıyı her seferinde ertelerse'?» İşte o zaman Sa
yın Aybar'ın dedikleri gibi, aktüalitesini kay
beder, bu hakkın kullanılması imkânı ortadan 
kalkar veya Sayın Halk Partisi sözcüsü arkadaş-
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lafımızın birinin ifade ettikleri gibi, (ismini ha-
tırlayamadım, bağıtlasınlar) • tansiyon düşer.. 

BAŞKAN — ibrahim Öztürk, idi efendim. 

TEVFİK KORALTAN (Devamla) — Sayın 
İbrahim Öztürk'ün ifade ettikleri gibi tansiyon 
düşer, o zaman bu hakkı kullanmanın mânası 
kalmaz. Aslında, tansiyonun düşüşünü takiben 
bu nevi toplantıların yapılması, toplantının istih
sal etmek istediği gayenin ciddiyeti ve samiml-
yetiyle de kabili telif olur. Tansiyonun en yük
sek olduğu anda böyle bir toplantıyı yapacağım; 
ama vahim neticeler husule gelecek, ekle etmek 
istediğim gayenin üstünde kamu düzenine zarar 
vereceğim... İşte, idarenin bu yetki ile teçhizinin 
gayesi, toplantı ve gösteri yürüyüşü ile istihsal 
edilmek istenen gayeyi taşıyacak seviyede kamu 
düzenini bozan, Devletin tündüğüne zarar vere
cek nitelikte olan toplantıları ertelemek sure
tiyle, tansiyonun düştüğü, tedbirlerin alındığı 
veya hiç olmazsa, vahim tehlikeleri ortadan kal
dıracak seviyede tedbir alındığı bir anda yapıl
masını temin etmektir. Aslında, Sayın Aybar'ın, 
söyledikleri gibi, bir aya kadar olan bir ertele
me, aktüalitesini kaybettirmez, gerçek bir id
diaya. Hak, güneş gibidir, onun sıvanması müm
kün değildir. Bir hakkı, gerçekten inanarak, 
ciddî, millî ve samimî olarak savunan kişi, onu 
bir ay sonra da aynı ciddiyetle savunur ve gaye
sini elde eder. Yani bir .aylık bir erteleme, ak
tüalitesini gerçek bir iddiaya kaybettirmez. Ama 
sırf mugalata, safsata veya tedhiş maksadıyle 
yapılacak olan bir toplantı, hemen o tansiyonun 
en yüksek olduğu noktada tatbik edilirse, anar
şinin gayesine uygun olur. Ama, gerçekten top
lantı ve gösteri yürüyüşünün bir hak olarak ve
rilişinin nedenini teşkil eden ciddiyet, vekar ve 
samimiyet içinde yapılacak olan bir toplantı ve 
gösteri yürüyüşü, bir ay içinde değil, yıllar için
de dahi aktüalitesini kaybetmez. Çünkü o iddia 
haklıdır, her gün, onu biraz daha haklı çıkara
caktır; haklı ve samimî okluğu zaman. Onun 
için, Sayın Aybar, aktüalitesini kaybolacağı se
bebiyle bu hakkın özüne dokunuluyor şeklinde 
bir iddiada bulunurlarsa, bunu haklı görmek 
mümkün olmayacaktır. 

Bu 11 nei madde üzerinde Komisyonumuzun 
getirmiş olduğu değişikliğe bütün üyelerin katı
lışı, ayrıca teşekkürümüze vesile olmaktadır. 
Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Bir dakika- Sayın Koraltan, so
rular var. Buyurun Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Komisyon 
Sözcüsü, grubumuz ve şahıslarımıza rağmen ka
bul edilmiş 4 ncü maddeyi pek hararetli bir şe
kilde bu son konuşmalarında savundular. 

Meselâ şimdi Ankara'da, bütün Ankaralılar 
büyük bir ®u sıkıntısı içinde bulunuyorlar. Ev
lerimizde yemek pişirecek su yoktur, yıkanacak 
su yoktur, suculardan damacanlarla su alınmak 
istenmektedir, o da yoktur. Milletvekili arka
daşlarımızdan bir kısmı, otomobili olanlar gel
mekte, buranın musluklarından yar a rl anmakta
dırlar. Halk, tabiî, bu imkândan mahrumdur. 
Kadın erkek, çolulk çocuk bütün Ankaralılar 
bundan mustariptirler. Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanununda, Anayasanın 28 nei mad
desindeki bu temıel-hak ve hürriyetten yararla
narak Ankaralılar Ankara Belediyesini protes
to etmek isteseler, bunu Ankara Valisi, herkes 
tenekelerle, kovalarla meydana çıkacak, ellerin
de sopa yak, taş yok, tüfek yok; ama boş ko
valarla meydana çıkacaklar, kim bilir, bu ko
valarla belki kötü bir şey olur diye ve aslında 
kamu düzenini bozar düşüncesiyle İçişleri Ba
kanına hemen telefon eder veya bizzat kendisi 
giderek bunu bir ay erteletirse, bir ay sonra 
çeşmelerden suların akmakta olduğu bir sıra
da, «Haydi bakalım, kullanın bu hakkınızı» 
derse, o hak, artık, Anayasanın 28 nei madde
sinin getirdiği temel hak niteliğini muhafaza 
edebilir mi? Lütfen bunu cevaplandırsınlar. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
KORALTAN (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, • Sayın Gülek'in sualini şöyle basit bir 
misalle cevaplandırayım. Gerçekten bir idarî 
tasarrufun hatalı oluşu gibi istisnaî bir kaideye 
dokundukları için, kendilerine sadece, istisna, 
kaideleri değiştirmez, takviye eder şeklinde ce
vap vermekle yetineceğim. Ve şunu da ilâve ede
yim ki, idarenin, Ankara gibi Hükümet Mer
kezimiz olan büyük bir şehirde su sıkıntısı çe
kilişini, Belediyeye karşı protesto maksadıyle 
yapılacak olan bir toplantı ve gösteri yürüyü
şünü , hangi gerekçe ile İçişleri Bakanlığının, 
Ankara Valisinin teklifi üzerine erteleyeceğini 
izah etmediler. Eğer bir gerekçe vermiş olsalar
dı, bu gerekçe sakat olduğu sebeple Danıştay-
dan, defimi yürütmenin durdurulması kararı 
alıp o anda bu yürüyüşü yapmak suretiyle Sa-
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yın Ankara Valisini ikaz etmek imkânı bulur
lardı. 

Yani, mevzuatımızda bu hakların kullanıl
masını temin edecek olan çeşitli imkânlar var. 
Biraz önce söylediğim gibi, idarenin bu hare
keti eğer hatalı ise, yargı denetimine ta'bi. Sa
yın Danıştay fevkalâde yürütmenin durdurul
ması kararı alır, eğer gerekçe hatalı ise; ama 
su silkintisini gidereceğiz, bu suretle Ankara 
vilâyetini ikaz edeceğiz diye kovaların içine 
molotof koikteylileri, eibomhaları saatli bomba
lar koyup, Ankara Belediye binasını tahrip ga-. 
yesi ile gittiklerini öğrenen vali, bunları tespit 
eder, İçişleri Bakanlığına bildirir de; «su sı
kıntısının heyecanını istismar etmek isteyen 
bâzı bedhahlar karışmıştır bu toplantı heyeti
nin içine, şunlarm ayıManışına kadar 24 saat 
bu toplantıyı erteliyorum» derse, buna ne Da
nıştay müdahale eder, ne de müdahaleye sayın 
üyelerin vicdanı müsaade eder. 

Her iki şıkla da cevap arz ettiğimi tahmin 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, buyurun, sualini
zi sorun. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Komisyon sözcüsü, bizim endişelerimizi ce
vaplandırırken kaynağını teşkil eden 11 nci 
maddenin 3 noü fıkrasını ele aldılar ve «Bu 
Anayasada yer alan halk ve hürriyetlerin hiç bi
risi, insan hak: ve hürriyetlerini veya Türk 
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayı
rımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belir
tilen (Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile 
kullanılamaz.» diye bir hüküm mevcuttur. Bi
naenaleyh bu 'erteleme kararı, bu giibi ahvale 
ma'krun olarak ve alınacak bir kararla kuvve
den fiile çıkacaktır, buyurdular. 

Hemen söyleyeyim "ki, bu sayılan kategori
ye giren fiiller Türk mevzuatına göre ağır ceza 
müeyyidelerine bağlanmış hususlardır. 

Binaenaleyh, bir toplantı ve 'gösteri yürüyü
şü ertelenirse bu gibi ahvalin, bu giibi fiilleri 
icra edicilere idare muttali olursa, bunun fail
lerini adliyeye göndermelk yetkisini haizidir. 

BAŞKAN — Efendim siorunuza, avdet edi
niz, sorunuz ne ? 

MTEHMıET ALİ AYBAR (İstanbul) — Arz 
ediyorum. 

Demek ki, asıl isnat bu değiL Çünkü bu gibi 
fiiller dolayısıyle zaten o yürüyüşe teşefclbüs 
edenlerin adalete teslimi her zaman mümkün
dür. Bunun dışında kalan hususlar vardır ki, o 
hususlar bizi 'endişeye götürüyor. Bunun dışın
da vatandaşın taibiî haklarından olan gösteri 
yürüyüşü yapma hakkını 30 gün ertelediğiniz 
zaman, bu hak zamanla yakından ilgili bulun
duğundan ve anında gösterilecek tepkilere 
mecra teşkil ettiğinden hakkın özü ortadan kal
kıyor. Bu hususa ne buyuracaklardır ? 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFÜK 
KORALTAN (Devamla) — Sayın Başkan, bir 
sual bulamadım ben. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Komisyon sözcüsü, hem Anayasanın 

11 nci maddesini, hem 28 nci maddenin son fık
rasını da izah. ettiler, her ikisine dayandıkları
nı beyan ettiler. Onun dışında beyan edeceğiniz 
bir şey var mı Sayın Komisyon bu konuda ? 

ADALET KOMİSYONU ADINA TE'VMK 
KORALTAN (Devamla) — Hayır efendim, sa
dece zatıâlinizin buyurdukları gibi 28 nci mad
denin son fıkrasındaki «(Kamu düzeni» gerekçe
siyle, ayrıca teraı'el gerekçe olarak da Anayasa
nın 11 nci maddesinin üçüncü cümlesindeki 
nedenlerden birini gerefcçıe gösterebilir idare. 
Yani kamu düzeninin bozulmasını tevlildedecek 
tasarrufları tadadetmek müm'kün değil. Bunu 
artık valinin gösterdiği gerekçeyi İçişleri Ba
kanlığının takdiri şeklinde bu erteleme kulla
nıl aibileeek. Ayrıca, eğer Sayın Aybar, - şunu 
demek istiyorum ki, - kısıtlama, sınırlama hiç 
olmasın diyorlarsa, o zaman Anayasanın 11 nci 
maddesinin üçüncü cümlesini nereye koyacağız 
deımek istiyorum. Yani, bunu da hatırlayıp bu 
sınırlamanın zaruret olduğunu işaret etmek is
tedim. Hattâ bir vazifedir teşriî organ için bu 
sınırlamayı getirmek. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim, başka bir 
beyanınız var mı? 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEV*ÜK 
KORALTAN (Devanda) — Hayır efendim, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Yok. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul; — Sayın 

Başkan, 28 nci maddenin son fıkrası... 
'BAŞKAN — Soru şeklinde ise tekrar hak 

veririm, soru şeklinde değilse izah imkânını 
vermiem. Sayın Aybar sıoru. 
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: • •' MEHMET A H AYBAR (İstanbul) — Sora 
şeklinde efendikn. 

28 nci maddenin son fıkrasında, kamu dü
zeni (gerekçesiyle ertelemmıesi söz konusudur. 
Kamu düzeni çok geniş bir kavram. Çok büyük 
»bir takdir yetkisi veriliyor idareye. Hiçbir hu
kuk kitabında (kamu düzeninin kesin, açık, sı
nırlı bir tarifini bulmak mümkün değildir. Her 
fiil kamu düzenini bozar az veya çok. 

BAŞKAN — Sorunuz ne ? 
•MEHMET AIJİ AYBAR (İstanbul) — So

rum. 
Bu itibarla; hakkın özüne dokumulmaması 

için bu sınırlamanın 30 gün gibi uzun bir za
manı kapsaması, bu hakkın, kamu düzeni şek
linde, özünün ortadan kaldırılması sonucunu 
doğunmaz mı ? 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Kaldırmaz. 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Aybar, bu mad

denin atıf yaptığı 10 ncu madde 30 gün ertele
meye gerelkçe olarak «kamu düzenini bozucu 
nitelikte sonuçlar doğuracağının anlaşılması 
•halimde» diyor, bu gerekçeyi koyuyor burada, 
Ama, Komisyon ifade etti, bu takdir hatalıdır, 
idarî yargıya gider, o denetim vardır dedi. 
Onun dışında ilâve edeceğiniz var mı efendim'? 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
KORALTAN ('Devamla) — Efendim, şunu ilâ
ve edeyim Sayın Aybar'a cevap olarak. 

Bu .tasarımın genel .gerekçesini Yüce Meclise 
takdim eden 2 nci sayfanın ikinci cümlesinde 
Anayasa Mahkemesince kamu düzemi deyimimin 
ne mânaya geldiği gayet vazıh olarak ifade 
edilmiştir ve bu Anayasa Mahkemesinin açıkla
maları Komisyonumuzda 10 ncu maddenin ted
vinimde ışı'k tutmuştur. Kendilerine, genel ge
rekçeyi okumalarını tavsiye ederim. 

Teşjekkür ederim. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) - , Ge
nel gerekçeyi okudum. Okumadan söz söylenir 
mi? 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
KORALTAN (Devamla) — Olkusaydmız, hiç
bir yerde «kamu düzeni» deyiminin gemel bir 
tarifi ve açıklaması yapılmamış demezdiniz. 
Anayasa Mahkememiz yapmış. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul). — Ka
mu düzleminin birçok tarifi vardır, bir tane ta
rifi yapılmış. 
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iBAŞKAN — Saym Cemgizhan Yorulmaz, 
biraz evvel soru sormak istenmişti... Başka so
ru? Yok. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
Yeterlik olduğunu ifade etmiştim. Şimdi, 

Komisyondan sonra, üyenin son söz hakkını 
kullanmasını teminen söz sırası gelmiş bulunan 
ıSaym Asutay'ı davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) —• Say.m 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
İkibuçük saattir 11 nci madde üzerimde mü

zakere yapıyoruz. Dün, bütün günümüzü 4 ncü 
madde ile değiştirilen 10 ncu madde üzerinde 
teksif etmiş idik. Bütün arkadaşlarımız, sözcü
ler, Anayasanın 10, 11 ve 28 nci maddelerimin 
bu kanunla bağdaşmadığını, bu kanunum Ana
yasaya aykırı olduğunu detayı ile arz ve ifade 
ettiler. 

4 ncü veya 10 ncu maddenin müzakeresi so
na erdi, Heyeti Umumiye bu maddeyi aynen ka
bul etti. Anayasaya aykırı olabilir, sonra bozu
lup. 

Şimdi, 11 nci maddeyi müzakere ederken, ka
nunun tümü üzerindeki müzakereye bir kere da
ha dönmek, 3 mcü, 4 ncü ve 11 nci madde ile il
gilidir diye ikibuçük saatimizi almaya kimsenin 
hakkı yok. 

Gündemimizde emekli işçilerle ilgili büyük 
kanunlarımız var, omlara zamanımız kalmıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1.1 nci maddedeki noksanlıkları Komisyon, 

tereddütleri bertaraf edebilecek mahiyette ye
niden tedvin etti. Burada ne diyor; gösteri ve 
yürüyüşte yol, güzergâh, istikamet tayin edile
cektir. Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki, bu me
sele 10 ncu madde ile ilgili olduğu için Anayasa
ya aykırı. Söylendi zaten Anayasaya aykırı ol
duğu daha evvel. Şimdi-değerli arkadaşlar, her
ke.0; her istediği yoldan geçmek hakkına da sahip. 
Ama bir trafik kaidesi var, bir trafik problemi 
var, bâzı yerlerin sokak başlarına «tek istika
mettir» diye trafik levha asmış, Ben vasıta ile 
buradan geçemiyorum. Yasak etmiş trafik. Ne
den? Orada bir sakınca olabilir, bir kaza olabi
lir, bii' vatandaş vurulabilir, iki vasıta birbiriyle 
çarpışabilir. Binaenaleyh, diyor ki, buradan' va
sıta geçemez. Bâzı yerlerden sağa dönüşü cer-
best kılmış, bâzı yerlerden kılmamış. Bu da ne
dir? Vukubulabilecek kazaları önleyebilmek 
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•maksadına dayalı. Eğer. bir gezme hürriyeti 
varsa her istediğimiz sokağa da girebiliriz, va
sıtamızı her istediğimiz istikamete sevk edebili
riz. Bu maddenin getirdiği mesele bu. 

Değerli milletvekilleri; 

Bundan ço'k zaman evvel herhangi bir suret
le bir sınıf esasına dayanan, başka bir meseleye 
dayanan gençlerin birbirlerini vurdukları zaman 
tabutlarım Bayrağa sararlardı ve saatlerce An
kara caddelerini işgal ederlerdi. Bu Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüş Kanununa uygun bir hare
ket mi idi? Tecemmuatı Umumiye Kanunu yü
rürlükte iken bu «kanunu uygulayan insanlardan 
biri de bendim yıllar evvel tâ 1946'da. 1946,1947, 
1948, 1949, 1950 ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu 
çıktığı zamana kadar. Biz o devirlerde de bu 
gösteri ve yürüyüş Kanununu yapmıştık, o de
virlerde de toplanmıştık, o devirlerde de yürü
müştük. Ve 27 Mayıs İhtilâlini takibeden 23 ncü 
gününde İzmir'de 6 000 kişinin iştirak ettiği ya
lınayak yürüyüşü ben yapmıştım. Ama, o zaman 
milliyetçi bir yürüyüştü, çalışanların hakkını ko
ruyabilen bir yürüyüşe dayalı idi, memleket bü
tünlüğünü zedeleyebilecek en ufak bir görüşü
müz olmadığı için, idareden hiçbir suretle biz ay
kırı bir hareket görmedik. 

Sayın milletvekilleri, biriibirimizi suçlamakta 
zarar vardır, fayda yoktur. İdareye itimatsi'zlı-
ğımızı devam ettirirsek, Meclisin yeterlik ve nite
liklerine gölge düşürmüş oluruz... İdareyi, bir 
valiyi, bir İçişleri Bakanlığının her zaman em
rinde, onun emriyle hareket eden bir robot ha
linde olduğunu buradan söylersek, idareye karşı 
olan itimadı dünya efkârı umumiyesinde zede
leriz. 

Binaenaleyh, Anayasaya aykırı meseleler or
taya «konulmuştur. Artık aynı maddelere döne
rek, hele hele bundan sonraki gelecek iki satır
dan ibaret olan 6 nci maddede, 4 ncü, 7 nci, 11 
nci "maddeyle irtibat teşkil edebilen hususu da 
dikkate alarak, yine 3 - 5 kere bu mikrofon ba
şında, yine Anayasanın 11 nci maddesi, 18 nci 
maddesi, 28 nci maddesi demek suretiyle eski 
-görüşlerimizi bir daha tekrar etmeyelim. 

Eğer, Anayasanın 28 nci maddesi birinci pa
ragrafı ile kalmış obaydı evet, ama ikinci pa
ragrafı, koymak suretiyle silâhsız, saldırısız top
lantı yürüyüşlerinin sakıncaları Anayasanın mü
zakeresinde tespit ve temin edilmemiş olsaydı, 

ikinci paragraf konmazdı. İkinci paragraf kon
madığı zaman Sayın Hiçerimez'in iddiası yerin
de olurdu, ama ikinci paragraf mevcut olduk
ça, Anayasanın 11 nci maddesinin üçüncü parag
rafı da yürürlükte bulunduğu müddetçe iddiala
rı çok kuvvetli değildir. 

Binaenaleyh, vakitten tasarruf edilmesi te
mennisiyle saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanununun 11 nci maddesi üzerin
deki görüşmeleri kâfi olduğu kanaati ile kifa
yet önergemi arz ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Mustafa Fevzi Güngör 
BAŞKAN — Kifayet önergesini tasviplerini

ze sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde iki adet değiştirge önergesi 
var. Onları okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının 5 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenilen 171 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesiyle ilgili Komisyon öneri
sinde geçen kanunun 10 ncu maddesine yapılan 
atıfların metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

- Ahmet Sakıp Hiç erimez 
Millet Meclisi Başkanlığına 

171 sayılı Kanunda değişiklik yapan tasarı
nın 5 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna 
aşağıdaki ibarenin ilâvesini saygılarımla dile
rim. 

Maraş 
İbrahim öztürk 

«.... Valiler arasında anlaşmazlık çıktığı 
takdirde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonu sağ
lar.» 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine 
göre işleme koyuyorum. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri
mez'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet ka
tılıyor mu efendim 1 

— 27 — 



M, Meclisi B : 37 10 . 1 . 1973 O : 1 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
KÖRALTAN (Sivas) ~ Katılmıyoruz. . 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet ka
tılmıyor. Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet ka

tılıyor mu efendim ? 
ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 

KÖRALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet ka

tılmıyor. Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme

miştir. 
5 nci maddeyi, biraz evvel Komisyonun ge

tirmiş olduğu ve üçüncü fıkraya taallûk eden 
değişiklikle, Komisyon raporunda okunmuş bu
lunan şekliyle tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Komisyonun 
getirdiği değişik şekliyle 5 nci madde kabul 
edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
KÖRALTAN (Sivas) — Sayın Başkanım, bir 
maruzatımız olacak. Burada bir ımatbaa hatası 
var. «Geçmemek» şeklinde yazılmış, «Geçmek» 
şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Onu öyle okuttuk efendim. Ya
ni «geçmek» şeklinde okuduk. 

6 neı maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa

yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
Hakkında Kanunun 13 neü maddesinin (ç) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«ç) 4, 7 ve 11 nci maddeler gereğince be
lirtilen yerler dışında;» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. 

Okunmuş bulunan 6 nci maddeyi tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7 ilci maddenin, biraz evvel okuttuğum Ko
misyon kararma göre, metinden çıkarılması hu

susunda Komisyon bir karar vermiş bulunmak
tadır. O itibarla 7 nci maddeyi müzakereye arz 
etmeksizin geçiyorum. 

Madde 8. 
Her ne kadar 7 nci madde çıktığı için 

madde numaralarının teselsülü için birer 
madde öne almak gerekiyor ise de, elinizdeki 
metinlerden kolaylıkla takibedebilmeniz için 
aynı metinde bulunan madde numaralarını oku
yacağım. Müzakere bittikten sonra, İçtüzüğün 
109 ncu maddesi gereğince madde numaralarmm 
tadilini tasviplerinize sunacağım; bir rakam tas
hihi niteliğinde olduğu için. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkanım, 7 nci maddenin metinden çı
kartılması şeklindeki Komisyon önerisi, bizim 
elimize geçen metinden sonra gelmiş bir öneri 
olduğuna göre, Genel Kurulun oyuna sunmaya
cak mısınız efendim? 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Akal'ı da 
dinleyeyim. Aynı konu ise ikisini bir değerlen
direlim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Efendim, bu 
7 nci madde ile 14 ncü maddenin birinci fıkra
sını değiştiriyor Sayın Komisyon. 

BAŞKAN — Evet, 14 ncü maddenin birinci 
fıkrasını değiştiriyor. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Mer'i olan ka
nunun eski halinde kalmasını mı istiyor? 

BAŞKAN — Mer'i olan kanun kalıyor. Bu 
değişikliği getirmiyor Komisyon. Son getirdiği 
rapor o. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
KÖRALTAN (Sivas) — Mer'i kanunu muhafa
za etmek kaydıyle. Gerekçemiz öyle sayın Akal. 

Yalnız oylamak lâzımdır kanaatindeyiz sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi, sayın Hiçerimez'in be
yanları oldu; bunun Genel Kurulun tasvibine 
iktiran etmesi şeklinde. 

Şimdi, sayın üyeler, biliyorsunuz elimizde
ki içtüzüğe göre, Komisyonun getirdiği metni 
müzakere ediyoruz. Komisyon zaman zaman 
maddeyi geri alıp, son kararını değişik şekilde 
verebilir veya maddeyi tamamen çıkarabilir. 
Şu anda elimize gelmiş karar bu; 7 nci madde
yi çıkardık, diyor. Komisyonun bu kararı alma 
olanağını daha evvel Genel Kurul verdi. Yani 
Genel Kurula malolmuş olan bu metnin 5 nci 
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madde ve onu takip eden maddelerin Komis
yonca yeniden müzakere edilmesi şeklinde orta
ya çıkan isteğini Genel Kurulun tasvibine sun
dum. Genel Kurul kendisine ait olan bu mad
deleri Komisyona iadeye karar verdi ve Komis
yonun 5 ve müteakip maddeler üzerinde yeniden 
müzakere açma, yeniden tadil getirme veya bâ
zı maddeleri çıkarma yetkisi, hakkı doğdu. Ko
misyon bu hakkını istimal etti ve buna göre 7 
nci maddeyi metinden çıkardığı hususunda bir 
karar aldı. Komisyonun aldığı ve getirdiği me
tin üzerinde Genel Kurul bir müzakere sürdür
me imkânına sahip. Şu anda gelmemiş ve müza
kereden alınmış, müzakereye arz edilmemiş bir 
7 nci maddenin tekrar müzakeresi bahis konu
su olmaması gerekir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, bize dağıtılan metinde Komisyon, Hü
kümet tasarısının 7 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir, diye yazıyor ve şimdi de bunu geri 
alıyor. Geri alma gerekçesini lütfen açıklasın
lar. 

BAŞKAN — Okuttum biraz evvel. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Gerek

çesini izah etsin. 
BAŞKAN — Raporu okuttum, Komisyon 

kararını okuttum. Müzakerelerin başında gel
mişti. Müzakerelere başlamadan önce çeşitli ih
tilâfları, çeşitli itirazları Komisyon kendi ara
sında müzakere edip karara bağladığı için okut
tum cümlesini. 

8 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Macldo 8. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa

yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanunun 18 nci maddesine aşağıda
ki fıkralar eklenmiştir : 

7 nci madde gereğince verilecek beyanname
de, idare heyeti üyesi olarak gösterilenlerin, bu 
maddede belli edilen nitelikleri haiz olmadığı
nın, toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılma
sından sonra tespit edilmesi halinde, tertip he
yeti üyeleri üç aya kadar hapis ve beşyüz lira
dan binbeşyüz liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

8 nci maddede yazılı görevleri yerine getir
meyen idare heyeti üyeleri hakkında, fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan 
üç bin liraya kadar ağır para cezası hükmolu-
nur. 

10 . 1 . 1973 O : 1 

Hükümet komiserince toplantı veya yürüyü
şün safahatının teknik araç ve gereçlerle tespi
ti için görevlendirilenlere, bu görevini yaptık
ları esnada cebir ve şiddet veya tehdit veya nü
fuz ve müessir kuvvet sarf etmek suretiyle mâ
ni olanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla ka
dar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Komisyon, bu «500» ve «1500» 
rakamlarını yazıyle tashih ettiği için okunu
şunda «yazıyle» şeklinde , okunmuştur, rakam 
olarak değil yazıyle «beşyüz, binbeşyüz» okun
muştur. Esasında bir değişiklik yok, Komisyo
nun son kararı olduğu için açıklıyorum. 

Madde ile ilgili söz sırasını takdim ediyo
rum : 

CHP Grubu adına Sayın öztürk, şahısları 
adına Sayın Sakıp Hiçerimez, Sayın Yaşar Akal, 
Sayın Ocakçıoğlu, Sayın Hilmi İşgüzar. Başka 
söz isteyen1?... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yazdım efendim, hepinizi yaz
dım. 

Saym İbrahim öztürk, konuşmanız uzun sü-
recekse çalışma süremiz bitmek üzere... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Çok kısa, 
gayet kısa, birkaç dakika. 

BAŞKAN — CHP Grubu adına Sayın İbra
him. öztürk, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Maraş) — Değerli arkadaşlarım, vakit geçmiş
t ir ; bu madde üzerinde çok kısa maruzatta 
bulunacağım. 

8 nci madde cezaları ve müeyyideleri kap
samaktadır. Ancak, yürürlükteki kanun ile ge
tirilen bu tasarı arasında bir karşılaştırma yap
tığımız takdirde, hakikaten ceza ve müeyyidele
rin aşırı bir derecede yükseltilmiş olduğunu gö
rüyoruz. 

Maddeyi okumaya lüzum yoktur; fakat tü
müyle nazara aldığımız takdirde, gerek para ce
zalarında, gerek hapis cezalarında büyük yük
seltmeler olduğu görülüyor, özellikle hapis ce
zaları 2 seneye kadar yükseliyor. 

öbür tarafta, Tertip Heyetine ağır cezalar 
verilirken beyannameyi bâzı maksatlarla kabul 
etmeyenler, geciktirenler veya partizanlık ya
panlar hakkında yani görevliler hakkmda tasa-
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rıda hiçbir müeyyide zikredilmiş değildir. Bu
nu bir noksan olarak görmekteyiz. 

Daima söylüyoruz, hakikaten memleketimi
zin idare âmirlerine derin bir itimaz vardır, bu 
bir gerçektir, bunu işaret ediyoruz; ama öbür 
tarafta, geçmişte ve belki halen de görülmek
tedir ki bâzıları da bu objektif çalışmaların, hu
kukî çalışmaların dışına çıkabiliyor. Binaen
aleyh, bu noktayı da kanunda bir boşluk olarak 
gördüğümüzü ifade etmek isterim. 

Arkadaşlar, tasarıyı baştan sona kadar, ge
rek lâfzıyle, gerek esprisiyle, bir incelemeye ta
bi tuttuğumuz takdirde, sanki hiçbir toplantı ve 
gösteri yürüyüşü yapmaya lüzum kalmadığı, 
bunu yapmamak gerektiği kanısına ulaşmamız 
mümkündür. Oysa, demokratik hukuk devleti
nin gereği bu değildir. Ağır ceza ve şiddet ted
birleriyle toplumu tehdit etmek ve suskun pus-
kun bir toplum yaratmak Türkiye'yi geri kalmış
lıktan kurtaramaz. Türkiye'yi konuşan, hak ve 
özgürlükleri savunan, korkmama hak ve özgür
lüğüne sahip bir ülke olarak görme özlemi için
de olmalıyız hepimiz. Bugün kısıtladığımız öz
gürlüklere yarın şiddetle muhtaç olabileceğimizi 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 37 nci Birle
şiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına da
ir kanun tasarısının müzakeresine devam edi
yoruz. 

Müzakereler 8 nci madde üzerinde devam et
mekteyken Birleşime ara vermiştik; şimdi kal
dığımız yerden devam edeceğiz. 

RASİM C1NİSL1 (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Grup adına söz istiyorum. 

ve bundan da pişmanlık duyabileceğimizi unut
mamalıyız. 

Biz CHP olarak kanunsuzluğun ve anarşi
nin her zaman karşısında olduğumuzu belirtmiş 
ve bunu eylem olarak da göstermişizdir. Dev
let olarak, olaylar ve anarşi karşısında idarî 
tedbirler alınması lüzumuna da kaniyiz; fakat 
kanunsuzluğu ve anarşiyi önlerken ve kamu dü
zenini sağlarken, kişileri ve toplumu ağır ceza 
tehditleri altında bulundurmayı ve haklarını kı
sıtlamayı da doğru bulmuyoruz. Bizce, anarşi
nin nedeni ve kaynağı, Anayasanın sosyal ada
let ve güvenlik ilkelerine dayalı bir kamu dü
zeninin kurulmamasıdır. Parlâmento olarak bu 
düzeni kurabilirsek sokaklar ve meydanlar sü
kûta kavuşur, bunu birçok sözcülerimiz ifade 
etmiştir, grup adına ben de ifade ediyorum. 

Sözlerimi bitirir, hepinize saygılar arz ede
rim arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Çalışma süremiz bitmiştir, öğle
den sonra saat 15,00'de müzakerelere devam et
mek üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

BAŞKAN — Sayın Rasim Cinisli, DP Gru
bu adına buyurun. 

D. P. GRUBU ADINA RASİM CİNİSLİ 
(Erzurum) — Sayın Başkan, muihterem arka
daşlar ; 

171 'sayılı ÜÇanunu tadil eden tasarı hakkın-
daJki ıgörüşmeler devam, öderken (komisyonda
ki enteresan gelişmeleri difefcaltle tafeibediyo-
ruz. 

ıŞimıdi, ik'omjlsyonun yeniden tanzim ederek 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

* BAŞKAN : BaşkanveMIi Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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getirmiş olduğu maddeler üzerinde müzakereler 
devam ediyor. 

8 nei madde üzerinde düşüncelerimizi şöyle
ce özetleyeceğim : 

Önemli bulduğumuz husus, «8 nci maddede 
yazılı görevleri yerine getirmeyen idare heyeti 
üyeleri 'hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde, altı aydan bir yıla ka
dar hapis ve bin liradan üç bin liraya kadar ağır 
parla cezası hükmolnnur.» diyen 2 nci paragraf
taki mânadır. 

Bir defa bu sözü edilen 8 nci madde Yüce 
Heyetiniz huzurunda .müzakere edilip, Komis
yonun da katıimasiyle tadile uğramıştır. 

8 nci maddede idare heyetinin yapması iste
nilen (görevleri daha önceki şekliyle şu idi : 

«İdare heyeti (toplantının sükûn ve düzeni
ni, beyannamede yazılı maksat dışına çıkılma
masını sağlar ve bunun için gerekli tedbirleri 
alır ve icabında zabıtanın yardımını isteyerek 
bunu sağlar. Sağlayamadığı takdirde toplantı
nın dağıtılmasını Hükümet komiserinden is
ter.» 

Burada idare heyeti kavramında şu ihtimal
ler düşünülecektir: 

İdare heyeti oturmuş, bir karar vermiştir; 
bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantının isteni
len maksadın dışına çıktığını görür, ya da his
sederse, o zaman Hükümet komiserine müracaat 
edip, 'bu toplantıyı dağıtma yetkisi vardır; 
ama idare heyeti o toplantının istikamet değiş
tirdiğini hissettiği anda, bir idare heyeti hü
viyeti içinde Hükümet komiserine müracaat et
mek imkânı var mıdır? 

En az salt çoğunluğu bir araya getirip, yarı
dan bir flazla çoğunlukla Hükümet komiserine 
müracaat etmesi ihtimali vardır. Bu çoğunluğu 
bulması imkânı var mıdır veya idare heyeti, 
Başkanına veya bir başkasına yetkisini vermiş
tir, «İdare heyeti olarak benim kararımı, mak
sadın dışına çıkan bir 'hal, bir tavır görürsen 
Hükümet komiserine bildirme yetkin vardır» 
diye salâhiyet vermjştir. 

Bu maddede bunlar açık, seçik belli değil
dir, iyi tanzim edilmemiştir. Kaldı ki, idare he
yetinin mesuliyetleri nasıl tatbikat alanına gi
recektir, bunu da yazmamışlardır. Tadil edilen, 
zannediyorum, maddeden çıkarılan bir hüküm 
var, «İdare heyeti üyelerinden yalnız biri ta

rafından dahi toplantının dağıtılması istenebi
lir.» hükmü Yüce Heyetin tasvibine mazhar ol
mamış, bu hüküm çıkarılmıştır. O zamanki Sa-, 
yrn komisyon sözcüsü bu hükmü müdafaa eder
ken, «Efendim, idare heyeti üyelerine mesuli
yetten kurtulma imkânını vermek için biz bu 
hükmü getirdik; bir iarkadaş dahi, ben bu me
suliyetin altına girmek istemiyorum, Hükümet 
komiserine müracaat ederek bu toplantının da
ğıtılmasını istiyorum, derse o toplantı dağıtılsa 
da, dağıtılmıasa da, o müracaat eden idare heye
ti üyesi mesuliyetten kurtulmuş, sıyrılmış olur. 
İşte idare heyeti üyelerini kendi iradelerinin dı
şında bir mesuliyetin içine atmamak 
için bir hüküm getirdik diye böyle 
bir gerekçe ile müdafaasını yapmışlardı. Şimdi 
bu hüküm çıkarıldı. Yani, sayın komisyonun gö
rüşüne göre, idare heyeti üyelerinin mesuli
yetten kurtulmasını sağlayan metin maddeden 
çıkmıştır. O halde ıbu metin maddeden çıktığı
nla göre, şimdi idare heyeti üyelerinin mesuli
yetini koruyan hüküm nedir? Bu ortada kal
mıştır. Bu sebeple bu maddenin komisyon ta
rafından daiha iyi bir şekilde tanzim edilmesi 
gerekir. 

Bu nitelikleri haiz olmadığı toplantı sonun
da tespit edilen üye hakkında, idare heyeti 
üyesi hakkında bir ceza tanzim edilmiştir. Bu 
niteliklerini, kanunu 'bilmemesi suç sayılmaz 
nazariyesinden., hakikatinden hareketle normal 
buluyoruz. 

ıO seheple, «8 nci maddede yazılı görevleri 
yerine getirmeyen idare heyeti üyeleri hakkın
da, fiilleri daha ağır bir ceza gerektirmediği 
takdirde, 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 1 0Ö0 
liradan 3 0Û0 liraya kadar ağır para cezasına 
hükmolunur.» hükmü askıda kalmıştır. Çünkü, 
8 nci maddede yazılı görevlerin ne olduğu açık 
seçik belli değildir. Yani, dağıtdmasını isteyen 
insanın mesuliyetten kurtulma imkânları kalk
tığına göre, idare heyeti üyelerinin ne yapmak 
istedikleri, ne yaparsa mesuliyetten kurtulması 
lâzım/geldiği hükmü askıda kalmıştır. İdare he
yeti kavramı üzerinde açıklık getirmek lâzım
dır. O toplantı anında ddare heyetini bir araya 
getirmek imkânı olmadığına göre, düşünülen 
idare heyetinden murat nedir? Salâhiyet veri
len bir kişi midir, yoksa en az salt çoğunluk 
mudur? Bu salt çoğunluğun vereceği karar mı
dır, yapacağı müraeaat .mıdır? 
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Bu hususların aydınlığa kavuşması için mad
denin daha iyi şekilde tanzim ©dilmesi gerekir. 

Yüce Heyete saygılar ışımamın. 
BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez, buyu

run efendim. 
AHMET SAKIP HtÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Toplantı ve 'Gösteri Yürüyüşü Kanununun 

18 nei maddesini değiştiren bu maddenin şu 
kısmını bir kez daha ıttılâmza arz edeceğim. 
«8 nci maddede yazılı görevleri yerine getirme
yen idare heyelti üyeleri hakkında, fiilleri daha 
ağrı bir cezayı gerektirmediği takdirde, 6 ay
dan bir yıla kadar hapis ve 1 000 liradan 3 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.» 

Şimdi, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden 
hetfhamigi bir hakkı, örneğin; bir toplantıyı, bir 
mitingi veya bir yürüyüşü organize eden bir 
idare heyeti düşümünüz. Çok iyi niyetli, bu 
hakkı bütün gerekleriyle kullanmak isteyen bir 
idare heyeti; topluluğu meydana getirmiş, top
luluk, kanunların ve toplantı amacının istika
metinde cereyan ederken birtakım sebeplerle 
meşru veya gayri'meışru olarak yörüngesinden 
çıkartılmak istemsin. Tertipçi idare heyeti, yıani 
bu toplantıyı tertibeden idare heyeti giderek 
bu toplantının, bu yürüyüşün, bu mitingin ya
saların dışında veya amacın dışında bir istika
mete doğru kaydığını hissetsin; yapacağı gö
revlerden bir tanesi, 1 nci maddeye göre - za
bıta âmirine veya Hükümet komiserine müra
caat ederek bu toplantının bir nizama sokulma
sı veya dağıtılmasını temin etmek olacaktır. Bu 
görev yerine gelmezse zabıta ilgisiz kalır. Hü
kümet komiseri takdiren toplantının devamına 
karar verirse ve sonucunda dediğimiz hususlar 
tahakkuk edersek, idare heyeti suçlu durumunu 
devam ettirecek ve hiç kusuru olmayan bu yö
netici kadroyu biz, bin liradan üç bin liraya 
kadar bir ağır para cezasına, ayrıca da altı ay
dan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm 'etti
receğiz. Halbuki, bu toplantının istenilen ama
cın dışına çıktığını, yasaların dışına çıktığını 
hisseden ve vaktinde, diğer bu konuda sorumlu 
durumda bulunan kişileri ikaz etmiş olan idare 
heyeti, bu ikazları almış bulunanların tedbirsiz
liğinin mesuliyetini de çekecek ve onlara bir 
ceza terettülbetmeyecek. 

Bu noktadan hareket ederek bir takrir ver
miş bulunuyorum. Böylesi bir ikazla karşılaşan 

zabıta âmiri ve Hükümet komiserinin de bu gö
revi yerine getirmediği takdirde 'tecziyesi yolu
na gidilmesidir. 

Hatırlarsınız, bütün arkadaşlarımız, özellik
le kanunu savunan arkadaşlarımız buraya çık
tıkları zaman «Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
temel hak ve hürriyetini suiistimal eden kişi
lere karşı bu yasa getirilmiştir» buyurdular. 
Bunu, sadece vatandaşın suiistimal edeceğini 
düşünmemek, bazan idarecilerin de hata yapa
bileceğini, lakayt kalabileceğini, 'başka sebepler
le bu duruma göz yumabileceklerini düşünüp, 
buraya getireceğimiz hükümle onların da so
rumlu duruma getirmeliyiz. O takdirde biz, top
lantı ve gösteri yürüyüşlerinin istenilen şekilde 
bir nizam içinde yürümesini, yürütülmesini te
min etmiş duruma girebiliriz. 

Saygılar suntam. 
BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, buyurun 

efendm. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Aslında, kanunun bundan önceki maddele

ri geçtikten sonra, 'bu maddeler üzerinde eni
ne boyuna bir müzakere açılmasının, sadece uy
gulamada birtakım zorlukları önleyici olması 
bakımından faydası olur diye söz alıyorum. As
lında, biraz evvel arz ettiğim gibi, kanun ama
cına geçen maddelerle ulaşmüş sayılmalıdır. 

Şimdi, bu tasarının 8 nci maddesiyle 18 nci 
maddeye üç fıkra ilâve edilmektedir. Bu mad
deye hu fıkraların ilâvesindeki gerekçeler ise, 
171 sayılı Kanunun 18 nci maddesindeki yazılış 
şekliyle de aynıdır. 

Şimdi bakınız; 18 nci maddenin yazılış şek
li şudur: «Kanuna aykırı 'toplantı veya kanun
suz yürüyüşleri tertip veya idare edenlerle bun
ların hareketlerine bilerek iştirak edenler, fiil 
daha ağır. bir cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etm,ediği takdirde, (altı aydan bir yıla ka
dar hapis ve 500 liradan bin liraya kadar ağır 
para eezasıyle cezalandırılır.» Ondan sonra bu 
hükmü yeterli bulmayarak yeni tasarıda şun
lar ilâve ediliyor: «7 nci madde gereğince ve
rilecek beyannamede, Yönetim Kurulu üyesi 
olarak gösterilenlerin, bu maddede belli edilen 
nitelikleri haiz olmadığının, toplantı veya gös
teri yürüyüşünün yapılmasından sonra tespit 
edilmesi halinde...» ıBu tespit edilirse ne yapıl
mış olur arkadaşlarım?... Bunu yapanlar kanu-
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na aykırı hareket etmiş olurlar. Yani, 171 sayılı 
yasaya, yasaklara aykırı hareket ederek toplan
t ı düzenlemiş olurlar. 

Bunları yazdıktan sonra teker, teker; «işte 
idare heyeti üyesi değilse...» İdare heyeti üyesi 
değilse yasaklara aykırı şeyi yapmış olur. Son
radan anlaşılırsa, yasaklara .aykırı hareket et
tiği 'tespit edilmiş olur. İlâve ediyor, «8 nci mad
dede yazılı görevleri yenine getirmeyen idare 
heyeti üyeleri hakkında.» 8 nci madde hükmü
nü yerine getirmiyorsa ne yapmış oluyor?... Ya
saklara aykırı, kanuna aykırı bir davranışta bu
lunmuş oluyor. Ayrıca, artık kanunu öyle bir 
hale getiriyoruz ki, tek' tek hangi ihtimal varit 
ise; aslımda genel olarak yasaklara aylkın ha
reket diye tanımlanmış ve ikanuna aylkın top
lantı ve kanunsuz tertip diye tanımlanmış olan 
hususa açıklık vermek yerine, «karışıklık yer
mek» anlamına gelen ilâ veler yapılıyor. Bence 
18 nci maddenin, yani 171 sayılı Kanundaki 
18 nci maddenin, şu tasarıdaki 8 nci madde ile: 

genişletilmesinde uygulayıcıya yararı ve hâki
me faydası bakımından bir yarar yoktur; bü
yük zararı vardır ve bu haliyle çıkması karga
şalığa sebeb olacaktır. 

Ayrıca, 9 ncu madde ile Toplantı ve Göste
ri Yürüyüşü Kanununun 18 nci maddesinden 
başlayarak, 24 ncü maddesine kadar bir artı-
tırış getirilmektedir. 9 ncu maddede «3 misli 
artırılarak hükmolunur» diyor. 18, 19, 20, 21, 
22, 23 ve 24 ncü maddelerde yazılı cezalar. 
Şimdi 18 nci madde kanunda duruyor. 9 ncu 
madde ile 18 nci maddenin birinci fıkrasındaki 
ceza - eğer tasarı kanunlaşırsa - üç misli arta
cak. Şimdi akla bir .sual gelmektedir: «Pekala, 
ilâve ettiğiniz bu üç fıkra için ne gibi 'bir uygu
lama yapacaksınız?» Efendim, kanunun 18 nci 
•maddesi, tasarıdaki 8 nci madde gibi çıkarsa, 
ona ad ıaynı şekilde 9 ncu maddedeki artının 
tatbik edilecek mi, diyeceksiniz. Bu misali su
nunla vermek istiyorum: 

Kanunları yaparken, «Ben böyle istiyorum. 
Şu şu (ihtimal 'de vardır. O ihtimallerin de deli
ğini tıkayacak bir tedbir getireyim» derken, 
her şeyden önce, o kanunu uygulayacak hâki
mi de, o kanun neticesinde cefaya uğraması 
muhtemel kişiyi de düşünmek gerekir. Biz bu
rada bir metin çıkarıyoruz; bazan ne..avukat, 
ne de hâkim ikinden çıkabiliyor. Onun için, ben 
uygulamaya yararı olacağı bakımından- söylü-
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yorum,: -. .aslında esaisıııa da muhalifim - eski 
••• hükmün, yeni getirilen hükümden daha iyi ve 
I daha yararlı olduğu kanısındayım. Bunu temin 
| etmek mak'sadıyle bir önerge takdim ediyorum, 
!', Şayet 18 med madde, tasarının 8 nci maddosin-
!'• deki ilâvelerle çıkmayıp da, eskisi gibi kalır ise, 

daha. yararlı ve faydalı bir iş yapmış oluruz. 
: Hiç. değilse, : biraz evvel arz ettiğim gibi - uy

gulayıcıya yararımız olur. 
jSaygı ile arz ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu, buyurunuz. 

\ MEVLÜT OOAKÇIOĞ-IiU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarıim; 

Bir kanun yapılırken, derpiş edilen fiiller 
için konulan. cezaların ağırlık derecesi, o mü
essesenin işleyelbilmesi, ya da işleyememesi ba-
'kiımi'ndan tesir gösteriyor. 

Bu 8 .nci maddeye konulan, 6 aydan 1 yıla 
kadar hapis, İ 000 liradan 3 000 liraya kadar 
ağır para ce-zasmın, Ibu müessesenin işlemcisi 
bakımmdan enigelleyici bir ağırlık taşıdığı ka
naatindeyim, 

. Şimdi, kanunun 18 nci maddesinde ceza ge
tirilmektedir. .8 nci maddedeki görevleri yeri
ne getirmeyen idare heyeti üyesi, 6 aydan 1 
yıla kadar hapis ve 1 000 liradan 3 000 liraya 
kadar, ağır para cezasına çarptırılır, diyor. 8 nci 
maddedeki görevler şunlardır: 

«İdare, heyeti toplantının sükûn ve düzeni
mi, beyannamede yazılı maksat dışına çıkılma
masını., sağlar.». İdare heyetinden en az biri ora
da ikametgâh sahibi olacaktır. Düzeni sağlaya
maz ise, Hükümet .komiserinden düzeni sağla-
masııni' isteyecektir. Üyelerden en az birisi de 
bunu isteyecek. Bu değiştirildji, kaldırıldı. Bun
lar yapılmaz ise, kurul.üyelerine en az 6 ay ha
pis, 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para 
cezası verilecektir. 

; Değerli arikadıaşlanm, bu ceza ağırdır. .Sebe
bi; bir kere bu cezayı bilen bir kimse, böyle bir 
heyete girmeyecektir cezayı- ağır bulacak, âki-
betini karanlık bulacak, «Ne olursa olsun, ufak 
bir; hatadan 6 ay gibi ağır bir .cezaya çarptı-
rılacağım*»* .diye girmeyecektir. Bu suretle, 
toplan-tı.^e,gösteri yürüyüşünün yapılması güç-
leşecekitir. 

İkinci olarak, yönetim kurulu kurulsa dahi 
üyeler, bu • ee£a karşısında çok tedirgin ve ür
kek dlacak; küçük, • zararsız bir harekete dahi 

l müdahale edeceklerdir. Toplantı ve yürüyüş, ga-
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yesine varmak serbestliğini bulamayacak, kor
ku içinde kanunî haklar ıkullanılamayacaJktır. 

Üçüncü olarak; bu «kurullarda görev alacak 
kişiler, 'kanunun emıirleriui, tabirim anlaya
mayacak, kanunun getirttiği ölçüyü taıkdir ede
cek, kavrayacak nitelikte bilgideki kimseler ol
mayabileceklerdir. Bir bilgisizlik ve kavraıma, 
ölçü hatası; bir vatandaşı ^ ay hapsin 1 000 lira 
ağır para cezasının içine atacaktır. Bu, bana 
çok ağır bir hüküm gibi gelmektedir. Bu ağır 
cezaları koymakla anayasal ve yasal olan bir 
hakkın kullanılmasını önleyecek" veya zorlaş
tıracağız. 

Şimdi, bir taraftan parti genel bastonları 
«Konuşan Türkiye istiyoruz. Hakkını arayan 
bir halik istiyoruz» derken, <ki ıSaym Süleyman 
Demiı-el'in bu mealdeki müteaddit beyanları 
hâlâ Ikulağımda çınlamaktadır: «Hakkını ara
yan bir halk istiyoruz» derken ve halka bunu 
ilân edip, şirin görünmek isterken; perde arka
sında hürriyetleri yasal ve anayasal hakları 
boğmakta ve bertaraf etmekteyiz. Hürriyetleri, 
halkları kısmak ve boğmalk hiçbir zaman ülkeye 
iyilik ve sıhhat getirmemiştir. Patlamaların se
bebi bilhassa bunlar olmaktadır. 

Bir taraftan toplantı ve gösteri yürüyüşünü 
anayasal bir hak olarak düşünüyor ve kafoul, 
ediyoruz. Bir taraftan yeni yeni kanunî ve 
cezaî tedbirlerle bunu ortadan kaldırıyoruz. 

Geçmişteki hâdiseileri dikkaite alarak, bu kı
sıtlayıcı, önleyici tedbirlerin hayır getirmemiş 
olduğunu görme'kte ve. hatırlaimaktayız. Bıra
kalım çileli insanlar, dertlerini, sıkıntılarını 
haykıraıbilsinler, yetkilileri ika^ edebilsinler, 
buıüdan korkmjayalım. İdarede öyle hatalar, 
adaletsizlikler yapıldı ki ; Devlet kuruluşları 
toplu olarak ayağa (kalktılar. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ayağa kal
kanlar, yürüyüş yapanlar şimdi içeride. 

MEVLÜT OCAKÇIOÖLU (Devamla) — Aya
ğa kalkanlar Danışjtayda, Yargıtay'da, Sayış-
tayda, Anayaıs'a Mahkemesinde, Üniversitede 
halen görev başlarındadırlar ve olacaklardır. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Anayasa yü
rüyüşü yapıyoruz, diyorlardı. 

MEYLÛT OOAKÇIOĞLU (Devamla) — 12 
Mart gibi, kumandanlar ayağa kalktılar. 

GÜNGÖR -HUN (Sakarya) — Ayağa kal-
kanlar içeri girdi, şimdi. 
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MEVLÜT ÖCAKCIOĞLU (Devamla) — 
Adaletsizlikler sebep oldu bunlara... 

BAŞKAN — Sayın Oca'kcıoğlu, lütfen konu
ya dönün, ımaddeyle ilgili konuşunuz. 

MEVLÜT OÖAKCIOĞLU (Devamla) — Ka
nunla ceza, baskı niteliğindeki tedbirler neye 
yaradı ve bundan sonra da neye yarayacak?... 
8 nci maddede yazılı görevler için getirilen bu 
ceza, te'krar arzediyorum, ağırdır. Kanunlarla 
kabul ettiğimiz toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hareketlerini baltalayacaktır. Ben, cezayı bi
raz hafifletici bir önerge takdim ettim; geçmiş
teki tecrübelerimizi dikkate alarak bu hususta 
biraz daha insaflı olmak zorundayız ve olalım 
isterim. Bu önergemin izahı sırasında da bu 
ağır cezaların kasdettiğinıiz topluluklara bir 
tesiri olmayacağını ve daha ziyade kazalarda, 
kasabalarda, vilâyetlerde bu mevzuda görev al
mış bulunan sade vatandaşlarımızı perişan ede
ceğini dikkatinize arzederim. Nitekim; Ateşli 
Silâhlar Kanununu üniversitedeki hadiselerin 
tepkisi altında ağırlaştırdık, bunun yükünü hâ
lâ dağ başlarında hayvanatını, ziraatini, ken
di camını korumia'k zorunda bulunan sade va
tandaşlarımız çekmektedir, bunu da Yüce Heye
tinize hatırlatmak isterim. Teşekkür ederim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Komisyon adına söz 
rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun efendini. 
• ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

•8 nci madde ile tâdil edilen tasarının 18 nci 
maddesi hakkında parti grupları adına konu
şan sözcülerle, kişisel beyanlarını ifade eden ar
kadaşlarıma çok kısa olma'k üzere cevap erze-
deceğim ve metnin neden getirildiğini de ondan 
sonra izaha çalışacağımı. 

Muhterem arkadaşlarım; sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Sözcüsü ile son defa konuşan sa
yın Oca'kcıoğlu arkadaşım; ikisi, aşağı yukarı 
aynı mahiyete gelen kendi üslûpları içerisinde 
beyanda bulundular. Dediler ki; Sayın Öz'türk; 
«Ceza ile bir cemiyetin bu gibi hadiselerini ön-, 

Jem^k mümkün değildir ve ceza fazladır.»1 Yine 
sayın Oca'kcıoğlu'da aynı şekilde, «cezalar faz
ladır, ben biraz daha indirilmesi için tasarının 
tadilini teklif edecek önerge veriyorum.» dedi
ler. Demek ki, prensip itibariyle Sayın Oeakcı-
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oğlu, böyle fiillere karşı .bir ceza yerilmesini; 
kabul etmektedir. 

Sayın İbrahim Öztürk'ün beyanına gelince; 
efendim, muhakkak ki, içtimaî hayatta fiilleri 
ika eden kimiselere yalnız ceza vermekle mese
lenin halledilmeyeceğini herkes bilir. Ama bir 
şey daha bilinir, o da şudur: Fiili ika eden kim-' 
se, cemiyetin ve toplumun içinde hakikat'eın bir 
tedirginlik yaratmış ve kanun fiili de suç, ad
detmiş olduğuna göre; ceza vermemek de'müm
kün değildir. 

Binaenaleyh; ceza ile fiillerin önüne geç
mek mümkün değildir ama, cezaî mahiyeti' 
arzeden fiillere de ceza vermemek de hiç müm
kün değildir.... 

İBRAHİM ÖZTÜRR ( M a r a ş ) — Öyle de
medim. : 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) —Tabi î , 
öyle demediniz zateıu. Yalnız, bir tarafını söyle-' 
diniz, diğer tarafını söylemediğiniz için ben 
cevaplandırıyorum. Binaenaleyh, fiili Yüksek 
Meclis bir cezaî nitelik olduğunu 'kabul ettik
ten sonra da bir ceza vermenin de gayet ' tabiî 
sonucu olacaktır. 

Sayın Akalım arkadaşımız; «yasaklara• ay
kırı hareket edenlere karşı, ceza; vermek, za
ten eski metinde mevcuttu, binaenaleyh yeni bir : 

metin getirmeye de lüzum yok »tu dediler. 
Arkadaş!arım,eski metin toplantı ve yürü

yüşü tayin ediyor. Bugünkü metin ise, toplantı 
içerisindeki idare heyetinin, yöneten kişilerin 
vazifesini tayin ediyor. Bunları yapmadıkları , 
zaman bir ceza tecrim ediliyor. Aradaki fark bu, 

Sayın Sakıp Hicerimez, «Bir idare 'heyetin
de bulunan kişi, şayet toplantının';.kanuna ay
kırı ve maksadın dışına taşdığını ifade eder de, 
zabıta âmiri bunun hakkında bir muamele yap- ; 

mazsa, yine bu yönetim kurulu: üyelerinin' ' 
tecrim edileceğini ifade ediyor bu madde» di
yor. Sureti katiyede. Yönetim kurulunda bu-' 
lunan kişi, vazifesimi ifa etmiştir, onun tecrim 
edilmesi zabıta âmirinin fiiliyle - hiçbir alâkası 
yoktur, metin iyi tetkik edilirse açıklığıyle gö
rülmüş olur. 

AHMET SAKIP HtÇERİMEZ (Anikara) — 
O görevini yapmazsa1? 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Demok
ratik Parti sözcüsü sayın arkadaşımız, «8 nci' 
maddedeki ihbar keyfiyetinin bir kişi tarafın-" 
dan yapılması kaldırılmış olduğuna göre, bu--" 
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nu ekseriyeti bulup ihbar etmek ve toplantının 
maksadı dışına taştığını söylemek suretiyle mi 

' mesele halledilecek» diye sordular, eğer yanlış 
anlamıyorsam. 

•••""-' 'Muhterem arkadaşlarım, «İdare heyeti üye-
' lef inin en az üçü toplantı yerinde bulunmadık
ça toplantı yapılması yasaktır» ibaresinin kal-
dirılmasryle, ihbar 'keyfiyetinin tek bir kimseye 

• ait olduğunun ortadan kaldırıldığı mânasına 
• geldiğine!- hükmetmemek gerekir. 

Binaenaleyh, buradaki mesele, ister idare 
"heyetinde ölsün, isterse idare heyetinin dışında 

olsun,' genelhükümlere göre, ihbar keyfiyeti 
; dâima mevcuttur ve muhafaza edilmiştir. 
?; •"••' Şimdi,- metinlerin getirmiş olduğu hususa kı

saca değinmeli istiyorum. 
w Birinci husus şudur: 7. nci madde gereğince 
verilecek beyannamede yönetim kurulu üyesi 
olarak •gösterilenlerin, bu maddede belli edilen 
nitelikleri haiz olmadığı, toplantı ve gösteri yü
rüyüşünün' yapılmasından sonra tespit edilmesi 
halinde düzenleınıe kurulu üyeleri hakkında ce
za tertilbedilmektedir ki, zaten yeni getirilen 
madde ile yönetim kuruluna ve düzenleme ku-

: rulüna vazife verilmiştir. 
• '-'İkinci kısım da, yine idare heyeti üyeleri 

hakkındadır. 
Üçüncü kısım ise, Hükümet komiseriyle 

.toplantı ye yürüyüş safahatının tefknik araç ve 
gereçlerle. tespiti için görevlendirilen kimselere 
yakı hakaretlere ve vazifelerine mâni olmala
rına. dair fiillerin cezalandırılacağına ait kısum-
lardır. Başka bir yenilik getirmiş değildir. 

Saygılar sunarım. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bir sorum 

' Var efendim. 

. . . BAŞKAN — Bir dakika sayın komisyon. 
.. Buyurun efendim. 
. , ; TALÂT KÖİSEOĞLU (Hatay) — Madde 
...de, «8 nci maddede yazılı görevleri yerine ge-
, tirmeyen idare heyeti üyeleri hakkında, fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan 
üç bin liraya kadar ağır para cezıasıyle hük-
molumır,» cteıniyor. 

Şimdi, bu sağlama keyfiyeti olmadığı taik-
dirde bu ceza verilecdk mi? Yani burada idare
cilerin kastî durumu bu sükûnu sağlamam ayı 
tkasten yapmıası halinde mi olacalk, yoksa biza-
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tihi objektif olarak düzeni sağlayamadığı veya 
bu taşkın hareketi önleyemediği şeklinde ol
duğu zamanda mı ceza veril*cekdir 1 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Devamla) — Biraz önce konuşmam
da aşağı yukarı bu hususa değinmiştim. Ama 
sarih olarak ifade edeyim ki, 8 nei madde de; 
«İdare heyeti toplantının sükûn ve düzenini, 
beyannamede yazılı maksat dışına çıkılına/ma-
s'ını sağlar.» deniyor. Dikkat buyurun, ondan 
sonra «ve icabında zabıtanın yardımını isteye
rek bunu sağlar. Sağlayamadığı takdirde top
lantının dağıtılmasını Hükümet Komiserinden 
ister» diyor. Şimdi kendisi sağlamaya çalışacak, 
olmadığı takdirde zabıtadan isteyecek. Zabıta 
da buna mâni olamadığı yani bunu sağlayama
dığı takdirde Hükümet Komiserinden toplantı
nın dağıtılmasını isteyecektir. Biraz önce sayın 
CHP sinden konuşan arkadaşıma verdiğim ce
vapta, bir nevi talepte bulununca bu talep za
bıta marifetiyle yerine getirilmezse yine teorim 
edilecektir diye bir beyanda bulunduğu için 
buna cevap arz ederken bunu de söylemiştim. 
Yani kendi fiilini yapacak, sağlıyamadı zabı- J 
taya .müracaat edecek, o da bunu sağlayamadı 
aksi halde toplantının dağıtılmasını isteyecek 
ve kendisi de mesuliyetten kurtulacak. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Köseoğlu demek 
istiyorlar ki, 8 nei maddenin ilk cümlesi, «İda
re heyeti toplantının sükûn ve düzenini, beyan-
named.e yazılı maksat dışına çıkılmamasını sağ
lar» diyor. Bu sağlama keyfiyetini yapaımadı, o 
takdirde bu ceza verilecek mi ? 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Hayır 
efendim, onu söyledim. Bunu yapamama keyfi
yeti değil, bundan sonra da yine bir gayreti 
olacak. «... sağlar ve bunun için gerekli tedbir
leri alır.» Bundan sonra da icabında zabıtanın 
yardımını ister. Yani kendisine bir çok vaâfe-
'ler verilmiş. Ben ne yapayım zabıtaya söyle
dim, iş bitti diye gitmemiş sonuna kadar bunu 
takip görevi verilmiş; madde metnine «ve» ke
limeleri konmak suretiyle. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Saym 
Başkan, şimdi bu görevi yaptı yani evvelâ ça
lıştı sonra müracaat etti zabıtaya ve sonuna 
kadar çalıştı. Fakat hakikatte kendisinin bece
riksizliği veya diğer unsurları tahrik etmek su
retiyle nıeydana gelmiş ise ceza yerilecek mi? 

1 $ . 1 . 1973 0 : 2 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — O ayrı 
bir mevzu, buna ait değil ki... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ayrı 
mevzu değil, burada.'kasıt unsuru esastır. Komi
sere müracaat etmesi Hükümete müracaat etme
si ve toplantının dağıtılmasını temin etmesi ile 
suçluluktan çıkaı'ıyorsunuz. Yani burada siz 
objektif esas getiriyorsunuz. Şu işleri yaptı ise 
suçlu değil. Esas, bizatihi hâdiseyi el altından 
yaratan kendisi ise'?.. Şimdi burada esas olarak 
benim anladığım kasıt unsurunu getiriyorsu
nuz. Burada komisyonumuzun görüşü objektif 
esas mıdır, yoksa kaslı esas mıdır'? Bunu soru
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, 8 nei madde
nin ilk cümlesi bunu sağlar şeklinde bitiyor. Şun
ları, şunları yapmak suretiyle bunu sağlar diyor. 
Buradaki bu görevini yapmayan kişi hakkında 
yapılacak işlemi de şimdi müzakeresi yapılan 
madde gösteriyor. Komisyon sözcüsünün beya
nında zannediyorum, cevap geçti. Tereddütünüz 
hangi noktada kaldı? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Ha tay)— Komisyo
nun verdiği izahatta deniyor ki, idare heyeti şu 
görevleri yaptığı takdirde suçluluk ortadan kal
ka?. 

BAŞKAN — Ama bir sağlamak mecburiyeti 
ile sonuçlanıyor. Şunları, şunları yapar şu so
nucu sağlar. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sağlama
masında esaslı bir kastı varsa, yahut el altından 
bir müdahalesi varsa böyle bir durumda sükûnu 
sağlamak için çalışır, diğer taraftan da müraca
atım yapar. Böyle durumlar olabilir. 

BAŞKAN — Buyrun Sayın Atagün. 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Efen
dim, suçta teşvik ve tahrik meselesini ister vazi
feli olsun, ister vazifesi/ olsun yine t ecrim etmek 
her zaman mümkündür. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Efendim ben 
bir önerge vermiştim, o önergeye faydası olur di
ye konuşuyorum. Bu 8 nei maddeye ilâve etti
ğimiz son fıkradaki «nüfuz» 'kelimesinden ne an
lıyorsunuz? Hangi kanundan ve nereden buldu
nuz, bunu?.. 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) ~ Hangi 
maddede dediniz Beyefendi f 
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rım; bu maddede idare heyeti kavramı açıklığa 
kavuşmalıdır; komisyon sözcüsü bunu açıklığa 
kavuşturamadı. İdare heyetinden maksat ne
dir? İdare heyeti toplantı yapıp da müracaat 
mı edecek, bir kişiye selâhiyet mi verecek? Bu
rada idare heyeti mükellefiyet altındadır. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu 
türlü madde ve buna benzer maddeler meşrui
yetçi kimseleri bağlamaktadır. Hürriyetini kul
lanmak isteyen meşruiyetçi insanları engelle
mektedir. Zaten kanunları zorlayan, önlemek is
tediğiniz maksadı anlıyorum ve saygı duyuyo
rum, sizinle beraberim. Doğrudur; bu maksa
da ıtygun madde yapalım, haklısınız. Fakat si
ze arz edeyim, bu madde maksadı belli, kötü 
olan bir komünistin, bir anarşistin hareketine 
mâni olmayacak. 

YA&AR AKAL (Samsun) — Veya faşistin. 
RASİM C1NİSLI (Devamla) — Faşistin, kö

tü niyetlinin. Buna tepki göstermenize lüzum 
yok. Bugün Türkiye yaşadı bunları, sayın arka
daşlar. Yani komünisti derken illâ faşisti denge 
olsun diye söylemek mecburiyeti var mı? Böy
le bir zaruret var mı? Ama neden bundan alı
nıyorsunuz? Niçin bundan.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) —Ak
sinden si?, neden almıyorsunuz? 

RASİM CİNÎSLİ (Devamla) — Hayır, söy
lüyorum, alınmıyorum da, bir denge... (CHP 
sıralarından «almıyorsunuz» sesleri) Mecbur 
ediyorsanız söyleyeyim cevabını. 

CENGtZHAN YORULMAZ (Ankara) — Siz 
alınıyorsunuz. # 

RASİM CÎNtSLt (Devamla) — Beyefendi 
ben alınmıyorum, söylüyorum. Ama siz bu tep
kiyi göstermeye neden lüzum görüyorsunuz? 
Ben denge muhafaza etmeye mecbur muyum, 
her konuşmamda?. Bu dengeyi benden isteme
ye hakkınız var mı (CHP sıralarından anlaşıl
mayan müdahaleler). Beyefendi burada denge 
yok, burada bir fikrin ifadesi var. Ben buraya 
komünistle faşistin aynı çizgide olduğunu sa
vunmak için çıkmadım. Bir fikri ifade etmek 
için çıkıyorum. Ben fikrimi ifade ederken illâ 
da dengeyi muhafaza edeceksin, gibi bir iddia 
haklı olmayan birseyi istemek olur. 

BAŞKAN — 8 nci maddenin 3 ncü fıkrasın
da alttan ikinci cümlenin son terimi, sözcüğü, 
«tehdit veya nüfuz.» 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Burada
ki «Tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf 
etmek» meselesi, dikkat edilecek olursa, sübjek
tif bir nüfuz değil, fiilî bir nüfuzdur. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Nasıl anlayaca
ğız bunu? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGüN (Devamla) — Bakınız cümleye, nü
fuz ve müessir fiil kelimesi ceza kanunlarında 
böyle geçer. Yalnız nüfuz değil, nüfuz ve mües
sir fiil ikisi bir anlamdadır veya değildir. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli buyurun bir şey 
mi soracaktınız ?. 

RASİM CtNlSLÎ (Erzurum) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Komisyon, bir 
arkadaş daha soru soracaktı galiba, buyurun Sa
yın Hiçerimez. 

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, söz konusu maddenin 3 ncü paragrafı; mi
ting, gösteri ve benzeri eylemleri tertip eden 
yöneticilerin 8 nci maddede yazılı tedbirleri ala
mamaları halinde tecziyelerinden, bahseden bir 
hüküm. Bu durumu daha önceden hissedip ora
daki zabıta âmirine ve Hükümet komiserine vâ
ki ikazlarına rağmen bu tedbirleri almayan za
bıta. âmirleri ile Hükümet komiserleri hakkında 
komisyon bir tecziye düşünüyor mu?. Bunu rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, bir beyanınız var mı efen
dini? Ayrı bir özel hüküm getiriyor musunuz bu 
kanunda yoksa genel hükümlere mi bırakıyorsu
nuz ? 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Böyle bir 
beyan karşısında, böyle bir ihbar karşısında şa
yet görevli görevini yerine getirmemişle genel 
hükümlere göre vazifesini asgarî ihmal ve suis-
timal etmiş olur, bunun için buraya yeni bir hü
küm getirdeye lüzum yoktur. Burada Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunundaki zabıta âmirlerine ait 
olan bir nizam getirmiyoruz. 

BAŞKAN — Başka soru yok efendim, buyu
run. 

Sayın Cinisli grup adına mı?.. Buyurun Sa
yın C inişli. 

DP GRUBU ADINA RASİM CİNİSLİ (Er
zurum) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla-

Tekrar ediyorum, bir komünistin hareketini 
engellemeye yetmez bu madde. Şu olur; istisna 
getiren maddeler var. Tasavvur ediniz, bir par-



M. Meclisi B : 37 

ti başkanını karşılamak isteyen dürüst ve ;na-.1 
muslu bir insan, bu gösteri yürüyüşleri kanu
nu kapsamına girer. Bu muğlak ifade altında ve. 
hele risklerin altında o toplantıya.katılamaz, bu . 
namuslu ve meşruiyetçi insan. 

Muhterem arkadaşlarım, biz .namuslu ve 
dürüst insanları siyasete çekmek,, için elimiz-, 
den gelen bütün gayreti gösteriyoruz, alnımızın 
derisi çatlıyor. Namuslu ve dürüst insan]arı pb-. 
litikaya çekmediğimiz müddetçe; huzur bulama
yacaksınız. Halbuki bu türlü maddeler namuslu., 
ve dürüst insanları siyasete çekmek, onlara hiz-, 
met teklifinde bulunmak şöyle dursun, onları 
kenara itmektedir. Bu riskin altına namuslu ve 
dürüst insanları, bir cephe felâketi, olmadığı 
müddetçe, bir cephe, bir harp hareketi olmadığı., 
müddetçe harekete geçirmek kolay ve mümkün 
değildir. Hele böyle toplantı, "yürüyüşleri gibi 
normal insanın hürriyetini kullanma serbestisi
ni vermezseniz, dürüst: ve namuslu insani arın 
ayağına takılır bu işler. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Teklifi
niz ne, teklifinizi. .' -

RASİM CtNtSLt (Devamla) — Teklifimiz,. 
bu maddenin iyi düzenlenmediğidir efendim. 
Bu maddeyi güzel tanzim edelim, idare heyeti I 
kavramı ortada. İdare heyeti kime müracaat 
"Ap.cvk. mesuliyetten nasıl kurtulacak, savın 
Komisyon Başkanı izahlarında bunu ifade ede- ''. 
mediler. Sayın Köseoğlu da sordu, idare heyeti- I 
nin her üyesi, kastı olmadığı halde, mesuliyeti I 
olmadığı halde iyi niyetle bir hürriyeti kullan-• 
mak için harekete geçmiştir, fakat şu hükme gö- I 
re mesuliyet altındadır.. , j 

Bir tek kötü örnek, bundan sonraki bütün I 
iyi çalışmaları engeller. Teklifimiz, bu madde--
nin yeniden komisyona alınmasıdır. Şu anda ve- j 
rilecek bir teklif bu maddeyi tamamen değiştire-' I 
çektir. Bu maddenin yeniden komisyonda tan- I 
zim edilmesini teklif ediyorum, istisna gibi gÖs-: 

terilen maddelerde ancak bakanların, reisicüm-' 
nurların karşılanması mevzuübâhis olabilir;-Mil-' 
letvekillerin ve senatörlerin sohbet / toplantısı-: I 
bu istisnanın; içindedir, kapalı salon toplantıları-
bu gösteri yürüyüşlerinin ;:istisnasıdır, Bunun 
dışında bir parti liderini sempatizanları karşıla- I 
mışsa, bu gösteri yürüyüşlerinin içinde mütalâa. 
edilecektir. Bu toplantıya gidecek idare heye-tj 
üyeleri, orada zuhur edecek bir hareketten ötü- | 
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rü mesul olursa o mesuliyeti bundan sonra bir 
; başkasına taşıtamazsınız. 

Maddenin yeniden tanzimini, saygılarımla 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN— Efendim, üç adet grupları adı

na, üç adet de şahıslar adına konuşma yapılmış
tır. Yeterlik önergesi gelmiştir, okutuyorum. 

• .: Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan konu aydınlanmıştır. Ye

terliğini arz ve teklif ederim. 
Maraş 

Veysi Kadıoğlu 
IİAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Söz sırası sayın l'şgüzar'dadır, buyurun efen
dim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarını; 

Görüşülmekte olan 171 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanu
nun 18 nci maddesine eklenen fıkralar üzerin
de bendeniz de kısaca görüşlerimi arz etmek 
için söz aldım. 

Herşeyden evvel toplantı ve gösteri yürüyü
şü 'hürriyeti hakkındaki kanun tasarısı, cemiyet
te devlet ve devlet teşkilâtının otoritesini sağ
lamak ve,fertlerin emniyet içinde yaşamasını 
t eni ih maksadına matuf olarak ele alınmıştır. 
Cemiyette kamu düzeni esastır. Toplumun men
faatleri bahiskonusu olduğu zaman, kişi menfa
atlerinin ondan sonra geleceği bir gerçektir. Bu 
bakımdan hürriyetlerin hudutsuz olması müm
kün değildir. Hudutsuz hürriyetler anarşiye 
doğru gider. Fakat, hürriyetlerin de ekmek ka
dar, şu kadar Önem taşıdığını burada konuşan 
arkadaşlar daima işaret ederler. 

O. halde, hürriyetin, suiistimal edilmemesi 
için, ekonomik gücün ve vatandaşların olanak
larının sistemli.şekilde düzeltilmesine uygun şe
kilde devletlerin el uzatması da şarttır. Kuru 
kuruya hürriyet olamayacağı gibi, kültürsüz, 
sosyal hürriyet de tasavvur edilemez. 

Bu bakımdan, hürriyetleri kullananlar, fikir 
ve fiillerini hiç kimseye zarar vermeden sürdür
mek zorundadır. Devletin görevi de bu şekilde
ki vatandaşların eğitilmesi, geliştirilmesidir. 
Madde ijc hürriyetle ilgili mesele, temel hak ve 
hürriyetler içersinde mütalâa edilirken, elbette-
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ki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin de ayarlan
ması, tanzim edilmesi lüzumludur. Kamu düze
ni, millî güvenlik, kamu yaran, genel ahlâk di
ye durmadan konuşan arkadaşlarımız, elbetteki 
hürriyetleri tayin ve tespit ederken başkasına 
zarar vermeyecek halde bunların kullanılması 
için çareleri ve tedbirleri de alacak ve araya
caktır. Kendi işlerine geldikleri zaman konuşma
lar tasvip edilecek, kendilerinin fikirlerinin kar
şısında konuşmalar olduğu zaman da reaksiyon 
gösterilecek, aynen cemiyetteki toplantıların de
vamı gibi. 

Bu bakımdan devletin, her şeyden evvel 
fertlerin şahsiyetine, haysiyetine hürmet etme
si, onları geliştirmesi ve ondan sonra da kanun
larını o cemiyetin şartlarına göre düzenlemesi 
gerekir. Eğer, zamanı, zemini, vasatı ayarlama
dan kanunlar çıkarılırsa, o kanunlar tatbik mev
kii de bulamaz. 

Bu yönüyle çıkarılan kanunların objektif ol
ması gerekir. Şimdi, burada eklenen fıkralar
da birinci, ikinci, üçüncü fıkralar, ki üç fıkra
dan ibarettir, cezaî müeyyideler getirilmekte
dir. Birinci fıkrada, bilhassa 7 nci maddede gös
terilen hususlara riayet etmeyen idare heyetle
rinin, bu 7 nci maddede tadat edilen görevleri
ni yapmamalarından mütevellit ne şekilde bir 
ceza ile cezalandırılacakları öngörülmüştür. Bu
na göre, ben maddeyi okumuyorum, sonunu söy
lüyorum; «tespit edilmesi halinde, tertip heyeti 
üyeleri üç aya kadar hapis, beş yüz liradan bin-
beşyüz liraya kadar ağır para eezasıyle cezalan
dırılacağı» kaydı getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, cezada ferdilik esas
tır. Yani anonim bir ceza imkân ölçüleri içinde 
olamaz. Burada idare ve tertip heyetlerinin 
tamamını kastediyorsa kanunun maddesi, bu 
cezanın genel prensiplerine uygun düşmemekte
dir. Kaldı ki, 7 nci maddede gösterilen görevle
rin yapılmamış olması veya toplantının biti
minde anlaşılmış olması halinde verilecek ceza 
3 aya kadar hapis, 500 liradan 1500 liraya 
kadar ağır para cezasının çokluğunu da 
burada ifadeye mecburuz. Bir haftalık bir hapis 
cezası ile 500 liraya kadar da para cezası ile ceza
landırılması, ceza prensiplerine, suçla fiil ara
sındaki denge yönünden daha isabetli olacaktır. 

Bu bakımdan bendeniz" bu 1 nci fıkrada gös
terilen cezanın ağırlığına işaret etmek istiyorum. 
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Yine 2 nci fıkrada yer alan ve 8 nci mad
dede yazılı görevleri yerine getirmeyen idare 
heyeti üyeleri hakkında fiilleri daha ağır bir 
cezayı gerektirmediği takdirde 6 aydan 1 yıla 
kadar hapis cezası getirilmektedir ki, bu da 
çoktur. 

Biz, eeza ile cemiyetin fertlerinin ıslah edil
mesini öngörmenin mümkün olmadığı kanısın
dayız. Biliyorsunuz ki, adam öldürmeler istatis
tiklere göre daha çok artmaktadır. Ama adam 
öldürenlerin cezaları idama kadar varmaktadır. 
0 halde bu ceza müessiriyetini gösterememek
tedir. Bu bakımdan 8 nci maddede gösterilen 
görevleri yapmayan idare heyetlerine verilen 
ceza (6 aydan 1 seneye kadar olan ceza) çoktur. 

Bendeniz bu hususta 3 aydan 6 aya kadar 
bir hapsin verilmesini ve 1 000 liraya kadar da 
para cezası ile cezalandırılmasını hakkaniyete 
daha uygun olduğu kanaatindeyim. 

Halbuki 3 ncü kısım tamamen değişiktir ar
kadaşlarım. Burada asgarî 6 aylık had sabit 
kalmak suretiyle 2 nei fıkrada 6 aydan 1 sene
ye kadar olan ceza, 6 aydan 2 seneye kadar 
denmek suretiyle asgarî ve azamî ceza hadleri 
arasında hiç de uygun olmayan bir durum ya
ratılmıştır. Bu yönden hatalı olduğu gibi, de
min arz ettiğim genel prensipler yönünden ya
pılan işlerin kasta nıakrun dahi olmuş olsa bu 
ceza ağırdır. Bunun da hiç değilse; «6 aydan 
1 seneye kadar» diye bir kayıtla sınırlandırıl
masında fayda vardır. 

Bu bakımdan bendeniz bir önerge takdim 
ediyorum, tasvip görmesini rica ederken öner
gemde 1 nei fıkrada yeralan cezanın 1 haftaya 
kadar hapis cezası ve 500 liraya kadar da pa
ra cezası olmasını; 2 nci fıkrada ise, 3 aydan 6 
aya kadar hapis ve 1 000 liraya kadar para 
cezası; 3 ncü fıkrada da 6 aydan 1 seneye ka
dar hapis cezası, 1 000 liradan 3 000 liraya ka
dar da ağır para cezası verilmesini teklif ediyo
rum. 

Takdir Yüce Heyetindir. Bu bakımdan, me
seleyi tamamen hür ceza hukuku yönünden ve 
cezaların ağırlığı yönünden değil, esasında bu 
meseleyi ekonomik ve sosyal yapılardan kabul 
etmek meeburiyetindeyiz. 

Niçin gösteri yapılmaktadır, niçin gösteriye 
gidilmektedir? Bunu kastı mahsusa ile kulla
nanlar hakkında her türlü cezanın verilmesi 
yanında bâzı hakları almak için emekli olan en-
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tellektüel kişilerin Meclisin Önüne kadar geldi
ğini de düşünürseniz, bunların hiçbir kastının 
olmadığını kabul etmek mecburiyetindeyiz ve 
banların yapacağı hatalardan dolayı böyle ağır 
ceza ile cezalandırır isek cezalım da müessiriye-
ti kalmaz, kanunların da. • • > , 

Teşekkür eder, saygılar sunarım.' 
BAŞKAN '— Kifayet Önergesi gelmiştir, 

okutuyorum. v 

Sayın Başkanlığa' •' ' • 
Madde üzerinde yeteri kadar arkadaş ko

mi şmustur, müzakerenin kifayetini arz ederim. 
İstanbul 

Hasan Türkay ' 

BAŞKAN — Kifayet önergesi aleyhinde bu
yurunuz, Sayın Ay gün. . ; . ; . . " • - •..-. -....- ,;-. 

SABİH AYGÜN (Amasya) .*- Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; . • 

18 nci madde tâdil edilmek üzere bu mad
denin müzakeresine geçilmiş, ancak müzakere 
devam ederken bâzı hususlar, vuzuha kavuşma
mıştır. 1 nci maddede; «belli bir maksatla ve 
aynı zamanda belli gayelerin ifadesi için top-, 
lan ti yapılacaktır» denilmektedir ye bu toplan
tıyı yapmayanlar için de ceza,tadat edilmiştir. O 
halde müsaade edin de bu toplantıyı yapacak 
kişilerin, bu fikrin bayraktarlığını yapacak ki
şilerin bu cezalarla cezalandırılmasının, daha az 
veya daha çok olduğunu ifade edelim. 

Diğer taraftan tertip itibariyle madde iki 
kısımdan meydana gelmektedir. Birinci kısmı; 
beyanname verenlerin cezalan, ikincisi; idare 
heyetinin cezaları. Elbette beyannameyi yeren
lerin cezaları ile idare heyetinin eezalarmm 
ayrı değer taşıdıkları ve aynı zamanda ceza 
nispetinin değişik olması lâzım geldiğini bura
da ifade etme imkânını bulalım, öyle tahmin 
ediyorum ki, 18 nci madde hakkında bizim de 
söyleyeceklerimiz vardır., Şayet kifayet redde
dilirse görüşlerimi arz edeceğim, bir taktik içi
ne girmeyi de uygun bulmuyorum. ....... 

Müzakere kâfi olmadığına göre kifayeti mü
zakere takriri aleyhine rey vermelerini arkadaş
larımdan istirham 'eder, saygılar' sunarım.-' 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerindeki müza
kerenin kifayetine mütedair biraz evvel' oku
duğum ve bir sayın üyenin aleyhte konuştuğu 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir'. "\ ' 

Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

8 nci maddede yer alan 18 nci maddesinde 
eklenen 1 nci fıkranın madde metninden çıka
rılmasını öneririm. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

••• • Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 8 : 171 sayılı Kanunun 18 nci madde

sine ilâve edilen 2 nci ve 3 ncü ve 4 neü fıkra
nın kaldırılmasını arz ederim. 

Samsun 
Yaşar Akal 

. Millet Meclisi Başkanlığına 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür-

.riy et i Hakkındaki Kanunun 18 nci maddesine 
eklenen fıkralardan 1, 2 ve 3 neü fıkralardaki 
cezaların aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

Fıkra 1. — Tespit edilmesi halinde tertip 
heyeti üyeleri için bir hafta hapis ve 500 TL. 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Fıkra 2. — Üç aydan altı aya kadar hapis 
ve bin liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur. 

Fıkra 3. — Altı aydan bir yıla kadar ha
pis, bin liradan üç bin liraya kadar ağır para 
cezasıyle cezalandırılırlar. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
171 sayılı Kanunun 18 nci maddesine fıkra

lar ekleyen 8 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşa
ğıda yazdığım şekilde kabulünü diliyor, öneri
yorum. 

Saygıyle. 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

Niğde 
8.nci maddede yazılı görevleri yerine getir

meyen idare heyeti üyeleri hakkında, fiilleri 
daha. ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 
bir aydan altı aya kadar ve 250 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Sayın Başkanlığa 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanunu ta

sarısının 18 nci maddesinin değişen fıkrasın
daki «tertip heyeti üyeleri üç. aya kadar hapis 
ve 500 liradan 1 500 liraya kadar ağır para ce
zasıyle cezalandırılır» şeklindeki ifadenin, «Ter-

40 — 
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tip heyeti üyeleri bir aydan altı aya kadar ha
pis ve bin liradan üç bin liraya kadar ağır para 
eezasiyle cezalandırılır» şeklinde tadilini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kars Nevşehir 

Musa Doğan Hüsamettin Başer 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte bulunan tasarının 8 nei mad
desi ile değişikliği istenilen 171 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 18 nci mad
desinin komisyon değiştirisinin 2 nci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Sakıp Hiçerimez 
8 nei maddede yazılı görevleri yerine getir

meyen idare heyeti üyeleri ile zabıta âmiri hak
kında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirme
diği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis 
ve bin liradan üç bin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan 8 nci maddenin 2 nei fık

rasına aşağıdaki bendin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

13u toplantı ve gösteri yürüyüşü hâdisesiz ve 
olaysız geçmişse o takdirde beyannameyi veren 
idare heyeti üyeleri hakkında Türk Ceza Ka
nununun 526 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesinin son fıkrasındaki 

«altı aydan iki yıla» deyiminin «altı aydan bir 
yıla» biçiminde değiştirilmesini öneriyorum. Söz
lü olarak açıklayacağım. 

Saygılar. 
İçel 

Turhan Özğüner 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Madde 8 son fıkradaki «nüfuz» kelimesi
nin çıkarılmasını arz ederim. 

Samsun 
Yaşar Akal 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine 
göre tekrar okutup işleme koyuyorum, 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Akal, sizin önergenizde 
2, 3 ve 4'ncü fıkranın kaldırılması şeklinde bir 
söz geçiyor. Her halde bu 2 nci fıkra elimiz
deki metnin 2 nci fıkrası oluyor. Yani «7 nci 
madde gereğince verilecek...» diye başlayan fık
ra 2 nci fıkra oluyor, ondan sonrası 3 ve sonra 
4 ncü fıkra. Yani ilâve edilen fıkraların ta
mamı çıkmış oluyor. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Evet. 
BAŞKAN — Tamam. 
En aykırı önerge bu; o itibarla biraz evvel 

okuduğumuz önergenin ihtiva ettiği 1 nci fık
rayı da ihtiva ediyor. 

(Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Akal'ın önergesi 8 nci 
madde ile esas kanunun 18 nci maddesine ilâve 
olarak getirilen üç fıkranın da ayrı ayrı tasarı
dan çıkarılması mahiyetindedir ve biraz evvel 
okuttuğumuz Sayın Ülker'in önergesindeki fık
ranın çıkarılması talebini de kapsıyor. 

Hükümet ve Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA

VİRİ ŞERAFETTİN YARKIN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı

yor. 
Önergeyi Genel Kurulun tasvibine sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Ülker'in önergesi de bu çerçeve içinde 
kaldığı için yeniden işleme koyamıyorum. 

Sayın Ülker?... Yok. 
Biraz evvelki önerge üç fıkranın da çıkarıl

ması isteğinde idi. Sayın Ülker'in önergesi yal
nız 1 nei fıkranın çıkarılması niteliğinde ve bi
raz evvelki önergeye nazaran 2 nci derecede ay
kırılık niteliği var. Maddenin mahiyetinde kıs
mî bir değişikliği gerektiriyor. Her ne kadar 
biraz evvel kapsadığı şeklinde beyanda bulun
dum ise de, madde üzerinde daha değişik bir 
tadil getireceği düşüncesiyle bu önerge hakkında 
da Genel Kurulun tasvibini almamızın doğru 
olacağı ve Başkanlığımızın daha evvelki tatbi
katının, teamülünün de bu olduğu nedenle bu 
önergeyi de tekrar okutup tasviplerinize suna
cağım. 

(İstanbul'Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Madde metninden yalnız 1 nci 
fıkranın çıkarılmasına taallûk eden talep. 

Komisyon ve Hükümet?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MUŞA-

VİRİ ŞERAPETTİN YARKIN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yorlar. 
Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA

VİRİ ŞERAFETTİN YARKIN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yorlar. 
Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Niğde Milletvekili Mevlüt Oeakçıoğlıı'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA

VİRİ ŞERAFETTİN YARKIN — Katılmıyoruz. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sa

yın Başkan, kısaca izahatta bulunmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Aziz 

arkadaşlarım, demin ki konuşmamda bulunma
yan arkadaşlarım var, bir kere daha bu cezayı 
hafifletmenin neye yarayacağını arz etmeye ça
lışacağım. 

Şimdi, yönetime gelen vatandaşların hukukî 
yönden yeteneği bulunmayabilir. Bir hatayı 
bilmeyerek yapabilir. İyi niyetli sade vatan
daşlar bu ağır ceza ile ağır bir hâl içine gire
ceklerdir. Demin de arz ettim, tekrar izah et
mem gerekiyor; Ateşli Silâhlar Kanununda, üni
versite olaylarının tepkisi altında ağır cezalar 
getirildi. Şimdi, bu ağır cezanın yükünü, çiftçi 

ve hayvan besiciliği yapan, canını, malını köyde, 
yaylada, dağ başında tek başına korumak duru-
iiıranda olan sade vatandaşlar çekmektedir. Köy
lerde gezdiğimiz zaman hepimiz bunun serzenişini 
vatandaşlardan dinledik. Şimdi şu kanunla, 
yine geçmişteki büyük hadiselerin tepkisi altın
da büyük cezalar getiriyoruz. O hadiseler tek
rarlanmayabilir ve o hadiselerin üzerine yürü
meyebiliriz; fakat bunun yükünü yine, köyde, 
kazada, nahiyede iyi niyetli toplantılar içinde 
bulunan sade vatandaşlarımız çekecektir. 

Bunu yüce dikkatinize arz etmek isterim. Vev 

bu kanunun getirilişinde, bu ağır cezaların geti
rilişinde, geçmişteki hadiselerin tepkisi altında
yız. Anarşi ve direniş hareketleri gözümüzü 
korkuttu, yıldırdı. Şimdi bu haller içerisinde, 
bir sükûnet içerisinde ağır tedbirler, cezalar ge
tirirsek, ileride bunlar tekrarlanmaz mı diye 
düşünüyoruz, bu düşüncenin içindeyiz. 

Şunu arz edeyim sevgili arkadaşlarım, anar
şiyi, direnişi önleyecek tek. yol var; adaletli bir 
hükümetin, idare edilen mahkûm halk kısmını, 
idare eden hâkim zümreye ezdirmeyen bir yöne
timi kurmasıdır. Direnişin tek çaresi hal yolu 
budur. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa ya 
da başka kanunlara getirilecek bağlayıcı, sustu
rucu, ağır cezalar verici hükümler, hastalığı te-
daAâ edici bir çare değildir. Bu cezalar, sosyal 
hayatta çok iyi niyetle görev almış sade vatan
daşları rahatsız ve perişan edecektir. Bunu tek
rar arz ediyorum ve bu cezayı hafifletici şekilde 
verdiğim önergeye iltifat buyurmanızı rica edi
yorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, öner
geye katılmadıklarını beyan ettiler. Önerge sa
hibi önergesini mücmelen izah etti. Önergeyi 
Genel Kurulun tasviplerine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer maddeyi okutuyorum. 
(Kars Milletvekili Musa Doğan ve Nevşehir 

Milletvekili Hüsamettin Başer'in müşterek öner
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor 
mu efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA
VİRİ ŞERAFETTİN YARKIN — Katılmıyoruz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
I ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 
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tBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katlı mı-
yor. Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılıyorlar m i l . 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA

VİRİ ŞERAFETTİN YARKIN — Hayır. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGüN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılmıyorlar. Önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu Ocu el Kurulun tasviplerine 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Gıyesettin Karaca'nm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yorlar mı?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA

VİRİ ŞERAFETTİN YARKIN — Hayır. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Hayır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaca. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Daha önce bu madde üzerinde söz talebinde 
bulunmuştum, kifayeti müzakere sebebiyle ko
nuşamamıştım. Şimdi ise, yalnız müzakeresi ya
pılan bu 8 nei maddenin 2 nei fıkrası üzerinde, 
önergemi izah sadedinde kısaca bir açıklamada 
bulunacağım. 

8 nei maddenin 2 nei fıkrasında getirilmekte 
olan ceza, hakkaniyete ve insaf duygularına uy
gun düşmemektedir. Ceza hukuku prensiplerine 
de uygun düşmemektedir. Zira, Ceza Kanu
nunda ve ceva hukukumuzda sue ve cezaların 
şahsiliği prensibi esas olarak alınmıştır. Burada 
ise, kolektif bir cezalandırma sistemine gidil
mektedir. Şöyle ki, «idare heyetinin göster
miş olduğu beyannamede, kesinleşmiş bir hük
mü giymiş bulunan bir kimsenin durumunu, ter
tip heyeti daha önceden bildirmediği için veya
hut da buna mâni olmadığı için bilâhare, bu 
idare heyetinden beyanname Vermiş olan kişiler

den herhangi birisinin bu niteliklere sahip olma
dığı anlaşıldığı takdirde, tertip heyetine ceza 
verilir» deniyor. Bir defa, idare heyeti, tertip 
heyeti gibi kavram karışıklığı vardır. İdare he
yeti beyanname veriyor; fakat beyanname yan
lışsa, niteliklere uygun düşmemişse bundan do
layı- cezayı tertip heyeti görüyor. Olmaz, yan
lıştır. İster kavram kargaşalığı dolayısıyle ol
sun, ister sürçülisanla olsun, bir defa termino
lojide dahi bir yanlışlık var. 

İkincisi, cemiyet hayatında aslolan, hüsnüni
yettir. Çok insanlar, namuslu insanlar, namus
lu zannettiği insanlarla işbirliği yapar, iyi oldu
ğu düşüncesine sahibolur. Günün birinde bir 
polis gelir arar; «yanında bu arkadaşın varmış. 
sen böyle bir kimse ile oturup kalkıyorsun.. Ne 
olmuş efendim? Nesi var bunun? Efendim, bu
nun falan tarihte filân suçları var, aranıyor. 
Bilmiyor musun? Ne bileyim ben? Haberim yok 
bundan..» 

Şimdi, üç kişi bir beyannameye imza koymuş, 
üç kişi bir dernekte bir vazife dolayısıyle bir
leşmiş. Ama üç kişiden bir tanesi veya beş kişi
den bir tanesi eskaza, bir yıl evvel bir suçtan 
dolayı bir yıl veya üç. ay veya beş ay hapis ce
zası almış.. Ne bileyim? Arkadaşlık yaptığım, 
idare heyetine girdiğim kimsenin bütün şecere
sini sorup da araştıracak, adlî tip varakalarını 
tetkik edebilecek yetkiye 'de ben sahip deği
lim. 

O halde?. O halde, ne olmalıdır? Herkes, 
kendi işlemiş olduğu suçtan kendisi mesul olma
lıdır. Şöyle ki, beyannamede, herkes kendi nef
si hakkında bir malûmat 'iradetmiş oluyor. 
Faianm hükmü var mıdır, yok mudur, kesinleş
miş midir, değil midir? Ben bilmem. Ama ben 
kendi hakkımdaki durumu bilirim. Benim mah
kûmiyetim olduğu halde, ben bunu saklamışsam 
ve bu Kanunda yazılı ağır ceza üç aya kadar 
hapis, beş yüz liradan binbeş yüz liraya kadar 
para cezası verilecekse, tertip heyetinin ne gü
nahı var? Kim kendi hakkında yanlış malûmat 
vermişse, o cezalandırılmalı. Böyle yapmamı
şız, bu Kanunda ne olmuş? İdare heyeti nitelik
leri saklanmışsa... Evet, tertip heyeti mahkûm 
olur. Olur mu? Suç ve cezaların şahsiliği pren
sibine, uyar mı? Uymaz. 

Bir başka yönden eleştirelim. 48 saat önce 
veriliyor mahallin en büyük mülkiye âmirine, 
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bir hadise çıkmadı. Aradan iki sene geçti, vay 
efendim siz bu beyannameyi böyle vermiştiniz, 
binaenaleyh, üç aydan bir seneye kadar hapis, 
1 500 liraya kadar da ağır para cezasına mah
kûm oldun. Bu halde hiç olmazsa, bu mahzur
ların azaltılması ve hafifletilmesi için demeliyiz 
ki, «eğer bu toplantı ve gösteri yürüyüşünün 
yapılmasında hiçbir hâdise olmamışsa veya bu 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri hâdisesız ve olay
sız geçmişse, o takdirde bu beyannameyi veren 
kişi hakkında Türk Ceza Kanununun 526 neı 
maddesindeki cezaî hükümler tatbik edilir» de
mek suretiyle biraz buna elastikiyet vermek lâ
zımdır. Bu hâkimi de, vicdan ve vebal altında 
koymayalım arkadaşlarım. 

Saygılarımı sunarım. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGüN (Kırklareli) — Sayın Başkan bir hu
susu açıklamama müsaade eder misiniz'' 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGüN ' (Kırklareli) — Efendim, sayın ko
nuşmacının önergesine şu şekilde bir değişiklik 
yapılırsa iştirak etmek imkânımız doğacak. 
Haklıdır, şahsî ve kolektif suçlar bakımından 
ayırmak gerekir. Burada, «Tertip heyeti üye
lerinin» tabirini «şayet bu niteliğe sahip olan
lar» şeklînde değiştirirse, önergeye katılacağız, 
efendim. Mevcut bu şekline katılmıyoruz. 

GIYASETTIN KARACA (Erzurum) — O 
şekildeki bir değiiskliğe katılırım efendim. 

mülkiye âmiri tatildir veya tatilde değildir. Bu
nun niteliklere haiz olup olmadığını hiç araştır
mıyor, buna hiç lüzum görmüyor. Düşünelim 
ki, tatildedir veya hiç tatilde olmasa bile ter
tip heyetindeki arkadaşlardan birisi veya en az 
üçü adlî sicil kayıtlarını tetkik etmek yetkisine 
ve yeteneğine sahip olmadığı halde, eskaza şüp
heli gördüğü bir kimsenin durumunu ihbar etse, 
sen mahkûm olmuşsun, sen sabıkalısın, dese ve 
çıkmazsa... Adamın sonunun kötü olması mev
zuu bahis. Bunu bilemiyor. Tertip heyetinin 
adlî sicilden sabıka kaydını tahkik etmek yet
kisi j^ok, buna ceza veriyoruz, 48 saat önce mül
kiye âmirine veriyoruz, mülkiye âmiri koltuk
ta yatıp - oturuyor, bunun sabıkası var mı yok 
mu bunu da araştırmıyor. 

Tesadüfen bir gün bir ihbar vuku buldu ve
ya tesadüfen herhangi bir olay sebebiyle vay 
bunun falan zamandan sabıkası vardı, suçu da 
falan zamanda gösteri yürüyüşü için beyanna
me vermişsin, gel tertip heyeti hapisaneye... Bu, 
olmaz arkadaşlarım. Bu Mecliste böyle yanlış, 
böyle sakat, böyle hukuka uymayan, mevzuata 
uymayan, insafa sığmayan kanunları, tasarı ol
sun, teklif olsun reddetmek mecburiyetindeyiz. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Karaca, önergenizle iliş
kin konuşun. 

GIYASETTIN KARACA (Devamla) — Olur 
Sayın Başkan, bitiriyorum ve son sözlerimi ifade 
ediyorum. 

BAŞKAN — Rica edeceğim. 

GIYASETTIN KARACA (Devamla) — Şim
di arkadaşlarım, Türk Ceza Kanununda olsun, 
diğer kanunlarda olsun birçok ahvalde hafifle
tici hükümler vardır. Meselâ zimmet suçunu İş
lemiş bir kimse, için diyor ki ; eğer zimmetine 
geçirdiği parayı getirir öderse veya bu suçun 
işlenmesinden dolayı Hazinece bir zarar mey
dana gelmemiş ise veya bu fiilin ikamdan dolayı 
telefi nefis husule gelmemiş ise, o takdirde ce
zanın şu kadarından şu kadarı azaltılır. Şimdi 
bu maddede niteliğini saklıyarak beyanname 
verilmiş olması halinde, idare heyeti veya tertip 
heyeti mahkûm oluyor. Fakat böyle olması ha
linde dahi bu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu tam ve kâmil anlamda hiçbir hadise ve 
hiçbir olay çıkmadan kanunun hududu içinde 
gayet lâyıkıyle başlayıp, lâyıkıyle bitti ve hiç- , 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, sizin değişik
liğiniz nasıldı? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırlareli) — Şimdi efendim şu, ay
nen okuyorum; «Tertip heyeti üyeleri üç aya 
kadar hapis...» cümlesinin, «tespit edilmesi ha
linde bu niteliğe sahip olmayanlar...» şeklinde 
olursa. Yani tertip heyeti içerisinde hangisi bu 
niteliğe sahip değilse, onların tecziye edilmesi 
keyfiyetine katılırız. 

GIYASETTIN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, «tertip heyeti» tâbiri yerine «ida
re heyeti» demek suretiyle düzeltmeğe katılıyo
rum. 

CENGİZ HAN YORULMAZ (Ankara) — 
Bir sorum var Sayın Başkan, sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
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ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırlareli) — Ben öyle «idare heye
ti» demedim. 

BAŞKAN -^- Sayın Karaca, önergenizi dü
zeltmek için geri istiyorsanız, vereyim şimdi oya 
sunmayayım, bilâhare oylayalım. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Dü
zeltmek için önergemi müsaade buyurun, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyonla anlaşarak düzelt
mek üzere Sayın Karaca'nın önergesini gönderi
yorum. 

Diğer önergelere geçiyoruz. 
İçel Milletvekili Sayın Turhan Özgüner'in 

Önergesini tekrar okutuyorum. 
(İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Turhan 

Özgüner'in önergesine katılıyor musunuz'? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — İştirak etmiyoruz, 
Sayın Başkan. 

.BAŞKAN — Hükümet1? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA

VİRİ ŞERAEETTİN YARKEN — Katılmıyoruz, 
Sayın Başkan. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Önergemi 
izah etmek istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüner, öner
genizi kısa ve anücmelen izah edeceksiniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarını, önergemi izah sadedin
de kısaca söz almış bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, bu maddenin tedvini evvelâ 
suç ile ceza muadeletine aykırıdır. Şimdi 8 nci 
madde olarak yapmakta olduğumuz değişikli
ğe göz atacak olursak, 8 .nei madde, 7 nci mad
deyi tecziye eden bir hüküm getiriyor. 2 nci 
fıkrasıyle 3 aya kadar hapis demiş ve 500 li
radan 1 500 liraya kadar da para cezası demiş. 
8 nci madde 1 yıla kadar "hapis demiş, altı ay
dan başlamış1. Bu maddenin 3 ncü fıkrası ise, 
saydığı eylemlin karşılığında altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya ka
dar ağır para cezası demiş. 

Şimdi arkadaşlarım, bu maddenin öngördü
ğü üç fıkrayı gözönünde tutarsak, suç olarak 
nitelendirdiğimiz eylemin karşılığmdaki ceza, 
şüphesiz, ceza ve suç muadeleti prensibine açukea 

aykırıdır. 1 nci 2 nci fıkradakilere nazaran şüp
hesiz çok daha ağır olduğunu pek de iddia ede
meyeceğimiz bir eylemi 2 yıla kadar hapisle 
tecziye etmeyi tecviz etmeye imkân yoktur. 

Arkadaşlarım, denilebilir ki, «şüphesiz bu 
şahsî görüşünüzdür» ancak bu tartışma şu öner
ge çevresi içerisinde mümkün olmadığı için ben 
bu kadrına değinip geçiyorum. Yalnız hiç de
ğilse şuna komisyonun ve Yüce Kurulun dik
katlerini çekmek istiyorum: Arkadaşlarım, 6 
aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmek iste
nen eylemin 6 aydan baş'layan tabanı, ama 2 
yıla kadar hapsi öngören tavanı dikkate almak 
iâzınıdır. Şimdi, bâzı defalar da söyledik. Ar
kadaşlarım, bir cezanın asgarî haddi sanık için 
eskiden bir hak idi. Şimdi son tevhidi içtihat 
kararları gereğince; artık cezanın asgarî haddi 
sanıklar için hak değildir. Tavanına kadar gide
bilir .hâkim ve mucip seibep göstermez ve göster-
meyeibilir. O halde biz şurada 6 aydan değil, 
hattâ 1 gün desek dahi, bir günden iki yıla ka
dar desek dahi hiç ehemmiyetli değildir; bu
günkü tevhidi içtihatlar muvacehesinde tavan 
mühimdir. Hâkim, azamî haddi sanığa verebi
lir ve 6 aydan 2 yıla kadar diye getirdiğimiz 
maddeye rağmen 2 yıl âzami haddi vermek su
retiyle ceza hükmedilebilir. 

Bu vaziyette mucip sebep de gösterilemeye
ceğine ve bundan dolayı da Temyiz Mahkemesi: 
«osbaibı mucibe gösterilmemiştir, asgarîden âza
miye [gidiş belirli olmadığı için bozmak gere
kir» diyemeyeceğine göre tevhidi içtihatlar mu
vacehesinde, ıbiz yapmakta olduğumuz kanunu, 
tedvin etmekte olduğumuz kanunu ve bundan 
ıböyle yapacağımız kanunları tabandan ziyade 
tavanı, azamî hadleri nazarı itibara alarak yap
maya mecburuz. Çünkü azamî had artık daima 
sanığa verilebilecek bir ceza niteliği taşımakta
dır. Eskisi giıbi taban ceza, asıgarî ceza sanığın 
habkı değildir, arkadaşlar. 

Şu durum karşısında 2 yıl gibi ağır bir ceza
nın neden karşısında olduğumuzu bir başka öl
çüde de izah etmek istiyorum. 

.Arkadaşlarım bilirsiniz, 647 sayılı Kanun 
6 ncı maddesiyle 'bir seneye kadar olan ceza
ları tecil edebiliyor. Biliyorsunuz eskiden Türk 
Ceza Kanununun 89 ııcu 'maddesi gereğince altı 
aya kadar olan cezalar tecil edilebiliyordu. O 
halde biz, şu 8 nci maddede tavanı bir seneden 
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yukarı çıkardığımız takdirde, hâkime bâzı hal
lerde, kişiye özgü hallerde vermesi gerekli tecili 
vermek imkânını da elinden alıyoruz. Çünkü, 
89 ncu imadde altı aya kadardı; ama 647 sayılı 
Kanunun altıncı maddesi ,bir seneye kadar olan 
cezaları da tecile müstahak gördüğüne göre 
ve hâkime bir hak tanıdığına göre, bir sene
nin üzerine çıktığımız takdirde hâkim, cezanın 
âzamisi olan iki yılı (ki, bu madde böyle ge
çerse) verdiği takdirde kişiyi tecil etme imkâ
nından da mahrum bırakmış oluyoruz.bu mad
de ile. Bunun sakıncası,,ikinci bir cephesiyle de 
aşikâr olmaktadır. Buna dikkatinizi .çökenim. 
Suç ve ceza muadeletine aykırıdır ve tecil hu
dudunu aşmaktadır. Keza, asgarî had değil, 
azamî haddi nazarı itibara almak iktiza eder. 
Çünkü, cezada asgarî had artık Türkiye'de tat-
ibik edilen durum ve tevhidi içtihatlar muvace
hesinde sanık için hak değildir. O halde dik
kat edilmesi icaıb eden tavan cezadır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Özgüner'in değişiklik 

teklifi,, aynı maddenin bir., başka fıkrasına ta
allûk eden bir teklif olup, Komisyon ve Hükü
met katılmadıklarını 'beyan ettiler, önerge sa
hibi önergelerini izah'ettiler. 

Önergeyi Genel Kurulun tasvibine sunuyo
rum. Kabul edenler işaret buyursunlar lütfen. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemişitir. 

Biraz evvel okuttuğum Sayın Gıyasettin- Ka-
raca'ya ait önergeye Komisyon, bir tadilât ge
tirildiği takdirde katılmayı düşünürüz, şeklin
de beyanda ibulundulâr. ünenge'sahibine, öner
gesinde bu sebeple bir tashihat yapıp yapmaya
cağı hususunda önergesi verildi. Ancak,' her
hangi ıbir tastbihat yapmadıkları ve önergenin ay
nen Başkanlığımıza tevdi edilmiş bulunması 
nedeniyle, Komisyonun şu anda tekrar beyanı
nı alarak bu önergeyi işleme koyuyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, Komisyona bir sualim var. 
• Komisyon önergeye katılmıyor. Halbuki, 

biraz evvel ifade ettiler şu değişiklik olur ise 
katılacağız dediler. Yani Komisyon bu madde
nin değişmesi icabettiği kanaatinde. Maddeyi 
geri almayı düşünüyorlar mı bu durum muva-, 
ceh esinde? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ona 
bir ilâvem var izin verirseniz. Bir sabıkalı için 
üçünün de mahkûmiyetini istiyor mu Komis
yon'? Ve bu kanun böyle mi tedvin edilmiştir? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV
SİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz kısaca bir izalhta bulunalım, 
Ibir yaaıılma olmuştur. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Şimdi 
Komisyondan tekrar soruyorum. Kendileri tek
rar beyanlarını ifade etme olanağına sahipler. 
Buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEY-
FİK KORALTAN (Sivas) — Müsaade ederseniz 
yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV

SİK KORALTAN (Sivas) — Muhterem arka
daşlar; maddenin cezalandırmak istediği şalı
sın durumu şu oluyor : 

Tertip ıheyeti o, 5, 15, 25 kişilik ,bir heyet 
olabilir. Bu beyannameyi verirken en az 3 ki
şilik bir yönetim kurulunu .beyannamesinde bıil-

' dinmek mecburiyetinde. Yönetim Kurulu üye
lerinin en az 3'ünün ikâmetgâhının toplantı ve 
gösteri yürüyüşü yapılacak yerde olması şar
tını koyuyor Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri. 

Şimdi, kasıtlı yapılan, yani şu kanunu, şu 
'hakkı suiistimal etmek isteyen bir yönetim ku-
irulu, üç tane sabıkalıyı yönetim kurulu olarak 
gösterir. Öyle sabıkalı ki, şu kanunun bir ay
lık mahkûmiyet cezasını haydi haydi göze al
mıştır. Perde arkasında kötü niyetli kişiler bu 
hakkı suiistimal etmek için üç tane sabıkalıyı 
yönetim kurulu üyesi olarak .gösterdiler. Bu 
sabıkalılar yönetici olarak hâdiseyi, kanunun, 
gösteri ve yürüyüşün, o hakkın tamamen ma
hiyeti dışında bir harekete .geçtiler; o zaman 
biz bu üç sabıkalıyı mı mahkûm edeceğiz, yok
sa idareyi yanıltmış elan yöneticileri mi? Yani, 
burada idareye hatalı beyanat vermiş olan ter
tip 'heyeti üyelerinin bir müeyyide ile bağlan
ması gayesinden harekt ettiği için Hükümet, 
burada cezaların şahsîliği prensibi zedelenmiş 
olmuyor; ama yönetim kurulu üyelerinin 'bu sı
fatlarından dolayı ayrıca tecziyeleri de yok. 
Yani yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi 
kusurlu diye diğer yönetim kurulu üyelerini 
tecziye etmiyor bu madde. Sadece, idareye ha-
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•tali bilgi vererek bu hakkı suiistimal etmiş olan 
şalısın tecziyesini istediği işin burada cezaların 
şahsîliği prensibinin zedelenmiş olmasından bah-
sedilemeyeceği kanisiyle, daha önce önergemin 
şu şekilde tashihi lâzımgelirse katılırız şeklin
deki mütalâamızı geri almış bulunuyoruz. 

Saygılar sunarım. 
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Bizimkine cevap olmadı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika, ,bdr dakika Sayın 

Yorulmaz. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Üç 

kişiden birisi sabıkalı diye üçü de mahkûm ola
cak mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEY-
F1K KORALTAN (Sivas) — Hayır hiç biri 
mahkûm olmayacak, dikkatli okursanız hiç biri 
mahkûm olmuyor. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Ama görünüyor orada, 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Yönetim Kurulu 
demiyor, tertip heyeti üyeleri diyor. 

CENOİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Tertip heyeti işte, üçü de mahkûm olmayacak 
mı ? 

TURGUT ARTAO (Kars) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz bu hususta barşey sorayum 
Komisyondan ? 

BAŞKAN — Bize sorun da dinleyelim efen
dim, buyurun. 

(TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sabıka kay
dı Türkiye'de bir şekle, bir usule bağlıdır. Sabı
kalı olan kişinin sabıkası ancak adlî sicille sa
bit olabilir. Her adliyede, her dernek için böy
le bir adlî sicil açılması mümkün mü değil mi
dir? 

İdare heyetine seçilmiş falanca kişi, gel
miş iki senedir burada oturuyor; ama her hal 
ve görünüşü ile de sakin bir insan olsa, bunun 
sabıkalı olup olmadığı da ancak adlî sicilinin 
tetkikinden sonra belli olabileceğine göre, der
nek bunu nasıl tespit edecektir? Komisyondan 
bu hususları açıklamasını istirham ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, bu 
maddeyi geri alalım, Komisyon olarak arka
daşları tenvir eden bir de izahat hazırlayalım, 
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T diğer maddenin müzakeresinden sonra hemen 
getirelim «fendim. 

BAŞKAN — Tekrar getireceksiniz bugün, 
I ancak tehirini isteyebilirsiniz ? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
ıFİK KORALTAN (Sivas) — Tekrar getireee-

I ğiz. Üzerinde hazırlık yapıp getireceğiz. Bu
rada mevcut Komisyon üyeleri ekseriyettedir, 
onlarla müzakere edip neticeyi getireceğiz. 

BAŞKAN — Komisyon bu maddenin müza
keresinin tehirini istiyor. Diğer maddenin mü-

I zakeresine ıgeçilme olanağının verilerek bu mad
de üzeride tekrar bir inceleme yapma imkânını 
elde etmek istiyor. Bu tehir talebini Genel Ku
rulun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Koraltan, sayın üyelerin endişeleri, 
genel cezada kastın bulunmayışı unsuru gibi 
bir kasta bağlı cürümlerde kasıt aranması mec
buriyetinde acaba buradan ayrılıyor muyuz ? 
Yani burada ihmali mi, kusuru mu cezalandırı
yoruz. Yoksa genel ceza prensibinde olduğu 
,gilhi kasıt aranacak mı? Zannediyorum kastın 
aranıp aranmadığı hususu aydınlanırsa tered
dütleri kısmen zail olmuş olacak. Sorulardan o 
mânayı çıkarıyorum ben. Bir beyanınız varsa 
buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN ('Sivas) — Efendim, sayın 
üyelerin tereddüde düştüğü noktalar maddenin 
yanlış anlaşılmasından neşet ediyor. Müsaade 
ederseniz yerimden kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

! ADALEİT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEY, 
FİK KORALTAN (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, bizim maddeyi geri almaktaki maksa
dımız, madde üzerindeki açıklamayı Komisyon 
üyeleriyle tekrar müzakere ettikten sonra, 
umumî ciheti, tereddütleri izale edecek seviye
de tenvir etmek maksadına matuftu. Yüce He
yetiniz geri alma teklifimizi reddetmiş bu
lunduğuna ıgöre, tereddüde düşmüş değerli üye
leri tenvir etmek için tekrar kısa bir maruzat 
'zaruretini hissettiğim için beni bağışlayın. 

Şimdi, 8 nci maddede, «7 nei madde gere
ğince verilecek beyannamede idare heyeti üyesi 
olarak gösterilenlerin bu maddede belli edilen 
nitelikleri haiz olmadığının toplantı veya gös-
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teri yürüyüşünün yapılmasından .sonra tespit 
edilmesi halinde tertip heyeti üyeleri.» deniyor. 
İdare heyeti üyeleri değil. Yani üç kişilik idare 
heyeti üyesinin birinin, ikisinin veya üçünün bu 
kanunun aradığı nitelikleri haiz olmaması ha
linde; birinin bu niteliği haiz olmaması halin
de 'diğeri veya bir üçüncü üye mahkûm ediliyor 
değil bu madde gereğince. Sadece, biraz önce 
arz ettiğim gibi, kanunun aradığı nitelikteki 
şahısların dışında şahısları bildirmek suretiyle, 
idareyi yanıltıcı bir beyan vermiş olduğu için, 
idare heyeti değil, tertip heyeti üyelerinin so
rumluluğuna ait bir müeyyide mevcuttur. 

Bu sebeple, cezaların şahsîliğinden 'bahse
dilemez. Neden bahsedilemez ? Üç kişilik idare 
heyetinin birinin sıf atındaki noksanlıktan dola
yı diğerini mahkûm etmiyoruz. (Sadece bu gö
revi yapmaya sıfatı kâfi gelmeyen veya kanu
nun bu vazifeyi almaya ehil görmediği şahısları 
kasten idareyi yanıltmak nıaksadıyle bildirmiş 
olduğu tespit edilen tertip heyeti üyelerinin 
sorumluluğu mevzuubalhisltir. 

Bu sebeple, sayın muteriz arkadaşlarımızın 
endişeleri burada varit değil. Biz de önce yan
lış anlamıştık. Yani, sadece yönetim kurulu 
üyelerinin birinin sıfatından dolayı diğerleride 
ini mahkûm oluyor acaba, diye bir endişeye 
düştük. Cezanın şahsîliği prensibini zedeleyen 
bir hükümle çıkmayalım diye, kanun üzerinde 
düşünmek için maddeyi geri almak istem iştik. 
Fakat maddenin sarahatinden anlaşılıyor ki, 
burada cezaların şahsîliği prensibini zedeleyen 
bir durum yok. 

Hukukumuzda böyle müesseseler vardır. 
İdareyi yanıltıcı beyanda bulunan şahıs, başka
larının fiilini taahhüt müessesesi de var, mese
lâ Medeni hukukumuzda. Onlarında cezaî hü
kümlere giden yönleri var. Yani idareyi yanılt
mak kastiyle hareket etmiş olan tertip heyeti 
üyesinin sorumluluğu mevzubahis burada. Ce
zaların şahsîliği prensibini zedeleyen bir hü
küm mevcut değil. 

Bu sebeple, maddenin geri alınmaması yo
lundaki Yüce Heyetin vermiş olduğu kararda 
da isabet mütalâa etmekteyiz. Öyle tahmin edi
yorum ki, değerli üyelerin kafalarında şu mad
denin bu izahından sonra bir istifham kalmamış 
olacak. - , 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN —- Önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
benim sualim cevaplandırılmadı. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) .— Kâfi 
artık, otur yerine.. 

TURGıUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
şuna söyleyin de karışmasın. 

BAŞKAN — Lütfen sabırlı olun efendim. 
TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Şu 

kim be?. Terbiyeli konuş, terbiyesiz herif. 
BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efen

dim. (Kars Milletvekili) Turgut Artaç ile Yoz
gat Milletvekili Turgut Nizamoğlu arasında kar
şılıklı lât atmalar) Müsaade edin efendim. 

Buyurun Sayın Artaç. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başka

nım, Komisyon Başkanından şu hususun cevap
landırılmasını istirham etmiştim. Dedim ki, sa
bıka mevzuunun tespiti ancak yetkili merciler
ce mümkündür. Bugün her isteyen kişi Adalet 
Bakanlığına veya savcılıklara müracaat ederek, 
şu şahsın sabıkası var mı, yok mu diye sorsa 
kendisine cevap verilmez. Çünkü, sabıka kay-
Idınm •bildirilmesi bir kaideye, bir usule bağlı
dır. 

Kaldı ki, 15 kişilik veya 3 kişilik bir heyet
te dahi olsa, bir kişinin, diğerinin adlî sabıkası
nın olup olmadığını tespit etmek imkânı yok
tur. Bu nasıl bir usulle tespit edilecektir ki, 
yarın o kişinin beyanda bulunurken hatalı be
yanda bulunduğu, cezai mesuliyeti bulunduğu 
tespit edilebilsin ? 

Bu bakımdan nasıl bir hukukî gerekçe geti
rebilmek imkânı vardır? Benim sualim bu idi. 
(A. P. sıralarından anlaşılmayan müdahaleler) 

Sabıka mevzuu adlî sicil meselesidir. Adlî 
sicilden anlamayan arkadaşlar lütfen müdahale 
etmesinler. Adlî sicil mevzuunun biraz da giz
liliği vardır. Herkese cevap verilmez. Tertip he
yetinden birisi bir diğerinin sabıkası olup ol
madığını bilmeyebilir, bilmesi mümkün değil
dir. Sabıkası olan kişinin mesuliyetini bir diğe
ri nasıl taşıyacak? Bu hususu nasıl izah eder 
acaba Sayın Komisyon Başkanı? 

BAŞKAN — Tamam efendim, anlaşıldı. 
Şimdi, komisyon, maddenin mahiyetini ta

yin ederken, değerlendirme yaparken, cezanın 
şahsiliği prensibine bağlıdır dedi bu madde. Onu 
ihlâl edici bir kastı ihtiva etmiyor dedi. Yani 
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tatbik edeceklere bu yönüyle cezamın şahsiliği 
prensibine sadık kalan şeklinde, yasama organı
nın yetkili uzvu gereken açıklığı, aydınlığı 
verdi. 

Bunun dışında ilâve edeceğiniz birşey var 
mı efendim? Katılmama hususundaki beyanını
zı biraz evvel söylediniz. Buna ilâve edeceğiniz 
bir nokta var mı ? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
Fl'K KORALTAN (Sivas) — îlâve edeceğimiz 
bir husus yo'k. Önergeye katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kaibul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Hangi öner
geydi, açıklamadınız 'ki... 

BAŞKAN — Uzun süreden beri tartışması 
yapılanı, Komisyonun geri aldığı, Sayın Karaca' 
nın kürsüden izah ettiği önerge efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Samsun Milletvekili Yaşar AkaPm önerge

si tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu efendim ? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİ

Rİ ŞERAFETTÎN YARKIN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — İki kelimeyle 

izah etmek istiyorum. Belki maddeye açıklık 
getiririz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YAŞAR AKAL '('Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler ' ; " ' ' • 
Bugüne kadar ceza hukukunda gördüğümüz 

bâzı tâbirler var : Cebir, şiddet, ihmal, tehdit, 
tahrik, teşvik gibi. Bunlar ceza hukukunda gör
düğümüz tâbirler ve uygulamada da rastladığı
mız cezanın unsurlarını tayin eden kelimeler. 

Ben göremedim, belki yanılmış olabilirim; 
«Nüfuz ve müessir kuvvet...» Müessir fiil başka 
şey; şiddet, cebir... «Nüfuz ve müessir kuvvet» 
zannediyorum Türk Ceza Hukukuna ilk defa 
ıgiren yepyeni bir tâbir. 

Yalınılmıış olmayı istiyorum, ama bundan ne 
kastediyorlar? Nüfuz, manevi cebir, var orada. 
Irza geçmede, 'küçüklerin ırzına geçerken ma

nevî cebir, kabul ederim. Maddî cebir, şiddet 
işte, var. Teşvik var, tehdit var... Nüfuz ve mü
essir kuvvet...»' Türk Ceza Kanununda bunun 
yeri var mıdır? Öğrenmek istiyorum. Hangi 
suçtur bu? Türk Ceza Hukukunda, Türk litera
türünde, Türk içtihatlarında nereden gelerek 
aktarılmıştır, öğrenmek istiyorum? 

Saygılar sunarım. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Nüfuz ve müessir 
•kuvvet kelimesi burada müessir fiil mahiyetin
de mütalâa edilmektedir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Siz de hu
kukçusunuz Mehmet bey, olur m ı hiç?.. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, evvelki beya
nınız katılmadığınız şeklindeydi. Buna ilâve 
edeceğiniz bir husus var mı?.. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 'katıl
madığını beyan etti. 

Önerge sahibi önergelerini izah ettiler. Öner
geyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Müessir kuv
veti de yeni öğreniyoruz. Körü körüne iddia ile 
kanun çıkarıyoruz, Allah korusun. 

BAŞKAN — Kaibul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

8 nci maddeyi, bugünkü Birleşimin basında 
okuduğumuz Adalet Komisyonunun yaptığı ve 
birinci fıkradaki rakamlarla yazılmış «50Ö» ve 
«1 5ÖÖ» sözcüklerinin, diğer fıkralarda yazılı 
olduğu şekilde, rakam yerine harflerin ika.mıe 
edilerek, «beşyüz, bin beşyüz» şeklindeki bu 
şekli değişiklikle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Muhterem arkadaşlar, bu 9 ncu madde Ko

misyonun değiştirerek getirdiği maddedir; oku
tuyorum. 

'Tasarının 9 ncu maddesinin: gerekli açıkla
malar komisyonumuz Başjkan, sözcü veya üye
leri tarafından yapılmalk üzere, aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Madde 9. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı ve G("»steri Yürüyüşü Hürriyeti 
Hakkındaki Kanunun 18, 19, 20, 21. 22, 23 ve 
24 ncü maddelerde yazılı asgarî hapis oeızaları: 
18 nci maddenin birinci fıkrasındaki altı ay se-



M. Meclisi B : 37 10 . 1 . 1973 0 : 2 

kiz aya, 19 ncu maddedeki üç ay dört aya, 20 
ned maddedeki alıtı ay sekiz aya, 21 nci madde
nin birinci fıkrasındaki bir aya kadar olan ce
za, bir aydan altı aya, 2 nci fıkrasındaki altı 
ay sekiz aya, üçüncü fıkrasındaki bir yıl bir yıl 
dört aya, 22 noi maddenin birinci fıkrasındaki 
altı ay sekiz aya, ikinci fıkrasındaki bir yıl bir 
yıl dört aya, 23 ncü maddenin (a) bendindeki 
altı ay sekiz aya, (ıb) bendindeki bir yıl bir yıl 
dört aya, (c) bendindeki üç yıl dört yıla ve 24 
ncü maddedeki altı ay sekiz aya, bir yıl bir yıl 
dört aya çıkarılmak suretiyle değiştirilmiştir. 

Saygıyle sunulur. 
Adalet Komisyonu 

'Başkanı Kâtip 
İstanbul Kırklareli 

1. <H. Tekinel M. Atagün 
Sivas Kütahya 

T. Koraltan F. Azmioğlu 
(İmzada bulunamadı.) 

Artvin Niğde 
('Gezalarm artırılmasına (Cezaların artırılmasına 

ımrııhiaılıiıfiiim.) muhalifim.) 
A. N. Budak M. Oeakçıoğlu 

öoram îçel 
1. Tamibuş M. Arıkan 

(imzada bulunamadı.) 
Manisa Kars 
H. Okçu 1. H. Alaca 

(İmzada bulunamadı.) 
iBAiŞKAN — 9 ncu madde üzerinde sez iste

yen sayın üye var mı efendim ? 
KADRİ EROĞAN ('Sivas) — Grup adına 

süz istiyorum Sayın Başkan. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Daha evvel 

yazıyle sıöız istemiştim. 
ıBAŞKAN — Başka söz isteyen var mıydı 

efendim, kaydıeıtimıediğim ? Sayın Özgüner, Sa
yın Karaca, Sayın Eroğan, Sayın Ülker. 

Sayın Kadri Eroğan, D. P. Grulbu adına bu
yurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA KADRİ EROĞAN 
— (Sivas) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanunu tadil eden tasa
rının son maddesine gelmiş bulunuyoruz. Bura
da cezai müeyyideler, eski kanuna nazaran, ar
tırılıyor. Bu kanunun günlerden beri yapılan 
müzakeresinde bütün konuşmacılar huzurları- , 

nızda, âmme nizamını, kamu düzenini yıkıcı ve 
ıbozucu faaliyetlere ve Devleti yıpratıcı hare
ketlere mani olmak için, anaesprisi bakımından, 
hazırlanmış bulunan bu kanunun müeyyidesini 
artırmayı da normal ve tabiî görmüştür. 

HASAN BASR1 ALBAYRAK (Rize) — Ko
misyon dinlemiyor ki... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Komis
yon dinlesin. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Evet, ben
deniz de Sayın Komisyona hitabediyorum muh
terem arkadaşım, ama onlar başka bir iş konu
şuyorlar. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Konuşmamı
zın da bir sebebi var. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Metin yok 
elimizde. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Evet muh
terem arkadaşlarım, arz etmek istiyorum ki, 
günlerden beri Yüce Heyetiniz büyük bir hassa
siyetle âmme nizamını korumak için, kamu dü
zenine gölge düşürmemek için, kötü niyetlile
rin, Anayasanın bahşettiği bu hakkı kullanır
ken kötü niyetlerine âlet olmaması için yeni 
şartlar, yeni müeyyideler getirmiş bulunuyor. 
'Tasarının anaesprisi bu. Ve bütün arkadaşlar 
da bunu savundular. Onun için de son hüküm 
olarak, bu şartlara paralel müeyyideler, cezai 
müeyyideler, para cezaları artırılıyor. Buraya 
kadar olan kılsmında bir ihtilâfımız yok. 

Ancak, çok büyük bir tereddüdümüz ve şüp
hemiz var. Yüce Heyetin her üyesinin kemaliy
le dikkatlerini çekmek istiyorum. 

ıŞimdi muhterem arkadaşlar, biz buraya ka
dar olan bütün müzakerelerde bu kanunun, 
mer'i kanunun 5 nci maddesiyle mevcudolan 
istisna hükümlerinde salklı bulunan siyasî faali
yetlerin; gösteri, yürüyüş ve toplantının bunun 
-dışında kaldığı kanisiyle büyük bir huzur içeri
sinde bunları görüştük. Halbuki, mer'i bulu
nan ve tadili huzurlarınıza gelmemiş olan 5 nci 
maddeyi dikkatlerinize arz ediyorum. Fevkalâ
de hayatî, bindiğimiz dalı kesiyoruz ve elimizi, 
kolumuzu bağlayıp siyaseti mahkûm ediyoruz. 
Bundan sonra siyasî faaliyete hatime çekiyoruz. 
Arz ediyorum; 

«Madde 5. — a) Siyasî partiler, dernekler, 
şirketler, sendikalar ve sair tüzel kişiliği haiz 
teşekküllerin kanunlarına ve kendi tüzüklerine 
göre yapılacak kapalı yer toplantıları...» 

— Ö 0 _ 
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İstisna olan, istisna hükümleri, yaşayan ka
nunda. Siyasî parti bu kanunun dışında kapalı 
yer toplantısı yapabilecek, istisna etmiş. 

ı«b) Kanun, örf ve âdete göre yapılacak 
toplantı, merasim, şenlik:, karşılama ve uğurla

malar...» 
Örf ve âdete göre, merasim; bilmem 19 Ma

yıs merasimini yapacaksınız, baışjka merasimler 
yapılacak filân. Düğün yapılacak, bir tarafta 
bir toplantı var, düğün var. 

«c) ISpor faaliyetleriyle, ilmî, ticarî ve eko
nomik maksatlarla yapılan toplantılar, 

d)....» 
Herkesin teselli bulduğu nokta bu, her siya

sînin; efendim bu kanun bizi enterose etmi
yor, liderlerimizi dilediğimiz gibi karşılarız, is
tediğimiz yerde açık hava toplantıları yaparız, 
yürüyüş yaparız. Hayır!.. Onlar tamamen mün
ferit. Ümit bağladığımız (d) fıkrası : 

«... Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların 
Devlet ve Hükümet işleri hakkındaki toplantı 
ve konuşmaları ile T. B. M. M. üyelerinin halk 
ile yapacağı hasbıhaller bu kanun hükümle
rine tabi değildir.» 

Hasbihal yapabilirsiniz, bir kahvede bir has
bıhal yapabilirsiniz, ama yarın aldığınız fev
kalâde ağır bir, muhtıra deyin, bildiri deyin, ne 
derseniz deyin, bir hadise karşısında veyahut hü
kümetin yarın yapacağı bir siyasî partinin yüzde 
yüz aleyhine ağır bir hareketi millet nezdinde 
protesto etmek için harekete geçmek isterse
niz, bir telefonla bütün bir vatan sathı ayağa 
kaldırılacaktır; Başbakan tarafından valilere 
bir telefon : «Doğru bulmuyorum, 1 ay erte
ledim.» Hadisenin bir güne tahammülü yoktur. 
Biz bütün bu tahditleri, bütün bu müeyyide
leri, esbabı müşeddedeleri kötü niyetli, Devleti 
yıkıcı, milleti bölücü anarşik hareketleri yapa
cak insanlar için düşünüyoruz; yoksa Devleti 
abat edici, milletin yüzünü güldürücü büyük 
programlarla milletinin huzuruna çıkmış parti
lerin faaliyetlerini kendi elimizle durdurup, 
kendimizi hapisaneye gönderemeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon sözcüle
rinin buraya çıkıp bunu açıklamaları lâzım
dır. Bu kanun böyle çıkarsa Türkiye'de siyaset 
% 100 yok ediliyor. Sözcülerin burada sara
haten ifade etmeleri bile bir kıymet ifade et
mez. Nasıl ki, bir madde var, orada «Hasbı

haller müstesnadır» denmiş. Biz de buraya 
bir madde koyacağız, orada diyeceğiz kj «Si
yasî faaliyetler ve maksatlar için yapılan 
gösteri ve yürüyüşle toplantılar bu kanun hük
münden müstesnadır.» 

Yoksa, biraz evvel sözcü arkadaşlarla ko
nuştuğum gibi, «Aman efendim, niye telaş 
edersiniz; örf ve âdet buna girer.» dersek, 
bunu kim tefsir edecek? Hangi vali ile müna-
'kaşa yapacaksınız da, «Efendim, bunun maz
batalarda sözcü tarafından ifade edilmiş bir 
hali vardır; Ankara'ya gidelim, o mazbata
ları getirelim, vali bey münakaşa edelim, 
sizi de tatmin edeceğiz; binaenaleyh bizim 
toplantımızı 30 gün ertelemeyin» denmez. 

Bu hususu çok ciddî görüyorum. Yüksek 
huzurlarınızda bu meseleyi dikkatlerinize arz 
ediyorum. Bunu, Türk siyasetinin temeline 
konmuş bir dinamit telâkki ediyorum. İstir
ham ediyorum, sözcü arkadaşlarım kalksın 
buna bir vuzuh versin. 

Bu vatan için, bu millet için hüsnüniyetle 
yapılacak siyasî bir toplantının, hattâ lider
lerini karşılamak için fevkalâde normal ola
rak yapılacak faaliyetlerden dolayı dahi iş 
başında bulunan Hükümet diğer bir muhale
fet partisinin böyle gösteri ile milletin kendi
sine bendedebileceğini hisesttiği andan itibaren 
yine bir tek telefon emri ile, «Bu dursun, kar
şılama tök araba ile yapılacaktır» denildiği 
zaman bunun karşısına çıkacak bir tek ka
nunî müeyyide yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, lütfen 9 ncu 
madde ile ilişki kurun. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — İlişkisi şu, 
Saym Başkanım : Bu cezaî müeyyideler aynı 
zamanda normal olarak politikacılar tarafından 
yapılacak toplantı ve götseri yürüyüşü için 
verilecek beyannameyi imza eden tertip heye
tini teşkil eden kişiler içinde mi ımevzuubahis-
tir? 

Eğer illiyet istiyorsanız, arz edeyim. 
BAŞKAN — O maddeler görüşüldü efen

dim. 
KADRİ EROĞAN (Devamla) — Arz ediyo

rum; müeyyide koyuyoruz. Burada bir vuzuha 
varmak mecburiyetindeyiz. Sözcü çıkar derse 
ki, «Bu müeyyidelerin istisna hükümleriyle 
alâkası yoktur, istisna hükümleri bumun dışın
dadır ve siyasî faaliyetler bunun dışındadır.» 
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veyalıut «Söylediğiniz doğrudur, yanlıştır», 
«Efendim, siyasî partiler de dâhildir» diye
cektir, biz de icabını ona göre düşünürüz. Ben, 
yaptığımız işin farkına varalım, diye arz edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın 'milletvekilleri; 

9 ncu madde evvelâ Hükümetin teklifinden 
farklı olarak İçişleri Komisyonunca değiştiril
miş, sonra Adalet Komisyonu yeni bir şekil ver
miş, bu defa Adalet Komisyonu ikinci bir deği
şiklikle huzurumuza gelmiş bulunmaktadır. Za
ten bunu tetikike zaman bulan arkadaşlar da az
dır ; bu getirilen teklifi çok kısa bir zaman için
de tetkik edebildiğimiz ölçüde huzura çıkabili-
yoruz\ 

Şimdi arkadaşlarım, ne yapılmak isteniyor? 
Evvelâ mevcut eski kanuna nazaran cezaların 
hem asgarî, hem azamîsinde bir artış yapılmak 
istendi. Hükümet tasarısında cezalar iki misli
ne, para cezaları üç misline çıkarılmıştı. Adalet 
Komisyonunda cezalar 1/3 oranında artırılarak, 
para cezaları üç misli olarak öngörüldü. Şimdi 
Sayın Adalet Komisyonu «©ir yanlışlık yapıldı» 
iddiasıyle yeni bir şekilde geliyorlar. Acaba 
Adalet Komisyonunda gereği gibi bir süzgeçten 
geçti mi, o da belirsiz. 

Arkadaşlar ne yapılmış? Bir defa cezaların 
artırılması istenmiş. Tamam. Bu kanunun zaten 
geliş sebebi de yakın 'mazide olan birçok olayla
rı acaba şu kanunla bir ölçüde önleyebilir mi
yiz düşüncesidir. 

Arkadaşlarım, maddenin hududunu aşmadan 
şu kadar söyleyeyim ki, kanunun tümü üzerinde 
görüşürken de birçok arkadaşlar söyledi, şüphe
siz tabandaki sosyal ve ekonomik yaraların ço
ğu sarılmadan, bu kanunla daha çok ağır ceza
lar getirsek de neticeye varmak mümkün değil. 

O halde cezanın artırılması, meseleyi halle
der mi?... 

Haleder iddiasıyle ortaya çıkan arkadaşları
mıza diyelim ki, ne yapıyoruz, neyi artırıyoruz? 

Bir artırma havası tutturduk ya, yapacağımız 
no olacak?.. 

Arkadaşlar, bir kere yaptığımı z şey kanun 
tekniğine uymalı. Kanun tekniğine aykırı ola
rak getirmek istediğimiz bir madde buradan geç-
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se dahi tutarlı olmaz, yama gibi kalır. Burada-
. ki hükümler Türk Ceza Kanununa monte edece

ğimiz prensipler olmalı. 
Hukukçu arkadaşlar, Türk Ceza Kanununda 

1 sene 4 aydan başlayan ceza gördünüz mü? Ce
zanın 8 aydan başladığını duydunuz mu? 

Hakikaten bu cezalar 6 ay, 1 sene, 1,5 sene, 2 
sene gibi bilinen limitler olur; ama diyeceksiniz 
ki, «Türk Ceza Kanunu öyle dursun, biz özel ka
nun yapıyoruz, burada böyle yapacağız.» 

1 sene 4 ay ne demek ve neden böyle? Arka
daşlarımız bakmış, 1/3 nispetinde artırılacak 
ya, sanki teraziye konacakmış gibi tam 1/3 olsun 
denmiş; 6 aylık asgariyi almış, bunun 1/3'ü 2 
aydır, bunu 8 ay yapalım. Bunun gibi 1 seneyi 
de 1 sene 4 ay yapalım... 

Şimdi, aziz arkadaşlarım, Türk Ceza Kanu
nunda 1 sene 4 aydan başlayan bir cezayı biz ilk 
defa göreceğiz. «Ama bu özel kanun» denecek; 
ama neden 1 sene 6 ay değil de, 1 sene 4 aydır? 
Bunu anlamak mümkün değildir. Ne güzel bir 
tartı ki, tam bir sene, bir de 4 ayı var. îyi ki, 
bü hesap sonunda 1 sene 4 ay 3 gün gibi bir ra
kam bulunmamış, Hepsinde 1/3 oranında ar
tırma yaparak âdil olmak istemişler; fakat ka
nun yapıyoruz. Kanun yapan insanlar olarak 
Türk Ceza Kanununa atıflar yapabilecek cezalar 
getiriyoruz. Türk Ceza Kanununun şüphesiz ru
huna ve esprisine uygun olmak lâzım. «Asgarî» 
ne demek, «azamî» ne demek; hu elastikiyet içeri
sinde hâkimin yapacağı harekete şüphesiz bir öl
çüde sınır koymak için asgariden azamiye doğru 
çıkarken de bugüne kadar olağan tatbikattan is
tifade etmek lâzım. Başlangıç noktası 8 ay olan 
bir cezayı kanunlarımızda bulamazsınız; 1 sene 
4 ayı bulamazsınız; ama bu kanunda olacak. 
Bunların düzeltilmesi yolunda arkadaşlarımız ta
rafından bir önerge verilirse,.bu kadar söyleme
mize rağmen Komisyon, biraz evvel bir arkada
şımızın Türk Ceza Kanununda bulunmayan. «mü
essir 'kuvvet» deyimiyle ilgili teklifine karşı çık
tığı gibi bunun da karşısına çıkabilir. «Müessir 
kuvvet» ne demektir, hukukçu arkadaşlar bunu 
anlamadık. 

Şimdi, arkadaşlarım, o halde bir taassuptan 
sıynlmak lâzım ve kanun yaptığımızın idraki 
içinde bâzı karşı koymalara gitmemek lâzımıdır. 

Arkadaşlarım, şimdi asgarî cezadan 6 aydan 
8 aya çıkmışız. Bu görüştüğümüz 9 ncu madde 
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anakanunun 18 nei madesiîideki 6 aydan 1 yıla 
kadar olan cezayı 8 aydan 1 yıla kadar yapıyor. 
Para cezasına dokunmamış, şayanı memnuniyet. 
Çünü, o ayrıca öngörü'lecgk bir husus. Ancak, 
6 aydan bir yıla kadar olan sınırlamayı 8 aydan 
başlatmış. E, bu ne getirir? 

Bir kere, demin de dedik, tevhidi içtihat ge
reğince Türkiye'de tatbikat değişti. Artık aza
misi, tavanı sanıklar için bahis mevzuu olabilir. 
Hâkimi isterse azamî haddi verebilir. E, biz hâ
kime sınırı asgariden mi koyuyoruz ? Yani bu 
moıdur getirmek istediğimiz1? Zaten acaba asga
riyi tatbik ediyor muydu, eder miydi? Hâkimin, 
yani tatbikattaki takdirine 'bir ölçüde herhalde 
iltifat edilmediği ve iltifat edilmemesinin de 
teraziye vurularak burada 1/3 ölçüde altı ayın 
sekiz ay, bir senenin bir sene dört ay yapıldığı 
görülmektedir. Ben, biraz da ciddiyetten uzak 
bir rakamlama karşısında bulunduğumuz (kanı
sındayım. Bunu komisyon bir kere daha gözden 
geçirerek, daha ciddî bir tedvin tarzına yanaş
masını rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, buyurun efen
dim. 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Müzakeresi yapılan 9 ncu madde üzerinde 
çok esaslı ve tafsilâtlı bir görüş ifade etmek ol
dukça zordur, detaylı olarak ifade etmek zor
dur. Çünkü sebebine gelince; bu madde, 'kendi 
metni içerisinde müzakere edilen 18, 19, 20, 21, 
22, 23 ve 24 ncü maddeleri saymış, Bu madde
lerin vasıf ve mahiyeti nedir? Bunların burada 
şu anda okunması ımümkün değil. Tabiî okutna-
madı. Hele özellikle bu tasarıdaki maddeyi de
ğiştiren bir önergeyle gelmiş (bulunması sebe
biyle de, bu maddelerin maksadını ve ruhunu 
incelemeden ve bu Mecliste bulunan üyelerin 
içerisinde belki bir, belki iki 'kişi burada saydı
ğım 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 ncü maddeleri 
biliyor da. bu zamilar üzerinde de evet veya ha
yır diyecek.. Bu değil, - bühtan olmasın - Ko
misyon 'üyeleri de bilmez bunu. E, aniden kar
şılaştık. 

Şimdi bu artışların gerekçeleri nedir, hangi 
esbaptan dolayı artırıyoruz, sebep nedir? 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti 
Kanunu çok yıllar önce çıktı. Değişen dünya 
şartları içerisinde Türkiye'de de sosyo - ekono
mik şartların değiştiğini kabul etmek bir haki-

kait, bir gerçektir. Bundan çok yıllar önce çık
mış olan bir toplantı ve gösteri hürriyetleri hak
kındaki Kanunu bu Meclis, çıktığı tarihten da
ha geriye götürmek değil, çıktığı tarihten daha 
ileriye götürmek mecburiyetindedir ve öyle ol
malıdır. 

Hapis cezalarını 1/3 nispetinde, para ceza
larını bir misli artırdı. E, ne olacak? Hangi se
bepten artırdık? Acaba bu maddenin metninde, 
ruhunda bir değişiklik yapmak günün, şartları
na uygun yeni bir şekil vermek mümkün değil 
mıi? Hayır. Bir senelik cezayı üç ay artırmayla 
ne gibi bir önleyici tedbir düşünülebilir? 

Hepiniz bilirsiniz; Türk Ceza Kanununda, 
kasıtlı adam öldürenin veya anayı, babayı ve
ya şu, bu şekilde adam öldürenlerin cezası 
idamdır deniyor. Türk Ceza Kanununda İdam 
hükmünün mevcudiyetine rağmen, mahkemeler
de ye temyiz mahkemelerinde cayır cayır idam 
kararları verildiği ve kesinleştiği Yüksek Heye
tinizin malûmudur. En büyük cezalar karşısın
da dahi, en büyük suçlar fütursuz işlendiğine 
göre sebebi ve mahiyeti maddelerin mıetni okun
madan, maksadı izah edilmeden, üzerinde tar
tışılmadan ceffelkalem hapis cezaları 1/3, para 
«ezaları bir misli artırılmıştır. Olmaz. Doğru 
değildir, yanlıştır. 

Şimdi, bugün içinde yaşadığımız cemiyet 
içerisinde hayat pahalılığı almış yürümüş. 'Sa
bahtan akşama her türlü yiyecek, giyecek mad
delerinde bir zam görüyoruz. E, bugün de Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti Hakkın
daki Kanuna bir zam getirmiş oluyoruz. Yani, 
cezalara zam yapmış oluyoruz. iSanki hayat pa
halılığına yapılmış zamma uygun olarak cezala
ra da zam yapmak icabediyormuş ve öyle bir 
zam ki, hürriyete yapılan zam. Fakat, bu hürri
yete yapılan zam, hürriyeti kullanmak için de
ğil de, hürriyetin kullanılmaması için cezanın 
üzerine ceza getirmek üzere yeni bir zam inşa 
etmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh, Komisyon bu 
maddeyi geriye almalı 18, 19, 20, 2.1, 22, 23 ve 
24 mcü maddelerde ayrı ayrı zamlı ceza istediği 
maddelerin bu Mecliste ayrı ayrı müzakeresi 
yapılıp da, münakaşası yapılmadıktan sonra, 
maksadı ve mahiyeti izah edilmedikten sonra 
ceffelkalem bir zam fursayı, hayat pahalılığına 
yapılmış olan zamdan çok farksız olmayacak
tır. 

ISaygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN —.Sayın Karaca'nm beyanlarında 
«maddelerle yeni karşılaştık» şeklinde bir hu
sus geçti. Usulü de ilgilendiren bir husus oldu
ğu için bu durumu tavzih edeyimı. 

Komisyonun yeni getirdiği metinde bahsedi
len madde numaralarıyle, matbaada basılmış 
ve dağıtılmış bulunan metindeki madde numa
raları aynı. Onlarda bir değişiklik yok. Ceza 
oranlarında, miktarlarında değişiklik yapılmış. 
Geçen birleşimde bu maddenin de iadesine Ge
nel Kurulun karar vermesi üzerine Komisyon 
toplanmış, ceza oranlarında buradakinden de
ğişik bir biçim getirmiş. Biraz evvel de okut
tum. 

Söz sırası Sayın Ülker'de. Buyurun efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — iSayın Başkan, 
değerli arkadaşlarımı; 

Bu madde ile yapılan iş, cezaların 1/3 nis
petinde artırılmasıdır. Muhtelif maddelerde 
mevcut olan cezalar 1/3 nispetinde artırılıyor. 

Not alabildiğim kadar - yanlış almamışsam -
18 nci madddeki altı ay sekiz aya, 19 ncu mad
dedeki üç ay dört aya, 20' nci maddedeki altı 
ay sekiz aya, 21 nci maddedeki altı ay sekiz 
aya, 22 nci maddedeki altı ay sekiz aya, bir yıl 
dört aya; yani 1/3 nispetinde muhtelif madde
lerde artırraıa yapılıyor. 

Şimdi, 18 nci maddenin esas metni şu, yani 
cezalandırılan eylem şu : «Kanuna aykırı top
lantı veya kanunsuz yürüyüşleri tertip veya 
idaıre edenlerle, bunların hareketlerine bilerek 
iştirak edenler, fiil daha ağır bir cezayı gerek
tiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde - da
ha ağır bir suç teşkil ediyorsa o ceza verilecek -
altı aydan bir yıla kadar hapis ve 50O liradan 
bin liraya kadar ağır para cezasıyle cezalandı
rılır.»1 

19 ncu maddede toplantı ve yürüyüşe mâni 
olanlardan bahsediyor; «Toplantı veya yürüyüş 
yapılmasına mâni olan veya devamına imkân 
vermeyecek tertipler ile Ibu toplantı ve yürüyü
şü ihlâl eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı ge
rektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde üç 
aydan altı aya kadar hapis..» ve devam edip 
gidiyor. 

20 nci maddede «yapılmakta olan toplantı 
veya yürüyüşe huzur ve sükûnu bozmak mak-
sadıyle tehdit veya hakaret veya taarruz veya 
mukavemette bulunanlar...» 
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I 21 nci maddede kanuna aykırı propaganda; 
.«Tertip heyetini teşkil edenlerden en az birinin 
ad ve soyadı ile imzasını taşımayan, 16 nci mad
dede yazılı propaganda vasıtalarını hazırlayan
lar, yazanlar, bastıranlar, basanlar, propaganda 
maksadıyle kullananlar bir aya kadar hapis, 

I 450 liraya 'kadar ağır para cezasıyle cezalandı
rılır.» Daha aşağısında «Propaganda vasıtala
rında halkı bir suç işlemeye teşvik ve tahrik 
eder mahiyette yazı veya resim bulunursa veya 
bu maksatla başka araçlar kullanılmış- olursa, 
fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç 

I teşkil etmediği takdirde, failleri altı aydan bir 
I yıla kadar hapis, 500 liradan iki bin liraya ka-
I dar ağır para cezası..» 
I 22 nci maddede, «Hükümet emrine karşı ge-
I lenler, kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşlere 
I silâhsız iştirak edenler, emir ve ihtardan sonra 
I çekip gitmezler ve Hükümet kuvvetleri tarafın

dan zorla dağıtılırsa, 6 aydan 1 yıla kadar ha-
I pis»' ve daha hükümler var. 
I Değerli arkadaşlarım; şu maddeleri fiiller 
I ve eylemlerle beraber okuduktan sonra görüyo-
I ruz ki ; aslında fiillerin yeter cezaları mevcut-
I tur. Daha ağır bir ceza getirmek için ciddî se-
I bepler alması lâzımdır ve bu ciddî sebeplerin de 
I birtakım delillere ve belgelere dayanması lâ-
I zımdır. Yani Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür

riyeti Kanununun şu 18, 19 ve 22'ye kadar olan 
I maddelerinde muhtelif hadiseler cereyan ede-
I cek; bu hadiselerde yakalanan insanlar olacak, 
I bunlar cezalandırılmış olacak. Fakat buna rağ-
I men, cezanın önleyici tedbir niteliği yerine gel-
I memiş olacak. 
I Şimdi gerekçeyi açıp bakıyoruz. Gerekçede 
I böyle bir şey yok. «Cezaları artırıyoruz», deni

yor. Bu kanuna bakıyoruz, bâzı kanunlar var; 
I günün icaplarına uygun kanun değildir. Top-
I lantı Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti yeni bir 
I kanun, eski bir kanun değildir. 171 sayılı Ka

nunun neşir ve ilân tarihi 10 . 2 . 1963'tür. 
Yani 8 - 9 senelik tatbikatı olan ve bu Meclisin 

I civarında ve önünde toplantı ve gösteri yürü-
I yüşleri yapıldığı sırada çıkarılmış bir kanun-
I dur. Bu kanun o şartlar içerisinde çıkarılmış

tır. O günün hükümetleri, kanunsuz toplantı ve 
I gösteri yürüyüşleri yapıldığını gömnüşlerdir. 

Bu hususta Anayasa Mahkemesinin iptal kararı 
vardır. Buna rağmen bir tatbikata girişmemiş-

I 1er, bu kanunu yapmışlardır. Yani demek isti-
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yorum, ki; böyle memleketin sulh ve sükûn içe
risinde olduğu, toplantı ve gösteri yürüyüşleri
nin yapılmadığı bir sırada çıkarılmış bir kanun 
değildir. Hatırlanacaktır, ımemleketm, Ankara' 
lim ortasında, Meclisin önüne kadar gelinmiştir. 
Hattâ gözünün önündedir, Meclisin nizamiye 
kapısının içinde gördüğümü hatırlıyorum, top
lantı ve gösteri yürüyüşleri yapıldığı bir sırada 
çıkarılmış bir kanundur. 

Şimdi biz bu kanunun tatbikatında, kaç ki
şiye bu ceza verilmiş, kaç kişi bu cezaları aldık
tan sonra dışarı çıkmış; tekrar aynı suçları iş
lemiştir? Bunların istatistiklerini, rakamlarını 
göstermeksizin, doğrudan doğruya umumî lıa-
vaya, uyarak, «Efendim, .memlekette anarşist
ler var. Anarşistlere karşı tedbir almak için biz 
bunu getiriyoruz» demeye, kanunî olarak ve 
(mantıkî bakımdan da bir imkân bulunamaz. 

Şimdi burada cezanın artırılması ne netice 
verir? Bu Klâsik Ceza Hukuku'nun bilinen bir 
prensibidir: Cezayı ne kadar artırırsanız, o ka
dar hâkim cezadan kaçar. Çünkü dikkat buyu
runuz, bu, toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti kanunudur ve bu kanuna karşı geldiği 
iddia edilenlerin bir kışıma, polisin güç şartlar 
altında şahıs yakalamakta güçlük çektiği için, 
gelişi güzel yakalanmış kimselerdir. Bu husus 
mahkemelerin verdiği kararlardan da gözükür. 
Yani, yanlışlıkla oradan geçen bir adam da 
yakalanıp, mahkemeye sevk edilebilir, işin ma
hiyeti itibariyle diyorum; yani polisin bunda 
bir kastı olamaz. Polis suçlu yakalamak mecbu
riyetindedir. O sırada karşıdan gelen bir kala
balığı çevirir, yakalar götürür. Bunların içeri
sinde, çoğu zaman, o,toplantı gösteri yürüyü
şü ile alâkası olmayan kimseler de vardır. Bun
lar da birkısım maddelerde bunun içine girer. 

Değerli arkadaşlarım1; şimdi eğer biz böyle 
bir gerekçe göstermeksizin, cezaları artırmaya 
kalkarsak, çok adaletsiz ve çok haksız bir iş 
yapmış oluruz. Hâkimi de, polisi de, bu ağır ce
zaların üzerine eklenmiş ağır cezalar karşısın
da, nihayet polis, polis müdürü dediğimiz de 
bizim vatandaşımızdır, o da bir babadır, o da 
vicdana sahiptir, hâkim de aynı durumdadır; 
o duyguların içinde dünyanın her tarafında 
olduğu gibi; hâkim, polis, bu kanunu tatbik 
edecek'olanlar, mümkün olduğu kadar ceza ver
mekten kaçmaya kalkarlar. Önemli olan, yeteri 
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kadar ceza verip, fakat o suçu işleyene o ceza
inin tatbik edilmesidir; zamanında suçluyu ya
kalayıp, ibreti müessire teşîkil ledecek şekilde ce
zanın tatbik edilmesidir. 

Şimdi burada sözlerimi şöyle ifade etmek is
tiyorum : istanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsünce 
düzenlenen ve dün çalışmalarına başlayan («Ce
za Adalet Reformu ilkeleri»' konulu sempozyum
da ilk tebliğ veren Ord. Prof. Sulhi Dönmezer, 
«Memleketimiz henüz ceza adaletinde reform 
konusunu krimiınol'ojik veya sosyolojik yöntem
lerini de çözmek üzere ele alabilecek düzeye 
gelmiş değildir» diye sözlerine başlamıştır. Baş
lık ta şudur : «Mutedil ceza verilseydi, olay 
çıkmazdı» Yani, zamanında mutedil bir ceza suç 
işlendiği zaman ihmal edilmeseydi, diye anlatı
yor; anında kanunu ihlâl eklen kimseleri yaka
layıp 3 sene sonra bir sene iki ay ceza vereceği
nize, o gün hemen mahkeme huzuruna çıkarıp, 
10 - 15 gün içinde ona iki ay ceza verseydiniz, 
çok daha tesirli olurdu, diye ifade ediyor. Şöy
le devam ediyor : 

«Ceza adaletinin yerine getirilmesinde gecik
me, davaların uzamasına kadar sosyal yönden 
zararlı olan ve bir "memlekette kanunsuzluk ve 
suçun yaygınlaşmasını sonuçlayan ikinci bîr 
olay ve etken yoktur. Gecikmeler kamuoyu na
zarında, ceza kanunlarını kâğıttan bir kaplan 
haline getirmekte, korkuyu, dolayısıyle cezanın 
önleyici etkisini ortadan kaldırmakta; insanlar
da suç işlemekten kaçınma hususundaki hassa
siyetleri yok etmektedir. 

Türkiye'de öğrenci hareketlerinin suç teş
kil eden şekilleri ve bunların başlangıçta çok 
mahdut sayıdaki failleri, zamanında ve hızla 
mahkemelerce karşılanıp, adalet yerine getiril
se; suçlular ilk hareketlerinin karşılığı olan 
mutedil cezalara muhatap tutulabilse idiler; 
hiç «şüphe edilmemelidir ki, bâzı gençler iki yıl 
sonra adami öldüren, insan kaçıran, banka soyan 
haydutlar haline dönüşmezlerdi. 

Toplum düzenini tahrip amacını güden, 
tedhişçinin cesaretini arttıran başlıca unsur 
- hiç şüphe edilmesin - Ceza Kanununun, kâğıt
tan bir kaplandan başka bir şey olmadığı zih
niyetini yerleştiren uygulamalardır.» 

«Tartışmalar» bölümünde konuşan Askerî 
Yargıtay Başkanı Tuğgeneral Rafet Tüzün, 
«Cezaların artırılması yerine; her suça mutla-
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ka ceza verileceği zihniyetinin yerleştirilmesi 
gerekliliği» üzerinde durmuştur. (Sıkıyönetim 3 
numaralı Mahkemesi Duruşma Yargıcı Deniz 
Yarbay Akdemir Afcımıt, «Türkiye'nin her tür
lü davayı kavrayan niteliğe sahip yargıçlara 
ihtiyacı olduğundan» söz etmiş, ve saire... 

Şimdi görüyorsunuz ki; bunun en yüksek 
seviyede tatbikatını yapan yargıçların söyledi
ği sözler şudur : «Cezaların arttırılması yeri
ne, her suça mutlaka ceza verileceği zihniyeti
nin yerleştirilmesi gereklidir.» 

Değerli arkadaşlarım, bizim Parlamenter 
olarak, milletin temsilcileri olarak her gün kar
şılaştığımız intibalar ve olaylar, onun yanında 
ceza adaletinin tatbikatçısı durumunda olanla
rın vardığı sonuç şudur : Ağır ceza değil, fa
kat suç işleyene mutlaka ceza .esası geltirilme-
lidir. 

Bu bakımdan ben istirham ediyorum, Hükü
metin teklifi şöyle imiş; «Hapis cezaları iki 
misline, para cezaları üç misline çıkarılır» den
miş. Bizim değerli komisyonumuz, bu iki misli
ne çıkarmaya 1/3 nispeti şeklinde getirmişler, 
onlar da yüreklerinde ceza adaletini duyarak 
getirmişler. Ama, şurada ve bildiğimiz kadar 
kamu oyunda; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşle
ri Kanununun işlemeyiş sebepleri arasında ceza
ların az olduğuna dair hiçbir delil ortaya kon
mamıştır, ondan dolayı istirham, ediyorum, bu 
maddenin madde (metninden çıkarılması lâzım. 
Demin okuduğum bütün maddelerde gerekti
ğinden daha ağır cezalar mevcuttur. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun söz sıra

sı sizin efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz madde, 1963 yılında 
çıkan, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ncü maddeler
deki cezaların muayyen bir nispet dâhifade 
artırılmasıdır. 

Acaba Hükümet neden buna lüzum gördü, 
neden bu cezaları 'artırdı? Gerekçesini yaz
mamış. Fakat ben kendilerine yardımcı olmak 
bakımından veya kendi şahsî görüşümü arz 
etmek bakımından maruzatta bulunmak istiyo
rum. 

Biliyorsunuz ki, Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu 1963 yılında çıkmıştır. Bu mad-
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I delerdeki cezalar, aynen tatbik edilmekte Mi. 
1965 yılında, -dikkatinizi çekerim- 647 sayılı 
Cezaları İnfaz Kanunu çıktı. Acaba bu ka^ 
nun ne yenilik getirdi? Kısa süreli cezaları 
para cezasına çevirımek. Yani 10 ilâ 30 lira ara
sında. 

Türk Ceza Kanununun 89 ncu maddesinde, 
«altı aya kadar olan cezalar tecil edilir.» di. 
647 sayılı Kanunla bu cezaların müddeti bir se
neye çıkmıştır, yani bir senelik ceza da tecil 
edilebilir. 

Üçüncüsü; cezaların 1/3'ü düşülür. Bu da 
647 sayılı Kanuna göre. Bu ıkanun 1965'te çık
mış. Hakim altı ay ceza veriyor, suçlu ceza
evine giriyor, 1/3 ü̂ yani iki ayı düşer, geriye 
kalan 4 ay yatar, cezaevinden çıkar. 

Demek ki, son çıkan 647 sayılı Kanun; ce
zaların nispetinde düşüklük yaptığı için Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşü kanunları beklenilen 
müesısiriyeti göstermemiş oluyor. 

Saniyen, toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
demokratik memleketlerde vardır. Hiç bir diik-

I ta ve komünist memleketler de yoktur. Bu top
lantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyeti iyi kul
lanılmadığı, suiistimal edildiği zaman bunun 
neticesi diktaya kadar gider. 

Bir memlekette demokrasiye ve siyasî haya^ 
ta, hürriyetlerin suiistimali, anarşi hâkim ol
maya başlarsa, bunun kaçınılmaz neticesi dik
tatörlüğe kadar gider. 

Bu bakımdan toplantı ve gösteri yürüyüş
leri hürriyetini kullanırken, aklımızı kullanma
mız lâzımdır. 

Belki ilk anda, mevcut hükümetleri' yıp
ratalım, Devlet otoritesini sarsalım diye gös
terilere, tertiplere girişilebilir, fakat bunla
rın suiistimali o memleketi diktaya kadar gö
türebilir. 19 ncu Asrın ortalarına bakınız, ih
tilâlci sendikaılizm, faşist sendikaltizm Dev
let otoritesini sarsacağım diye, gösteriler, yürü
yüşler en nihayet 1926'da Mussolini'yi İtalya'
nın başına getirmiştir. 1933 - 1934'te Hitler'i 
Almanya'nın başına getirmiştir. İspanya, Por
tekiz, Avusturya bunların örnekleridir. 

Arkadaşımız izah etti ve dedi ki ; 1963 yı
lında Meclisi basmaya kadar gidildi. Bu, top
lantı ve gösteri yürüyüşü değil, sırf, bunun al
tına sığınarak memlekette devlet otoritesini 

I sarsmak, devlet otoritesinin sarsıimasayle Par-
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lâmento ve demolkrasi düşmanları elbetteki ha
rekete geçerek bu rejimin sonunu getirebilirler. 

Bu bakımdan, buradaki cezaları az veya 
fazla bulmak değil, bunu iyi dişletebilmek lâ
zımdır. Bu hürriyeti kullanırlken laiklimizi kul-
lanımamız lâzımdır. Uluorta her kalkan, Dev-
flietin memuru yürüdü, talebesi yürüdü, işçfisi 
yürüdü, yerli yersiz yürüyüşler oıldu ve bun
ları muayyen mihraklar harekete geçirdi ve 
işte 12 Marta bu gibi hallerde geddik. Bir da
ha böyle hallere gelmemek için bu, Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu iyi tanzim 
edelim ve bunu yalınız bir partinin değil, de
mokratik rejime ve hür nizama inanmış bütün 
partilerin aynı anlayışta kullanmıaflıarında bü
yük faydalar vardır. Rejime, Cumhuriyete, 
demokrasiye hep beraber sahip çıkmak mecbu
riyetindeyiz, aksi takdirde toplantı ve gösteri 
ıvürüyüşlerinitn ısuolistlimali, memlekette rejimi 
her zaman tehlikeye sürükleyebilir. Burada 
getirilmiş oülan ©ezaların artırıılışınm da elbet-
teki geçmişteki tatbikatta cezalarım tesirini 
gösterememesi, ibreti müessire olamıaması ba
kımından artırılmış olduğu kanaatindeyim. 

Saygılarımı sunanım. 
BAŞKAN — Yeterlik var efendim, Komis-

yonun, Hükümetin bir beyanı olacak mı? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Olacak efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Saym Başkan,, muh
terem milletvekilleri; 

Müzakeresi yapılmakta olan tasarının 9 n.cu 
maddesi, biraz öncıe arkadaşlarımızın ifade et
tikleri gibi, yeni bir şey getirmiyor. Yeni ola
rak ne getiriyor? Ancak, ©ezaların tatbikatta
ki azlığı ve mıüessiriyetinin mevcuıdolmaması 
nedeniyle cezaların bir kısmının daha artırılma
sını getiriyor. Bu Hükümet tasarısıdır. Tasarı
nın altında imzası bulunan kişi, bir de Adalet 
Bakanı vardır. Tatbikatta gördükleri müessiri-
yetin azlığı nedeniyle, 9 ncu maddeyi bir defa 
nazarlarınıza arz edeyim, bakınız ne kadar ce
zaların artırılmasını istemişler. 

«Madde 9. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 23 v e 24 
ncü maddelerinde yazılı hapis cezaları iki mis
line, para cezaları da üç misline çıkarılmıştır.». 

demek suretiyle madde metninin kabulünü ön
görmüş ve tasarı huzurunuza bu şekilde gelmiş
tir. 

Birinci müzalkeresinde, yani evvelki gün mü
zakere yapılırken, geriye almadan önceki Ko
misyonun geltıirdiiği metin ise, bütün bu cezaların; 
(hem para, hem de hapis cezalarının) para cezala
rının üç mûısli ve hapis cezalarının da 1/3 nispetin
de 'antırıüımasıını öngören bir metin getirmiştir. Ko
misyonumuz, metni geriye aldıktan sonra yap
tığı husus şudur: Para cezalarının artırılması, 
bu nevi suçlarda bir müessiriyet meydana ge
tirmeyeceği, para cezalarının bu nevi suçlarda 
bir nevi önleyici tedbir olamayacağı kanaatine 
vardığından, Komisyonumuz bu para cezaları
nın artırılmasına dair hususu nazarı itibara al
mamış, eski hüikümlerdekf para .cezaları aynen 
bırakılmış ve bunun yanında eski hükmü taşı
yan metinlerdeki cezalar da 1/3 nispetinde ar
tırılmış. Getirilen yenilik budur. 

Burada üç arkadaşım ayrı ayrı beyanların
da dediler ki, maddenin tadil cezalarının, kendi 
maddeleri içerisinde getirilmesi daha doğrudur. 
Böyle bir metin getirilmiş olsaydı hakikaten 
doğru idi. Fakat Hükümet metni getirirken bir 
madde içerisinde tadil keyfiyetini düşündüğü 
için biz de bunu nazarı itibara aldık. Bu mad
delerin ayrı ayrı değil, bu maddenin içerisinde 
fıkraları ve maddenin numaraları ifade edil
mek suretiyle cezalar 1/3 nispetinde artırılmış
tır. 

Bir diğer arkadaşım dediler ki ; «Ceza kanu
nunda cezalar bir hafta, bir ay, altı ay, bir yıl 
olmak üzere mevcudolduğu halde, hangi kıstasa 
istinadederdk bunlar da böyle yapılmıştır? Bu 
arkadaşıma da hak vermemek pek mümkün 
değil. Ancak cezaların endazesi filân fiile veya
hut filân fiile olmak üzere: vurularak verilir. 
Burada biz, getirilen maddenin metni içerisin
de artırma yapılırken 1/3 nispetinde artırılarak 
asgarî cezaları yüksek hadde çıkarmak suretiy
le madde metnini huzurunuza getirmenin hu-
•kulk zevkinize daha uygun olacağını düşünerek 
bu şekilde getirmiş bulunuyoruz. Cezaların mü-
essiriyeti meselesinden hareket edildiği gilbi, 
biraz önde-de ifade ettim, ceza tatbikatında Ad
liye Vekâletinin görmüş olduğu bu meselelerde 
cezaların da hafifliği nazarı itibara alınarak 
metinde artırma yapılmıştır. Saniyen, suç ile 
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eeza arasındaki dengeyi de muhafaza etmek 
maksadı ile metin bu şekilde tadil edilmiştir. 

Sayın Demokratik Parti Grup sözcüsünün 
5 nci madde hakkındaki endişelerine gelince; 
9 ncu maddede bu hususu ele almak mümkün 
'değildir. Kendi endişeleri olalbilir, bunun an
cak olsa olsa bundan önce tadadedilen, daha 
doğrusu kabul edilen 10 ncu maddede mütalâa 
edilmesi gerekirdi ki, bu madde de yüksek oy
larınızla kabul edilmiştir. 

Saygılar sunarım. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Komis

yondan bir sorum var Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli söz. 

cüden bir şey öğrenmek istiyorum tabiî hafıza
larında olamaz. Şu san 3 - 4 sene içinde şu adı 
geçen maddelerden dolayı kaç kişi mahkûm ol
muştur ve bunlardan kaç kişi tekrardan aynı 
suçu işlemiştir? Bunu öğrenmek istiyorum. • 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATİAGiÜN (Devamla) — Sayın Başkan, bu hu
susta soru soran arkadaşıma arzı oevabederken, 
madde metnini getiren ve imzası bulunan Hükü
met üyelerinden Adalet Bakanının da imzası ol
ması nedeni ile tatbikatlarını onların yaparak 
bu cezaların artırılmasını itsediklerini ifade et
miştim. 

Bendeniz; ne kadar suçlu sevk edilmiş, ne 
kadara mahkûm olmuş, ne yapılmıştır, bunun 
hakkında bir malûmat verecek durumda bulun
madığım gibi, İçişleri Bakanlığında mevcuttur 
ıbu kanunu yürütenler, Adliye Vekâletinde de 
böyle bir istatistiği ancak Adalet Bakanlığı bi
lebileceklerdir. Arkadaşlarımın bu hususta yet
kili olduğu kanaati ve bilgiye sahiboldukları 
inancı içinde olmadığım gibi, bu hususta da bil
gileri olmadığını arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Efendim, 
umumî hükümler taşıyan eeza kanununda olsun 
veya özel kanunlarda olsun 1 sene 4 ay veya 
8 ay gibi asgariden böylesine başlayan hiçbir 
cezaya şahidolmuşlar mıdır, bilirler mi? Zabıt
lara geçmesi için soruyorum. 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Sayın 
arkadaşıma bu hususta ben arzı cevabetmiştim. 
Daha sarih bir beyan istiyorlarsa böyle bir ceza
nın 1 sene 6 ay veya 1 sene 4 ay olmaması bun-
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dan sonra da almayacağınım delili: değildir, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka som yok. 
Buyurun Sayın Birgit, söz sırası sizin. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Değerli arka, 

daşlarım, belki kendimizi bir noktada belirli bir 
fikre konsantre edersek kandırabiliriz, inandıra
biliriz. Ama toplumu inandıracağımız hele ya
rın kandıracağımızı zannedersek hata ederiz. Hü
kümet bir kanun getiriyor. Uzun süre topluma 
belirli bir açıdan düzen verecek. Hükümet böyle 
bir kanunu Yüce Meclisin önüne getirirken Mec
lislere saygısı tam, birtakım rakamlarla burada 
görevlendirdiği kimseleri teçhiz etmeyi düşün
müyor. Burada idare âdeta tecezzi etmiş. İçişle
ri Bakanlığının yetkileri ayrı, Adalet Bakanlı
ğının yetkileri ayrı, varsa İstatistik Genel Mü
dürlüğünün yetkileri ayrı. Saym Ülker arkada
şım soru soruyor, komisyon adına burada cevap 
verecek arkadaşım çıkıyor diyor ki; «Bu konu
daki bilgiler bizde yoktur.» Kimde vardır arka-

. daşlarım? Meclisin önünde Hükümet ya vardır, 
ya yoktur. Bilen adam kimse birşeyleri varsa 
dağarcığında gelir burada Meclisin önünde, Mec
lisin önündeki hesabını tıkır tıkır verir. Ben emi
nim ki, Adalet Bakanlığının arşivlerinde de yok
tur, İçişleri Bakanlığında da yoktur, Emniyet 
Genel Müdürlüğünde de yoktur, şurada da yok
tur, burada da yoktur. Olsaydı zaten Türkiye 
bu hale gelmezdi. Lâçkalığımız, lâubaliliğimiz 
burada. 

Şimdi geçmişte olan birtakım meseleleri bu
raya getirmek niyetinde değilim. Ama şunu söy
lemek istiyorum. Efendim cezalar hafifmiş, göze 
almış birtakım insanlar onun için yürümüş. Kim
miş bu cezalar hafif olduğu için yürüyen insan
lar? Acaba Çorum'da Belediye Başkanından top
lu sözleşmeyi alamadığı için İstanbul'a kadar ya
lın ayak yürüyen işçiler mi? Yoksa banka soy
mak için, Devlet basmak için, 146 nci maddeyi, 
141 nci maddeyi, Türk Ceza Kanununda ne ka
dar suçlar varsa onları göze alarak harekete çı
kan anarşistler ve eylemciler mi? Sayın İçişleri 
Bakanlığı temsilcisi, 'Sayın Hükümet temsilcisi 
şunu da söyleyemez mi acaba, diyemez mi ki, 
Türkiye'de norma! olarak haklarını1 korumak için 
bir insanlık hakkı, bir vatandaşlık hakkını al
mak için yürüyen insanların sayıları şunlar, bun
ların içerisinde şu kadarı izinle hareket etti, şu 
kadarı izinsiz hareket etti. Ama Başkent Anka-
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ra'da, Devletin jandarması ile, Devletin güven- 1 
lik kuvvetleri ile âdeta maalesef dilim varmıyor 
ama gerçeği söyleyeyim oyun 'oynarcasına; bu
rada bir tarihte zannediyorum 1971 Martında 
İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü gün 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 'önünden Es
kişehir - Ankara yolunu kesen ve kendilerine 
karşı yapmayın, etmeyin diyen güvenlik âmiri
ne de siz askersiniz, çekilin biz polisi istiyoruz, 
vurmak istiyoruz diyen anarşistler Ankara Vali
liğine hangi tarihle dilekçe vererek gösteri yü
rüyüşlerine çıkmışlardı? Banka soymak için 
yumruklarını havaya kaldırarak Anıt Kabrin 
önünde toplananlar Ankara Valiliğine hangi ta- I 
rihle dilekçe vererek gösteri yürüyüşüne çıkmış- I 
lardı? İstanbul'da, .İzmir'de, Ankara'da şurada, 
burada hangi gösteri yürüyüşleri izin ile yapıl
mıştı da, müsaadeylendi de siz Hükümet ola
rak izin vermiştiniz^ Hayır, Allah bir daha o 
günleri göstermesin. İp kopmuştu bir yerinden, 
âcizdi idare, âcizdi iktidar. Onun için de önüne 
gelen silâhını', sopasını kapıyor, gücü gücü ye
tene sokağa çıkıyordu. Adam 141'den mahke
meye veriliyor, adam 146'dan mahkemeye verili- I 
yor. Adam asılacak, adam otuz seneye mahkûm I 
olacak, diyorsunuz ki, adama, «(Senin cezan 1 ay- I 
dan 3 aya çıkarırsam toplantı yapmazsınız. Asıl- I 
mış adamın önünde ipten bahsedilmez... 

Değerli arkadaşlarım, siz farkında mısınız, 
getirdiğiniz cezalarla, getirdiğinizi zannettiğiniz I 
müeyyidelerle anarşistleri değil, Devlete, mille
te, yasaya isyanı göze alan adamları değil, iyi 
niyetle insanların haklarını ellerinden ialıyorsu-
nuz. Dilerim bir gün, herhangi bir meseleden do
layı, öyle uzun, öyle büyük, öyle siyasal değil; 
eşinizin 'kasap dükkânlarının önünde bekleyip 
et bulamadığından dolayı, şimdi hepimizin yap
tığı gibi Ankara'da sular akmadığı için, bir oto
büs biletçisinin tahrikinden dolayı v. s. bir gös
teri yürüyüşünıe çııkın da, yahut çoluk, çocuğu
nuz, yakınlarınız çıksın da günün birinde, anla
yın bakalım çıkardığınız yasa hangi katı duvar
ları vatandaşın basit haklarının karşısına çıkarı- I 
yo?. I 

Sevgili Asutay yalınayak yürüdü birtakım 
haklarını almak için. Kınayarak söylemiyorum, 
yürüyecektir. Dünyanın birçok memleketlerin
de, Türkiye için ayıptır, Türkiye için kafalara I 
sığmaz, Türkiye toplumunun içine sığmaz, seks I 
için yürüyenler var; birtakım erkekler, erkekle 1 
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evlenmek istiyoruz, diyorlar ve yürüyorlar; top
lum onları sükûnetle seyrediyor, onlar sükûnet
le gidiyor. Birtakım başka, başka, başka olay
lar oluyor. 

Demek ki, bir insan toplantı ve gösteri yürü
yüşü yasasına tabi olmak' isterse, hemen arkasın
da bir art niyet arayacaksınız. Hangi toplumda? 
Türk toplumunda. Hangi tarihte? 1973'te ve ne 
zaman? Reformların yapıldığı takvim, diye tarih
lere bir gün geçecek; Türkiye'de Hükümet bu 
konuda da bir reform getirdi. Buular olacak iş 
değil. 

Bu kanun çıkacak, malûm bu. Zaten mesele
yi tutanaklara tespit ettirmek için konuşuyoruz. 
Bir gün okuyanlar, bir gün eleştirenler, bu Mec
liste tamamen herkes mi susmuştu, diye düşün
mesin diye konuşuyoruz. Birinci Erim Hüküme
tinin içerisinde, Birinci Erim Hükümetinin pro
gramında Adalet Partisinin Meclisteki çoğun
luğunun hangi konularda çeliştiğini hatırlatarak, 
bu konuda nasıl bir koalisyon kurduklarını, bu 
Birinci Erim Hükümetinden müntakil kanunu, 
tespit etmek için konuşuyoruz. 

Birinci Erim Hükümetinin içerisinde birta
kım insanların Adadet Partisindeki sevgili arka
daşlarımıza nasıl bir gözle baktıklarımı bilerek, 
bu konuda nasıl bir işbirliği halinde bulunduk
larını tescil etmek için konuşuyoruz ve diyoruz 
ki, "böyle bir yasa, Türkiye'de bu Meclis tarafın
dan çıkartılmamalıydı ve böyle bir yasa çıktığı 
veya çıkacağı için de biliyoruz ki, buna olumlu 
rey verenler ya'km zamanda en basit vatandaşlık 
haklarının nasıl ellerinden alındığını görerek bel
ki günün birinde üzülürler, böyle bir yasaya 
oy verdiklerinden dolayı pişman olurlar. O za
man bizi haklı bulurlarsa müteselli oluruz. Hepi
nizi saygıyle selâmlıyorum arkadaşlar. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar...) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan konu aydınlanmıştır. Ye

terliği arz ve teklif ederim. 
Maraş 

Veysi Kadıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, aleyhinde buyu
run. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş-, 
kan, değerli arkadaşlarım. 
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Madde üzerindeki müzakereler belki kâfi ola- I 
çaktı. Fakat bir kısmı arkadaşlarımız maddeyi 
öyle genişlettiler ki, bu beyanlar içerisinde kar
şılanması gereken birçok hususların daha aydın
lığa çıkması icabeder. 

Şimdi konuşan bir arkadaşımız öyle fikirler 
serdetti ki, bu Parlâmentoda bâzı insanlar sus- I 
mamışlar bu kanun konuşulurken... Bu Parla- I 
mentoda bir kanun konuşulurken, hiçbir grup
tan, hiçbir arkadaş susmaz.. Bunları ifade et
mek lâzımdır. Eğer kanunun çıkmasına, madde
nin kanunlaşmasına gayret eden gruplar varsa, 
bu gruplar eski hükümetlerle beraber koalisyon 
kurmaz. Memleketin gerçeklerine göre getirilmiş 
olan maddelere hangi kanun, hangi Hükümet 
getirirse getirsin, biz memleket gerçeklerine I 
uyan maddeleri kabul ederiz, Memlekete faydalı 
olacak fikirler kimden gelirse gelsin, getiren 
kadroların kişiliğine bakmayız, memlekete yarar
lı olup olmadığına bakarız. 

Kifayeti kabul etmek demek, biraz evvel ko
nuşan arkadaşımın beyan ettiği gibi, acaba, bu 
yürüyüşler yapıldığı zaman memlekete zararlı mı 
olmuştur, faydalı mı olmuştur, yoksa hükümet
lerin aczinden mi, yoksa hükümetler bir şer 
kuvvetle mücadele ederken başa çıkamadığından 
mı? Şer kuvvetlere karşı... 

TURHAN ÖZOÜNER (İçel) — İçte aczi bu, 
başa çıkamamış, aczi bu... 

ORHAN BİRGIT (Ankara) — Allah söyleti
yor, Allah! 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şer kuvvetle
re ikarşı anayasalar hükümetleri yetki ile teç- I 
hiz etmezse, 12 Marttan evvel bu Anayasanın te
line dokundurtmayız, gök kubbeyi yıkarız, di
yenlerin, 12 Marttan sonra resmî tazimle sıraya 
geldiklerini hatırlatmak da benim vazifem olur. I 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Evet, haysiyetiyle parlamenter ağırlığı ile, 
söz hürriyeti ile, vicdan hürriyetiyle, parlamen
terlik hürriyetiyle 12 Marttan üçgün önce her-
şeyi kapkara gösterenlerin, 12 Marttan sonra 
Anayasanın 36 maddesi değişirken nasıl otoma
tik-cihaz gibi parmak kaldırdığını ifade etmek 
isteriz. 

İşte biz diyoruz ki, yarın bu maddelerin üze
rinde durarak bir Hükümete 28 nci maddeyi de
ğiştirin ek üzere toplantı gösteri yürüyüşleri -hür
riyetlerini kaldırmak için yeniden bir talimat I 
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getirip sıra ile, resmî tazimle parmak kaldıraca
ğınıza, gelin Hükümeti teçhiz edelim, böyle bir 
yola düşmeyelim, bunu görüşelim demek istiyo-
İ'LIİ. 

Hükümetlerin aczinden değil, 27 Mayısın ak-
sülâmel Anayasasının Hükümete yetki vermemiş 
olmasından dolayıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bir hatırlatma 
yapacağım. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, hatırlatmanızı ben yapayım. Diyeceksi
niz ki, kifayet aleyhinde konuşum. Ama, mev
zuu o hale geldi ki, bâzı maddeler öyle açıldı 
ki, bunların üzerinde beyanda bulunmak için 
kifayeti kabul etmeyiniz, diyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Atatöv, o noktada değil 
efendim. Şüphesiz sonuç olarak kifayetin ni
çin aleyhinde konuştuğunuzu açıklayacaksınız. 
Ancak, «Parlâmentoda daha evvel Anayasa de
ğişikliği ile ilgili mevzuda nasıl otomat gibi 
el kaldırdınız» tarzındaki sözünüz nezih değil. 
Sizi nezâhete davet etmek için sözünüzü kes
tim, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben de Sa
yın Başkanım, diyorum ki; bu Parlâmentoda 
meseleler üzerinde konuşabilen parlamenterle
rin de bulunduğunu beyan eden arkadaş, be
nimle aynı şekilde, aynı ölçüler içerisinde be
yan etmiştir. Sizin ifade ettiğiniz nezaheti 
müştereken paylaşıyoruz o arkadaşla. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — O senin hüs-
nükuruntun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşım, bu madde üzerinde görüşme
ler aslında yeterlidir ama, madde üzerinde ya
pılan demagojiler karşılanmak için, karşılı
ğının verilebilmesi için müzakereler bir müd
det daha uzarsa, esasa girmek suretiyle âciz 
veya kifayetsiz iktidarla ondan sonra partiden 
ayrılarak partili hükümetlerin ne kadar ikti-
darlı olduğunu, bu iktidarlar muvacehesinde 
patlamaları mı susturduğunu, toplantıları mı 
durdurduğunu, soygunları mı önlediğini, adam 
kaçırmaları mı önlediğini, elçileri mi öldür
düğünü, bunları ifade etmek suretiyle, kim 
acz içerisindedir, mevzuat mı acz içerisinde
dir, hükümetler mi acz içerisindedir, bunları 
ifade etmek fırsatı buluruz, arkadaşımızı ay
dınlatırız. Parlamenterlerin bu kürsüden hiç 
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kimseye bağlı olmadan ancak vicdanının se-
sesini duyarak, milletten aldığı yetkiyle konuş
mak hakkına sahibolduğumu ifade ederiz. 

Mensubolduğum gruptaki arkadaşlarımın 
da fikirlerini ifade ederek söylüyorum; biz 
Adalet Partisine dahil olan milletvekilleri ar
zuladığımız zaman memleket nefine olan her 
şeyin savunmasını yapmaya, millet nefine olan 
en iyi şeyler için parmağımızı kaldırmaya ve 
vicdanımızın sesine göre hareket etmeye alış
mış bir grubuz. Onu kendi aralarında anlaya
mayıp o şekilde veya bu "şekilde dün de bu
rada Saym İsmail Arar'ın beyan ettiği gibi 
birçok hususları ben orada dinlerken acı acı 
baktım bir zamanların kükreyen kişilerine ta
biî o vaziyetleri de nazara alarak elbette ma
zur görüyorum arkadaşları... ' • '. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Saym Baş
kan, ne alâkası var bunların kifayetle 1 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Biz Parlâ
mento olarak gayet esaslı bir şekilde bu me
selenin üzerindeyiz. Kifayeti kabul etmezseniz 
bâzı söyleyeceklerimiz olacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN -— Kifayet önergesini tasvipleri

nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
.Kabul edilmiştir. 

9 ncu madde üzerindeki değişiklik önerge
lerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının açıkladığım nedenlerle 9 ncu mad

desinin tasarıdan çıkarılmasını öneririm. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan maddenin tanzim ettiği 

cezaların 1/3 nispeti yerine 1/5 şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Rasim Cinisli 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre ye
niden okutup oylarınıza sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılmamaktadır. Önergeyi oylarınıza • 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Saym Başkan, katıl
mıyoruz. Gerekçemiz de şudur : Biz metin 
itibariyle bu talebin gayeye ulaşamayacağı ne
deniyle teknik yönden hatalıdır, bu yüzden 
'katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenizi izah etmek üzere 
Saym Cinisli, buyurunuz efendim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşklar: 

171 sayılı Kanunu tadil eden tasarının 
son maddesi bitmek üzeredir. Bundan sonra 
Gösteri yürüyüşleri hürriyeti tasarısı bu tadil
ler çerçevesi içinde tanzim 'edilecek ve bu ka
nunla amel edilecektir. 

Bugüne kadar yapılan müzakerelerde bu 
kanunun ağır şartlar getirdiği dile getiril
miş, sayın Komisyon da zaman zaman tered
düde düşmüş, maddeleri geri almış ve şimdi 
de yine saym Komisyon Sözcüsünün ifadesin
den anlıyoruz ki, bu teklifimiz cezanın ağır
lığı kanaatini muhafaza etmekle beraber tek
nik bakımdan imkânsızlık ileri sürülmekte
dir. Cezanın ağırlığı kabul ediliyor da, ama 
bu işin bir teknik tarafı vardır, bu teknik ta
rafı ile imkânsızlık öne sürülüyor. 

Teknik taraf halledilebilir, ancak Yüce 
Meclislerden çıkan kanun hükmünün vatan
daş sırtına ağır müeyyediler yüklememesi lâ^ 
zımdır. Bu tekniği 'komisyon bulmalıdır, tek
nik tarafı halledecek komisyondur, ilgililerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu son madde 
müeyyideleri ağırlaştırmıştır. Müeyyideler ağır-
daşırsa ne olur? 

(A. P. sıralarından tespit edilemeyen bir 
müdahale.) 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Bu o ka
dar gülünç bir ifadedir k i ; kimin anarşist, ki
min anarşistlerle mücadele ettiği, kimin ne 
kıratta adam olduğu işiyle, aynasıyla orta
dadır. Buna tanıyanlar hüküm versin, o söz 
de sahibini bulsun. 

Bizim endişemiz şudur : Sabahki görüşme
lerde de arz ettim. Maksadı anlıyoruz, maksa
da saygımız sonsuz. Devletimizi tahribeden 
zihniyetin karşısına hep beraber çıkalım, ama 

_ eı _ 
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çarede birleşelim. Yanlış adım atıyoruz, mak
sat başka, gidiş, başkadır. Maksat anarşisti, 
(üstüne basa basa söylüyorum) maksat ko
münisti engellemek, bu Devlete zarar vermesi
ne mâni olmaktır. Ama o komünist, gözü ka
rarmış insan kanunları zorlamış kanunları ih
lâl etmiş, umurunda değildir. 

Angaje olduğu fikrin yarın başına ne 
türlü belâlar getireceğini kestirdiği için ken
disini damdan atmıştır, yolları) kesmiştir, 
adamlar öldürmüştür. Bunun 6 ayımı, 3 ayını 
düşünmemiş idam sehpasına gidecek cürüm
ler işlemiştir. Bunları bu türlü hükümlerde en
gelleyemezsiniz. Bu türlü hükümler n& yapar? 
Bu türlü hükümler; dürüst ve namuslu insan
ları ' cemiyet işlerine girmet'ken alıkor, dürüst 
ve namuslu insanları siyaset yapmaktan alı
kor. Tekrar ediyorum, memleketin geleceği
nin tek açık kapısı dürüst ve namuslu insan
ların cemiyet işlerine iltifatı ile mümkündür, 
bu dürüst ve namuslu insanları siyasete ge
tirmekle mümkündür, bu dürüst ve namuslu in
sanların Ahmet veya Mehmet olduğunu iddia 
etmiyorum. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Cemi
yetteki dürüst insanlar demekle neyi kastdedi-
yorsunuz? 

RASÎM CİNÎSLİ (Devamla) — Bunda si
zin alınmanızı gerektiren bir iş. olmasa gerek
tir beyefendi. 

Dürüst ve namuslu insanları bugün cemi
yet hayatına sokamıyorsunuz. Çünkü, ben bu 
mesuliyetin altına giremem diyor, bu müey
yidenin altıma giremem diyor. Temas ettiğimiz 
insanlar her zaman : «Bey, hepiniz doğru söy
lüyorsunuz ama şu i'şin içine beni sdkımayınız, 
ben namusumdan korkarım» diyor. «Çoluğu-
ımun, çocuğumun rızkından korkarım» diyor. 
Maiksatlı insan her türlü suçu işlerken ömür 
boyu hapisanelerde çürümeyi göze almıştır, çün
kü onun başka, başka garantileri vardır. Ama 
dürüst ve namuslu insanın garantisi nedir? 
Devlettir, onun elinden tutacaık ancak Devlet
tir, yabancı maksadı güden kaynaklar dürüst 
ve namuslu insanın halis vatandaşın yanında 
değildir. Bu sebeple üzerinde ısrarla duruyoruz. 

Politika illâ milletvekili olmak demek de
ğildir ; milletvekili olmak için politika yapıl
maz. Asıl politika vatandaş içinde efkârı umu-

• miye yapmak için yapılan çalışmadır. İşte bu 
çalışmaları yürütecek; bir yürüyüşü tanzim 
edecek, bir hürriyetin savunmasını isteyecek. 

Her şeyin garantisi var mı? Yarın bir hür
riyetin bir başka ellerde tahdit altmda olacağı 
ihtimali düşünülem'ez mi? İşte bu hürriyeti ka
zanmak için her şeyden önce meşruiyetçi niza
mı isteyenlerin bir tek silâhı vardır, vatanda
şın efkârı umumiye yapmasıdır. Vatandaş ara
sında efkârı umumiye yapmanın tek yolu da 
vatandaşa müracaattır; vatandaşı kitle halin
de bir nokta etrafında, bir hat etrafında, bir 
doğru nokta etrafında toplayabilmektir. Ama 
o doğru nokta etrafında toplayabilmek 
i'çin miting yapmak gerekiyorsa miting 
yapacaksınız, gösteri yürüyüşü tanzim 
etmek lâzım geliyorsa gösteri yürüyüşü yapacak
sınız. Bu işleri yapabilmek için de, gözü karar
mış insanın yapacağı şefkilde değil, dürüst ve 
namuslu insanın razı olacağı biçimde bir hü
küm getirmek mecburiyeti vardır. Bizim insa
nımız bugüne kadar şeflik sisteminden daha 
eski otoriter rejimlere varıncaya kadar bir bas-
ıkı altında kalmıştır ve Devlete karşı saygısıyla 
beraber biraz da korkusu vardır. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, önergeyle ilişki 
kurun lütfen. 

RASÎM CİNİSLİ (Devamla) — İlişkimiz 
şudur : Bu hükümler ağırdır. İyi, doğru ve na
muslu insanların cemiyet hayatında gösteri yü
rüyüşü halkkmdaki hürriyeti kullanması için 
bu ağır müeyyidelerin kaldırılması ve hafifle
tilmesi lâzım gelir kanaatinden hareket ederek 
önergemizi vermiş bulunuyoruz. Teknik tarafı
nı sayın komisyonun tamamlamasını, gerekiyor
sa, diler, iltifat etmenizi saygılarımla arz ede
rim. 

Teşekkür ederim (Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi biraz evvel okuttum. 

Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan 
ettileler. önerge sahibi önergesini izah etti1. 

önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

9 ncu maddeyi, bu birleşimde okuttuğum ve 
Adalet Komisyonunun tanzim ettiği yeni ş'ek-
liyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir .ek madde teklifine mütedair önerge 
var, okutuyorum. 

— 62 — 
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Sayın Başkanlığa 
171 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 

dair olan kanun tasarısına aşağıdaki ek mad
denin ilâvesini saygiyle arz ederim. 

Sivas 
Kadri Eroğan 

Ek madde 1. — Siyasî parti faaliyetlerinin 
gerektirdiği toplantı ve gösteri yürüyüşleri gibi 
çalışmalar bu kanun hükümleri dışındadır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz efendim, 
yeni metin getiriyor. 

BAŞKAN •— Buyurun Sayın Eroğan. 

Katılırsa müzakere açıyorum Sayın Özgü-
ner. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım; bir müddet evvel 
yüce huzurlarınızda 171 sayılı Kanunun tadili 
münasebetiyle âmme nizamını yıkmak, kamu dü
zenini bozmak Devlet ve Hükümeti yıpratmak 
ve yok. etmek için kötü niyetlerle, hakikaten çok 
yakın bir mazide cereyan eden ve Türk siyasî 
hayatında, Türk Devlet hayatında memleketi 12 
Mart'a kadar getiren hâdiselerin en büyük et
kenlerinden bir tanesinin de bu 171 sayılı Ka
nunun tatbikatı olduğu belirtildi ve tahmin ede
rim ki, bunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bu 
mahzurları izale etmek için günlerden beri ta
dilinde gayret ve emek sarf ettiğimiz bu kanun 
münasebetiyle, «Hüsnüniyetli olan, devleti alba-
detmek için, milleti refaha kavuşturmak için ku
rulmuş olan partilerin siyasî faaliyetleri de aynı 
kanun içinde mi mütalâa ediliyor?:» diye bir*feoru 
sordum ve muhterem komisyonu, ilerideki tatbi
katı tescil etmek için ve siyasî partilerin aleyhi
ne bir tatbikat sağlamamak için vuzuha davet 
ettim. Sayın komisyon başkanı buraya teşrif et
tiler ve dediler ki, «5 nci maddedeki sarahat kâ
fidir.» 

Ben sizleri tekrar rahatsız etmek istemiyo
rum; fakat dikkat ediyorum, birçok arkadaş
larım demin gözüme ilişmedi, rahatsız etmezsem 
5 nci maddeyi tekrar dikkatlerinize arz ediyo
rum : Bu çök tehlikeli, bir iş. 

Bakınız, arkadaşlar diyorlar ki, bu gösteri 
yürüyüşleri kanunumun siyasî partilerin icraa
tıyla, faaliyetleriyle ilgisi yoktur; istisna edil

miştir dediler ve şu ana kadar hep onun için 
sustuk. 5 nci maddedeki istisnayı okuyorum : 

«İstisnalar» 
«Madde 5. — a) Siyasî partiler, dernekler, 

şirketler, sendikalar ve sair tüzel kişiliği haiz 
teşekküllerin, kanunlarına ve kendi tüzükleri
ne göre yapılacak kapalı yer toplantıları.» 

Başka çeşit tefsire mahal yok : Siyasî par
tiler için ancak kapalı yer toplantıları. 

(b) fıkrasını okuyorum : 
«Kanun, örf ve âdete göre yapılacak top

lantı, merasim, şenlik, karşılama ve uğurlama,» 
«e) Spor faaliyetleriyle ilmî, ticarî, eko

nomik maksatlarla yapılan toplantılar,» 
«d) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakan

ların, Devlet ve Hükümet işleri hakkındaki 
toplantı ve konuşmalarıyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin halk ile yapacağı has
bıhaller bu kanun hükümlerine tabi değildir». 

Demek ki, siyasî partiler için ilki istisna ka
bul ediyor. Birisi kapalı yer toplantısı, ikinci
si hasbihal. Halbuki siyasî partilerin bir esas 
yürüşü vardır şehir içerisinde; bir meydanlar-' 
da toplantısı vardır, bir mitingleri vardır; gös
terisi vardır, davullu zurnalı karşılamaları var
dır. Bunların hepsi yıllar yılı yapılagelen, he
pinizin başından geçmiş, içinde bulunduğunuz 
hadiselerdir. 

Muhterem arkadaşlarım biran için tasav
vur edin. Demin de arz ettim; herhangi bir 
parti mevcut iktidar tarafından - bugünkü şar
tı düşünmeyin - herhangi bir iktidar muhale
fet hakkında fevkalâde yıkıcı bir karar almış
tır, bir tatbikat yapmaktadır. Adalet Partili 
arkadaşlarımı şahit gösteriyorum.... 

ABDÜLLÂTİF ENİSARİOĞLU (Diyarbakır) 
— Yok, şahit gösterme bizi.. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Dikkat 
edersen söylediğinden pişman olursun. Eğer 
vaktiyle, Kızılay'da Adalet Partisi Merkezi tah-
ribedilıip, mensupları dağıtılmak 'istendiği za
manda bir Adana mittingU, bir Saımsun ımitıkiıgi 
olmamış olsaydı, Adalet Partisi yoktu. 

Muhterem arfeadaş'lamm, ben bunu ımilsal 
için arz ediyorum. Maksadım, hiç bir şekilde1 

bir İhtilât yapacak bir mevzu değil, Şimdi1 me
sele çok hayatî. Şimdi, farz edüin ki, yarın, fev
kalâde ağır, bir dakika şu çatıda durulmaya
cak ve derhal sünei millete dönülmeyi icabetti-
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necek bir muhtıra ile karşı karşıya geldiniz. 
Bütün vatan sathına partiler çıkıp, millete bu 
şikâyeti yapacak, milleti ayaklandıracak. Bir 
(tek telefon Başbakanın; «eğer böyle bir hare
ket olursa âmme nizamı sarsılır. Otuz gün te
hir et.:» Otuz gün tehir etti. Siyasî partiler 
felce uğrar, siyasî faaliyet mahvolur ve tesi
ri kalmaz. 

Binaenaleyh, burada Sayın Komisyon Baş
kanının, kendisini teferruata kaptırarak, tali 
derecedeki bir görüşle, «efendim, bu, kanun 
tekniğine uymuyor». Bir lâf, ne?. Kanun tek
niğine uymuyormuş. Yüce Heyetin içinden se
çilen bir komisyon yedi kişi) ile kanun yapıyor 
getiriyor, bize niyabeten vazife gördü diye 
abduhü diyoruz, münakaşa edüyoruz, kabul 
ediyoruz da, Yüce Heyetinizin her zaman hâ
kim olması lâzımgelen böylesine hayatî biir ko
nuda, «efendini vallahi kanun tekniğine uymu
yor, Hükümet de bunu getirmemiş.» Hükü
met mümessili kalksın desin ki, «buna lüzum 
yoktur» veyahut «vardır». Ya iştirak edecek, 

. ya etmeyecek, Yüce Heyetinüz karar verecek. 
Bir başka mütalâa; «efendim bunu Senato 
halletsin» İstirham ederim, ben bunu, befüka 
teamül olarak söyleniyor; tama (meselenin esası 
ile kıyaslandığı zaman, bu teferruata mahkûm 
edilmesini katiyyen mazur telâkki edeırniyorum. 

Ve onun için istirham ediyorum, bunda 
h'iç bir kötülük yoktur, hüsnüniyetle bu Dev
lete, ibu millete hizmet etmek içlin kurulmuş 
olan yüce partilerin her birisi içlin aynı dere
cede ehemmiyet arz eden bu konuda, bu otuz 
günlük tehlikenin içine girmek gibi bir vaziye
te düşmeyelim ve kendi kendimizi mahkûm et
meyelim. Kendi1 elimizi kollumuzu bağlayıp 
da bıağınmıayalım; «bu niçin böylle oldu?» diye. 

İstirham ediyorum, bütün bir samimiyetle 
ve hüsnüniyetle arz ©diyorum, böylle bir ek 
•maddenin yapılmasında sayılmayacak kadar 
faydalar vardır. Zamana talik etmekte hiç bir 
mâna yoktur, lüzum dıa yoktur, zaruret de 
yoktur. Lütfederseniz, arkadaşlar da mütalâ
alarını serdederler, hiç olmazsa müzakere açı
lır, herkes vicdani kanaatini arz eder, parti
lerimizin ileride mâruz kalacağı, hattâ paırti 
Ederlerinin karşılanmasına mâni olmak için, 
(kötün niyet taşıyan baştaki insanlar buna da 
mâni olabilir. İstirham ediyorum, bu mad-
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1 deye iltifat edin, bu mahzuru önleyelim. Hür
metlerimi takdim ederim. 

BAŞKAN — Sayın Erogan'ın, 9 ncu mad
deden sonra bir ek madde »kabul edilmesi hu
susundaki önergesinii okuduk. Komisyon ve 
Hükümet katılmadığını beyan etiller. iSayın 
Erogan önergelerini mücmelen izah ettiler. Bu 
önergeyi Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilm'iştir. 

Madde 11. — Bu kanun hükümilerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, sizin bugün okuttuğumuz 
raporunuzdaiki 7 ncii maddeye taallûk eden be
yanı, 7 nci maddeyi ımıetinden çıkardığınız şek
linde kabul ettik. O şekilde, o beyanı maddeyi 
metinden çıkardığınız şeklinde kabul ettik ve 
o sebeple de ımüzakereye arz etmedik. Çünkü, 
müzakereye geçildiği takdirde, ancak müzake
remin bitiminden sonra bir önerge işleme kona
bilir. Öyle kabul ©diyoruz. 

I ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Doğru. 
7 nci maddenin metinden çıkanlimış olma

sı nedeniyle 7 nci maddeyi takilbeden diğer 
maddelerin numaraları birer numara küçülerek 
tashlih edilmesil iktiza ediyor. Bu tashühatın, 
İçtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince kabulü 
hususunu Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, bir de 
ımaddî hata var, Komisyon olarak: veırdiğimiz 
raporun bir numaralı paragrafında «dağıtma 
yerini...» şeklinde; '«dağılma yeri..» olacak. 
Gerçi «dağılıma yeri» olarak okuduk ama, tu
tanakta «dağıtma..» şeklinde geçtiği için, «da
ğıtma» kelimesinin, «dağılma» olarak tashühi-

I ni istirham ©diyorum. 

6 4 -
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BAŞKAN — Getirsinler, tespit edin, Ka- I 
nunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste- I 
yen sayın üyeler var. Onlara söz vereceğim. I 
Lehte, Sayın Kadri Erogan, Demokratik Par
ti Grubu adına, buyurun. Aleyhte Sayın Du- l 
rakoğlu, Cumhuriyet Haılk Partisi Grubu adı- I 
na. 

D. P. GRUBU ADINA KADRİ EROGAN 
(Sivas) '— Sayın Başkam, muhterem milletve- I 
killeri; I 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti I 
hakkındaki Kanunu tâdili eden tasarı üzerinde I 
Demokratik Parti Grubu adına, son söz hak
kını (kullanmak üzere huzurlarınıza çıkmış bu- I 
lunuyoram. Sözlerime başlarken, hepinizi hür- l 
metlerimle selâmlarım. I 

Aziz arkadaşlarım, burada bir parantez 
yapmak 'istiyorum; Türk Devleti olanak, nev'i 
şahsına münhasır bir tarzı idareyle idare edil- I 
diğimiz bu devrede, her Devlet işinde olduğu 
gibi kanuniiarın müzakeresinde de teamül di- I 
şınlda, normal zamanilarda normal telâkki edil- I 
meyen könuşima tarzı havasına, yani anlayışı- I 
na varmak için şu izahı yapmak istiyorum. I 
Normal idarelerde bir kanun görüşülürlken I 
mevcut Hükümetin durum ve tutumu mukaye- I 
se konusu olur, müzakere ve tenkit konusu I 
olur. Ama yaşadığımız 'devrede 12 Mart önce- I 
siyle sonrası daima birbirini takip ettiğinden I 
konuşmalarıma, böyle ne alâkası var denilme- I 
m esi için, bilhassa şu kanunun tatbikatının, I 
biraz evvel de arz ettiğim gli'bi miiemileketi 12 I 
Marta getiren etkenler arasında çok ciddî rolü I 
bulundıuğundan, bu illiyetle mütalâa etmeni- I 
zi bilhassa rica ederim. 

Aziz arkadaşlarım, evvcl'â izah etmek iste- I 
rim ki, bu tasarı bize göre geç kalmış bir ta- I 
sarıdır. Çünkü bu tasarı, sözü edilen kanu
nun bahşettiği hakların ve hürriyetlerim istimal I 
veya suiistimali neticesinde, sarsılan âmme ni
zamını iade ve bozulan huzur ve sükûnu yeni- I 
dem tesis ve tekerrürüne meydan vermemek ga- I 
yesi ile hazırlanmış ise ki, böyledir. O zaman I 
bu tasarının senelerce evvel getirilmesi iktiza I 
ederdi. Bize göre bu geç kailma, şayanı af de- I 
ğildir. Çünkü âmme nizamını korumakla yü- I 
kümlü, huzur ve sükûnu tesis ile mükellef so- I 
rumdü hükümetlerin mevcut nizama ve tesis I 
edilmiş bulunan huzur ve sükûna en küçük j 
bir şekilde vaki oil'acafc tutum ve davranışlar [ 
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karşısında, eın büyük hassasiyeti göstermesi ve 
bu çeşit fiil ve hareketlerin tekerrür etmemesi 
için süratle tedbir alması kadar tabiî bir şey 
düşünülemez iken, yıllar yılı kamu düzeninin 
bozulması, huzur ve sükûnun tahrip edilmesi 
karşısında; lakayt kalır, memleket yaşanmaz, 
anarşik bir vasat balinli aldıktan, Devlet haya
tı sarsıntıya, Hükümeti çöküntüye, rejimi cid
dî sıkıntıya mâruz bıraktıktan sonra harekete 
geçilmesi elbette şayanı af değildir. 

Eğer demokratik rejimlerde sorumsuz şa
hıslar ve müesseseıler yoksa, eibetteki sorumlu
ları günün birinde bunların hesabını verecek
tir. Aksi takdirde kusur ve kabahatler görül
mez, suçluluklar müsamaha ile karşılanıir, so
rumluların yaptıkları yanlarına kalırsa mües
seseler zaafa uğrar, mesul makamları işgal 
edenler, geçmişi örnek alarak hal içilnde hata
larına devam eder, Devlet yıpranır, rejim
ler sarsıntıya mâruz kalır ve kalmakta devam 
eder ki, bu; çıkar yol değildir. «Basiretle Dev
let adamı o zattır ki, tehlikeyi önceden göre 
ve tedbirini ala», diye bir söz bir prensip var
dır. Yoksa her şey tahrip edildikten; sonra 
harekete geçmek hiç bir fayda, yaratmaz ve 
Devlet adamlığı ile telif edilemez. 

Muhterem milletvekilleri, bu tasarı müna
sebetiyle ikinci görüşümüz; tasarının huzurla
rınızda müzakeresi sırasında çarpışan iki nok-
tai nazardır. Biridi, bu tasarının Anayasanın 
28 nci maddesinin fertlere sağladığı toplanma 
ve gösteri yürüyüşleri hürriyetini kısıtladığı 
merkezinde toplanırken, diğeri ide 28 nci mad
denin 2 nci fıkrasındaki «Bu hak, ancak kamu 
düzenini korumak içlin kanunla sınırlanabilir» 
hükmüne uyularak hazırlandığı ve ortada bir 
kısıtlama değil, bir sınırlama olduğu ve ta
sarının 'bu anlayışla hazırlandığı merkezinde 
toplanıyor. 

Muhterem arkadaşlarımı, bize göre hürri
yetler, Devlet hayatında tesis edilen emniyet, 
kanun hâkimiyeti, huzur ve sükûn içerisinde 
mevzuubahistir. Kanun hâkimiyeti kaybol
muş, Devlet otoritesi zaafa uğramış, âmme ni
zamı sarsılmış, Hükümetlerin hükmetme gü
cü kalmamış ve nihayet anarşinin kol gezdiği 
bir vasattan hürriyetten bahsetmek abestir. 
Böyle bir vasatta zor vardır, kaba kuvvet 
vardır, şer vardır ve fakat hürriyet yoktur. 
Fert hürriyeti, mukaddestiir, her şeyden üs-



M. Meclisi B : 37 

tündür. Hür demokratik rejimlerde onun ko- î 
runması şarttır. Hele iktisap edilmiş bulunan 
hürriyetlerin, feda edilmesi ve hattâ kısıtlan- | 
ması düşünülemez. Bütün bu görüşlerde b c a - j 
heriz, bu hususta bir İhtilâfımız olamaz. Ama I 
ondan da, fert hürriyetinden; de üstün olan bir I 
varlık vardır. O Devlettir. O âmme nizamıdır, 
o milletin huzurudur, .sükûnudur. İşte ferdin 
hürriyeti (burada duraklar. . Çünkü fertler, 
hattâ küçük topluluklar milleti temsil edemez, 
milletin üstüne çıkamaz. Onun huzurunu ve 
sükûnunu bozamaz ve orada fertlerin hürriye
ti sınırlanır, fert ve milleti, fertle Devlteti 
bir terazide tartanlayız., Onun için diyoruz ki, 
Anayasanın 28 nci maddesinin 2 nci fıkrası n-
dalkli «Bu bak ancak kamu düzenini korumak 
için kanunla sınırlanabilir» hükmü ile bu tasa
rı tezat halinde değildir 

Bir ahenk içimdedir. Bu bakıımdan her han
gi bir tereddüdümüz yoktur. Anayasaya ay
kırılığı da düşünülıeımez. Aksi takdirde- fertle
rin hürriyetlerini (koruyacağız derken, az kal
sın Devleti yıkıyorduk. Bu kadar acı tecrübe
den sonra hâlâ bu görüşe devam etmek aklın 
ve mlilılî menfaatlerin icabı olamaz. Yalnız, I 
burada bir parantez yapmak mecburiyetini du
yuyorum. Takdir buyurursunuz daha birkaç I 
dakika evvel büyük hüsnüniyetlerle bu mütalla 
içinde olduğumuzu şimdi arz etmiş bulunuyo
rum. Ama biraz evvel ifade ettiğim konuşmam- I 
dan da anlaşılacağı veçhile, âmme nizamını ko
ruma, ıkamu düzenine gölge getirnıeımek, ımâl-
letin itibarını, Hükümıetin kudretini ve sat-
vetini muhafaza etmek kasdı mündemiç ildi: 
Kötü niyetlilerin bu nizamı yıkamak için, bu 
Devletin itÜbarunı zedelemek iiçin, bu milletin I 
birliğini bozmak ilcin kötü niyetle kullanılan 
gösteri yürüyüşü hürriyetinin tahdit edilmesi-
•nin tahindeyiz. Ama aksi kanaatte, yani Dev
letli ve (milleti yükseltmek için kurulmuş olan, I 
Anayasa teminatı altında bulunan yüce siya
si partilere de teşmil edilmesi halinde, 30 gün
le keyfî bir yetkinin verilmesinıin şiddetle aley
hinde olduğumuzu parantez oilarak arz ediyo- I 
mm. I 

Muhterem milletvekilleri, söz buraya gel
mişken bir hususu da zikretmeden geçemiye-
ceğim; Her iki noktai nazarı savunan sözcüler 
ve hatipler görüşkrini bildirirken zaman zaman 
birbirlerinji itham ettiler. Adalet Partisi Sa-
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yın Sözcüsü «söylenecek çok şey vardır, fakat 
zamanı değildir;» diyerek bağladı. Halk Par
tisi sayın sözcüsü de, «Bu 'kanun zıaman zaman 
tarafgirani uygulanmıştır, bizim de söylene
cek çok sözlerimiz vardır» ifadeleriyle bağla
dılar'. 

Bizce bir Ikanun görüşülürken, o kanunun 
uygulamasıında millî menfaatler istikametimde 
kimlerin müspet, kimlerin menfî rolleri bulun
muş olduğunun millet huzurunda açıklanmasın
da fayda vardır. Elbetteki herkesin hatası, se
vabı ortaya dökülecek, millet de suçluyu suç
suzu ayıracaktır. Gel gör ki, iki taraf da ka
bahatli olursa elbette böyle sözlerle işi geçir
mekle kabahati kapatmak gerekir. Teşbihte 
hata olmazsa; «Tencere tencereye altın kara de
miş, diğeri seninki benimkinden daha kara de
lmiş» hakikat böyle olunca -elbette susulur. Biz 
bir hususu bitaraf bir gözle ve objektif ölçü
ler içerisinde, bu kanun tatbikatı yönünden çok 
çok kısa da olsa bir tahlile ve tetkike tabi tut
mak istiyoruz. 

Aziz arkadaşılarım, bu kanun tatbikatının 
suiistimalidir ki, memleket bu hale gelmiştir. 
Memleketi 12 Marta getiren sebepler arasında 
en büyük yeri bu kanun lişgaJl -etmektedir. 
Onun için bu kanunun tatbikatımda baş sorum
lu kendi kendini çürüten., kendi kendiini ıskat 
eden sabık Demire! Hükümetidir. Âmme ni
zamını korumakla mükellef huzur ve sükûnu 
muhafaza ile yükümlü mesul biır Hükümetin ba
şı, nizam temellinden sarsılır, huzur kökün
den yıkılırken, «yollar yürümekle eskimez» 
diyebiliyordu. Anayasa teminatı altında bulu
nan seyahat hürriyeti, merkezî Hülkümıette,. Kı
zılay ile Sıhhiye arasında imenedildiği bit* za
manda 350 fcisiiliik müşterek grubunda «ne ya
palım efendim, halk mâni olsun, şoförler bin
dirmesin» diyebiliyordu, aynı Sayın Başba
kan. Doğu'da Devleti ve milleti bölücü hare
ketler tekevvün etmektedir. Memleket anar
şik bir vasat halini almıştır. Komuta zinciri1 

bundan müteessirdir diye Sayın Cumhurbaş
kanına atfen, en büyük gazetemizde, en bü
yük puntalarla vâki bir neşriyat karşısında su
sabiliyordu, Saym Başbakan. Ve nihayet 
memleket yaşanmaz bir düzeye düştüğü za
man da, «bu, yeni Anayasamızın getirdiği öz
gürlüklerin bir sonucudur, başka memlefceıtller-
de de oluyor, alışacağız, bunlara. Bumlar 
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âdi zabıta vakalarıdır. Endişeye mahal yok
tur.» diyen bir zihniyet ve büyük bir vurdum 
duymazlıkla 'basiretsiz, dirayetsiz ve ehliyet
siz bir idare ile memleket nihayet bir 12 Marta 
sürüklenmiş ve ikli yılla yaklaşan olağanüstü bir 
idareyle normal rejime dönme çabaları içerisin
de bir 'bocalamaya rağmen, ne gariptir ki, ay
nı sabık Başbakan ortada hiç bir sorumluluk 
ve hiç bir sorumlu yokmuş gibi âdeta bir kah
raman edasıyle, hem .de' çok kısa bir zaman 
sonra tekrar Devlet idaresine ve mılillet irade
sine talip olabiliyor. Hazin olan, acıklı olan 
cihet, ibret dersi alınacak olan husus budur. 
Diğer taraftan; 

Millî .menfaatler istikametinde: âmıme niza
mını korumakla mükellef huzur ve sükûnu te
sise borçlu hükümetlere yardımda bulunmakla. 
yükümlü '.muhalefetin de bu uğurda affedilmez 
kusur ve kabahatleri olmuştur. «Boykot da 
bir (işgal de bir» diyerek nizam bozucuları kö
rüklemek, Anayasanın ve Devletin teminatı 
altında bulunan mülkiyet haikkıını zedeler ma
hiyette «Toprak işleyenin ve su kullananın» di
yebilmiştir. Ve en son olarak «Devlet ve Mil
let elden gidiyor» diye Anayasayı değiştirdiği
miz bir zamanda, buna sebebiyet veren, anar
şistlere koruyucu .kanatlarını gerebilmiştir. 
Bunlara rağmen, aynı nispette sorumlu telâk
ki etmekte her hailde bir insafsızlık olmaz. 
kastımız, Devletin ve Milletin işleri görüşülür
ken, kanunların millî bünyeımizde meydana ge
tirdiği tatbikat hataları ve yaraları teşrlih edi
lirken bundan bizatihi kanunların bünyesinde 
mevcut noksanlıklarla tatbikatçıların za'fı ve 
uygulamayı güçleştiren diğer engelleri okluğu 
gibi teşhistir; yoksa bir polemik değildir. İşte 
boşlukları doldurulmuş bir kanun yapıyoruz 
sayın arkadaşlarımı. Yarın kalkar da yine bir 
Hükümet sorumlusu veyahut başı, ne yapalım 
efendim, işte bu kanun da ancak bu kadar ya
pılıyor derse, bu işin sonu nereye varır? 

Netice olarak arz etmek isteriz k i ; 

Devleti rayında götüremeyen hiç bir Dev
let adamı, kanun boşluğu mazeretine sığma-
maz. «Başka memleketlerde de oluyor» gibi 
bahanelerle, Devlet nizamının sarsılmasına, 
rejimin, bunaluma düşmesine göz yumamazlar. 
Ve dihayeıt memleketi bu noktaya getirenler, 
hiç bir zaman Devlet idaresine ve millet irade

sine yeniden talip olamazlar, olsalar da ne
tice hüsrandır; fakat Millete yazık olur. 

Bu kanunun, Devlet nizamını korumak
ta, huzur ve sükûnu tesiste beklemen faydayı 
yaratması temennisiyle sözlerimi bitiriyor, he
pinizi Demokratik Parti Grubu adına hürmet
lerimle selâmlıyorum mıuhtereoı arkadaşlarım. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Aleyhte, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına 'Sayın Durakoğılu, buyuru
nuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın millet-
vekilileri; 

Anayasanın 28 nci maddesi, izne bağlı ol
maksızın silâhsız ve saldırısız toplantı ve gös
teri yürüyüşleri yapmak hakkıma yurttaşın sa
hip olduğunu söyler. Aynı madde bir fıkrasıy
la da, bu hakkın ancak kamu düzenini koru
mak için sınırlanabileceğini söyler. 

171 sayılı Kanunun tatbikatından - ki, on 
yılı bulmaktadır - bugüne kadar arada geçen 
olaylar, Hükümetin getirdiği tâdil zaruretini 
ortaya çıkaracak mahiyette değildir. Ancak, 
içinden geçtiğimiz olayların tesiri altında ka
nun düzenleme ve ifrattan kurtulmama, bâzı 
düşünce .sahiplerinin takip öttükleri şaşmaz 
prensip olduğu için bu tasarı bu şekliyle Yüce 
Meclise gelmiştir. İfratın ve tefritin, girdiği 
her yerde mahzuru beraberimde .getirdiği, zara
rı beraberimde getirdiği ise bir gerçektir. 

«İzne bağlı olmaksızın» tâbirinin açıklık ve 
kesinliğine rağmen yapılan bu tadillerle bu ka
nun, toplantı ve gösteri yürüyüşleriini izne 
bağlamıştır, ertelemiştir, ağır cezalara bağla
mıştır, bu sebeple de izne bağlı olmak hükmü
nü kaldırmak şöyle dursun, hakkın kullanıl
masını kolaylaştırmakla görevli olan Hüküme
te, vatandaşına Anayasanın tanıdığı hakkı 
esirgeyecek .mahiyette bir hüviyet vermiştir. 

Anayasanın İli nci maddesi ise «Hakkın özü
ne dokııınulamaz» demekle, sadece Anayassanın 
tanıdığı hakkı geri almayı değil, onun külllaınıl-
mıasiim teminle mükellef durumunda olan, görev
li durumunda olan hükümetlerin1, Anayasa ile 
tanınmış olan hakları çıkarı lam kanunlarla özü
ne yaklaşacak derecede dokunulmasmiın da mah
zurunu ortaya ikoy muştur. Yani bir hak ki, omu 
Hükümet vatandaşın kullanmasından çekinir, 
onun kullanılmamasını temin edecek binbir erı-
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igcİi bir arada sıralar ve bunu kamun hükmü ola
rak ıgıeit'irir; hiçbir zamanı Anayasamın tanıdığı 
hakkı vatandaşınım kullaınmıasımdan korikmayam 
değil, titreyen. bir büküm••etin 'tutumu olur. Bu 
sebeple biz, Anayasamın tanıdığı .hakların iba.ni 
ve .kâmil bir amlaımda teminat müesseselerimin 
teminatı altında., güvencesi altında kutla mı İma-
sındam kıor kınayan hükümetlere 'muhtacız ola
ğanüstü zamanlar içeraisinde. 

'Bu tasarımın ortaya 'çıkardığı zihniyet., Cunii-
huriyet Halik .Partisinin temsil ettiği zihniyetle 
tabam tabama, zıttır. Şıı haklımdan zıttır; biz hak 
ve bü r niye tim iın üzerimde bitiz davranmayı, hak-
ve hürriyetleri aziz karşılamayı ve bu inancı ta
şırmayı .şeref telâkki etmiş ve bunun savunucu
luğunu yıllardır her türlü 'engellere rağrmem 
yapmayı da vazife bilmişizdir. Bu kanunla or
taya çıkan zihniyet ise, Anayasanın vatandaşa 
tanıdığı haıkları Hükümet olarak, teminat altın
da kullanılması şöyle dursun, onların kuilamıl-
ımamiasımı sağlayacak şekilde rahat icrayı hükü
met etım'e düşümoGsiyle vatandaşını haklardan 
.mahrum etime düşüncesini telif ede;r za imiyle 'ge
tirilmiştir. Onum içimdir ki, bu tasarının içinde -
iki hükümleri normal hnikuk mizam um n getirdiği 
genel prensiplerle dahi bağdaştınmamıza, imkân 
yoıktmr. 

Bi'r arlkad aşırınızın gayet güzel ifade ettikleri 
gibi, «müessir fiil» demiyor .da «,müfuz ve mües
sir kuvvet» diyor. Yami olması gerekenin yamın-. 
ıda olmaması gerek emileni getirip, açık a.çık hür
riyeti allamayacağını bildiği için, alamayacağı, 
.yapamayacağı, Anayasamı 11 hiçbir hükmüne daya
namayacağı yolları dememeık S'ur'eıtiyle vatanda
şı baklamdan ve hürriyetimden mahrum: etmek
tedir. 

Bu tasarı ile .kurban ettiğimiz halklarımız var
dır. Bu tasarı ile 'kurban edilen haklar, içimden 
geçtiğimiz olayların tesiri altında. kuşkulara 
•kurban .giden toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
haıkladır. Toplantı .'gösteri yürüyüşlerinin siyasal 
ağırlığı vardır aziz arkadaşlarım. Bu hak üze-
rine em çoik titremesi lâzım gelen kişiler, parti
ci olanlardır, siyasî hak kullananlardır, politi
ka yapanlarıdır. Ne yazık ki, hu şekliyle Yüce 
^Meclisten çıkan bu 'kamun, em çok sıkıntısını cı
lka ramlara, çekti re e ektir. Bu, normal mantık ica
bıdır- ve Anayasanın tanıdığı hakların veril
meni esin dem 'dolayı, engeller türedim'esinden 
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di)layı hu tasarıyı getiren Hükümetin de başıma 
•bu hükmimler bir çok ıgaü'lelbr açacaktır. En azın
dan o'O güm sonraya erteltamek suretiyle ıbir top
lantıyı toplantı tcrtibetımek isteyenleri '30 güm 
aynı gayenin tansiyonunu ayakta, tutma, cabası 
içerisine soka çaktır. Lüzumsuz bir camadır, fu
zulî bir çabadır. Ama, bu kanun, bu çabayı top
lantı tertibcitnı.ek isteyenlere âdeta görev olarak 
verdiktedir. Bu sebepledir iki, Anayasanın 28 
ııci maddesi karşısında bu kamun zayıf bir ka-
mmııdur. Genel hukuk prensipleri harsısında bu 
kanun perişanı bir kanundur. Bu sebepledir ki, 
Ceza Hukukumun genel prensiplerime esas tut-
nıaık şöyle dursun, Ceza Hukuku literatüründe 
igaaiplik getirecek 'bir .kanundur. 'Getirdiği ifa
deler hukuk esaslarına bugüne kadar girmemiş 
olan hususlardır. 

Sayın Komisyon Sözcüsü çok acaibime giden, 
çok garip karşıladığım, bir beyanda bulundu
lar: «Bunun buigüne kadar yapılımaımış olması 
bnfgümden sonra da, yapılmayacağı anlamıma 
gelmez» dediler-. Gerçekten, böyle tasarımın mü-
dataası arıca;k böyle bir mamtılkla olurdu ve bu 
mantığın ortaya, çıkardığı hükümler manzume-
siıuden ibaret bir kanun bu memlekete faydalar 
değil, zararlar getirecektir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bütün bunların 
yanımda, benden evvel, konuşan, müzakereler sı-
ra^ında, taldbettiği yolu izlediğiniz zaman kaırııı-
mumi aleyhinde ıgömümeın, fakat sonumda ikamn-
nun lehinde 'söz alan sayım Demokratik Parti 
Grubu Sözcüsü arkadaşımın beyanlarıma da ta
kılmak isterim. Biz 12 Mart öncesi olaylarının 
muhasebesi içerisimde olağanüstü şartlarda bu-
lumduğurmuzun idrajkinde olduğumuz için, suç
lama yolu ile bir muhasebeyi hiçbir zaman ter
cih etmedik. Geır'çeklerin rahatlıkla siöylemebile
ceği normal santiar altımda bu bakkıımızı bugün 
yapımıyorsaik ıbile, yarım kullan amaya cağımız 
anlamına da gelmez, ama normal demiokratik 
rejime geçmiek içim yapacağımız fedakârlıhlar
dan birisimin de bu olduğuna inanıyoruz. 

Yarının şartları gerçekleri soğukkanlılıkla 
ve içinden .geçtiğimiz olayların bizj soktuğu 
ruh haletinin dıe dışımda, daha rahatlıkla, müta
lâa ettirecek bir hale geldiği zamanı biz bu so
ğukkanlılığın verdiği aklıselim hâkimiyetinim 
İçerisinde yakasına sarılacak kimseyi de rahat
lıkla, bulabiliriz. 
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Bu sebeple, karşılıklı ithamlar yolu ile, .kılı
cının iki tarafının da keskin olduğunu göster
mek amacını güden davranışların bizim yönü
müzden gelmeyeceğini takdir buyıırıırsunıız. 

Ancalk, 'bizim programımızda, Kurultay ka
rarlarımızda ve secim bildirgelerimizde ortaya 
'çıkmış olan prensipleri yıllar yılı çiğnenen bir 
sakız gibi, asıl gayesinin dışında (göstermek mak
sadı ile 'bâzı sloganlara bağlamak 'modası zamme
diyorum «ok eskidi. «Toprak işlcıyenind'jr» lâ
fıma takılan arkadaşlarımıza bir tavsiyede bulu-
macağım. Ed.riııci Erlim Hükümeti .tarafımdan çı
karılan To/prak Reformı'umum Temel İlkeleri ve 
Stratejisinle aidolan Bakanlar' Kurulu kararma-
ımıesiin'i okudukları zaman göreceklerdir ki, ay
nen şu cümle vardır: «Toprak işl'eyemindir...» 

KADRİ EROĞAN ('Sivas) — Karaıosmamoğlu 
yazmıştı i' onu... 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Hü
kümetin kararnarmesinden bahsediyorum. Ya
zan beni ilgilendirmez. 

'1(2 Mart öncesinin olaylarına fail gösteril
mek istenen bir fikrin, 12 Mart sonrası hükü-
metilerîımde tarafımızdan atılmış olan slo'ganm 
Bakanlar Kurulu kararı ile ve bir Toprak Re
formunun hazırlammıası sırasında 'da esas tutu
larak getirilmiş olması • .hiçbir aklım, anarşiye 
selbebiyet veren bir fikir savunuculuğu olarak 
gösterilemeyeceği bir 'durum ihdas 'etmiştir. İşin 
aslını ben biliyorum, fakat ben söylediğim za
man inananlar çok eıkaealktır düşüncesiyle ba
tıla sanılmanın, hiçbir zaman gerçek söylemek 
kadar insana rahatlık vereceğini zanıneıttmiyo-
ram. 

Aziz arkadaşlarım, bu kürsülerde" söylemen 
ısiözlerin bile uzun yıllaır, aslimin tamamen dışın
da mütalâa edilmek suretiyle, vatandaşa mak-
leittirildiği ve muayyen hareket noktasımdan yü
rümenin 'zarureti icabı olarak bâza insanları ve 
bâzı grupları vs partileri oldukları gibi değilde, 
gösterilmek istedikleri şekilde takdim yolu bu 
memlekete şimdiye kadar ne kazandırmıştır ki, 
bumdan sonra ne kazandıracaktır?.. 

Biz şuna kesinlikle inanıyoruz ki, demokrasi
ye -manamı insanlar olarak bu memlekette aınar-
ışiımin (a)'sini dahi görsek, yapamayac ağımız 
fedakârlık yoktur ve yıllarca bunun karşısına 
dikilmiş olan bir partiyiz. (A. P. sıralarından, 
.«Allah Allah» seislelir) 
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Daha önce söyledim, «Allah Allah diyenle
rin imanla bu sözü tekrar etmelerimi isteyeee-
ğim ve 19'6I7 yılında Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
müzakeresi sırasında şuradan bugünkü Genel Baş-
kaııi/mızın söylediği sözleri size söyleyeceğim. 
«iSiz, Anayasanın tanıdığı hakları kısıtlamakta, de
vam ederseniz, Anayasanın tanıdığı reformları 
yapmamakta ısrarlı davranırsanız, bir'gim bu 
memlekette kör - topal bir dem.okrasiyle karşı
laşacaksınız.» diyor. Iı9i67'de söylenmiş olan bir 
sözdür. Hürriyetlerden korkan insanların başı
na gelmeyecek kalmaz. (C H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Ama hürriyetleri vatandaşım
dan. esirgemeyen insanlar gerçekten halkçıdır
lar, gerçGİkten memleketinin menfatine iş yapan 
insanlardı ı\ Bütün mesele, gerçekten Anayasa
ya inanma meselesidir. Ama yasanın getirdiği 
hak ve hürriyetlerin verilmesinin bu memleke
tin hayrına olduğuna inanma .meselesidir. Bi-
ızim yıllardan beri ıstırabını çektiğimiz, bu inan
çlın zafiyetidir. Bu inancım zafiyetiyle çıkanları 
kanunlardan dolayıdır. 

Bir memilekette toplantı ve 'gösteri yürüyüş
leri bir toplumun patlamasına engel olacak te
minat müesseseleridir. (O. H. P. sıralarından, 
«Bra.'vio» sesleri) Zaman zaman toplantı yapa
caktır. Muayyen bir grup, muayyen bir zümre 
boşalacaktır, deşarj olacaktır, ama siz ona bin-
Ibir enlgel çıikarmak suretiyle onu deşarj olmak
tan koruduğunuz zaman, onu devamlı surette 
dollmaya mahkûm 'edeceksiniz ve bir gün bir pat
lama. ile karşılaşacaksınız. Normal olan sosyal 
kamundiF. Ne etki olursa tepkisi odur. Etkilen
diği miktarda bir sosyal yapıda tepki görürsü-
nüz. Etkinin bulunımadığı yerde tepkiyi göre-
ımıezsiniz. Sosyal kanundur bu, aksi de inkâr 
edilemez. 

Böyle olunca, sosyal bünyeyi devamlı su
rette dinamik tutmak, kanını düzemi 'gibi, gerçe'k-
ıten bir memlekette demokraisi isteyenin asla in
kâr edemeyeceği düzeni sağlamak Ikonusunda 
sınırlamaya gitmenin C. H. P. olarak her zaman 
yarımdayız, ama sınırlama yerime kısıtlamaya 
gitmenin ise; içinde bulumduğumuız şartlar ne 
kadar olağanüstü olursa olsun, ıkısıtlamaniin 
rüsıubatı, normal şartlara geçtiğimiz zamanda 
yıllar yılı temizlemek için bizleri uğraştıracağı 
ve yarının huzuruna da engel olacağı için hiçbir 
zaman taraftarı olmamiışızdır. 
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Bu sebeple Toplantı ve Groston. Yürüyüşlerii 
Kamumumun binkaç •maddesinin değişik!iğine 
mıüıtıedaiV olan bu kamum tasarısına C. H. P. Gru
bu olarak müspet oy veremiyoruz. Kırımızı oy 
vermek zaruretim bir ,görev telâkki ediyoruz. 
Yıllareıa inandığımız prensiplerim ortaya çıkar
dığı 'bir sonucun taıbiî giörevi olarak kabul edi
yoruz ve inanıyoruz ki, bu kayıtlarla hedef tu
tulmak istenen anarşiyi önlemek yolunda müs
pet bir adım dahi atılım aksına imkân yoktur. 
Anarşiyi önlemenin yolları hiçbir zaman tek 
değildir. Bir' sosyal bünyedeki patlamanın, bir 
siyasal, patlamamım hiçibir zamaın, hangi mende-
keıtte cereyan ederse etsin nedenleri tek bir se-
ibeıbe bağlanamaz. Tek bir sebebe bağlanmayan 
nedenler dışında en önemli nedenlerin siyasal 
nedenler, ekonomik incelenler, kültürel neden-
ller olduğunu bilelim, topyekûm ve nnüessir yol
lara başvurmanın zaruret olduğuna inanalım. 

Maruzatım hu' kadar, hepinizi saygılarla se
lâmlarım. (iC. H. P. sırala randam alkışlar) 

BAŞKAN —• Komisyonun -getirmiş olduğu 
ve müzakeresi yapılıp kabul edilmiş bulunan 5 
mci maddede, «dağıtma» sözcüğü yerine, «dağıl
ma» sözcüğünün konulması 'gerekiyor. Daktilo 
ile yazıl irken «dağıtma» şeklinde yaızılmış, 
Cümlenin 'gelişinden de zaten, «müracaat edile
rek geçilecek yol, dağılacak yer, toplanacak yer» 
şeklinde «dağılma» olması gerekiyor. «Dağıtma» 
şeklinde yazılan sözcüğün, «dağılma» şeklinde 
düzelmesi iktiza ediyor. 

Bu maddî hatanın da, 109 ncu madde gere-
ğiınee tashihi hususunu tasviplerinize sunuyo
rum. Kalbini edemi er.. Etmeyenler.. Kabul edil-
m;iş)t!İr. 

Kanunun tümünün açık oya sıınulmiası hu
susumda bir önenge var, okutuyorum. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLÜ (Kayseri) — 
Sayın Başkan, ıgrup olarak oyumuzun verniğimi 
fbelıirtmıe'k için söz rica etmiştim, 

BAŞKAN — Tamam efendim; şimdi, 110 ncu 
ımadde malûmunuz, işarî oya tabi olan konular
da bir lehte bir aleyhte; söz talebiniz baına in
tikâl etmişti, fakat daha ömeie D. P. 'Grubu adı
ma söz alındığını arkadaşlarım ifade ettiler. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan,, lehte ve aynı zamanda oyumu
zun rengini belli etmek üzere Söz isıteımişjtik. 

BAŞKAN — Haklısınz, ama işarı oya tabi 
olan bir konu, 110 ncu madde sarih bir lehte 
bir aleyhte diyor. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın. Baş
kan, daha önceki tatbikatta misâli var. 

BAŞKAN — Efendim omlar açık oya tabi 
olan konularda, ben kendi tatbikatımda daha 
fazla üyeye konuşma imkânı sağlamak için, acık 
oya tabi konularda hem 187 mci maddeyi, bcım 
11)0 ncu maddeyi ayrı ayrı tatbik ettim. Birisin
de, 1'37 mci maddede oyun rengini tayin etme 
hususunda iki üyeye lehte aleyhte söz verme ola
nağımı koymuş İçtüzük, bir de HıO ıncu madde
ye güre, işarî oya tabi olan kanunlarda bir leh
te,, bir aleyhte, konuşma verilir tümü üzerimde 
ve sonunda. Şimdi, tatbik et iğimiz hailem 110 
ncu madde. Açık oya tabi bir tasarı .olsa, o tak
dirde, daha evvel uyguladığım gibi her iki hak
kı da uygulayıp daha geniş tutmak isterim. Mü
zakeremin daha fazla uzaması Genel Kurulca 
yahut üyelerce arzu edildiğine göre, gayet tabiî 
bumu yerine getirmek, biraz daha meselelerin 
vuzuha kavuşmasını, üyelerim daha çok tatmin 
olmasını sağlayıcı bir yol olarak kabul etmek 
Başkanllık 'olarak bizim! de görevimizdir. 

Bu itibarla işarî oya tabi olan bu konuda, 
yalnız 110 ncu maddeyi tatbik edip, bir lehte 
bir aleyhte konuşana imkânını verime durumun
dayız. Onun dışında başka bir yetkimiz olsa, 
Tüzük dışıma taşmamıış olsak elbette memnuni-
yeftle yerine getiriniz. 

Açık oy talebinde bulunan 15'dem fazla im
zayı havi önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
171 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasınla 

dair tasarının tümünüm açık oya sunulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Ordu Ankara 
Ferda Güley Ahmet Sakıp Hiec.rimez 

Maraş Artvin 
İbrahim Öztürk Abdullah Naci Budak 

Ordu Sakarya 
Memduh Ekşi Barbaros Turgut Boztepe 

Niğdö Kars 
Mevlût Ocakçıoğlu Kemal Okyay 

Erzincan Ankara 
Hasam Oetimkaya Kemal Ataman 

Bursa Ankara 
!)brahim Öktem Orhan Birgit 
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Aydın 
Mehmet Çelik 

İstanbul 
Hüseyin Dolun 

Çorum. 
Oathit Angın 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Samsun 
Yaşar Aka! 
•Zonguldak 

Hüseyin Baytürk 
BAŞKAN —• Şimdi, önergede imzası bulu

nan arkadaşların burada bulunup bulunmadığı
nı tespit edeceğiz. 

Sayın Ferda Güley ?.. Burada. 
iSayın Ahmet Sakıp Hiçerime>z?.. Burada. 
Sayın İbrahim özıtürk?.. Yok. 
TEVFİK FİKRET ÖVET ('Sinop) — Sayın 

Başkan ben tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Öveıt tekabbül ediyor. 
Sayın Naci Budak?.. Burada. 
Sayın Memduh Ekşi i . Burada. 
Sayın Turgut Boztepe?.. Yok. 
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Ben fekalbbül 

•ediyorum. 
BAŞKAN —• Sayın Bakirli tekaıbbül ediyor. 
Sayın OcakçıoğM?.. Burada. 
Sayın Okyay?.. Yak. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Artaç teikaibbül (ediyor. 
Sayın Hasan Çetinkaya?.. Burada, 
•Sayiın Atamam?.. Yok. 

KEMAL GÜVEN ('Kars) — Ben tekabbül 
ediyorum efendim, 

BAŞKAN — Sayın Güven tekabbül ediyor. 
Sayın İbrahim öktem?.. Burada, 
Sayın Orhan Bir|git?.. Burada, 
Sayın Mehmet Çelik 1. Burada. 
Sayın Meşhur?.. Yok. 
SELÇUK ERVERDI (Erzurum) _ Sayın 

Başkan, teikaibbül ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eryerdi tekabbül ©di
yar. 

Sayın Yaşar Akal?..Yok. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben teikaibbül 
ediyorum efendimi. 

BAŞKAN — Sayın Ülker tekaıbbül ediyor. 
Sayın Dolun?.. Yok. 
BAHİR ERSOY (İstanbul) — Tekaıbbül edi

yorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bahir Ersıoy tekaıbbül 

lediyor. 
Sayın Cahit Angın?.. Burada. 
Böylece 15'i geçiyor efendim 16 imza olu

yor. 
Yeterli sayılı ihtiva eden öni3rigedir. Bu önier-

•geyi işleme koyarak kanunun tümıünü açık oya 
sunacağız. Ancak, Mi nci maddeye görle bir iti
raz vâki olmadığı takidrde kupaları gezdirerek 
oy almak istiyoruz. 

Herhanlgi bir itiraz yok. Kupalar gezdirile
rek açık oy işlemine başlansın. 

Tekrar soruyorum, herhanıgi bir itiraz var 
mı efendim?.. 

Yok. Kupaları gezdirerek açık.oy işlemine 
başlamış bulunuyoruz. Oyları izah etmiyorum,. 
ihtiyarî zaten, hangi renk oyun ne mânaya gel
diği hususu eümllenin .malûmu... 

ı(Oylar toplandı)' 

BAŞKAN —• Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı eefndiım?.. 

Bagka oyunu kullanmayan'sayım üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — 17Ü sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki kanun tasarısı
nın tadiline dair kanun tasariisınnn yapılan açık 
oylaması sonunda 81 sayın üye aıçık oya katıl-
maş; 56 kabul, 2İ5 ret, 1 cekinser oyu kulliaınıl-
mışitır. 

Gerekli çoğunluk sağlanamamıştır; açık oy
lama işileımi tekrarlanacaktır. 

Çalışıma süremizin bitmiş bulunması ve ço
ğunluğun da mevcudolmiadığı nedeniyle 11 Ocak 
T9'73 Perşiembe ıgünıü saat 10,Û0'da toplanmak 
üzere Birleşimi kapıyorum. 

(Kapanlmıa 'Saati : 19,20) 
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171 sayılı Toplantı ve îöösbeıi Yürüyüşü Hünfyelti hakkındaki Ikamun tasarısının ıtetidiMne $aıiir 
kanun ıta/sartına verilen loytaıaı ısionuou 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Hüseyin Balan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ANKARA 
Orhan Birgit 
A. Sakıp Hiçerimez 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Abdullah Naei Budak 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk 

BURSA 
İbrahim öktern 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 8 | 

Kabul edenler : 55 
fteddedicnler : 213 
Çekinserler : 1 

Oya katılmayanlar : 3İ57İ 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
ÇORUM 

Abdurrahman Güler 
DİYARBAKIR 

Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Naei Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 
Nihad Kürşad 

1 KARS 
ismail Hakkı Alaca 

Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Cahit Angın 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

İÇEL 
Turhan Özgüner 

! İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

Reşit Ülker 

IZMlR 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KIRŞEHİR 
1 Mustafa Aksoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlıı 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAMSUN 
ismet Yalçmer 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

URFA 
Necmettin Cevheri 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın. 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğhı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Gül ey 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

iSİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
1 İsmail Hakkı Birler 

72 — 
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[Çekinser] 
SAMSUN 

Bahattin Uzunoğlu 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın • 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nerçefair 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 

12 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er 
üyeden kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5". 1972) 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhancttin 
Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

, X 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Onman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 14 . 4 . 1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 4. — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldö
nümünün kutlanması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e İnci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 2,11.1972 ve 29.11.1972) 

5. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

X 6. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonlarm-

(Devaanı arkada) 
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dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 
2/657) (S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1972) 

7. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/520) (S. 
Sayısı : 694 ve 694'e 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri : 17 . 6 .1972 ve 9 . 12 . 1972) 

ıX 8. — Atatürk Akademesi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporla
rı (1/540) (S. Sayısı : 736 ve.736'ya 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 9 . 1972 ve 1 , 12 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

ıX 1. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi ı 2 . 5 . 1972) 

2. — Uümüşane Milletvekili Nurettin Özde-
mir ve 44 arkadaşının, Türk Kanunu Medenisi
nin birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının 
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı ımadde ve fıkra
lar eklenmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetin
den faydalandırılması hakkındaki 903 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/538) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma ta
rihi : 6 . 1 . 1972) 


