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SABIK ZABIT HULÂSASI 

1939 mal! yılı muvazenei umumiye kanununa dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına, 

Zelzele felâketine uğrıyanlarm kurtarılması husu
sunda fevkalâde hizmetleri görülen bazı mahkûmlarm 
cezalarının af fine dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Askerlik kanununun 58 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkındaki kanun lâyihasının birinci mü
zakeresi yapıldı çarşamba günü toplanılmak üzere ini
kada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Canıtez Bursa Çanakkale 

Dr. S. Konuk Z. G. Etili 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1 — İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1939 malî 

yılı bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/24) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
2 — İstanbul mebusu General Kâzım Karabekirin, 

askere gidenlerin yerine aile efradından birinin alın
ması hakkmda kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve Da

hiliye encümenleri mazbataları (2/18) (Ruznameye) 
3 — Türk bira fabrikaları (Bomonti - Nektar) 

Türk anonim şirketinden satm almacak fabrikalar 
bedelinin inhisarlar umum müdürlüğü mütedavil ser
mayesinden ödenmesine ve bu sermayenin arttırılma
sına dair kanun lâyihası ve Gümrük ve inhsarlar ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/368) (Ruznameye). 

»e-î« 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAKSAN — Sadettin Günaltay 

KÂTÎBLER : Cavid Oral (Niğde), Vedid Uzgören (Kütahya) 

^mw 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî 

yılı bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılma
sı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/366) |'l) 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinde (15 000) liralık münakale yapılması 

hakkmda kanun 
MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 

1939 malî yılı bütçesinin 21 nci (müskirat ve 
şarab fabrikaları inşa ve tesis masrafları) fas
lından (15 000) lira tenzil edilerek 3 ncü (Da
imî memuriyet harcırahı) faslına zammedil-
mistir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiy esini açık hey e arzediyorum. 
2 —- Orman umum müdürlüğü 1939 malî yüı 

bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/367) | 11 

B A Ş K A N — Heyet i 
müta lea v a r mı? 

umumiyesi h a k k ı n d a 

[1] 104 sayılı bdksmayazı zabtın sonundadır. 1] 105 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et

miyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1939 malî yılı orman umum mü
dürlüğü bütçesinin ilişik cedvelde yazılı tertib-
leri arasında (17 500) liralık münakale yapıl
mıştır. 

CEDVEL 
F. Tenzil Zam 
11 Daimî memuriyet har

cırahı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

12 Muvakkat memuriyet 
harcırahı 12 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

19 Harita ve kadastro 17 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

o — Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve 
iaşe bedelleri hakkında kanun lâyihanı ve Dahi
liye ve Bi'ıtee enenmeni eri mazbataları (1/2Rİ) 
fi] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe be
delleri hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti hudud-
ları dahiline alman Hatay vilâyetinde evvelce 
kendi zabıta teşkilât kanunlarına göre tavzif 
edilmiş olan seyyar ve sabit jandarmalara 1939 
malî yılı sonuna kadar Jandarma genel komu
tanlık bütçesinin aid olduğu fasıllarından erlere 
14, onbaşılara 17, sınıf erbaşlarına 20, gedikli 

11] Birinci müzakeresi 40 net inikad zapt ni
dadır. 

çavuşlara 28, başgediklilere 60 lira maktu maaş 
ve bunlara ayrıca peşin olarak da ayda 14 lira 
maktu iaşe bedeli verilir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1 haziran 1940 tarihinden iti
baren yukanki maddede yazılı jandarmalar 
hakkında 21 - VII -1931 tarih ve 1861 sayılı ka
nunla 18 - I 1940 tarih ve 3779 sayılı kanun 
hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Birinci maddede 
yazılı seyyar ve sabit jandarmaların, 11 temmuz 
1939 tarihinden bu kanunun meriyetine kadar 
geçen müddet zarfındaki maaş ve iaşe bedelleri 
bu kanun hükmüne göre tesviye olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

01. KİÂZİM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Buna aid bir şey arzedeceğim. 

Ana vatana ilhak edilen Hatay vilâyetinin 
teşkilâtında bazı kanunlarımızın tatbik edilme
diğini Millî Müdafaa encümeninden geçen te-
kaüd kanunu ile anladık. Bu, jandarma kanu
nunu tabiî kabul buyurdunuz. Acaba hazira
nın iptidasında, böyle temdidli olarak kabul 
edilen bu jandarmalara hemen gidin mi dene
cek? 

1861 numaralı kanunun, jandarma efrad ka
nununun, jandarma menbaına dair kısmmda, 
1111 numaralı askerlik kanununun bir maddesi 
mucibince iki buçuk senelik jandarma hizmeti 
mukabili, askerlik hizmetinin sonundan beş se
nelik tenzilât yapmak yolundaki hükümler bun-
larada tatbik edilecek midir? Lütfen cevab ve
rirlerse minnettar oluruz. 

DAHİLÎYE V. PAY1K ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Şimdi kabul buyurulan kanun lâyihasının 
ikinci maddesi mucibince bunlar hakkında da, 
Haziranın birinden itibaren, jandarmaya dair 
mevcud olan mevzuat tamamen tatbik edilecek
tir. Bu husus sarahaten zikredilmiştir. 

01. KlAZtM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Güzel, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesini 

reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

4 — İstiklâl madalyası kanununa müzeyyel 
869 sayılı kanuna ek 3579 sayılı kanuna bir mad
de ilâvesine dair kanun lâyihası ve Millî müdafaa 
encümeni mazbatası (1/354) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Maddele
re geçiyoruz. 

Alay sancaklarına istiklâl madalyası verilmesi 
hakkındaki 3579 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 3579 sayılı kanuna bağlı liste
ye (27 dağ, 48 dağ, 132, 143, 172. piyade; 5, 9 
topçu ve 1, 2, 4, 10 müstahkem mevki topçu) 
alay numaraları da eklenmiştir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. . Etmeyenler.. . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî müdafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler. . . Etmeyenler.. . 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — Matbuat kanununun 35 nci maddesine iki 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Adliye encümenleri mazbataları (1/280) |2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; siyasî hürriyetler sınırsız değildir. 
Umumiyetle hukukî, siyasî bütün hürriyetlerin 
hududunu kanunlar tayin eder. Matbuat hür 
riyetinin hududunu da matbuat kanunu tayin 
ediyor. Bu, Yüksek Heyetinizin malûmudur. Bu
nu mevzua girmek için bir başlangıç mahiye
tinde arzediyorum. 

Şimdi matbuat kanununun 35 nci maddesine 
iki fıkra ilâvesi hakkında bir kanun lâyihası 
karşısındayız. Esas itibarile Dahiliye vekâleti
nin bu ilâve hakkındaki teklifini çok isabetli, 
çok yerinde buluyorum. Hatta takdire ve te
şekküre lâyık telâkki ediyorum. Hükümetin 
mucib sebebler lâyihasında ezcümle deniliyor 
ki, (millî hislerimizi inciten veya bu maksadla 
millî tarihi yanlış gösteren yazılarla memleke

t i ] Birinci müzakeresi 40 nci inikad zah l vi
dadır. 

[2] 102 sayılı b asm ay azı zabtın sonundadır. 

tin emniyeti ile alâkadar meseleler üzerinde 
Hükümetçe yapılmakta olan tahkikattan ve 
yine emniyetin teğmini bakımından alınan ted
birlerden bahis yazılar çıktığı görülmüştür). 
Bu ibarede bilhassa (millî hislerimizi inciten) 
kaydi üzerinde durmak istiyorum. Kanun lâ
yihasının aldığı son şekilde de fıkra şu suret
le yazılmıştır : - Adliye encümenince değiştiri
len şekil - (Millî hisleri inciten veya bu mak
sadla millî tarihi yanlış gösteren yazılan neş-
redenler elli liradan beş yüz liraya kadar ağır 
para cezasile cezalandırılırlar). Burada (millî 
hisleri inciten veya bu maksadla millî tarihi 
yanlış gösteren) kayidleri her hangi bir ihtilâf 
mevzuu olursa şüphesiz bunun takdiri ve bir 
hükme bağlanması hâkimlere düşecektir, mah
kemelere düşecektir. Türk hâkiminin, millî 
hislerimizin incinip incinmediği noktasından 
takdir ve temyizine şüphesiz emniyetimiz kâ
mildir. Ancak öyle vaziyetler, öyle ifadeler 
olabilir ki bunun karşısında hâkim kararında 
tereddüde düşebilir ve bir ehlihibreye veya tak
dir merciine başvurmak vaziyetinde kalabilir. 
Bu takdirde bu kadar nazik bir mevzuun na
hoş bir takım tezahürlere sebeb olması, bir 
endişe mevzuudur. Ben, bundan korkuyorum 
ve bunu İstanbulda yakınlarda geçen bir dava 
dolayısile hatırlamağı faydalı buluyorum. Bu 
noktadan, bilhassa bu fıkranm biraz daha tav
zih edilmesi icab eder. Bir ihtilâf vukuunda 
mahkemelerce bir tedkik ve takdir mercii ara
ması lâzımgeldiği takdirde, o merci üniversi
te midir, millî talim ve terbiye midir? Bunun 
maddede zikri muvafık olacağı kanaatindeyim. 

Bu noktadan lâyihanın bir defa da Maarif 
encümeninden geçmesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Açık reye iştirak etmeyen ar
kadaşlar varsa lütfen reylerini kullansınlar. 

Bey toplama muamelesi bitmiştir. 
ASIM US (Çoruh) — Kanun lâyihası Hükü

met tarafından gayet kısa olarak gönderilmiş
tir. Küçük iki fıkradan ibarettir. Dahiliye en
cümeninden de iki küçük fıkra olarak geçiyor. 
Adliye encümeninde bu iki fıkra kendi kendi
ne büyüyor. Bunların hepsi matbuat hürriyeti
ni takyid eden maddedir. Demekki bu takyi-
data Hükümet lüzum görmüyor da Adliye encü
meni lüzum görüyor. Teklif sene sonlarında 
gelmiş, aradan bir kaç ay geçmiş bu bir kaç ay 
içinde bazı hâdiseler olmuş olabilir. Yeni bazı 
tadillere lüzum gösterebilir. Fakat bu hâdise
lerden tabiî Adliye encümeninden evvel Hükü
metin malûmattar olması lâzımgelir. Acaba Ad
liye vekâleti bu tadilâttan ma^imattar mıdır? 
Yani hususî bir teşebbüsle mi bu ilâveler olmuş
tur? Yoksa Adliye encümeni kendi kendine mi 
bu tadilâtı yapmıştır? Bunun tavzihini rica edi
yorum. 

Sonra memlekette ahvali fevkalâde var, mil
lî korunma kanunu çıkardık, Böyle fevkalâde 
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zamanlarda dünyanın hemen her memleketinde 
sansör konmuştur. Acaba böyle ahvali fevka
lâdenin ilhamı ile matbuat kanununda yapılmış 
olduğu anlaşılan tadilât yapılmadan millî ka
nunun verdiği salâhiyetle Hükümet kendi ken
dine bir kararname yapamaz mı? Ahvali fevk-
kalâde ortadan kalkınca o kararnamenin hükmü 
da ortadan kalkınış olur. Bu hususta Hüküme
tin mütaleasmı öğrenmek istiyorum. 

AKA GÜNDÜZ (Ankara) — Efendim, bu iki 
"fıkradan ikincisi doğrudur. Fakat birincisinde 

vuzuh yoktur. Bunu müeyyid olan ikinci bir 
kanun da millî korunma kanunudur. Çok iyi, 
fakat birinci ilâve olunan fıkrada vuzuh olmadı
ğına göre bunun ölçüsü, mizanı nedir? 

Ben Timurlengi methederim. Benim noktai 
nazarımdan Timurlenk haklıdır. Fakat bir baş
kasının noktai nazarmca Bayazid haklıdır. Onun 
için beni mahkemeye vermek doğru değildir. 
Binaenaleyh fıkranın encümene iade edilerek 
orada biraz vuzuh verilmesini rica ederim. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; söz alan arkadaşlarımız
dan Nevzad Bey her iki fıkranın da yerinde ol
duğunu ve ancak «millî hisleri incitme» ibare
sinin vuzuha muhtaç bulunduğunu ifade buyur
dular ve millî hisleri incitme süçlarmm ehli 
hibre gibi muayyen bir mercie gönderilmesinin 
muvafık olduğundan bahsettiler. 

Ceza kanunumuzda takdiri hâkime birakıl-
mış mevad pek çoktur. Ceza kanunundaki bü
tün bu mefhumları ehli hibreye sevk yolunu tu
tarsak hâkimlerin vazifesi fevkalâde daralmış 
ve davaların hallü faslı için onlar tarafından 
yapılacak takdir zaafa uğramış olur. Hâkimleri
miz gerek yetişme tarzı ve gerek haiz bulun
dukları millî hisleri itibarile bu «millî hisleri 
incitme» keyfiyetini herhangi bir ehli vukuf ka
dar takdir edebilecek kabiliyet ve salâhiyette
dirler. Bu, teknik bir mesele değildir, nihayet 
millî hisleri incitme, vatanî hisler üzerinde 
herhangi bir ehli hibre kadar, bir maarif men
subu kadar bir hâkimin takdir edeceği kanaa
tindeyiz. Bu itibarla kendilerinin bu teklifine 
encümenimiz iştirak edemez. 

İkinci söz alan arkadaşımız Asım Bey dedi
ler M; «Hükümet iki fıkra teklif etmiştir. Hal
buki bu iki fıkra Dahiliye encümeninden ay
nen geçmiştir. Kanun Adliye encümeninde fev
kalâde büyümüştür. Adliye encümeni matbuatı 
bu kadar takyid etmiş ve Hükümetin teklif et
mediği hususları dahi bu maddeye ilâve etmiş
tir.» Böyle bir şey yoktur. Biz Hükümetin tek
lifini aynı şekilde koyduk ve maddenin anla
şılmasını daha iyi teğmin için, kanuna filân fık
ra ilâve edilecektir, deneceği yerde, eski mad
dedeki fıkraları aynen aldık. Bu da yüksek he
yetinizin ötedenberi kabul ettiği bir taknin 
usulüdür. Bu itibarla, encümenimizin matbuat 

hürriyetini takyid ettiği hakkındaki beyanat
ları kendiliğinden zail olmuş oluyor. Biz ancak 
Hükümetin teklifine bir şekil verdik. 

Diğer bir arkadaşımız, incitme mefhumunun 
vazıh olmadığından bahsettiler. Bittabi bu, tak
dir meselesidir. Fakat Adliye encümeni bu hu
susu da nazarı dikkata almıştır. Bilhassa tarihî 
hakikatlar, riyazi hakikatlar gibi tesbit edilmiş 
değildir. Tarihî tedkik eden bir müverrih kendi 
zaviyesine göre tenkide şayan bazı hususlar gö
rebilir, Serbest tenkidlere mâni olmak için para 
cezasile iktifa edilmiştir. 

Matbuat hürriyeti mevzubahs olsaydı incitme 
mefhumu hapis cezasını istilzam eder mahiyet
te olması lâzım gelirdi. Çünkü millî hisleri in
citen bir adama para cezası ile iktifa eylemek 
üzerinde durulacak bir noktadır. Fakat bunun 
böyle katği kıstaslara bağlanamaması noktasm-
dandır ki, para cezası vazedilmiştir. Bu itibarla 
bunu yine hâkimimizin takdirine bırakmak ve 
bu suretle reyinize arzedilmesini rica etmek mü-
taleasındayım. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Bendeniz bir 
takdir merciine, bir ehli hibreye lüzumdan bah
sederken, Türk hâkiminin takdir ve temyiz ka
biliyetinden şüpheye düşmek şöyle dursun, bu 
kabiliyetin ve iktidarın hâkimlerimizde fazlasile 
bulunduğundan ayrıca bahsettim ve bir kaydi 
ihtirazî halinde sözüme bununla başladım. Onun 
için mazbata muharriri arkadaşımızın cevabmı 
kâfi görmüyorum. Ceza kanununda her mefhum, 
için, her nevi ceza davaları için bir ehli hibre
ye lüzum olup olmadığı bahsine gelince; bu, 
evvelâ, diğer neviden suçlarla kabili kıyas de
ğildir. Millî hislerin incitilmesinden bahsedili
yor. Bunda çok hassas olmamız lâzımdır. Hat
tâ icab ederse Üniversiteyi, en yüksek ilmî mü
esseseleri hakem olarak kabul etmek lâzımdır. 
Taki bir taraftan yazı hürriyeti takyid edilmiş 
olmasın, diğer taraftan da böyle bir ihtilâf 
vukuunda hâkimlerimiz müşkül vaziyete düş
mesinler, ve ilmî bir merciin salâhiyetle vere
bileceği bir kararı hükümlerinde nazarı dikka
te alsmlar. Sonra böyle bir kayid ilâve olunur
ken mutlaka hâkimi ehli hibreye müracaatla 
mükellef tutacak değiliz. «Lüzum gördüğü tak
dirde, tereddüde düştüğü zaman» gibi bir ka
yid ilâve edilebilir dedim. Bendeniz «lüzumu 
halinde müracaat edilmesi» ne dair bir ilâve 
yapılabilir dedim. Sonra, teklifim esasen doğ
rudan doğruya böyle bir kayid ilâvesi mahi
yetinde değildir. Maarif encümeninin ifadede 
mevcud olan vuzuhsuzluğu gidermesini ve daha 
vazıh bir şekle koymasını istiyorum. Ayni za
manda bu encümen böyle bir ehli hibreye ve 
bir takdir merciine lüzum görürse bunu da ile
riye sürebilir. Ben takririmden vaz geçmiyo
rum. Maarif encümenine tevdi edilsin. Bunu 
hem hukuk, hem ilim bakımından faydalı bulu
yorum. 
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ADLİYE E. M. M. ŞİNASt DEVRİN (Zon

guldak) — Efendim, Nevzad Ayaş Bey biraz 
önceki izahatlarına ilâveten buyurdular ki, 
hâkim lüzumu halinde ehli hibreye müracaat 
etsin. Halbuki hâkim her zaman istediği ehli 
hibreye müracaat eder. Onun için böyle bir 
ilâveye lüzum yoktur. Kaldı ki bendeniz zan
netmiyorum ki millî hisleri incinmiş midir in
cinmemiş midir diye bir hâkim tereddüd etsin 
de işi ehli hibreye havale etsin. Böyle bir hâ
disenin tekevvün edeceğine ben şahsan imkân 
veremiyorum. Çünkü bu ilmî bir mesele de
ğildir. Millî hislerimizin rencide edilip edilme
diği meselesi nihayet içtimaî yetişme, vatan
perverlik ve bir takdir meselesidir. Hiç bir hâ
kim ben bunu takdir edemem, bu ilmî bir he
yetten, ehli hibreden geçsin demez. 

Bir az evvelki maruzatım dahilinde böyle bir 
kaydin ilâvesini mahzurlu görüyoruz. 

BAŞKAN — Söz Dahiliye vekili Fayık Öz-
trakmdır. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FAYIK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Encümenin mazbata muharriri arka
daşımız muhterem hatiblerin suallerine cevab 
verdiler. Yalnız bir nokta kaldı, bendeniz de 
o noktaya cevab vermek üzere huzurunuza gel
dim. 

Arkadaşlarımızdan birisi birinci fıkranın 
vazıh olmadığını ve bunun polise bırakılmasının 
doğru olmadığını söylediler. Takdir polise aid 
değildir. Mahkemeye aiddir. Bunu tavzih et
mek isterim. 

Diğer bir arkadaşımız da bunun fevkalâde 
bir kanun olup olmadığını sordu. Bu fevkalâde 
hallerden mütevellid muvakkat bir kanun de
ğildir. Daimî olarak, lüzum hissedilen ve bir ih
tiyaca cevab veren bir tekliftir. Hakikaten mil
lî hisleri inciten ve fakat mevcud mevzuata göre 
bir ceza tehdidi altmda olmayan fiillerin vu
kuuna mâni olmak için bu lâyihayı getirmiş bu
lunuyoruz. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — İlâvesi teklif 
olunan fıkra vakıa «millî hisleri inciten» keli-
melerile başlıyor. Fakat bunun altmda « veya 
bu maksadla millî tarihi yanlış gösteren» kaydi 
vardır. Millî tarihi yanlış göstermek mevzuu 
hâkimin reyine bırakılabilir. Evet, hâkimlerimi
zin belki tarihî vukufları da olabilir. Fakat böy
le bir vaziyette kâfi derecede mücehhez değil
lerse bir ehli hibre yolunu niçin kapayalım? 
Doğru mudur, yanlış mıdır bunu tayin edecek 
bir merci göstermek herhalde faydalı olur. Onun 
için muhterem Mazbata muharriri arkadaşımızın 
bu kaydı da göz önünde bulundurmalarını ve 
cevablarını ona göre vermelerini rica ediyorum. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Birinci fık
ranın nereye masruf olacağını iyice anlamak güç 
oluyor. Çünkü Türk milletini tahkir hapis ceza
sını müstelzimdir. Millî hisleri rencide etmekle 
Türk milletini tahkir etmek arasındaki fark ne

dir? Türklüğü tahkir etmenin cezası hapis oldu
ğuna göre, millî hisleri rencide etmenin cezası 
neden para olsun? Bir adam zengin olursa Türk 
hislerini rencide etmeği göze alırsa, istediği gibi 
yazacak ve beş yüz lirayı verince kurtulacak de
mektir. Bir şey vardı, Türklüğü tahkirde beş altı 
sene hapis cezası elan bakî midir? (Bakî sesleri) 
Bakî ise bu nedir?... 

ADLİYE E, M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Nevzad arkadaşımız, millî tarihi yan
lış göstermekten bahsettiler. Bu husustaki izaha
tıma ilâve edecek bir şey görmüyorum. Bu millî 
hissi rencide edecek vaziyette değilse bittabi is
tediği merciden istediği malûmatı alabilir. Bu 
hususta her hangi bir ilâve yapılmasına mahal 
yoktur. 

Muhterem Hikmet Bayur dediler ki, hakaret 
maddeleri vardır. Bunlar mahfuz mudur? Zaten 
mazbatamızda bu hususta sarahat mevcuddur. 
Ceza kanunundaki hakaret maddesile bunun hiç 
bir alâkası yoktur. Madde olduğu gibi duruyor. 
Bir seneden altı seneye kadar, suçun derecesine 
göre, hakareti müstelzim hareketler ceza görür
ler. Ceza kanununun 142 nci maddesi, millî his
leri sarsacak ve zayıflatacak mahiyette olan suç
ları bir cezaî müeyyide altına almıştır. Hikmet 
Bayur arkadaşımız, incitme ile hakaret arasın
daki fark nedir buyuruyorlar; niçin yalnız para 
cezası konuyor buyuruyorlar. 

Muhterem Dahiliye vekilinin verdiği izahata 
göre, bazı neşriyata tesadüf edilmiştir. Bu neş
riyat ilk nazarda herhangi bir hakareti muta-
zammm ve yahud millî hissi rencide edecek ma
hiyette değildir. Fakat tarihe müteallik bazı 

hakikatlerin ifadesinde kullanılan uslüb tarzı, 
bunları okuyan herhangi bir vatanperveri, bu 
böyle yazılmasa idi daha iyi olurdu, gibi bir mü-
taleaya sevkedebilir. Tabiî tarihin muhtelif 
devirleri vardır. Bunları tenkid etmek te doğru 
olabilir. Fakat bunları tenkid ederken bunu 
okuyan herhangi bir bitaraf adamın, bu ifade 
tarzı kullanılmasa idi daha iyi olurdu, gibi bir 
his altında kalmasından bir incitme mevzuu çı
kar. Ben 500 lira verib inciteceğim derse ve bu 
tebeyyün ederse bu bahsettikleri 146 ncı madde 
mefhumu dahiline girecektir. Bu bakımdan para 
cezası konulmuştur. Şayed para değil hapis ce
zası koyarsak işte o zaman buyurdukları mah
zur kendini gösterecektir. Yapılan hareket hafif 
bir incitmeği dahi tazammun edecek mahiyette 
değilse niçin cezaî müeyyide altında kalsın? Ha
pis cezası konursa arzettiğim hâdiseler kabili 
tatbik bulunmaz. Hâkim hapsi ağır bulur. Onun 
için bir kısmı daha hafif ve bir kısmı daha ağır 
ceza müeyyidesi altına konulabilir. Bu noktai 
nazardan daha hafif bir müeyyide olarak para 
cezası konmuştur. Hapis cezası konursa arzet
tiğim şekilde tatbiki cihetine gidileceği bedihidir. 

ASIM US (Çoruh) — Alınan tedbirler fev 
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kalâde zamanlara mahsusdur diye arzetmiştim. 
Fıkralardan birinci kısme daimî surette ihtiyaç 
görülebilir. Fakat ikincisi böyle değildir. Mil
lî emniyetle alâkadar tedbirlerden bahsetmek 
cezayi mucib olur deniliyor. Bu, çok umumî ve 
şümullü bir tabirdir. Hududu kolayca kestiri
lemez. Meselâ harb içinde bulunan veyahud 
harb tehlikesine maruz bulunan memleketlerde 
yüksek sanat eseri olan bir takım mebani hak
kında ihtiyatî tedbirler alıyor. Bazı binalarm 
meselâ kıymetli camlan vardır, onları kaldırı
yorlar, sandıklara koyuyorlar, mahfuz yer
lere götürüyorlar, Böyle bir tedbir bizim 
memleketimizde de olabilir. Gazeteci düşü
nür ki, harb içinde bulunan memleket
lerde yapılan bu kabîl işler o memleket gazete
lerinde yazılıb duruyor, hatta sansör altmda 
oldukları halde orada böyle yapılıyor, şu halde 
bizce hiç bir mahzur yoktur der, Hükümete de 
sormağa lüzum görmez. Fakat sonradan neşri-
yatile millî emniyeti bozdu diye takibat başla
yabilir. Eğer her şeyi sormak tarafma gidecek 
olursak bu sormalar başa çıkmaz. Sonra hangi 
makama sorulacak? Sahibi salâhiyet makama 
sorulacak, deniyor. Evkaf umum müdürlüğü 
camiler hakkında böyle bir tedbir alırsa Evkafa 
mı, Dahiliyeye mi, Millî Müdafaaya mı sorula
cak? Bunun her halde tavzih edilmesi icabeder. 
Bu noktanın mümkünse bir kere daha encümen
ce tedkikini rica ediyorum. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Bu madde o 
değil. 

AKA GÜNDÜZ (Ankara) — Birinci fıkra
nın vazıh olmadığı kemali vuzuhla ortaya çık
tı. Mazbata muharriri arkadaşımız, bu fkranrn 
gayri vazih mündericatı pek o kadar ehemmiyet
li olmadığı için para cezasile iktifa ettik, dedi. 
Muhterem Dahiliye vekili başka bir şey söyle
yince bu sefer şekil değişti. Demek ki o anda 
iki muhtelif mevzudaki cevablardan anlaşılıyor 
ki; birinci fıkra vazih değildir. Binaenaleyh, 
böyle bir taraftan küçük, bir taraftan o kadar 
ehemmiyetli olmayan bazı yazılar oluyor. Bu
nunla da bir mesele çıkmıyor gibi, ehemmiyet
siz görülen bir mesele üzerine bir fıkra ilâvesile, 
ben şahsan Meclisi bu kadar rahatsız ettiğim, 
den teeddüb ediyorum. 

ALt ZIRH (Çoruh) — Vazifen.. 
AKA GÜNDÜZ (Devamla) — Birinci fıkra 

çok ehemmiyetli ise, Saym Dahiliye vekilimizin 
ifadesine göre ehemmiyetli değildir. Tabiî bir 
fıkra olarak gelmiştir. O halde vuzuh kesbet-
mesi için encümene gitmesi lâzımdır. Çok ehem
miyetli ise iki defa encümene iadesi lâzımgelir. 

Belki, encümene havale edilmesi, esasa ba
kılırsa ben büsbütün tayyi taraftarıyım. Fakat 
takrir vermek için kâğıd bulamadım. (Gülüşme
ler). 

Tayyi taraftarıyım. Eğer bu fıkra muhak

kak kalacaksa arkadaşımızın teklifine taraftar 
değilim. Encümenin fikrindeyim. Heyete so
rulsun, heyet hükmünü versin, incitici desin, 
yahud değildir desin, o zaman zenci saçma dö
ner. Nitekim bundan evvel bir misali var. 
Kanun diyor ki, ehlihibre midir, nedir ona 
veriniz, Afroditi paçasından yakaladık ona ver
dik, dedi M, öyle değildir, tuttuk Üniversite
ye verdik, o da öyle değildir dedi, müsteh
cen değildir dedi, yine ısrar ettiler, talimü 
terbiyeye verdik, Maarif vekâletinin Millî ta
limü terbiye admı taşıyan heyetine verdik, o 
da değildir dedi. 

Yine ısrar ettiler, mahkeme de değildir de
di. Yine ısrar olundu. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Fransız mat
buatı ne dedi? 

AKAGÜNDÜZ (Devamla) — Binaenaleyh 
böyle bir heyete filân verecek olursak meydana 
bir ikinci Afrodit çıkar. Çok rica ederim, bu 
inkılâbı her şeyin pahasına ilerleten bu mem
lekette ne bu Afroditler çıksm, ne de bu Af-
roditleri çıkaranlar çıksm, mâni olalım. Bu 
kadar basit bir fıkra ise, bu müeyyideler esa
sen kanunda var. Rencide edermiş, etmezmiş, 
bu kanuna lüzum yoktur, kanunî müeyyideler 
esasen var. 

Meselâ bir kanun vardır. Türkiye Basm 
birliği kanunu. Bu kanunun içerisinde, hissi
yatı milliyeyi rencide eden, haysiyeti şahsiye 
ve milliyeye dokunan yazılar hakkında divanı 
haysiyet vardır, cezalar vardır, maddeler var
dır. Onun için bu fıkraya lüzum yoktur. Çün
kü Basın birliği kanunu içerisinde bunlarm 
hepsi mevcuddur ve bunlar o kanunun içeri
sinde mündemiçtir ve o kanun da buradan çık
mıştır. 

Sanra, matbuat vardrr. Birisi bir herzevekil-
lik eder, fakat bütün Türk matbuatı ona öyle 
bir manevî ceza verir ki bir daha krmıldaya-
maz. Öyle beş lira falan değil. 

Sonra, vicdanı amme vardır. Onun damga
sını, hiç bir kanun temizleyemez. Binaenaleyh 
böyle küçük ve çok basit diye tavsif ettikleri 
bu fıkranın ya tayyini veya encümene iadesini 
taleb ederim. 

Sonra, diğer arkadaşımın fikrinde değilim. 
DAHİLÎYE V. FAÎK ÖZTRAK (Tekirdağ) 

— Hükümetiniz bu lâyihayı lüzumuna kani ola
rak yüksek heyetinize takdim etmiştir. Bu gün 
dahi bu lüzumun zail olduğuna değil hafifledi
ğine bile kani değilim. Onun için müdafaa et
mek meoburiyetiındeyim. Böyle olmakla beraber 
arkadaşlarımızın matbuata taallûk eden madde 
dolayisile gösterdikleri hassasiyeti takdir ve 
memnuniyete lâyik görüyorum. Bu hususta iz
har edilen endişeler belki de baştan benim va
ziyeti izah hususunda gösterdiğim kusurdan 
ileri geliyor. Onu tamamlamak için şimdi söz al
dan. 
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Matbuat medenî memleketlerde serbesttir. 

Bizim de matbuat serbestisine en çok riayet 
eden memleketlerden birisi olduğumuzda asla 
tereddüd etmiyoruz. Her vesile ile matbuat ser
bestisini mahfuz tutmakta ve onun takviyesine 
çalışmaktayız ve çalışıyoruz. Fakat bu demek 
değildir ki matbuat vasıtası ile yapılacak suç
lara müsamahayı tecviz ediyoruz. Memleket hal
kının temiz ve mukaddes hislerinin rencide edil
mesine müsaade edemeyiz. Bu maddenin tekli
fine saik olan sebeblerden bir az bahsedeyim. 
MJeselâ bir tanesini söyliyeyim. Hatırlarsınız, 
geçen yaz gazetelerimizin birinde bir arnavu-
dun bir makalesi intişar etti. O makalede o 
adam arnavudluğile iftihar ediyor, Türkün ve 
Türklüğün, büyük hamlelerini inkilâblarmı ar-
navudluğa mal ederek bize bir arnavud hediyesi 
gibi satmak istiyor. Maalesef bu yazı bir Türk 
gazetesinde yer bulmuştur. Yarın da böyle bir 
şeyin yapılması ihtimalini daima göz önünde 
tutalım. 

Hiç bir memlekette o mmeleketin lûtfuna, 
himayesine, misafirperverliğine sığınmış olan 
insanlar o memleket halkmm asil hislerini in
citmek hakkına malik değildirler. (Bravo ses
leri). Bize her şeyden evvel, kendi şerefimizi, 
haysiyetimizi kendi memleketimizde misafire-
ten oturanların dahi muhterem ve muteber tut
ması lâzımdır. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlarım hatırlarlar; o gün her birini
zin bu yazılar üzerinde gösterdiği asabiyet bu
gün gösterilen sskûn ile gayrikabili telif idi. 
Gayri kabili telif idi demiyeyim, bugün neka-
dar sükûn mevcud ise o gün de o nisbette fe
veran vardı. O günkü feveran, yapılan saygısız
lıktan idi. Bu günkü sükûnet de onun ilâcmm 
getirilmiş olmasındandır. O günkü feveran da 
o yazınm aksülameli idi. O iş o zaman tedkik 
edildi. Bittabi hâdiseleri kanunlarımızla muha
keme ve mutalea etmek mecburiyetindeyiz 
Mevzuatımız bu hareketi bir ceza ile tehdid et
mediğinden takibat yapılamadı. Bir arkada
şımız diğer gazetelerden ve vicdanı ammeden 
bahsettiler. Katil karşısında da vicdanı âmme 
vardır, fakat vicdanı âmme vardır diye katil 
cezasız bırakılıyor mu? Katil, irtişa ve irtikâb-
tan da efkârı umumiye nefret eder. Amma ay
rıca bir ceza ile de onları yapanlar tecziye 
edilir. 

Onları nasıl bir ceza ile tehdid ve teyid edi
yorsak işte bunu da ayni surette kanunî bir 
ceza ile tehdid ediyoruz. Memlekette bu gibi 
saygısızlıkların tekerrürüne mâni olmak için 
bu müeyyideyi koyuyoruz. Şu halde hakaret 
olmadan ve hakarete müteallik olan maddenin 
tatbikma imkân vermeden millî hislerimizi ren
cide eden bir kimse ceza görecektir. Hiç kim
senin bize, niçin böyle bir kanun maddesi ya
pıyorsunuz, demeğe hakkı yoktur. Ondan son

ra bu ihtiyacı karşılamak için koymak istedi
ğimiz maddeyi hiç kimsenin adaletinden, liya
katinden şüpheye hakkı olmıyan Türk hâkimi
nin eline veriyoruz. (Bravo sesleri). Ona gide
cektir. O tedkik edecektir. Millî hislere uy
gun olup olmadığını anlıyacak ve kararını ve
recektir. İkinci fıkraya gelince; bu da bizim 
için çok aziz olan millî tarihi her aklına ge
len adamm istediği gibi tahrif ederek ve ya
lan yanlış yazarak bizi incitmesine mâni ol
mak içindir. Bizim millî tarihimizi herkesin is
tediği gibi karıştırmasına müsaade edemeyiz. 
Millî hislerimizin rencide edilmesine meydan 
vermemek için bu kanunu getirdik, zennedi-
yorum ki bu esbabı mucibeyi Heyeti celileniz 
haklı görecektir. (Alkışlar). 

ASIM US (Giresun) — Vekil Bey ikinci 
fıkra hakkında izahat vermediler. Biraz tav
zih etmelerini rica ederim. (Müzakere kâfi ses
leri). 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Efendim, belki maddelerin müzakeresi sıra
sında mevzubahs olur da o vakit söylerim diye 
tehir etmiştim. Maamafih arkadaşımın arzusu
nu yerine getirmek için arzedeyim. Arkadaş
larım, sanat ve fen âleminde terakkiler kayde
dildikçe bunlar nasıl bir takım hayırlı işlerin 
istihsali için vasıta oluyorsa maalesef ayni su
retle şerre müteallik işler için de kullanılmak 
kabiliyetini gösterebiliyorlar. 

Son zamanlarda bu gibi vasıtalar muhtelif 
memleketlerde emniyeti ihlâl etmek üzere mü-
kemmelen kullanılmaktadır. Yani terakkiyat 
arttıkça memleketlerin emniyetine matuf olan 
hareketler de ayni suretle ilerliyor. Hükü
metler ve Meclisler kendilerinden evvel yapıl
mış olan veya daha evvel kendileri tarafından 
yapılan işlere, hüküm ve kaidelere bağlanıp 
kalmak değil, dünya hâdiselerinin cereyanım 
takib ederek onların kendi memleketlerinin 
menafii esasiyesi ve emniyeti üzerinde yaptık
ları tesirata göre tedbir almakla mükelleftir
ler. Memleketin emniyetine taallûk eden bir 
hâdise keşfediliyor, bunun hakkmda takibat 
başlıyor. Gizli kalması lâzımdır. Her hangi 
gazeteci haber alıyor, gazetesine yazıyor, er
tesi gün bunun takibinden hâsıl olacak maksad 
kayboluyor. Yine bu maksadla Hükümet bir 
tedbir alıyor, memleketin emniyetine matuf... 
Ertesi gün her hangi bir gazete muhabiri bu
nu öğreniyor, gazetesine telgraf ve mektubla 
bildiriyor ve neşrettiriyor. 

Bu hallere müsaade etmek vakit vakit mem
leketin emniyeti noktasından bazı zararları tec
viz etmektir. 

Sözleri sırasında buyurdular ki, bunları ne
reden tahkik edelim. Buna da cevab verece
ğim. Bizim memlekette ebced okuyanlar ga
zete çıkarmaz, bilgili insanlar gazete çıkarır
lar. Gazete çıkarıp efkârı umumiyeye hitab 
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etmek salâhiyetini kendinde bulan arkadaşlar 
falan hâdise için hangi makama müracaat ede
ceğini bilirler ve bilmeleri de mümkündür. 

/ REFİK İNCE (Manisa ) — Neresidir? Soy-
* leyin ki öğrenelim. 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Tedbiri muhtelif makamlar alabilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bendeniz bilmi
yorum işte. 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Bilmiyorsunuz, bu olamaz. 

ASIM ÜS (Çoruh) — Hiç bir hâdise ve vaka 
zikredilmedi. 

BAŞKAN — Takrirler var, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Matbuat kanununun 35 nci maddesine iki 
fıkra ilâvesine dair olan kanun lâyihasının Ma
arif encümenine de tevdiinin reye konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeblerden dolayı lâyi

hanın bir kere daha Adliye encümenince tedki-
kini rica ederim. 

Çoruh 
Asım Us 

BAŞKAN — Takrirleri reye arzetmek üzere 
okutuyorum. 

(Bursa mebusu Nevzad Ayasın takriri tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar... 
Almıyanlar . . . Takrir nazarı itibare alınmadı. 

(Çoruh mebusu Asım Usun takriri tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar... 
Almıyanlar . . . Takrir nazarı itibare alınmamış
tır. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında baş
ka mütalea yoktur. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 
1881 sayılı matbua kanununun 30 ncu ve 35 nci 

maddelerini değiştiren kanun 
MADDE 1 — 1881 sayılı matbuat kanununun 

30 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir : 

Millî hisleri inciten veya bu maksadla millî 
tarihi yanlış gösteren yazılan neşredenler elli 
liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırılırlar. 

Türk ceza kanununun 156 nci maddesi sara
hati haricinde kendilerine mevdu vazifenin ifa
sından dolayı Büyük Millet Meclisi azasından, 
İcra Vekilleri Heyetinden ve resmî heyetlerle 
Devlet memurlarından biri veya bir kaçı hak

kında isim ve madde gösterilmeyerek mübhem 
ve suizannı davet edecek mahiyette mütecaviza-
ne yazı ve resimlerle Büyük Millet Meclisinin ve 
İcra Vekilleri Heyetinin ve resmî heyetlerle 
Devlet memurlarının veya bir kısmının şeref ve 
haysiyeti ihlâl olunursa üç aydan altı aya ka
dar hapis ve yüz liradan eksik olmamak üzere 
ağır para cezası hükmolunur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Esasmda muta
bık olduğumuz, fakat ifade ve tatbikatında zor
luk gördüğümüz maddeye taallûk eden mütalea-
lar, Heyeti umumiye müzakeresi esnasında kıs
men söylendi. Dahiliye vekili arkadaşımızın bu
yurduğu gibi her gün karşmıza bin, on bin kadar 
daha fazla mikdarda vatandaşı alarak mütema
diyen kendi noktai nazarını telkin etmek vazi
yeti nazikesinde bulunan matbuatm muhtelif 
yazı elemanlarının duygu, tefekkür ve sanat me
lekelerini bir noktaya doğru tevcih etmek yo
lundaki maksad millî menfaati teğmin noktasın
dan çok yerindedir. Fakat bu maksadı elde ede
lim derken takdis ettiğimiz diğer haklara müm
kün olduğu kadar hürmetkar olmak ve bilhassa 
kendilerine kanunun tatbiki mükellefiyetini 
verdiğimiz mehakimin ve hükkâmm istiklâli 
üzerinde kararlardan dolayı en ufak bir şüphe
ye meydan vermemek vazifesi dahi gene bizim 
en esaslı düşüncelerimizi teşkil eder. 

Malûmdur ki, millî his, millî menfaat, millî 
düşünce, millî tarih hulâsa aslında millî sıfatı 
izafe edilen her şeyde bir kudsiyet vardır. Her 
kudsî şeye gösterilen hürmet ve rabıta onun 
devamında ve bakasmda en mühim âmildir. 
Bu kadar mübarek bir ülkünün devamına me
dar olacak anasırımız, hiç şübhe yok ki Dev
letin vazifedar memurları ve hâkimleridir. 
Millî hisleri incitme tabiri, millî hisler hak
kındaki bilginin, duygunun »tefekkürün, ta
hassüsün terazisile ölçülür ve bu terazi her ke
sin seviyesine, kabiliyetine ve tahassüsüne gö
re değişir. Çok hassas olmak lâzımgelen bir 
nokta, her hangi bir adama yazdığı yazıdan do
layı, millî hissi rencide ettiği mütaleasında bu
lunan ve millî hukuku müdafaa ile mükellef 
olan bir müddeiumumi, kendi gözü ve kendi 
duygusile muhakeme ettiği bir hâdiseyi mah
kemeye sevkeder ve herkes de mahkemenin ve
receği karara intizar ederken ve bu müddeiu
mumiye iştirak edenlerin adedi dahi çok olur
ken mahkemelerin bu gibi hâdisatta bir, iki, 
üç, beş vaziyeti kararlarile tashih etmiş olması 
efkârı umumiyede adalet duygusu üzerinde te-
reddüd ve şübhe uyandırabilir. Hâkimdir, ka
rar verdi, itaat ederim, severim, istiklâlinde 
milletin hayatını görürüm amma millî hissiyatın 
rencide edilmesi babında benim gibi görüb dü
şünmediği için yüreğimde bir ukde kalır. İşte 
onun içindir ki millî hissiyatın tabiri üzerindeki 
inceliği tebarüz ettirmek ve onu anlayarak hare
kete gelmek, gerek davayı tahrik eden müddei-
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umumiler ve gerekse onun yardımcısı olan ele
manlar bu babda iyice tenvir edilmek ve vazu 
kanunun bu rencideden kasdettiği manayı lâ-
alettayin şu veya bu yolda kendine göre tefsir 
etmesine meydan vermeyerek ve hattâ başkala
rını hassasiyetsiz gibi telâkki edecek şeylere 
meydan vermemek çok lâzımdır. Bu nokta, mil
lî hassasiyet noktası Aka Gündüz arkada-
şnnızm dokunduğu gibi evvelâ herkesin 
tabiatı, saniyen seviyei ilmiyesile çok alâ
kadar bir mevzu olduğu için zannediyo
rum ki gerek Hükümet gerek hâkimi lâ
zımı kadar yoracak işlerdendir. Şimdi ben bu 
maddeyi şöyle anlıyorum : Millî hisleri incit
mek tabiri, kanunun tahkir ve tezyif hükmün
den ayrı bir maddedir. Nitekim mazbata mu
harriri bunu ifade ettiler. Kanaatimce ayrı bir 
mana değildir. Her tahkir, her hakaret ve yi
ne kanunun tarifi mucibince her tezyif cezası
nın sebebi insanın şeref ve haysiyeti üzerinde 
husule getirdiği tesirdendir. Binaenaleyh millî 
hissiyatı rencide etmek bence millî hissiyatı aşa
ğı yukarı imali şekilde - sarahaten olursa baş
ka şeydir - rencide etmektir. Bu noktadan millî 
hissiyatı rencide diye ayrı bir uzviyetin çıka
rılmasında bendeniz bir fazlalık görmekteyim. 
Bu mevcud kanunlar içerisinde yazılan yazılar 
kasde bakılmak suretile eğer onun içe
risinde ima tarikile de olsa - nitekim 
ikinci fıkrada « B. M. Meclisi azasından, 
îcra Vekilleri Heyetinden ve resmî he
yetlerle Devlet memurlarından » doğru
dan doğruya olmayıb da ima tarikile de olsa -
millî hissiyatı ima tarikile de olsa ihlâl edenle
rin vaziyeti bu kanunun eski maddesine girer. 
Onun için ayrıca bu tabire lüzum olmadığına 
kaniim. Fakat ikinci fıkraya ihtiyaç vardır. 
Çünkü orada millî hissiyatı incitme mak-
sadile millî tarihi tahrif noktasından mü-
cerred kasdı mahsusla kendi duygusunu 
ve bilgisini içinde yaşadığı milletin veya-
hud kendisini doğuran milletin tarihi üze
rinde tagyirat yapacak şekildeki hareketini ka
bul edemem. Onun içindir ki Mazbata Muharriri 
arkadaşımızın, benim bu şekilde izhar etmiş ol
duğum endişeleri izale edecek yolda bir izahına 
ihtiyaç vardır. Bu noktaya Hikmet Bayur arka
daşımız dokundu. Bu millî hissiyatı rencide, 
tabiri içerisinde tıbkı sövülmek, tahkir edilmek 
tezyif edilmek, sarahaten veya imaen, vaziye
tinde bulunan bir kimsenin duyduğu azabı şah
sına saydığım gibi, ayni azabı bir şahsiyeti ma
neviye olan millet için dahi varid görürüm. Eğer 
işi bu çerçevenin içine sokacak olursak ceza 
hem daha ağır olur, kanunun 159 ncu maddesi 
mucibince bir seneden başlar ve hem de yeniden 
millî hisleri incitme tabiri üzerine yeni bir dü
şünce mevzuu açılmamış olur. Mazbata Muhar
riri arkadaşımız dedi ki, millî hissiyatın incin
mesi davasında hiç bir hâkim zannetmemki bu

nun için ehli vukufa gitsin. Ben kendilerine di
yorum ki ben hâkim olsam bana böyle bir dava 
geldiği zaman millî haysiyetin heyeti mecmua
sının vicdanımda tekemmül ettiğine kani olsam 
dahi hata etmemek için hâkimliğin şiarından 
olan objektif karar vermek ve hâkimin müstakil 
düşüncesini göstermeğe matuf olmak üzere, alel-
itîak demiyorum fakat indelhace böyle bir me
selede yazılan yazıların derinliğinden belki be
nim nüfuz edemiyeceğim inceliğinden acaba 
millî hissiyatı rencide edecek bir tarafı var mı 
diye ehli vukufa müracaat ederim. Şimdi ben 
bu ihtiyacı hissettiğime göre, memleketi idare 
eden hâkimlerin içinde benim gibi düşünecek 
olanların bulunabileceğini mazbata muharriri 
arkadaşımın noktai nazarına muhalif olarak 
beyanı vazife telâkki ederim. 

İkinci kısmın; tamamen ehli vukufa taallûk 
ettiğine şüphe yoktur. O vakit hâkime taallûk 
edecek kısım kasdî olacak, ehli vukufa taallûk 
edecek kısım millî tarihin tahrifi olacaktır. Esas 
itibarile şu veya bu şekilde bu hakikat olarak 
tanılan tarihin, yarın yeni bir vesika karşısında 
altüst olduğunu bilmiyor değiliz. Binaenaleyh 
bunların dahi ayrı ayrı bir etüd mevzuu olduğu 
nâkabili inkârdır. O halde fikri kabul ediyoruz, 
ceza mevzuu teşkil ettiğini kabul ediyoruz. Na
sıl yapalım ki, mümkün olduğu kadar dava mev
zuu, matbuat hürriyetinin, her gazetecinin haiz 
olduğu hürriyeti dahi uluorta ihlâl etmiyecek 
mahiyette olsun. Bendenizin aklıma emsalinden 
istifade ederek, bir çare geliyor. Bu dava, millî 
hissiyatı rencide etmek davası, millî tarihi tah
rif etmek davası millete raci olduğuna ve mille
tin şahsiyeti maneviyesi üzerinde tezyif ve tah
kir değilse bile rencide etmek gibi bir tebeddü
lat husule getirdiğine göre, tıpkı ceza kanunun
da olduğu gibi, Türklüğü tahkir edenler hak
kında Büyük Millet Meclisi Reisinin muvafakati 
ile dava açılırsa bu meselede de yeni bir süzgeç 
ortaya getirilebilir. 

Arkadaşlar, memleketimizin her tarafında 
matbuat vardır. Kâh mecmua halinde, kâh gün
lük gazete halinde neşriyat yapılır. Bunların 
hepsini ayni membadan çıkıp ayni mansaba doğ
ru yürütmek politikamızdır. Fakat aksıyanını 
veya aksamış olduğu zannolunanmı hemen tu-
tub mahkemeye vermenin memleketimizin men-
faatma uygun olacağı kanaatinde değilim. Doğ
rudan doğruya bir müddeiumuminin, bir tabir
den tezyif ve tahkir manası çıkararak ikamei 
dava etmesi nasıl tezyif ve tahkir davasında, 
velevki imalı şekilde de olsa, mevzubahs dahi 
değilse, doğrudan doğruya milletin şahsiyeti 
maneviyesine taallûk eden kısımda da milletin 
şahsiyeti maneviyesinin en büyük mümessili olan 
zatın süzgeci lâzım geliyor. Bu süzgece taallûk 
eden hüküm buraya konması; hem hâkimler 
için, hem vatandaş için ve hem de memleket için 
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bir emniyet supabı teşkil eder. Binaenaleyh ben
deniz mazbata muharriri arkadaşın, vazu kanu
nun bu maddede istihdaf edilen maksadları ve 
Dahiliye vekilinin beyanatına ilâveten burada 
bahsettiğim noktaları tenvir yolunda verecekleri 
izahatla birlikte arzettiğim nokta hakkındaki 
fikirlerini dinledikten sonra, Muhterem heyetin 
kabul veya ademi kabulüne göre yeniden maru
zatta bulunub bulunmamağı tesbit edeceğim. 

Gl. KÂZİM KARABEKÎR (İstanbul) — Bu 
kanun lâyihasının birinci maddesi bendenizce 
çok muvafıktır. Çünkü biz memleketimizde 
yalnız öz türkler için mi kanun yapıyoruz, yok
sa gerek akalliyetlerden ve gerekse ecnebiler
den de yazı yazanları da nazarı dikkate almak 
için mi? Hissiyatı milliyi rencide etmemek için 
her türk tabiatile vicdanî, derunî bir kayid altın
dadır. Fakat içimizde yaşıyan ve bizi öteden-
beri imha etmek için binlerce zahirî ve batini 
sebebler yaratan unsurları unutmamalıyız. İçi
mizdeki bir takım ecnebilerde yazıyor. Onların 
bir çok neşriyatla bizim hissiyatımızı rencide 
ettiğini her gün görüyaruz. Binaenaleyh, birin
ci maddeyi böyle âm olarak telâkki etmeliyiz. 
Yalnız Türklerin üzerinde bir tazyik gibi telâk
ki etmemek fikrindeyim. 

İkinci fıkraya gelince: Tarih meselesi ... Bu 
çok mühim bir meseledir. Tarihî hakikatler 
mutlaka hissiyatı milliyi rencide etmek maksa-
dile tahrif edilmez. Kazanç maksadile de tah
riflere her gün şahid oluyoruz. Gazeteleri dol
duran uzak ve yakin tarihlere dair romana çev
rilmiş tefrikalar görüyoruz. Hattâ içinde yaşa
dığımız ittihad ve terakki, 31 mart irticai ve 
hattâ istiklâl harbi hakkında öyle yazılar oku
yoruz ki; hâdiselerle yapılan nakiller ve tasvir
ler arasında uçurumlar vardır. İşte kanunun 
bu maddesi artık indî mütalealara sed çekerek 
millî tarihimizi aydınlatacak eser ve vesikaların 
ortaya çıkmasına yardım edecektir. Ancak bu 
kanun lâyihasile istihdaf edilen maksadın tama-
mile tahakkuk edebilmesi için hâkimlerin ve ef
kârı umumiyenin takdirinde hatalara düşmeme
si ve siyasî tesirlere karşı tamamile bitaraf ka
labilmesi için şu fıkranm yani « millî hisleri in
citmek veya bir maksadla millî tarihi yanlş gös
teren yazılar neşredenler » fıkrasının çok vazih 
ve katği olması lâzımdır. Ta ki, bizzat bu mad
de ile tarihin objektifliğine, bitaraflığma doku
nulmuş olmasın. Bunun için bu fıkranın katği 
ve ilmî bir mana ifade eden atideki şekilde tadi
lini teklif ediyorum. 

« Millî hisleri inciten veya herhangi bir mak
sadla millî tarihi, vesikalara dayanmayan, indî 
beyanatla tahrif eden yazılar neşredenler ... ». 

KÂZİM NAMI DURU (Manisa) — Arka
daşlarım bu madde ilk mevzubahs olduğu 
zaman böyle bir takım kaydı ihtirazilerin der-
meyan edileceğini ümid etmiyorum. Çünkü bu 

millet bundan on beş, on altı sene evveline ge
linceye kadar Türklüğünü ilân etmekle iftihar 
etmezdi. Onun, saltanat zamanında Türklüğü 
tahteşşurunda kalmıştı. Türküm demesi meşru
tiyet devrindeki Türklük cereyanı ile başlar. 
Bu cereyan zuhur ettiği vakitte yine muhalif
leri türk yazıcıları içinden zuhur etmişti. Hatta 
bunlardan birisi - Allah rahmet etsin - ben 600 
senelik bir millete mensubum, ben Cenğizden, 
Attilâdan, Demirden, Selçuklardan değilim de
mişti. Zannedermisiniz ki kendimizde duydu
ğumuz yüksek hissi milliyi bütün münevverle
re, yarı münevverlere ve halka tamamen tamim 
edebilmişizdir? Memlekette Türklüğü, olduğun
dan biraz fazla mümkünse ekzakte ederek, mü-
balagalandrrarak, daha ulvî, daha yüksek bir 
şekilde halka göstermek lâzımdır. Bence işin 
bir ferdî veya hukukî ciheti değil terbiyevî 
ciheti mevzubahstir. 

Biz henüz hissi millide çok ciddî telkinlere, 
çok ciddî ihsaslara ve ilhamlara muhtacız. Re
alite budur. Ben Şoven değilim. Türküm ve 
milletin milliyetine hürmet ederim. Fakat ken
di türklüğümü daima yüksek ve daha muhte
rem görürüm ve ona hiç bir ağızdan, hiç bir 
kalemden, velev imaen mübalâtsızlık gösteril
mesini terviç etmem. Milliyet kudsidir, ondan 
mukaddes bir şey tanımadığımıza göre, ona ima
en dahi mübalatsızlıkta bulunmak bence büyük 
hatadır. Binaenaleyh encümenin yapmış olduğu 
bu madde bütün sarahati haizdir ve bu madde 
kalmalıdır. Bunu lütfen kabul etmenizi hissi 
millî namma rica ederim. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Ar
kadaşlar; biz daima İM esasa aynı sadakat ve 
samimiyetle bağlı bulunduk ve şimdiden sonra 
da aynı sadakat ve samimiyetle bağlı bulunmak 
mecburiyetindeyiz. O esaslardan birisi; millî 
duygularımıza karşı en büyük ihtiramı vicdanî 
ve şuurile mütehassis olduğumuz içindir ki onun 
her hangi bir sahada rencide kılmmamasrndan 
dolayı meşru ve necib bir aksülamel göster-
mekliğimizdir ve yine bunun yanında aynı me
denî bir prensib olarak hürmet gösterdiğimiz 
icab eden bir şey daha vardır ki o da; fikir 
hürriyetine, irfan hürriyetine, ilim istiklâline 
tamamen muasır medeniyet prensibleri daire
sinde hürmetkar olmak esasıdır. 

Şu halde demek oluyor ki bu iki büyük in
sanî ve ileri davayı telif etmek vaziyetinde 
bulunuyoruz. Demin Dahiliye vekili arkadaşım 
hakikaten bir makuliyet ve mantık bloku ha
lindeki ifadesile hissiyatımızı sureti umumiyede 
bize teşrih etti. Bendeniz de bu kürsüden sene
lerce evvel kendilerinin izhar ettiği, talâkatla 
değil, fakat ayni samimiyetle bu fikirleri mü
dafaa etmiştim. Ancak bir noktayı hem yüksek 
nazarınıza ve hem de kendilerinin nazarı ted-
kiklerine arzetmek isterim. Dava; mevzubahs 
ettiğim mesele üzerinde bizim ihtilâfımız oldu-
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ğundan değil, bilâkis önümüze sürülmüş olan 
kanun lâyihasının hükmü o vakitki ifadenin 
bu istihdaf edilen maksadı teğmine hadim olup 
olmıyacağı hususudur. Bendenize öyle geliyor 
ki maalesef bu çok ince ve bir çok elîm suiisti-
malâta her hangi bir suretle imkân vermesi 
mümkün bulunan bu davada bize tevzi edilmiş 
olan lâyihai kanuniye metni kâfi derecede kuv
veti haiz değildir. 

Şimdi bir misal alalım; evvelâ millî hissi
yatı rencide edecek yazılardan bahsediyoruz. 
Arkadaşlar bilirsiniz ki bir suçta en büyük un
sur, suiniyettir. Binaenaleyh ben kendi telâk-
kiyatım dahilinde, millî hissiyatıma en çok hür
met ve delillik ifade edeceğini zannettiğim bir 
sahada bir meselei tarihiye mütalea edersem 
ayni hissiyata ve ayni samimiyete, kudrete ma
lik ve belki benden ziyade âlim olan bir ada
mın makûs noktai nazarile karşı karşıya kal
sam hakikatte ne ben hissiyatı milliyeyi renci
de etmiş olurum ve ne de o zatm fikirleri içinde 
böyle bir şey vardır, Ne olacak, demin muhterem 

hatibler hislerini, fikirlerini burada ifade ederken 
bir arkadaşım diyordu ki ; bilfarz ben desem ki 
Nefî küçük şairdir. Niçin, çünkü acem mukalli
didir. O diyor ki ; hayır fevkalâde büyük şair
dir, çünkü milletime mefharet bahşeden bir abi
de vücude getirmiştir. Bu vaziyette ben hissi
yatı milliyeyi rencide ettim mi, etmedim mi ve 
yine desem ki ; Mimar Sinanrn artık bu devir
de mimarî kıymeti kalmamıştır. O da; hayır 
onunla beşeriyetin iftiharı lâzımgelir, diyor. 
Bunda hissiyatı milliye rencide mi edilmiştir. 
O halde ne oluyor. Demek oluyor ki önümüze 
sürülen kanunun metni, arzettiğim gibi mühim 
bir meselei hayatiye ve esasiye üzerinde ahmak
lığımız lâzım gelen asgarî haddi vuzuhu haiz 
bulunmuyor. Böyle olunca gösterdiğiniz necib 
alâka ile sabittir ki davanıza fevkalâde alâka 
ile bağlı insanlarsınız. Bu saha üzerinde her 
gün yeni tefsirler, yeni pürüzlere mahal vere
cek metin kabul etmektense, mümkün olduğu 
kadar bizi haşivlerden kurtaracak, kurtarmağa 
yardım edecek bir ifade aramak faydalı olur. 
Binaenaleyh ben de bımu teklif ediyorum. 

FERİDUN FÎKRİ (Bingöl) — Efendim, 
millî hisleri incitmek meselesinin mahiyeti hak
kında mazbata muharriri arkadaşımızın verdi
ği izahat mevzuu tenvir etmiş olmakla beraber 
ceza kanununun 142 nci maddesindeki millî 
hisleri sarsmak mefhumu ile bu maddedeki mef
hum arasındaki fark iyice tebarüz etmedi. Bu 
142 nci maddedeki millî hisleri sarsmak tâbi
ri, buna nazaran çok ağır bir fiildir. Doğru
dan doğruya bir kasdı mahsusla millî hisleri 
sarsmağı umde edinerek ve bunu hedef güde
rek hareket etmek vaziyetidir. Bundan dolayı 
142 nci maddedeki vaziyet gayet sert ve ağır 
bulunmuş, hâkimler tarafından kolayca tatbik 
olunabilir ve mahkemece hâdiseye kolaylıkla 

intibak ettirilebilir vaziyette görülmemiştir. 
Burada bu vaziyet nazarı dikkate alınarak da
ha hafif vaziyette, daha hafif mahiyette mü
eyyide konmuştur. Büsbütün başka mahiyette 
olacak olan millî hissiyatı incitme kabilinden 
vaziyet ve fiilleri cezalandırmak için böyle bir 
madde vücude getirilmiştir. Binaenaleyh bu 
madde ile o maddenin ayni fikir ve gayeyi 
ifade edeceği hakkındaki Refik Şevket arka
daşımızın noktai nazarına iştirak edemem. O 
büsbütün başka, bu büsbütün başkadır. Bu 
maddenin iki hükmü vardır. Birisi millî his
leri incitmektir ki, bunda hâkim hiç bir kasd 
aramıyacaktır. Doğrudan doğruya suiniyeti 
dahi aramaksızın, kendisinde ve cemiyette hu
sule gelen tesiri arayacaktır. Bu, bu noktadan 
mütalea edilince 142 nci maddeden çok uzak
ta olduğumuz gözükür. 

Bunun ikinci fıkrasına gelince; ikinci fık
ra ile birinci fıkra arasında hüküm itibarile 
bir fark vardır. Orada da bir kasd aranacak, 
fakat Karabekir Paşa Hazretlerinin buyurdu
ğu şekilde, vesikalar, esbabı sübutiyeye girer, 
yani doğrudan doğruya delâil mahiyetindedir-
ler. Delâill hâkim takdir edebilir. Binaenaleyh 
bu ibareler mevcud olmasa dahi hâkim umu
mî bir noktai nazardan bunu tedkik ve müta
lea eder ve neticeye varır. Binaenaleyh bende
niz demek istiyorum ki, bu nokta dahi 142 nci 
maddeden farklı olduğundan, arkadaşlardan 
bazıları bu maddenin daha ziyade tavzih edil
mesini istiyorlar. Bunun hakkında bir şey söy-
liyemem. Eğer daha ziyade tavzihi için müsbet 
bir noktai nazar dermeyan ederlerse bunda bir 
mahzur yoktur. Maddenin tavzihinde daima 
bir fayda vardır, mazarrat olmaz. Asıl ben
denizin tebarüz ettirmek istediğim nokta, Refik 
İnce arkadaşımın ehli vukufla hâkimi takyid 
etmek hakkındaki noktai nazarına iştirak ede-
miyeceğim. Filhakika ehli vukufla hâkimi tak
yid. etmek istemediler. Aka Gündüz arkadaşı
mız güzel şekilde teşrih ettiler. Bilhassa millî 
duygulara taallûk eden mevzularda hâkimin 
muhtelif yerlere işi intikal ettirerek oradan 
mütalea alması, kazaî istiklâlini ruh itibarile 
zedeliyebilecek bir mahiyet arzeder. Bu şekli 
alması tehlikeli olur. Mazbata muharriri arka
daşımızın dediği gibi, hâkim, namütenahi mev
zular üzerinde bir yığın hayat muadelesini hal
leden bir insandır. O da millettendir ve mille
tin bir cüzüdür. Binaenaleyh böyle ehli vukufa 
havale etmek, keenne, mesuliyeti maneviyesini 
sarsar, - hâşa böyle bir şeyi hatırıma getirmek 
istemem amma, bu istikamette telâkki edilebi
lir - binaenaleyh ahkâmı mevzuaya tamamile 
sahib olarak ve bütün mevcudiyetini ele ala
rak, müsbet bir şekilde tam bir karara varması 
noktasından onu tereddüde sevkedebilir. Onun 
için bu, mahzurludur. Binaenaleyh «hâkim lü
zum gördüğü zaman ehli hibreye müracaat 
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eder» diye bu maddeye işaret etmek demek, 
adeta kuvayı kazaiyeye kısmen bir mania vü-
cude getirmek, yani sed çekmek gibi bir vazi
yet olur. Bendenizce asla ve kata bu ehli vukuf 
meselesini bir işareti kanuniye şeklinde bu 
maddeye koymağa.. 

REFİK İNCE (Manisa) — Lüzum yok. 
FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Lüzum ol

madığı kanaatindeyim. 
Üçüncüsü de; Meclise getirmek meselesi, bu 

da mahzurludur. Meclis bunun lüzumu muhake
me kararmı verecek (Hayır hayır sesleri). 

NECİB ALİ KÜÇÜKA (Denizli) — Meclis 
Riyasetine. 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — O da doğru 
değildir. Zaten alelıtlak arzettim ya. 142 nci 
maddedeki hüküm buna nazaran basit bir fiil
dir. Vakıa ihtiva ettiği şenaati ahlâkiye nokta
sından ağırdır, fakat buna nazaran basittir, 
kadematı cezaiye itibarile bunu kalkıp ta Meclis 
Riyasetine getirmek ve Meclis Riyasetini bu işler
le meşgul etmek bir formaliteden ibarettir ve bu
na katiyen lüzum yoktur. Adaletin süratine kesti-
riciliğine, müessiriyetine halel getirir. Meclis Ri
yaseti ne yapar ve Meclis Riyasetinin bu bahiste 
vereceği kararın mahiyeti ne olabilir? Onun için 
bu faaliyeti kazaiyede meni muhakeme kararı 
mı verecek, müstantık gibi mi hareket edecek? ! 
Mahiyetini tayin edemeyiz. Onun için bu da I 
yanlıştır. | 

Binaenaleyh, maruzatımın esas noktası bu
dur. Şimdi bunlara nazaran arkadaşlarımız bu j 
maddenin esası hakkında vazih bir noktai na- i 
zar tezahür ettirirlerse ona bir diyeceğim yok- i 
tur. Maruzatım bundan ibarettir. ı 

HİKMET BAYUR (Manisa) — General Kâ- | 
zım Karabekirin takriri dolayısile bir şey söyle- I 
mek istiyorum. Bence maddenin eski şeklinde kal
ması daha iyidir. Millî tarihi yanlış gösteren ta- | 
birinin kalması daha doğrudur. Yoksa bir 
adam tarihî bir şey yazarken vesikaya istinad 
ediyor mu? Etmiyor mu? bu işi mahkemelere 
kadar götürmek, işin içinden çıkılamıyacak bir ı 
vaziyet ihdas etmek demektir. Belki riyaziye 
müstesna, diğer tecrübeye istinad eden bir çok 
nazariyeler ve vakıalar tecrübeye de istinad ı 
etse, birisi tecrübeden şu manayi çıkarır, baş- I 
kası diğer bir mana çıkarır. Fizik te, kimya da ! 
böyledir. Binaenaleyh, tarih, ki bunlar gibi | 
müsbet bir ilim değildir. Onun üzerinde böyle [ 
bir şey çıkarmak sonu gelmeyen güçlüklere yol j 
açar. Vesika neye derler? Vesika hangi manaya 
gelir? Bu, o kadar münakaşa edilebilir ki, için
den çıkılmaz. Sonra hatıratını yazan bir adam, | 
vesikan yoktur diye davaya mı maruz kalacak- I 
tır? Onun hatıratının kıymeti nedir? Bu kendi
sine edilen itimadm derecesile ölçülür. Fakat bu 
yeni şekilde, senin elinde kâfi vesikan yoktur, 
diye bundan dolayı hakkmda dava açılabilir. 
Bu gibi bir çok tehlikeler mevzubahs olabilir. | 

Hiç bir ilimde böyle bir katiyet olmamıştır. Bu
nu kabul etmekle bir çok güçlükler çıkar. 

Dr. SAİM ALİ DILEMRE (Rize) — Efen
dim; Feridun Fikri beyin dediği gibi bunu tek
rar encümene havale edelim. Fakat encümene 
iade ederken iade edilmesini isteyen arkadaşla
rımız bu mesele üzerinde güzel misal ve vesika
lar versinler. Bunu arkadaşlar da söylediler. 
Bendeniz de bunu söyliyecektim. Fazıl Ahmed 
arkadaşımızı da dinledim. Aka Gündüz arkada
şımız da çok güzel söylediler. Bilhassa Dahiliye 
vekili arkadaşımız da .. (Çok güzel söylediler, 
sesleri, gülmeler) anlattılar. Ben müzakere kâ
fidir diyeceğim zaman Refik Şevket bey kürsü
ye geldiler. Ehli hibreye sormağı maddeye sok
mak şarttır gibi bir şey dediler, öyle anlıyorum. 
Feridun Fikri de, ahkâmı umumiyede hükümler 
vardır, hâkim ne vakit isterse ehli hibreye mü
racaat eder diye söylediler. 

Sonra bir şey arzedeceğim. Bir Adliye encü
meni var mıdır? (Vardır sesleri, gülmeler). Evet 
bir Adliye encümeni vardır. Sorar mısınız bu 
maddeyi encümen kaç gün konuşmuştur, bu 
meseleyi ne kadar müzaekre etmiştir? Eğer He
yeti Umumiyeye bu meseleyi arzederken enine 
boyuna ve böyle konuşmaların neticesinde de 
şimdi anlaşılıyor ki mevzu .. Bir insan bir şey 
söylediği zaman hissiyatı milliyeyi rencide et
mek meselesinde, kelime ile mi rencide eder, 
cümle ile mi rencide eder, yoksa o hareketi, ah
val ve zamandan dolayı o söylediği lâf kesbi 
ehemmiyet eder de yani ahvalin durumuna göre, 
bundan bir sene evvel hiç kıymeti olmıyan bir 
mesele bugün lengüstik durumdan o ambiyans 
olur. Yani bu maddelerin formülasyonunda o ka
dar variye, değişiklik olabilir. 

Bizim Adliye encümeninde kabul ettiğimiz 
bu lâyihayi tekrar tekrar encümene, oraya bura
ya göndermekten fayda olmaz. Bendeniz bu 
maddelere, anlattığımdan fazla, ona bir tek
nik şekil verilemiyeceğine kaniim. Bunu 
yapabilirseniz acaba fayda mı hâsıl olur, 
zarar mı hâsıl olur? Bunu bilmem. Bu çok 
şüphelidir. Bir şeye tavzihi madde noktasın
dan roperler koyalım, nukatı müşire koyalım 
derseniz mi fena etmiş olursunuz, yoksa hâkimin 
takdirine bırakıb hâkimin huyu nedir, iktidarı 
nedir diye böyle bir şey yapmak mı daha iyi 
olur. Binaenaleyh zaman ve mekâna ve 
ahvale göre değişen şeyler için formülas-
yon tertib etmek imkânsızdır. Şayed imkân 
dahilinde olsa idi, Dahiliye vekili encümen
de idi, müşavir ve müsteşarları da vardı. 
Encümende uzun uzun münakaşe ettik. 
Bu maddeyi başka türlü yapamadık. Yine deni
liyor ki encümene gitsin. Hadi gitsin, herkesin 
gönlü hoş olsun. Fakat herkesin gönlü hoş olsun 
diye tekrar encümene gitmemelidir. Bendenizce 
bu maddelerden iyisi yapılamaz. (Müzakere kâ
fidir sesleri.) 
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AKAGÜNDÜZ (Ankara) — Maddelere geçil

mesini kabul ettik. Birinci maddeyi de kabul 
edeceğiz. Bu gayet aşikâr bir şey. Fakat bu fık
ranın tavazzuh eden gayri vazıh münderecatı 
mucibince davayı kim tahrik edecek, müddei
umumi mi, hâkim mi, zabıta mı,... Türklüğü tab 
kir demek, Türklüğü, Türk milletini, milliyetin 
tahkir etmek demektir. Evvelki kanuna bir mad
de koyduk, 143 ncü madde. Türklüğü, Türk mil 
letini tahkir maddesi. Bunu kanunî şekillerde 
davaları tahrik edenlere bıraktık. Bir de bak
tık ki, memlekette her gün 7, 8, 10 tane Türklü
ğü tahkir davası açıldı. Gazeteler sütun yazdı. 
Ahmed, Memed, Hasan, Hüseyin, Mişon Türk
lüğü tahkir etmiştir. Velhasıl bir sürü dava. 
îşin içinden çıkamadık. O kadar müessif vaziyet 
oldu ki, adeta tava karası oldu. Canımızın iste
diğine sürdük. Nihayet Büyük Millet Meclisi 
bunu nazarı dikkate aldı. Davanın esası, kasıttır. 
Türk milletini ve milliyetini tahkirdir. Böyle 
uluorta 99 bin tane dava tahrik edildiği halde 
görülmüştür ki, nihayet içinden bir tanesi doğru 
çıkabiliyor. Fakat ortada manen rencide edilmiş 
vaziyet vardır. O halde ne yapalım, bir süzgeçten 
geçirelim dendi. Bu süzgeç neresi olabilir? 
Büyük Millet Meclisi. Hali içtimada veya tatilde 
Büyük Millet Meclisinin mümessili kimdir? Re
isidir, Reis temsil eder. O halde davayı tahrik 
edenler yine etsinler, fakat dava buraya gelsin. 
Reis hayır derse reddedilir, evet derse davaya 
bakılsın denildi. 

Binaenaleyh bazı arkadaşların mütaleaları 
gibi mesele ayrı değil, Türklüğü tahkir davası
nın bir zeylidir. Kasdı mahsus mu, sui kasd mı, 
zühul mü, bilerek mi, bilmiyerek mi? Bu madde 
zühule gidiyor, yahud bilmiyereğe gidiyor, 
şu halde bu bir zeyildir. Binaenaleyh bunda en 
iyi ölçü, davayı tahrik edecek ölçü, en garazsiz 
ölçü, en titiz, infiali muci|b olmıyacak ölçü, 
Türklüğü tahkir davasında olduğu gibi B. M. 
Meclisi Riyaset makamının... 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Şimdi Adliye vekâleti. 

AKA GÜNDÜZ (Devamla) — .... tasvibine 
bırakmalı... Bendenizce kısa kesmek ve madde
yi kabul edebilmek için bunu böyle idare et
meli. Metni hukukçular tayin edebilirler. 

FUAD SİRMGEN (Rize) — Efendim, görülü
yor ki bütün söz alan arkadaşlar bu lâyihai 
kanuniyenin esasında müttefik bulunuyorlar. 
Yalnız itiraz eden arkadaşlar maddei kanuniye-
yi mübhem gördüklerinden dolayı tatbikatta 
iyi netice alınamryacağından endişe ediyorlar. 
Meselâ bendeniz Adliyede filen çalışmış bir ar
kadaşınızım. Bugün mevcd ceza kanunumuzda 
bu kelimeler mevcuddur ve tatbik edilmektedir 
ve halen bir şikâyeti mucib olmamaktadır. 

Bu kanun muhterem Dahiliye vekilimizin de 
izah ettiği gibi bu günkü mevzuatımızda suç 

telâkki edilmiyen ve açık kalmış olan ve fa
kat millî hislerimizi rencide eden bazı filî ha
reketin tecziye edilmesi lüzumuna kail olmamız
dan ileri gelmiş bir keyfiyettir. Bu itibarla esa
sında mutabık olduktan sonra bendenizce mad
de üzerinde yapılması istenecek her hangi bir 
değişiklik olmaması lâzımgelir. Çünkü hissiyatı 
milliye ne demektir? Ceza kanunlarımızda mev-
cud hükümler vardır. Hâkimlerimiz bunun ne
yi tazammun ettiğini bilirler. Türklüğü tahkir 
vardır, onun hududunun, şümulünü, çerçevesini 
kanunlarımız çizmiştir. Bunu tatbik eden hâ
kimlerimiz de vardır. Gene ceza kanunlarımız
da millî hisleri zâfa uğratmak gibi bir tabir 
vardır. Bunun için de daha ağır cezalar vardır. 
Zannederim bir seneden başlar, üç seneye ka
dar gider. Orada millî his nedir diye münakaşa 
etmiyoruz. Etmemekle de isabet etmişizdir. Çün
kü tatbikat bunu halletmiştir. 

Şimdi bu iki file nazaran daha hafif bir ma
hiyet arzeden yani millî hisleri zâfa uğratacak 
kabilden değil, Türklüğü tahkir mahiyetinde 
olmıyacak ve fakat her vatanperver bir Türk 
okuduğu zaman o neşriyattan içinde ufak bir 
burkuntu hissedeceği yazılar olabilir. Şimdi 
bunları önlemek lâzımgelmektedir, sebeblerini 
Dahiliye vekili izah ettiler, bendeniz tekrar 
edecek değilim. Bu itibarla bu gibi efalü hare
kâtı nasıl möiıedelim? Şşühesiz ki bir filü ha
reketi menetmenin yolu, onu cürüm veya ka
bahat telâkki ederek karşısına bir ceza koy
makla olur. Onu da buraya koymuş bulunuyo
ruz. Binaenaleyh bunları takdir edecek; Aka-
güiidüz sordu; zabıta memuru mu, müddei
umumi mi, hâkim mi? Bir maddenin cürüm 
olup olmadığını takdir ve onu takib hakkı mün
hasıran müddeiumumiye aiddir. Bu iş matbuat 
vasıtası île işlenecek bir suç olduğu için ipti-
daen zabıtayı alâkadar edecek bir iş değildir. 
Çünkü matbuat kanunumuzun şümuulüne gi
ren bütün neşriyatın 24 saat zarfında müddei
umumiliğe verileceğini kanun emretmektedir. 
Müddeiuumumî kendisine tevdi edilenleri oku
mak suretile mahiyetine muttali olacaktır. 
Kendi görüşüne ve kanaatine göre suç unsur
larını ihtiva edip etmediğini tedkik ederek 
harekete geçecektir. Binaenaleyh yetişme tarz
ları ve kabiliyetleri bu gün Türk milletinin vic
danı ammesini bihakkın temsil edecek tarzda 
olduğuna emin olduğumuz hâkimlerimiz bunu 
tatbik edeceklerdir. Gerek mazbata muharriri 
arkadaşımız; gerek diğer arkadaşlar saraha
ten izah ettiler. Bir hâkimin ne gibi ahvalde 
ehlivukufa gideceğini kanun bir iki hususta 
tasrih etmiştir. O gibi hususlarda hâkim tek
nik salâhiyetle mücehhez addedilmemektedir, 
behemehal ehlivukufa müracaati emretmiştir. 
Bunun haricindeki bütün işlerde hâkim kendi 
kendini yoklar, eğer başkalarının fikir ve mü-
taleasmdan istifade etmek lüzumuna kail olur-
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sa sorar. Sonra ceza hukukunda ana bir kai
dedir ki ehlivukufun mütaleası ile de hâkim 
mukayyed değildir; yani ehlivukufun ehlivu
kufu da kendisidir. Binaenaleyh bu maddenin 
gerek yazılış tarzında, gerek tatbikatta - tat
bikatta uzunca bir zaman çalışmış bir arkada
şınız sıfatile - arzediyorum ki, her hangi bir 
müşkülât olmıyacaktır. Esas rencide edecek 
kelimeleri cezaî müeyyideler altına almak lâ-
zımgerir mi, gelmez mi noktasıdır. Görüyoruz 
ki bunda herkes müttefiktir. Tarihî hususa ge
lince; maddedeki tarihi görüş ve anlayış ve 
onu izah şekli muhtelif olabilir, ihtilâfı efkâr 
hâsıl olduğu takdirde münakaşa neticesinde 
hakikate vâsıl olunacaktır. Burada bu tarihi 
tahrif keyfiyeti millî hisleri rencide etmek 
kasdile olursa ceza verilecektir. Yoksa tari
hî bir hâdise yanlış yazıldı diye ceza verile
mez. Bu adam bu şekilde, başka birisi şu şe
kilde izah etmiştir diye ceza verilecek değildir. 
Maddeden bu mana çıkmamaktadır. Tarihî ya
zıların millî hissiyatı rencide etmek kasdile ya
zılması şarttır. Ancak buna hâkim tarafından 
makalenin yazılış tarzı takdir olunp ona göre 
hüküm vermek lâzımdır. Bendeniz öyle zanne
diyorum ki bu madde tatbikatta en ufak bir 
müşkülâtı mucib olmıyacaktır. Binaenaleyh 
maddenin ayni şekilde kabulünü rica ederim. 

ADLÎYE VEKlLÎ FETHİ OK YAR (Bolu) 
— Fuad Sirmen arkadaşımızın bu vuzuhlu iza
hatından sonra tekrar bu bahse rücu edecek 
değilim. Yalnız Aka Gündüz arkadaşımızın bir 
ifadesini tashih etmek için kürsüye geldim. 

Buyurdular ki; Türkilüğü tahkir etmek dava
sını tahrik etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyasetine aid bir salâhiyettir. Vakıa bu eskiden 
böyle iken bu salâhiyet sonradan Adliye vekâleti
ne verilmiştir. Büyük Millet Meclisi Riyaseti şim
di bu gibi davaları tahrik etmez. Türkiye Rei
sicumhuru, Türkiye B. M. Meclisini veya Türk
lüğü tahkir etmek davaları doğrudan doğruya 
Adliye vekâleti tarafından tahrik edilir. Bu ifa
delerini tashih ederken bundan evvelki ifade
lerinde geçmiş olan sözlere de işaret etmek is
tiyorum. Hâkimlerin ehli vukufa müracaat hu
susundaki salâhiyetlerini mevzubahs ettiği za
man, ehli vukufa müracaat etmemeleri fikrinde 
bulundular. Hepinizin hatırmdadır, geçenlerde 
bir dava oldu. Şu veya bu suretle vuku bulan 
ehli vukuf talebleri reddolundu. Malûmu âli
leridir ki, ehli vukufa müracaat doğrudan doğ
ruya hâkime verilen bir salâhiyettir. Şunun ve
ya bunun tarafından yapılacak teklif varid ola
maz, böyle bir şey doğru değildir. Bunu da 
tashih etmek isterim. 

Bundan başka bu münasebetle dediler ki ; 
ne Afrodit davasını isterim, ne de Afrodit dava
sını çıkaranları. Afrodit davasını çıkaranlar 
kimlerdir ve niçin çıkarıyorlar? Afrodit dava
sı malûmunuzdur. Gazeteler uzun uzadıya mev-

I zubahs ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisin-
I den çıkmış olan bir kanun mucibince müsteh

cen addolunacak kitabları takib etmek vazifesi 
müddeiumumilere verilmiştir. Müddeiumumiler 
bu vazifeyi yaparlarken B. M. Meclisinden çık
mış olan kanunları tatbik etmekten başka hiç 
bir gaye takib etmiyorlar (Bravo sesleri). Bun
ların muhakemelerinin doğru olub olmadığını 
tedkik etmek doğrudan doğruya hâkimlere aid-
dir. Esasen mahkemeden geçmiş ve kaziyei 
muhkeme halini almış olan bir meselenin tek
rar burada münakaşa edilmesine ne lüzum ve 
ne de ihtiyaç vardır. Yalnız şunu söylemek is
terim ki, B. M. Meclisinin kanunları müddeiu
mumilere böyle vazifeler tevdi etmişse müddei
umumiler de daima bu vazifeleri kendi kanaati 
vicdaniyeleri dairesinde ifa etmekte devam ede
ceklerdir (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Daha bir çok arkadaşlar söz is
temişlerdir. Kifayeti müzakere takriri vardır 
(Gürültüler). 

REFÎK İNCE (Manisa) — Aleyhinde söyle
yeceğim. Cevab vereceğim (Gürültüler). Encü
men namına bizi tenvir etsinler. 

ADLİYE E. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Mesele kâfi mikdarda vuzuh kesbet-
miştir. Ancak encümene teveccüh eden bazı 
suallere cevab vermek için huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Refik İnce arkadaşımız üç nokta
ya işaret buyurdular. Birisi, ehli hibre mesele
si. Buna aid düşüncelerimi zannederim bundan 
önceki izahatımda vuzuhla arzettim. İkinci fık
ra, yani tarihi yanlış göstermek hususunda hâ
kimin bir tereddüdü mevcud ise bunu salâhi-
yettar merciden sorar demiştim. Birinci fık
radaki ehli vukufa aid mülâhazatımı evvelce 
arzettim, bu maruzatımda musırrım. Çünkü ehli 
vukufa tevdi edilecek mesele ne olacaktır, ehli 
vukuf kimlerden teşekkül edecektir? Türklüğün 
incinmiş olup olmadığını tedkike salâhiyettar 
olanlar kimlerdir? Bittabi muayyen şahıslara 
böyle bir vazife tevdi etmeğe imkân yoktur. 
Hâkim kendisine verilen salâhiyet dairesinde, 
vicdanı ammede yapmış olduğu tesiri nazara 
alarak hâdisede bu maddenin kabili tatbik olup 
olmadığına karar verir. Dediler ki, hakaret 
mevzuunda olduğu gibi, bu takibatın icrasmı 
Adliye vekilinin, Meclis Reisinin iznine bağla
yalım. ' Filvaki hakaret suçları için 160 ncı 
madde böyle bir usul tesis etmiştir ve fayda
lıdır. Fakat burada mevzubahs olan cihet ne 
hakaret ne tezyif ne de millî hisleri sarsmak 
değil, bundan daha çok farklı bir şeydir ve 
bu itibarla para cezası müeyyidesi altına kon
muştur. Eğer hakaret, tezyif veya millî hisleri 
sarsma derecesinde veya bunlara yakm bir 
mefhum olsaydı teklifleri veçhile ayni merci
lere vermek zarurî idi. Fakat bu ayrılığı teba
rüz ettirmek için para cezası konmuş ve takdi
ri mahkemeye verilmiştir. Binaenaleyh encü-
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men, bunun 160 ncı maddedeki usule tâbi tutul
maması kanaatindedir. 

General Kâzım Karabekir, tarihî vesikalara 
dayanmryan yazılara temas ettiler. Maddenin 
mevzuu, tarihî hakikatları meydana çıkarmak 
için müeyyideler vazı olsaydı böyle yol takib 
edilmiyerek başka yoldan hareket edilirdi. Bu 
müeyyidelerin vazmdan maksad, millî hisle
rin incitilmesi keyfiyetini önlemektir. Bu 
itibarla encümen, tekliflerine iştirak etmemek
tedir. 

Diğer hususlar hakkında, gerek Fuad ve ge
rek Feridun Fikri arkadaşlarımız icab eden iza-
hati vermişlerdir. Yalnız Feridun Fikri Beyin 
bir husustaki noktai nazarına iştirak etmiyo
rum. O da, birinci fıkrada kasd aranmaması 
hakkındaki beyanatıdır. Bu sözün ehemmi
yeti noktasından bilhassa tebarüz ettirmek isti
yorum. Kasd aramak lâzımdır. Yalnız bu kasd, 
bittabi kullanılan kelimelerin manalarına göre 
tebeyyün edecektir. 

RASlH KAPLAN (Antalya) — Yazı yazan 
kasıdsız yazar mı? Kasdı var ki yazıyor. 

ŞİNASÎ DEVRİN (Zonguldak) — Elbette 
kasd aranması lâzımdır. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Ki
fayeti müzakere aleyhinde söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Dört, beş arkadaş daha söz al
mıştır, kifayeti müzakere takriri de verilmiş
tir, bu takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere yeter, maddenin reye konulması

nı teklif ederim. 
Yozgad mebusu 

Sırrı îçöz 
Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — 

Efendim, gerek encümen reisi Bey, gerekse 
Hikmet Bayur arkadaşımız bendenizin maksa
dıma, zannediyorum ki nüfuz edememişler ve-
yahud bendeniz izah edememişim. Çünkü mad
dedeki asıl mühim olan bir nokta üzerinde iş
lenmemiştir. Deniyor ki... 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere aleyhinde 
söyliyeceksiniz. Takrir reye konulduktan son
ra devam edebilirsiniz. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Be
yanat kâfi derecede tenvir etmemiştir. Gerek 
encümenin ve gerekse aleyhte bulunan arka
daşlarımızın beyanatı lâzımı kadar tenvir et
miş değildir. Bu mesele ile en mühim olan, 
millî tarihtir. Demekki millî hisleri rencide 
eden maksadla millî tarih tahrif edilirse ceza 
görecektir. Ya ticaret veya başka bir maksad
la tahrif ederse ne olacaktır? Cezasız mı ka
lacaktır? Size gayet mühim bir misal vereyim: 
19 nisan tarihli Ulus gazetesinde hareket ordu

sundan bahseden bir makalede; vaktile mille
tin göz bebeği tanılan ve meşrutiyetin kahra
manları diye bütün cihanca anılanlar tezyif 
edilmiştir. Burada maksad millî hissiyatı ren
cide midir? Yoksa her hangi bir hususî bir se-
beb midir? Biz bu maddeyi böyle kabul edersek, 
hissiyatı milliyeyi rencide etmez de ticaret ve
ya her hangi maksadla ve bilhassa vesikaya 
istinad etmiyerek yapılırsa bu madde hükmü 
ne olacaktır? Binaenaleyh üzerinde tamamile 
işlenmiş değildir. Müzakereyi bunun için kâfi 
görmüyorum. 

BAŞKAN — Verilmiş takrirler vardır, oku
tuyorum : 

(Yozgad mebusu Sırrı îçözün takriri tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

Diğer takrirleri de okutacağım: 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim sebeblerden dolayı birin
ci fıkranın katği bir mana ifade eden atideki 
şekilde tadilini teklif eylerim: 

(Millî hisleri inciten veya her hangi bir mak
sadla millî tarihi vesikalara dayanmıyan indî 
beyanatla tahrif eden yazılan neşreyleyenler...) 

İstanbul mebusu 
Kâzım Karabekir 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen (1) nci madde

ye (takibatın Adliye vekâletinin müsaadesile) 
başlayacağı yolunda bir fıkra ilâvesi zımnında 
maddenin encümene havalesini teklif ederim. 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

(Refik İnce Manisanm takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri nazarı itibara alanlar... 

Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 
(Gl. Kâzım Karabekirin takriri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Nazarı itibara alanlar... Almı
yanlar... Nazarı itibara alınmadı. 

İBRAHİM ALAETTİN GÖVSA (İstanbul) 
— Benim de bir takririm var, müsaade buyu
rursanız arzedeyim. (Takriri ver, kifayet kabul 
olundu sesleri) 

Birinci maddenin birinci fıkrasında (Gülüş
meler) millî hisleri (Müzakere kâfi sesleri). 

Maksadı arzedeceğim, tadil noktasının han
gi nokta olduğunu ve hangi meseleye temas et
tiğini arzedeceğim. «Millî hisleri inciten veya 
bu maksadla millî tarihi yanlış gösteren yazı
lar neşredenler» ibaresi bendenizce maksadı 
hüsnü ifade etmiş değildir. Yani maddei kanu-
niyeniıı tertibinde şimdiye kadar takib ettiğim 
esaslardan anladığım kasd ifade edilmiş değil
dir. Zannediyorum ki bu suretle ifade edilirse 
maksad daha vazıh olacaktır. «Millî hisleri in-
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citen veya millî tarihi yanlış göstererek millî 
hislerin incinmesine sebeb olan yazılar neşreden-
ler» tarihi yanlış gösteren bir yazı yazmış, fa
kat bu yazış millî hissi incitmiyor, kanunun bu 
maddesindeki ceza ancak bu maksadı istihdaf 
ediyor. Eğer millî tarihi maksadı mahsusla tağ
yir ederse o zaman hata maddeye taallûk eder. 
Binaenaleyh bu suretle yazmak, kanunun mad
desinden burada istihdaf edilen maddeyi daha 
vuzuhla anlatır. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Encümenden 
bir sual soracağım. «Neşredenler» tabirinden 
maksad gazeteyi neşredenler midir? Yoksa ya-
zryı yazanlarını? 

ADLİYE En, M. M. ŞlNASl DEVRÎN (Zon
guldak) — Bunu matbuat kanunu tayin etmiş
tir. O kanunun hükümleri dahilinde muamele 
yapılacaktır. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Birinci maddenin ilk fıkrasının aşağıdaki şe
kilde yazılmasını teklif ederim. 

Millî hisleri inciten veya millî tarihi yanlış 
göstererek millî hislerin incinmesine sebeb olan 
yazıları neşredenler. 

îstanbul 
İbrahim Alâettin Gövsa 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibara alanlar... 
Almryanlar... Takrir nazarı itibara almmamış-
Rtır. 

Maddeyi yüksek reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1881 sayılı matbuat kanununun 
35 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

A - İddianamenin, son tahkikatın açılmasına 
müteallik kararın, bir cürme aid her hangi tah
kikat evrakı ve vesikaların duruşmada okunmaz
dan evvel neşri memnudur. Ancak mahkemenin 
veya müddeiumuminin müsaadesile ve bütün 
gazetelere birden icrası lâzımgelen tebliğlerine 
tevfikan bu vesikaların neşri caizdir. 

B - Isbatı caiz olmayan söğme ve hakaret da
vasına aid zabıtların ve buna müteallik şikâyet
namelerin aynen ve hulasaten neşri dahi mem
nudur. 

C - Mündericatı umumî adab ve ahlâka do-
kunabilen tıbbı adlî raporlarının da neşri ya
saktır. 

D - Muhakemesinin gizli olması kararlaştı
rılan dava zabıtlarının da mahkemenin müsaa
desi olmadıkça neşri memnudur. 

E - Ceza tahkikatı başladıktan sonra ilk tah
kikat esnasında tahkikat hâkiminin muvafakati
nin inzimamile ve hazırlık tahkikatı esnasında 
yalnız Cumhuriyet müddeiumumisinin emrile ya
pılmakta olan tahkikata ve adlî muamelelere 
müteallik havadislerin ve cürmü yapanlarla 

cürme kurban olanların fotoğraflarının neşri 
menedilebilir. 

Buna muhalefet ancak müddeiumuminin bu 
babdaki yazılı emrinin gazete veya mecmua 
idarehanesine tebliğinden itibaren bir suç olur 
ve yazan on liradan yüz liraya kadar hafif pa
ra cezasile cezalandırılır. 

F - Neşri caiz eski bir ilâmın suiniyetle ve 
yeni bir hükmün kezalik suiniyetle tekrar neşir, 
söğme ve hakaret iddiasile takibat yapılmasına 
ve ceza verilmesine mâni değildir. 

G - Memleketin emniyeti ile alâkadar mese
leler hakkında yapılmakta olan tahkikattan ve 
yine memleket emniyeti bakımından alman ted
birlerden bahseden yazılar memnudur. Ancak 
bu tahkikatı yapmağa veya bu tedbirleri almağa 
salahiyetli makam tarafından bu hususta müsa
ade verilebilir. 

H - Mahkeme müzakerelerinin neşri mem
nudur. 

1 - Bir ceza davasının başlamasından son 
hükmün verilmesine kadar hâkim ve mahkeme
nin kararları ve muameleleri hakkında mütalea 
serdedilemez. 

K - Gizli bakılmayan boşanma davalarında 
ancak : 

1 - İki tarafın ve şahidlerin isimleri, sanat
ları ve adresleri; 

2 - Mevzubahsolan ve karar verilen hukukî 
meselelerin kısaca izahı; 

3 - Şahidlerin şahadetlerinin aynen olmamak 
şartile kısaca mevzuu; 

4 - Hüküm fıkrası yazılabilir. 
Bu madde hükümlerine muhalif hareket 

edenlerden yirmi liradan iki yüz liraya kadar 
para cezası alınır. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — (G) fıkrafsmdaki « memleket » ke
limesi « Devlet » olacaktır. Son fıkradaki « pa
ra » kelimesinden önce « hafif » kelimesinin ilâ
vesi lâzımdır. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — (E) fıkrasın
da « tahkikat hâkimi » var. Ceza muhakemele
ri usulü kanunu değiştikten sonra bu kalktı. Bi
naenaleyh bu, « sorgu hâkimi » olacaktır. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Muvafıktır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Encümen tarafın
dan yapılan tashihatla vaziyet daha sarih oldu, 
yani (G) fıkrasındaki « memleket » tabiri « Dev
let » oldu ve oradaki diğer « memleket » tabiri 
dahi « Devlet » olmakla vaziyette daha çok vu
zuh hâsıl oldu. Yalnız bu (G) fıkrasının bir 
çok müşkülât çıkaracağını hatırdan çıkarmamak 
lâzımdır. Memleketin emniyetile alâkalı mese
leler hakkında yapılmakta olan tahkikatta yine 
Devlet emniyeti bakımından yazılar mevcuddur. 
Peki, bu o demektir ki, ittihaz edilen tedebir-
lerin takdirini, doğrudan doğruya Devlet em-
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niyetine aid midir, değil midir keyfiyetini, ga
zetecinin anlayışına bırakıyoruz. Devlet emni
yeti tabiri içerisinde bence kasdedilen mana
nın, ceza kanunumuzda Devletin emniyetine 
taallûk eden bab ve fasıllarındaki ahkâm olmak 
lâzımdır. Bunu o şekilde çerçevelemeğe ihtiyaç 
olub olmadığını bilhassa mazbata muharriri ar
kadaşımızın tavzih etmesi lâzımdır. 

Devlet emniyeti denildiği zaman kasdedilen 
mana nedir? Ceza kanunumuzun bab ve fasıl
larındaki ahkâm olub olmadığının tasrih edil
mesi lâzımdır ki, lâalettayin her hangi bir ada
mın geceleyin sarhoşlukla atmış olduğu taban
canın asayiş muhtel oldu, asayiş Devlet işidir 
ve bunu yazdığından dolayı tahtı muhakemeye 
almak gibi bir vaziyet ihdas etmesin. 

Biraz da Dahiliye vekili arkadaşımızdan sor
mak istiyorum. Meselâ Devletçe bir karar itti
haz edilmiş, gazeteler îstanbulla Ankara ara
sında işleyen hava seferlerini yazmayacak. Bu 
havadislerin yazılmasının memleketin emniyeti 
bakımından zararı vardır. Bu karardan haberi 
olmayan her hangi bir gazete, meselâ Kocaeli 
gazetesi, bu gün İstanbul postası geçmiştir di
ye bir yazı yazmış. Bu yazıyı yazmakla mesul 
olacak mı? Bu karardan haberi olmadığından 
dolayı kendisini muahaze etmek doğru olur mu? 
İkinci mesele her hangi bir adam bir cürüm ika 
etmiş, ika ettiği cürmün mahiyeti zahiren em
niyete taallûk etmeyen bir iş. Fakat müddeiu
mumi, zabıta işi o kadar ileri derinleştirmişler 
ki, tahkikat için evini yoklarken yalnız cerh ve 
katilden dolayı tahtı zanna alınıb hakkında 
tahkikat yapılmakta olan bir adam bir de bakı
yoruz ki, casusmuş. Bu haberleri, isim tasrih 
ederek, yakalanmıştır diye yazan bir adam ha
beri olmayan bir mahiyetten dolayı ayrıca hak
kında bir takibatı kanuniye yapılacak mı, ya
pılmayacak mı? Bana kalırsa ceza kanunumuz
da bir kayid vardır. Salahiyetli makamlar ta-
rafmadn ifşası menedilen ahval ve harekâtı ya
zanlar şöyle ceza görür diyor. Ağır bir ceza. 
Şimdi bunda evvelden hiç memnuiyet olmadı
ğı halde mingayri kastın emniyeti ammeye ta
allûk eden bir havadisi yazıvermesinden dolayı 
bu zate cezayi nakdî vermiş oluyoruz. Ben öyle 
tahmin ediyorum ki, gayri kasdî ve hakkında 
memnuiyet olmayan hareketlerde ceza vazmda 
isabet yoktur. Prensibine tamamen taraftarım. 
Ancak nasıl ki, diğer fıkralarda mahkeme zabıt
ları üzerinde, boşanma davaları üzerinde, şu 
veya bu şey üzerinde birer birer madde tayin 
ediyorsak ve kanunla bunların hilafını yapınca 
ceza tesbit ediyorsak, hiç olmazsa davanın 
ehemmiyetine binaen kanunen olmasa dahi, te-
kaddümen salâhiyettar adamlar tarafından teb
ligat yapılması lâzımdır. Çünkü burada tayin 
ve tasrih yoktur. Yalnız takdire kalıyor. Onun 
için ben tekaddümen böyle yazıları yazmamak 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. Ancak buna muha-

! lif hareket edenler bu cezaları görür fikrinde-
j yim. Bir ufacık kelime ilâvesine müsaade eder

lerse, mazbata muharriri arkadaşımızın nazarı 
dikkatini celbederim : (Devletin emniyeti ba-

j kımından alman tedbirler) deniyoyr. (Emniyeti 
i bakımından alınan ve alınacak olan tedbirler) 
| denmesi doğrudur. Böyle yazılarddan bahseden-
! 1er hakkında yalnız alınan değil, alınacak olan 
I tedbirler de mevzubahstir. 

Bütün bu noktai nazarlarımı arzettikten 
sonra bir şey daha sormak istiyorum : Mahke
me müzakerelerinden kasdedilen mana nedir? 
H fıkrasında mahkeme müzakereleri deniyor. 
Malûmu âliniz mahkemeler bir muhakemeyi gör
dükten sonra odalarına kapanırlar, kendi arala
rında kanunun izahatı mucibince hafî şekilde 
karar verirler ve müzakereler hafî olur. Bun
lara ıttıla kesbetmenin imkmânı yoktur ki neşri 
mevzubahs olsun. Binaenaleyh burada mahkeme 
müzakerelerinden kasdedilen mananın dahi iza
hına lüzum olduğu kanaatindeyim. 

ADLÎYE E. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Refik İnce arkadaşımız üç nokta
ya temas buyurdular. Bunlardan birincisi çok 
mühimdir. Burada tavzih edilmesi kanunun 
tatbiki bakımından da faydalıdır. Devletin em-
niyetile alâkadar meseleler hakkında yapılmak
ta olan tahkikat fıkrası, ceza kanununda Dev
letin emniyetine taallûk eden fasıldaki hüküm-

| Lir midir? Yoksa daha geniş bir manayı mı ih
tiva etmektedir, dediler. Burada hükümleri ce
za kanuunundaki hükümlerden ayırmak lâzım
dır. Çünkü ceza kanunundaki fiiller meselâ 132 
nci maddeye göre 3 seneden 10 seneye kadar 
ağır hapistir. Bu mefhum dahilinde mütalea 
edilen suçlara çok ağır müeyyideler konmuştur. 
Bir de 133 ncü madde vardır. Bunda da 15 se
neden aşağı olmamak üzere ceza tayin edilmiş
tir. Devletin emniyeti bakımından alman ted
birler idarî tedbirler halinde tecelli eder. Mü
zakere ettiğimiz fıkra bu hususta yapılan neş
riyattaki mahzurlar itibarile konulmuş bir hü
kümdür. Bunu takdir meselesi bittabi ve bin-
nihaye hâkime aiddir. Yani Devletin emniye-
tile hiç alâkalı olmryan bir meselede neşriyat 
yapılmışsa hâkim Devletin emniyetile alâkası 
yoktur, bu fıkra hükmüne girmez, şeklinde 
karar verecektir. İleri sürülen mahzurlar bu
nunla bertaraf edilmiş olur. Kendileri teklifle
rinde dediler ki, salahiyetli makamlar tarafın
dan ifşası menedilen yaaılar olsun, doğru anlı-
yabildimse. 

REFİK İNCE (Manisa) — Evet, 
ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (De

vamla) — Halbuki bu 137 nci maddenin mev
zuunu teşkil ediyor. 

REFİK İNCE (Manisa) - - 137 nci madde 
mi? 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (De-
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vamla) — Evet, 137 nci madde salahiyetli ma
kamların, neşir ve işaasmı menettiği malûmatı 
ifşa eden kimse 3 seneden aşağı olmamak üze
re ağır hapis cezasına mahkûm olur diyor M, 
bu gayet vahim bir suçtur. 

Refik Beyin temas ettiği bir nokta daha 
vardır. Bu makamlar neşrini istemedikleri ma
lûmat için gazetecilere evvelce haber veremez
ler mi, dediler. Encümende Dahiliye vekilinin 
nazarı dikkatini celbettik. Kendileri bihakkın 
dediler ki, bu bir sırdır, bunu neşretmeyin de
mek haddi zatında bunu ifşa gibi olur, bu da 
bir mahzur teşkil eder. Bu mütalea doğrudur. 
Maddenin para cezasmı ihtiva etmesi bu hu
susta ileri sürülen mahzurları bertaraf eder. 

Kendileri munzam bir teklif olarak alına
cak tedbirlerden bahsedilmesini iltizam etiler. 
işte bu teklif mevzuu genişletir. Çünkü alına
cak tedbirler o memurların zihinlerinde tekev
vün eder. Filiyata geçilmiş değildir. Bu iti
barla bu alınacak tedbirler de madde mevzuu
na idhal edilecek olursa madde çok genişle
miş olur ve maksad hâsıl olmaz. 

Bir de mahkeme müzakerelerine taallûk eden 
H fıkrası hakkında izahat istediler. Biz mad
de metnini aynen muhafaza ettik ve tadil edil
meyen kısımlarını mevkii müzakereye koyma
dık. Eğer kendileri daha muvafık bir tabir 
buluyorlarsa bunu tedkik mümkün olur. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Arka
daşlar; zannediyorum ki içinde yaşamakta ol
duğumuz ahvali fevkalâde nazarı itibare alındı
ğı zaman Hükümetin en haklı hassasiyetle üze
rinde durması lâzım gelen meseleye asıl şimdi 
temas ettik. Bu itibarla bu meseleyi ifade ede
cek ibarei kanuniyenin fevkalâde sarahati haiz 
olması ve her hangi bir suiistimale, suitefsire 
mahal vermiyecek bir vaziyette bulunması ben-
denizce büsbütün lâbüd görünüyor. 

Dava şudur: Demin arzetmeğe çalıştığım gi
bi, bir taraftan hürriyete hürmet etmek, fakat 
hürriyete hürmet ederken anarşiye mahal bı
rakmamak, efkârı umumiyeyi böyle bir anarşi
den korurken de hürriyeti zedelememek en zi
yade dikkat edilmesi lâzım gelen bir noktadır. 
Ben bunu bir ifade ile teğmin edilmiş gör
müyorum. Çünkü Hükümet pek haklı olarak 
diyor ki; benim ittihaz edeceğim o kadar fev
kalâde tedabir var ki bunları, hattâ efkârı 
umumiyeye hitab ederek onu irşad etmek mev
kiinde bulunan matbuata ve onun mensubinine 
dahi ifşadan tevakki ederim. Bu ifşaatı her 
zaman hüsnüniyet sahibi bir şahsın ricali ga-
ibden haber alır gibi her zaman kendi kendine 
hissetmesine imkân var mıdır? Burada şöyle bir 
vaziyet vardır: Maalesef matbuat içinde, his
siyatı umumiyeyi bildiğiniz gayri asıl maksad-
larla istismar için sansasyonel havadis yani 
tahrik edici ve teğmini menfaat için hakikaten 

bir çok lüzumsuz ve manasız ve menfaati mil-
liyeye mugayir neşriyat yapanlar bulunur. 
Eğer böyle bir maksadı olmadığı halde ve hüs
nüniyet ile hareket eden bir kimse tasavvur 
ediniz, hattâ kendisine ifşayı hakikat dahi et
mek istemezseniz neden mücrim addedilsin 
ve niçin kendisine bu kadar ehemmiyetli ve 
cidden izahı lâzım gelen bir husus, niçin böyle 
bir iltibaslı cümle içinde kalsm. Bendeniz bunu 
Cumhuriyet ve Fırkamızın şimdiye kadar sa
dık olduğu ve sadık kalacağı umdeye uygun 
bulmuyorum. Binaenaleyh tasrihini taleb ede
rim. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Alınacak olan 
fıkranm ilâvesi hakkında Refik Şevket arkada
şımızın mütaleasma Şinasi Beyin verdiği cevaba 
iştirak ederim. Yani «alınacak olan» tabirini ilâ
ve etmek tevsi olur. Tevsi derpiş edilmemiştir 
ve esasen bunun tevsii de matlub değil. Pren-
sib itibarile mümkün olduğu kadar bu gibi 
takyidatla mukayyed olması lâzımdır. Ancak 
H fıkrasında; «mahkeme müzakerelerinin neş
ri memnudur» cümlesi hakkındaki mütaleaya 
gelince bu, esasen teklif edilen bir şey değildir. 
Esiri kanunda mevcuddur. İbareyi tekrardan 
ibarettir. Çünkü takib edilen usule nazaran bir 
maddenin bir fıkrası değişti mi, yalnız o fıkra 
değil, kanunun değişmemiş olan fıkralarını da 
nakletmek suretile usulü takninde bir kaide 
tutmuşuz. Bu itibarla buraya giriyor. Aslına 
gelince, ibare sarihtir ve muvafıktır, bundan 
maksad mahkemenin heyet halinde hususî mü
zakereleridir. Yoksa muhakeme müzakereleri 
yani mhuakeme celsesi esnasmda sarfedilen söz
ler ve cereyan eden müzakeratı muhakemeden 
ibarettir, mahkeme müzakeresi değildir. Onun 
için, mahkeme müzakeresinin neşri, ibaresinin 
değiştirilmesine lüzum yoktur. Her hangi 
bir mahkemenin alelıtlak hususî surette yani 
gizli surette yapmakta olduğu müzakereye ma
tuftur. Yoksa cereyan edecek olan muhakeme
ye matuf değildir. O bir mürafaadir, bu ifadede 
murafaa kasdedilmemektedir. Binaenaleyh H 
fıkrasının değiştirilmesine lüzum yoktur. Mah
kemece ve temyiz içtihadmca bu böyle anlaşıl
maktadır. 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Efendim, yeni arzedilmiş olan teklif iki nok
tadan ibarettir. Birisi Devletin emniyeti bakı
mından yapılmakta olan tahkikatın, diğeri 
Devletin emniyeti bakımından alman tedbirle
rin neşredilmesidir. Diğer kısımlar eski madde
nin naklinden ibarettir ki, bunu arkadaşlar 
izah ettiler. Buna gerek dünya vaziyetinin al
dığı ve almakta olduğu şekil, gerekse bizde ge
çen bası tecrübeler buna bizi şevketti. Meselâ 
Hükümet bir gün memleketin emniyeti bakı
mından bazı vesaiti harbiyesini veya bazı kıta
atı askeriyesini bir yerden diğer yere gizlice 
nakledecek. Amma nihayet memleket bir çöl 
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değildir. Bu esnada biri bunu görür ve bu gö
ren vasıtasile haber bir gazeteye gider. Bunun 
gitmesini istemiyoruz. Keza Devletin emniyeti 
bakımından casusluğun ifade ettiği manayı he
pimiz takdir ederiz. Hükümet zabıtası bir ada
mın peşinden koşuyor, bunun casusluğu hak
kında kendisinden zan vardır, şübhe vardır, 
keyfiyet teeyyüd etmiştir, tevsik edecektir ve 
nihayet bunu mahkemenin elkoyacağı hale ge
tirecektir. Bu işle meşgul olduğu zaman bu ha
ber intişar ediyor. Netekim vaki oldu, falanm 
filânın casusluğundan şübhe edilmiş, tahkikat 
yapılıyor denildi. Laubali olarak bunu gazete 
sütunlarma geçirmenin Hükümet işlerini ne ka
dar işkâl ettiğini görürsünüz bunun bazı mü
him zararları olabilir, istemediğimiz iş budur. 
Arkadaşlarımızın bu tahkikatı daha ziyade tak-
yid ederek matbuat üzerindeki tesirlerini ha
fifletmek hususundaki temayüllerini takdir ede
rim. Bunu biz de baştan mümkün olduğu kadar 
takyid etmek yoluna gittik ve çalıştık. îki en
cümenden geçti, encümenler de bunun üzerin
de günlerce çalıştı, daha ziyade takyide imkân 
bulamadılar. Buİsaydılar biz de memnuniyetle 
yapacaktık. Bu günkü müzakereye iştirak eden 
arkadaşlarımız maksadı zedelemiyecek her han
gi bir takyid bulursa buna biz de iştirak et
mekten asla çekinmeyiz. Maksadımız hiç bir 
zaman matbuatın serbestisini lüzumsuz takyid 
etmek değildir. Burada böyle bir takyid kon
masını istiyorsak memleketin yüksek menfaat
lerini korumak içindir. Yoksa keyfimiz için 
buraya gelmiyoruz, bundan teeddüb ederiz. Bu 
ihtiyacı duyduk, bu ihtiyaç saikasile geldik. Bu 
ihtiyacın varid olmadığı kanaatinde bulunan 
arkadaşlarımız yoktur. Yalnız arzettiğim veç
hile takyid etmek istiyorlar bu takyid keyfiye
tini çok aradık amma maksadı zedelemeden bu
nu teğmin edecek bir tarz bulamadık. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Arka
daşlar, Muhterem Dahiliye vekilinin gayet dü
rüst, makûl ve muntazam izahatile büsbütün te
nevvür eden bu meseleden dolayı müsaade bu
yurunuz, kendisine yeniden beyanı şükran ede
yim. Fakat kendilerinin bu pek güzel sözlerini 
dinlerken kanaatimin büsbütün teeyyüd etmiş 
olduğunu ilâve etmeme yine müsaadenizi rica 
ederim. Çünkü demin arzettiğim gibi o kadar 
hassas olmamız lâzımgelen bir dava üzerinde 
o kadar keskin ve mühim noktalara temas etti
ler ki bunun karşısında, bu kadar fevkalâde ah
val karşısında bulunurken niçin müphem bir ta
kım mevaddı kanuniyeye müracaat edelim de 
daha sarih bir surette Hükümetin, memleketin 
emniyetine taallûk eden bir davada o Hüküme
tin ve milletin müdafaa vasıtası olan matbuatı 
hattâ Hükümetin emrinde maalmemnuniye is
tihdama saik olacak tedbir almıyalım da böyle 
yandan dolambaçlı tedbirlere tevessül edelim, 
bunu katiyyen anlamıyorum. 

Buyurdular ki, encümende vaki olan müza-
kerat esnasında hakikaten riayetkar oldukları 
ve riayet için aldıklarına kâfi hürmetle inandı
ğımız hürriyeti matbuat mefhumuna zarar iras 
etmeksizin bu vaziyeti kurtaracak bir formül '» 
bulmak kabil olmamıştır. Binaenaleyh şimdi * 
benim kabul etmemekte kendimi mazur gördü
ğüm şekli ifadeye müracaat olunmuştur. Zanne
diyorum ki Heyeti Muhteremeniz bütün hatipler 
tarafından vaki izahattan sonra bu mevzu üze
rine tekrar dönecek olursa belki vaziyeti haki-
kiyeye hadim daha iyi bir şekil bulunabilir. Bu
lamadığınız tadirde doğrudan doğruya ben tek
lif ediyorum, arzettiğim gibi bu kadar cihanşü
mul hâdiseler cereyan ederken dünyanın asır-
lardanberi en serbest matbuatına, her gün görü
yoruz, en şiddetli kayıdlar konurken, Devletin 
emniyetine taallûk eden bir casus şebekesinin 
takibatına bu neşriyatı vasıta ittihaz ettirmemek 
için ve buna mâni olacak neşriyata Türkiye 
B. M. Meclisi herhangi bir kay id koymaktan çe
kinir mi? Binaenaleyh ben diyorum ki ittihaz 
ettikleri tedbir nakısdır. Çünkü davo o kadar 
büyükdür ki bizim hissiyatımız da o dava ile 
mütenasib olarak hâsıl olmalıdır. Bu şekle onun 
için taraftar değilim. Çünkü vaziyetin tehlikesile 
gayri mütenasib bir düsturdur. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Müzakeresini 
yapmakta olduğumuz bu ikinci maddede yapıl
maması lâzımgelen bir takım hareketler sayıl
dıktan sonra bu madde hükümlerine muhalif 
hareket edenlerden 20 liradan 200 liraya kadar 
para cezası alınır, deniyor. O hareketlerin cezaî 
müeyyidesi budur. Fakat bu sayılan hareketler 
arasında memnuiyetleri tesbit edilenler öyle fiil
lerdir ki, bunları böyle (20 - 200) lira gibi hafif 
bir ceza ile karşılamak bendenizce ağırlıkları 
ile mütenasib değildir. Onun için encümenin bu 
iki had arasında ceza tesbit ederken ne düşün
düğünü ve bu hareketlere ne kıymet verdiğini 
tavzih etmesini rica ediyorum. 

REFlK İNCE (Manisa) — Kürsüye geldiğim 
zaman, ilk gelişimden daha menfi bir kanaatle 
geldiğimi arzetmekle söze başlıyorum. Gerek 
mazbata muharriri arkadaşımızı ve gerek Dahi
liye vekilini dinledikten sonra tam bir kanaat 
hâsıl ettim ki bu (G) fıkrası kaldırılmalıdır. 
Çünkü her kanun mutlak bir emri veya nehyi 
ihtiva eder. Burada neyi emredib neyi nehyetti-
ği meçhuldür. Meçhul ile kimse mahkûm edi
lemez. Bu, bir. 

ikincisi; Dahiliye vekili arkadaşımız matbu
at üzerinde keyfî hâkimiyet iddiasında değiliz, 
dediler. Fakat bir kanun keyfî harekete müsa
ade ederse, eşhasın fani, fakat kanunun ebedî 
olduğu göz önünde tutulacak olursa bu dava 
çok ehemmiyetli şekilde telâkki edilmeğe mü-
saiddir. 

üç; Nevzad arkadaşımın işaret ettiği bir 
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nokta var; mahkeme zabtını neşretmek veya-
hud hüküm fıkrasını yazmak. Buna muhalif 
hareket ederse 20 liradan 200 liraya kadar ce
zai nakdî ile, emniyeti ihlâl edecek tedbirleri 
yazan adamın cezası bir olur mu? Yani Devlet 
emniyetini ihlâl mukabilinde husule gelen su
çun cezası bir olabilir mi? 

Dördüncü mesele; mazbata muharriri arka
daşımızın bahsettiği gibi, mukaddem bir ted
birden bahsetmek demek, mevcud esrarı söy
lemek demektir. Peki söylenmiyen şeyi min-
gayrikasdin yazan bir adama ceza vermek na
sıl kabil olur? Emniyet tabiri, ceza kanunu
nun 137 nci maddesi hükmünden hariçtir. O 
halde kendileri bir hukukçu sıfatile emniyeti 
tarif etmek lâzımgelse vatandaşa nasıl izah 
edecektir? Bir ceza kanunu okutan profesör 
Devlet emniyetini çerçevesi içine aldıktan ve 
yazdıktan sonra bu maddeye gelecek. 

Buradaki Devlet emniyeti ile oradaki Dev
let emniyeti fıkrasındaki üç seneden 15 seneye 
kadar hapis cezalarını bir de buradaki gibi 
20 lira olursa hangi hikmeti cezaiyeye müste
niden bunu izah edecektir. Bence salahiyetli 
olan makamlar bilhassa neşir ve işaasmda ma
zarrat gördükleri keyfiyeti evvelden menettik-
ten sonra, meselâ bahsettikleri misali söyliye-
yim, bazı eşyanın naklini gazete havadisi ola
rak yazmış, şu, şu noktaları havadis olarak yaz
maktan memnusunuz. Casuslara aid ne hava
dis, ne isim yazmryacaksmız, asarı atika üze
rinde yazmıyacaksınız, Devletin emniyetine 
taallûk eden kısımları ben bildiririm, derim ve 
kendilerinden imza alırım. Buna muhalif hare
ket edenler bile bile cezasına razi olur. O 
takdirde 20 lira ceza değil, 137 nci madde mu
cibince bir sene veyahud üç ay hapisten iba
ret ceza verilebilir. Binaenaleyh kasdedilen 
maksadı ihtiva eden ahkâmı cezaiyemiz hem 
de şiddetli olmak üzere vardır. Ancak ne kas-
dedildiğini bilmesi lâzımdır. Sonraya ilâve 
edelim. Salahiyetli makam nedir? Dahiliye ve
kili arkadaşımız dedi ki, ben bilmiyorum. Ca
susluğa müteallik meselelerin cezalandırılması 
yolundaki salahiyetli makam kimdir? Ben söy-
liyeyim : Meselâ gazete Istanbulda çıktığına gö
re, emniyet müdürü, vali, müddeiumumi ve 
bunların başında olarak bir de Dahiliye veki
li, daha ileriye gidilirse Başvekildir. Aleddere-
cat salahiyetli makam tabirinin dahi bence ye
rine göre manasının kullanılması lâzımdır. 

Hâdisenin cereyan ettiği yer Ödemiş kazası 
ise; salahiyetli makam neresidir? Meselenin 
mahiyetine göre ve kullandığımız emniyet tabi
rine nazaran bu makamm kaymakamlık olması 
lâzımdır. Takibat itibarile de salahiyetli ma
kam müddeiumumidir. Bu gibi vaziyetlerin da
hi atiyen hudusuna meydan vermemek üzere 
başlıca nazarı dikkate alınması lâzımgelen nok
ta, hiç bir vatandaşın evvelce tayin edilmeyen 

ahval ve harekâttan mesul edilmesine meydan 
vermemek salahiyetli makamca istenecektir. 
Hiç bir vatandaşı evvelce tayin edilmeyen efal 
ve harekâttan mesul etmemek kaidei cezaiyesi-
ne binaen bu fıkranın kaldırılmasını muvafık 
buluyorum ve Dahiliye vekili arkadaşımı te
selli ederim, teselli demeyeyim, teğmin ederim 
ki, bu maksadı bu güne kadar elde etmekteyiz 
ve bundan sonra da elde edebiliriz. Şu veya bu 
hatalar olsa dahi önüne geçmek için elimizde
ki ahkâm kâfidir. G fıkrasını atalım, husule 
gelecek teşevvüşlerin önüne geçmiş oluruz. Bu 
fıkranm tayyini teklif ediyorum. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; muhterem arkadaşlarımız 
bundan önceki beyanatlarında, bu madde hük
münü matbuat hürriyetini tahdid eder mahiyet
te görmüşlerdi. Şimdi ise bu cezaların ağırlaş
tırılması tezini müdafaa buyuruyorlar. İşte 
biz bu iki tezi telif etmek içindir ki, böyle muta
vassıt bir formül bulmak zaruretinde kaldık. 
Muhterem Dahiliye vekilinin de izah ettikleri 
gibi, matbuat hürriyetini her hangi bir şekilde 
takyide tâbi tutacak hiç bir hükmün lâyihaya 
konulmaması hususunda encümen büyük bir itina 
ve hassasiyet göstermiş ve bu esas üzerinde ıs
rarla durmuştur. Şimdi ileri sürülen mütalea-
lar şunlardır : Tasvir edilen suçlar ağır mahi
yettedir, bunlar için 20 liradan 100 liraya ka
dar hafif para cezası mı tatbik edilecektir. Bu 
ceza kâfi değildir. Hükümet daha kuvvetli 
müeyyidelerle gelsin buyurdular. Bu ağır cü
rümler biraz önce arzettiğim gibi ceza kanunu
nun muhtelif maddelerinde vardır. Bir kısmı 
sekiz seneye kadar, bir kısmı 3 seneye kadar, bir 
kısmı da beş seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezasını müstelzimdir. Yani askerî bir ha
reketin gizli kalmasında Devlet emniyeti bakı
mından bir fayda varsa o takdirde ceza tatbik 
edilecekse hüküm (G) fıkrasının şümulüne gir
mez. 132 nci maddenin 8 seneye kadar hapsi 
müstelzim hükmü yani Devlet emniyetini doğ
rudan doğruya müessir olan ve gizli kalması za
rurî olan hususlarda gayet esaslı müeyyideler 
vardır. Bunun haricinde olan hususlara taallûk 
etmekte olan cihetler esasen esbabı mucibe maz
batasında zikredilmiştir. Aynen okuyorum. 

« Hükümet teklifine nazaran yapılan deği
şiklik para cezasının artırılması ve fıkranın adlî 
muamelelerden bahseden 35 nci maddeden çıka
rılarak mevzu ile daha alâkalı görülen 30 ncu 
maddeye ilâvesi hususundan ibarettir. Ancak 
her iki fıkra mevzuuna giren fiillere lâyihada 
gösterilen cezaların tertib ve tatbik edilebilmesi 
takib mevzuu olan suçlara ceza kanununda da
ha ağır bir cezanın tayin edilmemiş olması ha
line münhasırdır. Bu hususun mazbataya derci 
bilhassa 35 nci maddeye yapılan ilâvenin ceza 
kanununun 132, 133, 137 nci ve diğer alâkalı 
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maddelerine hiç bir taallûku olmadığını tebarüz 
ettirmek bakımından faydalı addedilmiştir. 

Suçlara ceza kanununda daha ağır bir ceza
nın tayin edilmemiş olması haline münhasırdır. 
Bu hususun mazbataya derci bilhassa 35 nci 
maddeye yapılan ilâvenin ceza kanununun 132, 
133, 137 nci ve diğer alâkalı maddelerine hiç bir 
taallûku olmadığını tebarüz ettirmek bakımın
dan faydalı addedilmiştir. » 

Görülüyor ki tasvir edilen ağır hâdiseler esa
sen ceza kanunumuzun mevzuuna girmiştir. Bu
nun haricinde kalan hususlar varsa onların mat
buat kanununa değil, umumî hükümleri ihtiva 
eden ceza kanunu meyanına idhali lâzımgelir. 
Bunun haricinde ne kalıyor? Bunun haricinde 
gizli kalması Devletin emniyetini alâkadar et
memekle beraber tahkikatın selâmeti cereyanı
na mani teşkil eden hususlar esasen mazbataya 
dercettiğimiz husus budur. 

Refik ince dedi ki, suç meçhuldür, alâkalı 
nasıl bilsin. Biraz evvel arzettim, hâkim takdir 
edecektir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Fakat vatandaş 
maznun oluyor. 

ADLÎYE E. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (De
vamla) — Yapılacak takibat hâkimin kararı ile 
neticelenir. 

REFlK İNCE (Manisa) — Herkes maznun 
olamaz. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Her hangi bir suçun delili mevcudsa 
takibat yapılabilir. Müddeiumumilerin sevket-
tikleri davalardan bir kısmının beraetle netice
lenmesi bunun bir delilidir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Tarif eder misiniz 
suç nedir? 

Ad. E. M. M. SİNASİ DEVRİN ( Devam
la) — Bu itibarla hüküm verecek hâkim takdir 
edecektir. Bunun esasmı müddeiumumi halle
decek değildir. Bu bakımdan bir mahzur görü
lüp görülmiyeceğini salahiyetli makam tayin 
eder. 

REFİK İNCE (Manisa) — Meselâ bir kıta
yı a.skeriyenin nakli halinde ne olacak? 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Eğer gizli 
kalması lazımsa ceza kanununa Devlet emniyeti
ne taallûk eden maddeleri tatbik olunur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Söyleyiniz hangi 
makam? 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Siz evvelâ 
hangi kıtanın nakledileceğini söyleyiniz de ben 
de cevab vereyim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Hangi makam emri vermişse odur. 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) —- Esasen bun
lar mevzuatımızla mukeyyeddir. Bu hüküm hür
riyeti takyid eder değil, bilâkis hürriyete hadim 
bir hükümdür. Çünkü madde gerek müeyyide 
gerek şümul itibarile ağır bir mesuliyet iktisab 

etmemiştir. Sonra en nihayet takdir hâkime bı
rakılmıştır. Bu hususun bilhassa matbuat hürri
yetinin takyid edilmemiş olması bakımından 
keyfiyetin tavzihini faydalı buldum. 

ASIM US (Çoruh) — Efendim; bendenizin 
bir takririm vardır. Küçük bir kelime ilâvesi 
ile tadil teklif ediyorum. Onun sebebini arzede-
ceğim (İşitilmiyor sesleri). Bir takrir verdim. 
Bir kelime ilâvesile tadil teklif ediyorum, bunun 
sebebini arzedeceğim. 

Adliye encümeninde tedkikat yapılırken bi
zim bütün endişelerimizin varid olduğu görül
müş. Adliye encümeni mazbata muharriri arka
daşımızın sözlerinden öyle anlaıyorum. Dahiliye 
vekiline denilmiştir ki Hükümet deruhde ede
mez mi ki gazetelere direktif verilsin, şu hâ
diseleri yazmayınız densin. Vekil de buyurmuş 
ki bu bir sırdır. Nasıl gazetecilere eğer bu her
kesin bilmediği bir sırsa bunun yazılmasından 
dolayı hakikaten tabikat yapılması çok doğru
dur. Bizim endişemiz herkesin gözü önünde 
büyük şehirlerde alınabilecek bazı hâdiselerin 
Devlet emniyeti şekline girmesi ihtimalidir. 
Meselâ filân yerde siperler kazılıyor diye ga
zetelere bir şey yazılsa bu, Devlet emniyeti me
selesine gidebilir. Sonra bilfarz Ankaradan Şark 
vilâyetlerine hususî bir trenin tahriki Devlet 
emniyetini alâkadar edebilir. Gazeteci bunun 
farkında değildir, yazar. Bundan dolayı takibat 
yapılır. Bizim, Hükümetin bu salâhiyeti suiisti
mal eder gibi bir endişemiz yoktur. Hükümeti
mizin matbuat hürriyetine son derecede riayet
kar olduğunu her zaman memnuniyetle, şükran
la ifade ediyoruz. Kanun lâyihası böyle umumî 
ve şümullü bir şekilde kabul edilmiş olsa yine 
suiistimal edilmiyeceğini de biliyoruz. Fakat 
bir kanun kabul edilirken bu gün, yarın di
ye düşünülmez. Bütün bir istikbal düşünülür. 
Onun için bizim endişelerimizin varid olduğu
nu kabul buyurunuz. Vekil Bey dedi ki, bir 
yerden diğer bir yere asker nakledilir. Bu 
herkesin gözü önündedir. Fakat bunun yazıl
maması icab eder. Zaten gazetelerde böyle as
kerî mahiyette şeyler yazılmıyor. Bendeniz 
evvelce arzettim, meselâ bir binanın camları 
yüksek kıymetli eserdir diye saklanmış, bunu 
bir gazete yazmış. Bu hadiseyi yazmak Dev
let emniyetini tehlikeye sokmuştur diye mah
kemeye sevkedersek doğru mudur? Belki 
mahkeme neticede, Devlet emniyeti mevzubahs 
değildir, diye karar verecektir. Yalnız bu me
seleler o kadar çoğalacaktır ki mahkemeleri 
beyhude yere işgal edecektir. Onun için (G) 
fıkrasının (Devlet emniyetile alâkalı meseleler 
hakkında yapılmakta olan tahkikattan ve yine 
Devlet emniyeti bakımından alman mahrem 
tedbirlerden bahsedenler) şekline konmasını 
teklif ediyorum. Lütfen kabul buyurulmasını 
rica ederim. 
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REFlK İNCE (Manisa) — Hukukçu arka

daşımdan çok temenni ederim ki suç tabiri 
üzerinde biraz tevakkuf etsinler. Suçtan bah
settiler, ortada suç yok. Suçun ne olduğuna 
dair izahat versinler. Nihayet bunu tatbik bi
zim için çok üzüntülü olur. Bir misal -verdiler. 
Ayin misali Dahiliye vekili arkadaşımız salâ
hiyet bakımından burada ifade ettiler. Bir 
kıtai askeriyenin geçmesinin yazılmasını em
niyet bakımından muvafık görmüyorum. Bi
naenaleyh böyle bir hal mevzubahs olduğuna 
göre, salahiyetli makam neresidir, dedim. Ben-
denizce salahiyetli makam, bu gibi ahvalde 
yazı yazılmamasını emreden makam ciheti as
keriye değildir. Binaenaleyh maksadım tered
düdü müstelzim olan bu fıkradır. Müddeiumu
misi, ciheti askeriyesi, ciheti adliyesi, valisi 
birbirine tedahül eder bir vaziyet vardır. Ne
rede kaldı ki emniyet tabirini ceza kanununun 
çerçevesi haricinde ifade etmek. Bendeniz G 
fıkrasının vazmı icab ettiren esbabın mevcud 
kanunlarla temin edilmiş olduğuna ve beyan 
edilmeyen maddelerin hilâfına fiillerden dola
yı ceza tayinine hiç bir mevzuumuzun müsaid 
olmamasına binaen (G) fıkrasının tayyini tek
lif ediyorum. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Arka
daşlar, mazbata muharriri arkadaşımızın lüt
fen vermiş oldukları izahatı, bizim deminden 
beri burada, huzurunuzda tenvir etmeğe çalış
tığımız fikirleri sıhhati tamme ile ifade eder 
bir mahiyette bulmadığım için müsaadenizle 
orada bazı küçük tadillerin icrasını lüzumlu gö
rüyorum. 

îlk endişemizi bertaraf etmek için memleke
tin emniyetine taallûk eden her hususta en 
şiddetli tedbirlere müracaat edilmesi umdesin
den hareket ettik. Bu fikri esasi ile yola çık
tığımızdan dolayı dedik di, rejimimizin kema
li samimiyetle bağlı olduğu hürriyeti matbuat 
vaziyeti bu prensible telif etmek çareleri ara-
prensibine azamî hürmeti göstermek için bu 
rnak icab eder. Şimdi kendilerine soruyorum. 
Asıl şayanı dikkat olan nokta filân adamın 
suçsuz olarak, hatta habersiz olarak vaki neş
riyatından dolayı ceza görmesi midir, yoksa Dev
letin işaa edilmemesi için her türlü tedbiri 
ittihaz etmesi lâzım gelen havadislerin ortaya 
çıkmaları mıdır? Ben öyle görüyorum ki, itti
haz edilmiş olan tedbir bu ikinci gayeyi teğmi-
ne gayri kâfidir. Yoksa neme lâzım, falan adam 
kasdı cürmî ile şu münasebetsizlikte bulunmuş, 
kanun arkasından gelmiş kendisini tecziye et
miş, neye yarar? Demindenberi arzettiğim gi
bi, Devletin bu kadar ahval ve şerait içinde 
behemehal mahrem olarak muhafaza edilmesine 
lüzum gördüğü bir husus hakkında gayet fena 
olarak, emniyeti umumiye noktai nazarından 
mucibi teessüf bir vaziyet hadis olmuş olur. Şu 
halde yine deminki ifademe rücu etmek mecbu

riyetindeyim. İttihaz edilen tedbiri hiç bir ba
kımdan bu vaziyeti hususiyenin icablarma uy
gun bulmuyorum. Yine mazbata muharriri ar
kadaşıma arzetmek istiyorum ki, davamızı, 
hürriyeti matbuatı doğrudan doğruya Devle
tin, milletin emniyetü selâmeti davasmda mü-
fid kılacak vaziyete irca için lâzım gelen for
mülü bulmak şeklinde anlamalı. Halbuki mev
cud formül bunu teğmine kadir değildir. Bu da 
günden güne ahemmiyeti artan bir mahzur halin
dedir. Doğrusu Dahiliye vekili arkadaşımın bu 
kadar fevkalâde bir mesele üzerinde - ki has
sasiyetlerini çok kere izhar ettiler - bu kadar 
mütevazı davranışına hayretteyim. Mesele o 
kadar mühimdir ki nasıl oluyor da bu kadar kü
çük bir tedbire kanaat ediyorlar. Çok uzun 
tafsilâtla tekrar başmızı ağrıtmıyayım. Muh
terem hatibler meselenin gerek hukukî ve ge
rekse siyasî cihetlerini izah ettiler. Dava, bu da
vadır. İbtida memleketin selâmet ve emniyeti 
için lâzım gelen tedbirlerin alınmasıdır. Bunları 
en geniş mikyasta almak için hiç tereddüd et
memeliyiz. Yalnız bunu alırken mevcud ceza 
kanunundaki cezaları nazarı itibare alarak 
lüzumsuz ve manasız bir takım cezalara gidil
memesi ve suçsuz insanlara lüzumsuz ceza ve-
rilmemesidir. Ben, bunu rica ediyorum. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Refik İnce bir sual tevcih ettiler. 
Evvelemirde ona cevab vereyim. Dediler ki; 
«bir hukukçu sıfatile kendisinden sorarım suç 
nerededir?» Suç işte (G) fıkrasının mevzuunu 
teşkil etmektedir. «Memleketin emniyetile alâ
kadar meseleler hakkmda yapılmakta olan 
tahkikattan ve gene memleket emniyeti bakı
mından alman tedbirlerden bahsetmektedir. Tah
kikat safhalarından bahsetmek bir suçtur. İkin
ci suç da memleket emniyeti bakımından alman 
tedbirlerden bahsetmektir. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Böyle 
bir şey bilmiyorsa, tahkikat yapıldığından ha
berdar değilse ne yapsm? 

ADLİYE E. M. M. ŞÎNASl DEVRİN (De
vamla) — Buna imkân yoktur. Çünkü tahkikat
tan bahseden diyoruz. Bu itibarla tahkikat ya
pıldığından haberdar değildir itirazı varid ola
maz. Değilse bahsedemez. İkincisi, emniyet ba
kımından alınan tedbirlerdir. Tahkikat yoktur. 

Hürriyeti matbuat hususunda şayanı şükran 
bir şekilde bahsedildi, bu demokrasinin mukad
des bir vediasıdır. Fakat matbuat hürriyeti, 
memleketin emniyetini alâkadar eden yazıların 
tahkikat neticeye varmadan önce gazete sütun
larında intişarını haklı gösterir mi? Yani mem
leket menfaatine... Evet bunlar yazılsın, çünkü 
tahkikat yapanları ikaz eder. Bir takım suçsuz 
vatandaşların mahkemeye gitmemesini intaç 
eder gibi matbuat hürriyetine hadim bir vaziyet 
ihdas edebilir mi? İşte üzerinde durulacak me
sele budur. Fakat burada matbuat hürriyeti na-
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mma gazete sütunlarına derci lüzumlu bir mese
le görmedik. 

Memleketin emniyetine taallûk eden bir me
selenin katği safhaya intikalinden önce efkârı 
umumiyeye arzında mazarrat gördük. 

Şimdi muhterem arkadaşımız Fazıl Ahmed 
Aykaç bizim davamız da hürriyeti matbuat ile 
Devletin Emniyet ve selâmeti bakımından alına
cak tedbirleri telif etmektir dediler ki bu da 
bizim davamızdır. Acaba kendileri bu hususta 
ne gibi bir formül tasavvur buyuruyorlar. Metin 
tertibinde hangi şekilde bunu ifade edebilir
dik. Bizim de maksadımız bu olduğuna göre 
bunu ihtiva eden başka bir formül tek
lif etsinler, derhal kabul ederiz. Şimdi askerî 
meselelerin - bunlar zabta geçmiş olacağı için 
arzediyorum, bu madde hükmünden hariç oldu
ğunu tebarüz ettirmek lâzımdır. Ceza kanunun
da bunun için kuvvetli müeyyideler vardır. 
Deniliyorki gizli tutulması lâzımgelen şeylerden 
bahsedilmesin fakat gizli tutulması lâzımgelme-
yen hususattan bahsetmekte ne mahzur vardır? 
Gizli tutulması lâzımgelen bu hususlardan bah
setmek ceza kanunundaki ağır cezaları müstel-
zimdir ve maksadımız haricindedir. Gizli olma
yan şeylerden bahsedilmesi ise tahkikat saf
hasını işkâl etmemek içindir, kaldıki tahkikatın 
başlangıcında tahkika mevzu olan maddelerin 
gizli olub olmayacağı henüz belli değildir. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Biz de 
o kanaattayiz. Fakat bu şekli ona hadim görmü
yoruz. 

ADLÎYE E. M. M. ŞÎNASt DEVRİN (De
vamla) — Biz başka bir formül bulamadık. Eğer 
siz böyle bir formül bulursanız, lütfen teklif 
buyurunuz, encümen de bu formüle iştirak eder, 
arkadaşlarımız da muvafakat ediyorlar 

Bilmiyorum, başka cevabsız bir nokta kaldı 
mı? Varsa lütfen ikaz buyursunlar. (Müzakere 
k â f i SGSİ6Î*İ ^ 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Kabul 
buyurulursa encümende tekrar müzakere edilir. 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Refik İnce arkadaşım, bunları yazabilmek 
müsaadesinin nereden alınacağı üzerinde tevak
kuf ettiler. Zannediyorum ki maddede bunun 
için kâfi sarahat vardır. Tedbiri alan, kararı 
veren yerden müsaade alınacaktır diye maddede 
sarahat mevcuddur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Demek salâhiyet 
meselesidir. 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Devamla) 
— Diğer taraftan şunu da arzedeyim, bazı dava
lar vardır ki onun müdafileri gördükleri muka
vemet nisbetinde memnun ve münşerih olurlar. 
Bu mevzu da o davalardandır. Bu ne de olsa 
bir tahdid ve takyid maddesidir. Onun için, böy
le bir şey buraya geldiği zaman, gösterilecek 
olan mukavemet bunun davacılarını daha ziyade 
memnun eder, takviye eder. Ondan dolayı ser-

dedilen mütaleaları, vaki olan itirazları bu zih
niyet ve bu memnuniyetle dinliyorum. Yalnız 
bunun yanında üzerimize aldığımız mesuliyeti 
de göz önünde tutmaktan asla kaçınmıyorum. 
Şimdi bu bir tahdiddir, mümkün olduğu kadar 
vazih olsun istediler. Filvaki biz de mümkün ol
duğu kadar vazih yapmak istedik ve ancak bu 
kadarını yapabilirdik. Bundan daha fazlasını 
mümkün görseydik yapacaktık. Buna emin ola
bilirsiniz. Yalnız bizi burada müteselli eden bir 
nokta var ki; yaptığımız tahdidin fikre taallûk 
etmemiş olmasıdır. Biz hiç kimseye demiyoruz 
ki, fikrî münakaşaları, mübahaseleri, tenkidle-
ri bırakın, biz hiç kimseye demiyoruz ki, ilmî 
yazılarınızı yazmayın. Yalnız tahdidi havadise, 
habere hasrediyoruz. Bu da mutlak değildir. 
Tahdid ediyoruz. O haber ki memleketin em
niyetine taallûk eder onları yazmayın diyoruz. 
Böyle olmakla beraber bunların üzerinde bir 
tedbir alınmış olmak veya bir tahkikata giri
şilmiş olmak da şarttır diyoruz. Rica ederim 
bundan daha iyi şekilde hangi arkadaşım tah
did ederse memnun olacağım. Maksadı kaybet
memek şartile bu, tahdidden dolayı gelecek olan 
bir formülün bu maddenin tatbikatından bazı 
yanlışlıklar veya zaruretler olmak ihtimalini 
tamamen inkâr etmemekle beraber bunun aksin
den gelecek olan zararla ölçtüğüm zaman vicda
nım müsterih olarak bu maddeyi müdafaa edi
yorum ve onun için arkadaşlarımdan bunun ka
bulünü rica edeceğim. 

Bazı arkadaşlarım filin ehemmiyetile cezayi 
mütenasib bulmadılar. Filin ehemmiyetile ce
zayı mütenasib bulmamışlarsa bunu matbuatın 
lehine kabul etsinler. Eğer bunların hangi fi
iller olduğunu berveçhi peşin ilân etmek imkâ
nını elde etmiş olsaydık o vakit bu ceza daha 
ağır olurdu (Kâfi kâfi sesleri). 

Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Tabiî 
kâfi. Şimdi efendim bu madde nasıl çıkar? Re
fik bey diyor ki; Devletin emniyetine müteallik 
bir havadis. Bomba ve saire.... Devletin emni
yetine müteallik havadisler hangileridir, bunla
rı herkes bilir. Kanun demiyor bunları yazma. 
Yazmadan evvel salâhiyettar makama sor, diyor. 
Siz diyorsunuz ki, kime soracak. Bunu herkes 
bilir. Bomba olursa polise sorar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Öyle değil. 
Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Öyle 

ise size sorarlar (Gülüşmeler). Bu kadarı da bil
miyorsak bu memleket ne kadar geri organize 
edilmiş. Müdafaaya aid bir havadis müdafaa
ya, bahriyeye aid bir havadis bahriyeye sorula
cak elbette. Bu ne kadar dezorganize, ne kadar 
komplike bir iştir ki, bu.. Bu; Devletin emniyetile 
alâkadar bir meseledir, maddeyi okuyorum, ba
kınız ne şekil aldı: «Memleketin emniyeti ile alâ
kadar meseleler hakkında yapılmakta olan tah
kikattan ve yine memleket emniyeti bakımından 
alman tedbirlerden bahseden yazılar memnudur. 
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Ancak bu tahkikatı yapmağa veya bu tedbirle
ri almağa salahiyetli makam tarafından bu hu
susta müsaade verilebilir. » 
. Bunu nasıl yazmalı idi ki, sizin anladığınız 

gibi olsun ve Fazıl Ahmed Bey anlasın? (Şid
detli gülüşmeler, alkışlar). 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum : 
Yüksek Reisliğe 

(G) fıkrasının ikinci kısmmm şu şekilde ya
zılmasını teklif ederim: 

«Ve yine Devletin emniyeti bakımından alı
nan mahrem tedbirlerden bahseden yazılar mem
nudur». 

Çoruh mebusu 
Asım Us 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen (g) fıkrasmm 

tayymı teklif ederim. 
Manisa mebusu 

Refik înce 
BAŞKAN — Refik İncenin okunan bu takri

rini yüksek reyinize arzediyorum. Nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsınlar . . . Almryan-
lar . . . Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 
(Asım Us (Çoruh) un takriri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Encümenin mütaleası var mı? 
DAHİLİYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (Te

kirdağ) — Biz lüzum görmüyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet böyle bir fıkra ilâ

vesine lüzum görmüyor. Maamafih takriri re
yinize arzedeceğim. Nazarı itibare alanlar . . . 
Almıyanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınma
mıştır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık rey neticelerini arzediyorum: 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 

bütçesinde (15 000) liralık münakale yapılma
sı hakkındaki kanuna (301) arkadaş rey vermiş
tir. Nisab tamamdır. Kanun (301) reyle kabul 
edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna 
(298) zat rey vermiştir. Nisab vardır. Kanun 
(298) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Cuma günü saat 15 de içtima etmek üze
re bu günkü inikadı kapıyorum. 

Kapanma saati: 18,14 

« • > 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılması 
hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Bere. Türker 
Cemal Akçın 
Hamza Erkan 
izzet A koşman 
Mebrure Gönenç 

Aza adedi : 429 
Rey« iştirak edenler : 301 

Kabul edenler : 301 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler : 125 
Mfinhaller 3 

/ Kabul edenler ] 
Ağrı 

Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
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Nazmi Topeoğhı 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözeııer 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Sun er 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Neemeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Arni Yukaruç 
Hilmi Brgeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya tsfendiyaroğlu 

î : 43 24 4 
Çoruh 

Ali Rıza Erem 
Âsim Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kaıısu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit, Çubukçu 
Dr. tbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
iskender Artım 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 

1940 O ; 1 
Osman İşın 

Gazianleb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdnrrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Va»ıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
NTafi Atuf Kansıı 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Atar; 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli. 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Irıankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Da ver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Alımed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarh an 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 

Ziya Karamursal 
İzmir 

Benal Artman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed. A i dem ir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Keşad Mimaroğlıı 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad Özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Kahraman Anklı 
Ömer Kunt ay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Flacer Dicle 
Muharrem Celâl Bay ar 
Nuri Tamaç 
Rıza Sal tuğ 
Tahsin Ooşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Som er 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yarg£ 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikm«a 
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İ : 43 54-4-1940 Ö : İ 
Âli Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Puad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sil ay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Ataîay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Reeeb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Malımud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasnhi Baydar 

Manim 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M araş 
Dr. Abdülkadir Kemali 
Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Men emen cioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdı Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
tsmail Çam aş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dil em re 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

-Samsun 
Amiral Fahri Engin 

Hüsnü Çakır 

Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
tsmail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahmau Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Sami Işbay 
Şeref Uluğ 

Van 
tbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırn Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahüa-r 

Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

Ağr% 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
tsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
tsmet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 

Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 

Dr. Mazhar Germen (Rs. 
V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akprnar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
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Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çankır% 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 

i Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Diyarbakır 
Zeki Mesud Alsan 

Edime 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Ankan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri T üzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
izzet Arukan 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 

t : 43 24-4 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
H,üsrev Kızıldoğan 
(Hasta) 
Şeral'ettin Karacan 
Zihni Orhon (M.) 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
D*\ Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
(Hasta) 

-1940 C : î 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 

Konya 
Ali Rıza Türel (Hasta) 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 

Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. GL îzzeddin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravava Marmaralı 
Dr, Rasim Ferid Talay 
Hazim Tepeyran 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 

llamdi Yalman 
Samsun 

Memed Ali Yörüker 
(Mazur) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydın (Hasta) 

Smob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uy badın 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktenı 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Van 
Hakkı Ungan 

Zonguldak 
Halil Türkmen 



î : 43 244-1946 Ö : İ 
Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütç esinde değişiklik yapılmasına dair olan kanu

na verile nreylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türkere 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Ksad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytırı 
Belkis Baykan 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
flasih Kaplan 
Türkân Ora 

Aydın 
Dr, Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşıh 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Asa adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
2Q8 
298 

0 
0 

128 
3 

/ Kabul edenler ] 
Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mem^i Saniı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tmaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 

M. Abdülhalik Renda 
Çoruh 

Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazbar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet SÜnkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fasıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Erzincan 

Abdülhak Fırait 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 

Oazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasrf Sonı-
yürek 
Fikret Atlı 
tsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Oümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

. . . 
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t : 4â 24-4-194Ö Ö : 1 
Hakkâri 

tzzet Ulvi Aykurd 
Hatay 

Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin tnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim AJâettin Gövsa 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursa! 

İzmir 
Benal Aranan 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Raihmi K#ken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 

Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Pr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Mu-affer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal ; 

Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbassı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptaıgel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Aşım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yasar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

, Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Saduilah Güney 

Mus 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim-Ali-Dil emre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Kemalettin Kamu 
iiaif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefîk özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulûsİ Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzrm Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 

û» 



Raif Karadeniz 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz — 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Palih Rıfkı A tay 
Fevzi Daldal 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmerı 
Rifat Araz 
Şakir Kınaeı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevf ik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 
Fethi Okyar (V.) 
Haşan Cemil Çaınbel 

1 : 43 
Ref et Ülgen 
Sami Işbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 

244-1940 0 ':'•; 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı IçÖz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Bursa 

Muhittin Ba'ba Pars 
Ref et Camtez (R, V.) 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Ziya îsfendiyaroğiu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanb 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fııad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
Saffet Ankan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
izzet Arukan 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Mükerrem ünsall 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin IJraz 
Salâh Cimcoz 

îzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Ali Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğaıı 
(Hasta) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun (M.) 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
(Hasta) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 

Konya 
Ali Riza Türel (Hasta) 
Naim Hazim Onat 

Zonguldak 
Hasara Karabacak 
tbraiıîm Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençj 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
irfan Ferid Alpaya 
(t. A.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. îzzeddin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıkcoglu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
(Mezun) 
Zühtü Durukan 

— 153 — 



Seyhan 
Hilmi Uran 

Siird 
Halil Hûlki Aydm (Has
ta) 

Sinöb 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kema'î Tengirşenb 

Sivas 
Atıf Esenbel 

t ı 43 244 
Gl. Akif Öztekm Er-
deımjil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

1940 C : 1 
Trabzon 

Hamdi tîlkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğhı 
Sırrı Day 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

»>€»-« 

T. B. M. M. Mathacm 



S. Sayısı: 102 
Matbuat kanununun 35 nci maddesine iki fıkra ilâvesine 

dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye 
encümenleri mazbataları (1/280) 

T. C. 
Başvekâlet 16 - XU - 1989 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/6270 

Büyük Millet Meclisi Yüksek 'Eeisliğine 

1881 sayılı Matbuat kanununun 35 nci maddesine iki fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 7 - XII - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe ' • • "̂  

Elyevm tatbik mevkiinde bulunan Matbuat kanununun, gazete ve mecmualarda neşri memnu hu
susları tadad ve tasrih eden 35 nci maddesinin şümulü dairesine, bilhassa) adliyece yapılmakta olan 
tahkikatın neticelenmesinden evvel, neşri mahzurları davet etmesi tabiî bulunan hususlar idhal edil
miş bulunmaktadır. 

Kanunun ayni maddesi, aksine hareket edenler hakkında cezaî hükümleri de ihtiva ettiğinden bu 
suretle ferdî haklar, mahzurlu neşriyata karşı emniyet altma alınmıştır. 

Matbuat kanunu, ferdî haklarm muhafaza ve vikayesi hususunda ihtiva ettiği bu sarahate muka
bil, millî vahdet, emniyet ve ahengimize aykırı gelebilecek neşriyat için her hangi bir memnuiye-
ti ihtiva etmemekte bulunduğundan, bu gibi neşriyata ictisar edenler hakkında kanunî takibat icrası 
mümkün olamamaktadır. Son zamanlarda bazı gazete ve mecmuala'nmızda, millî hislerimizi inciden ve
ya bu maksadL". millî tarihi yanlış gösteren yazılarla memleketin emniyeti ile alâkadar meseleler üzerin
de Hükümetçe, yapılmakta olan tahkikattan ve yine emniyetin teğmini bakımından alınan tedbirler
den bahis yazılar çıktığı görülmüştür. Millî şuur ve hassasiyetimizle telifi gayri mümkün ve millî 
emniyetimiz bakımından büyük mahzurları aşikâr bulunan bu gibi yazıların neşrine meydan ve
rilmemek üzere, zikri geçen kanun maddesine iki fıkra ilâvesi muvafık görülmüş ve bu maksadla 
bağlı kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/280 
Karar No, 11 

2â - XII - W39 

Yüksek Beisliğe 

1881 sayılı matbuat kanununun 35 nci mad
desine iki fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
7 - X I I - 1939 tarihinde Büyük Millet Meclisine 
arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 16 - XII -1939 
tarih ve 6/6270 numaralı tezkeresile Yüksek Re
isliğe sunulan ve Encümenimize havale buyuru-
lan kanun lâyihası Dahiliye vekilinin de huzu-
rile Encümenimizde tedkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesi varid görülerek 
teklif edilen lâyiha aynen kabul edildi. 

Bermucibi havale Adliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dahiliye E. Reisi Reis V. Bu M. M. 
Çoruh Tokad 

Atıf Tüzün Oalib Pekel 

Kâtib 
Yozgad 

Z. Arkant 

Antalya 
T. Sökmen 

Bingöl 

Ankara 
Fevzi Daldal 

Balıkesir 
S. Uzay 

Bursa 
Necmeddin Sahir F. Güvendiren 

Erzurum 
AT. Elgün 

Konya 
Şevki Ergun 

Trabzon 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Kütahya 
Sadri Ertem 

Yozgad 
Salise Abanozoğlu S. Korkman 

Antalya 
R. Kaplan 

Baljkesir 
F. Tiritoğlu 

Çorum 
/. Kemal Alpsar 

Kayseri 
A. H. Kala<i 

Malatya 
Emrullah Barkan 

Zonguldak 
/ . E. Bozkurd 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/280 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 

17-IV-1940 

1881 sayılı matbuat kanununun 35 nci mad
desine iki fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye ve
killiğince hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetinin 
7 - XII -1939 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının En
cümenimize havale ve tevdi buyurulmak üzere 
buna taallûk eden dosya muhteviyatı Dahiliye 
vekilinin huzurile tedkik ve müzakere olundu. 

Encümende verilen izahata göre memleke
tin emniyetile alâkadar meseleler hakkında ya
pılmakta olan tahkikatın ve ayni mevzu etra
fında ittihaz kılınan tedbirlerin katî bir saf
haya intikalinden önce gazete sütunlarında in
tişarı bazı hallerde tahkikatın selâmetle cereya
nına mâni teşkil etmekte ve alınan tedbirlerin 
tesirini azaltmakta bulunmasına rağmen bu ka

bil neşriyatın Matbuat kanununun 35 nci madr 
desinde derpiş edilen memnuiyetler arasında yer 
almaması keyfiyetinin tatbikatta esaslı mahzur
lar tevlid eylediği anlaşılmış ve Hükümetin tek
lifi veçhile memleketin emniyetine taallûk eden 
mesail hakkında yapılmakta olan tahkikattan 
veya memleket emniyeti bakımından alınan ted
birlerden ancak müsaade istihsalinden sonra 
bahsedilebilmesi ve bu memnuiyet hilâfına ha
reket edenlerin 20 liradan 200 liraya kadar ha
fif para cezasile tecziyelerinin muvafık olaca
ğına ittifakla karar verilmiştir. Hükümet tek
lifinde yapılan tadil emniyet bakımından alınan 
tedbirler ibaresine maksad dahilinde vuzuh ver
mek için bir millî kelimesinin ilâvesine inhisar 
etmektedir. 

( S. Sayısı : 102 ) 



Iîâyihanın «J» fıkrası Millî hislerimizi inci
ten veya bu maksadla Millî tarihi yanlış göste
ren yazıları neşredenleri de ayni ceza ile ceza
landırmaktadır. Bu fıkra mevzuuna giren fiil
lerin ̂ mahiyetler i itibarile «K» fıkrasına nazaran 
daha ağır bir suç teşkil ettikleri aşikârdır. Bu 
itibarla ceza müeyyidesinin arttırılması zarurî 
görülmüş ancak para cezasının hapis cezasma 
tahvili hakkında yapılan teklif yedi muhtelif 
reye karşı 10 rey ekseriyetle varid görülmemiştir. 
Çünkü incitmek kelimesile ifade edilmek istenen 
mefhum umumî ceza mevzuatımıza göre halen bir 
suç sayılmıyacak kadar hafif ve bu itibarla Ceza 
kanununun tahkir ve tezyif mefhumlarından çok 
değişik bir mahiyette telâkki edilmiş ve bu file 
böyle bir mahiyet verilmek arzusiledir ki para ce-
zasile iktifa edilmesi ciheti iltizam olunmuştur. 
Bu fıkrada Hükümet teklifine nazaran yapılan 

değişiklik para cezasının arttırılması ve fıkranın 
adlî muamelelerden bahseden 35 nci maddeden 
çıkarılarak mevzu ile daha alâkalı görülen 30 ncu 
maddeye ilâvesi hususlarından ibarettir. Ancak 
her iki fıkra mevzuuna giren fiillere lâyihada gös

terilen cezalarm tertib ve tatbik edilebilmesi takib 
mevzuu olan suçlara ceza kanununda daha ağır 
bir cezanın tayin edilmemiş olması haline münha
sırdır. Bu hususun mazbataya derci bilhassa 35 
nci maddeye yapılan ilâvenin ceza kanununun 
132, 133, 137 nci r e diğer alâkalı maddelerine hiç 
bir taallûku olmadığını tebarüz ettirmek baknntn-
dan faydalı addedilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum . Zonguldak Konya 
M. Çağıl Ş. Devrin G. Gültekin 

Antalya Balıkesir Bingöl 
# . Aksöy O. N. Burcu F. Fikri 
Btfrsa Erzincan Gazianteb 

A, Akgüç A. Fırat ö. A. Aksoy 
Hatay Kastamonu Kayseri 

H. Selçuk A. Binkaya R. özsoy 
Mardin Rize Rize 

/ / . Menemencioğlu Dr. S. Dilemre F. Sirmen 
Sinob Tokad Trabzon 

C. Atay S. Atanç F. A. Barutçu • 

(S. $ayı*H : 102 ) 



HÜOTMjETÎN THKLÎFI 

Matbuat kanununun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1881 numaralı matbuat kanu
nunun 35 nci maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve 
edilmiştir : 

J — Millî hislerimizi inciten veya bu mak-
sadla millî tarihi yanlış gösteren yazılar mem
nudur. 

IK -Memleketin emniyeti ile alâkadar mese
leler hakkında yapılmakta olan tahkikattan ve 
yine emniyet bakımından alman tedbirlerden 
bahseden yazılar memnudur. 

Ancak bu tahkikatı yapmaya veya bu ted
birleri almağa salahiyetli makam tarafından bu 
hususda müsaade verebilir. 

D^BJÎLtYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİR! S t 

Matbuat kanununun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 



ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1881 sayılı matbuat kanununun 30 ncu ve 35 nci 
maddelerini değiştiren kanun lâyisası 

MADDE 1 — 1881 sayılı matbuat kanununun 
30 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir : 

Millî hisleri inciten veya bu maksadla millî 
tarihi yanlış gösteren yazıları neşredenler elli 
liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırılırlar. 

Türk ceza kanununun 156 nci maddesi sara
hati haricinde kendilerine mevdu vazifenin ifa
sından dolayı Büyük Millet Meclisi azasmdan, 
îcra Vekilleri Heyetinden ve resmî heyetlerle 
Devlet memurlarından biri veya bir kaçı hak
kında isim ve madde gösterilmeyerek mübhem 
ve suizannı davet edecek mahiyette mütecaviza-
ne yazı ve resimlerle Büyük Millet ^Meclisinin ve 
icra Vekilleri Heyetinin ve resmî heyetlerle 
Devlet memurlarının veya bir kısmının şeref ve 
haysiyeti ihlâl olunursa üç aydan altı aya ka
dar hapis ve yüz liradan eksik olmamak üzere 
ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 2 — 1881 sayılı matbuat kanununun 
35 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

A - İddianamenin, son tahkikatın açılması
na müteallik kararın, bir cürme aid her hangi 
tahkikat evrakı ve vesikaların duruşmada 
okunmazdan evvel neşri memnudur. Ancak mah
kemenin veya müddeiumuminin müsaadesile ve 
bütün gazetelere birden icrası lâzımgelen tebliğ
lerine tevfikan bu vesikaların neşri caizdir. 

B - îsbatı caiz olmayan söğme ve hakaret da
vasına aid zabıtların ve buna müteallik şikâyet
namelerin aynen ve hulasaten neşri dahi mem
nudur. 

C - Mündericatı umumî adab ve ahlâka do-
kunabilen tıbbı adlî raporlarmm da neşri ya
saktır. 

D - Muhakemesinin gizli olması kararlaştı
rılan dava zabıtlarının da mahkemenin müsaa
desi olmadıkça neşri memnudur. 

E - Ceza tahkikatı başladıktan ,sonra ilk tah
kikat esnasında tahkikat hâkiminin muvafaka
tinin inzimamile ve hazırlık tahkikatı esnasında 
yalnız Cumhuriyet müddeiumumisinin emrile ya
pılmakta olan tahkikata ve adlî muamelelere 

(S. Sayı 



Hii 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 7 - XII -1939 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da.V. 
FaAjik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 
S. î. M. V. 

Mü, V. 
A. Çet,i%kâK 

Ad. V. 
Fethi Okyw 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Gebesoy 

G. î. V. 
R. Krademz 

fa 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 
F. Ağrah 

Î.V. 
//. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

N. Topçoğlu 

Da. E. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesin ay
nen kabul edilmiştir. 

( Ş. Sayısı : 1.02 ı 
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Ad. E. I 

müteallik havadislerin ve cürmü yapanlarla 
cürme kurban olanların fotoğraflarının neşri 
menedilebilir. | 

Buna muhalefet ancak müddeiumuminin bu 
babdaki yazılı emrinin gazete veya mecmua 
idarehanesine tebliğinden itibaren bir suç olur 
ve yazan on liradan yüz liraya kadar hafif pa
ra cezasile cezalandırılır. 

P - Neşri caiz eski bir ilâmm suiniyetle ve 
yeni bir hükmün kezalik suiniyetle tekrar neşir, 
söğme ve hakaret iddiasile takibat yapılmasına 
ve ceza verilmesine mâni değildir. 

G - Memleketin emniyeti ile alâkadar mese
leler hakkmda yapılmakta olan tahkikattan ve 
yine memleket emniyeti bakımından alman ted- | 
birlerden bahseden yazılar memnudur. Ancak I 
bu tahkikatı yapmağa veya bu tedbirleri al
mağa salahiyetli makam tarafından bu hususta 
müsaade verilebilir. 

H - Mahmeke müzakerelerinin neşri mem
nudur. 

t - Bir ceza davasmm başlamasından son 
hükmün verilmesine kadar hâkim ve mahkeme
nin kararlan ve muameleleri hakkmda mütalea 
serdedilemez. | 

K - Gizli bakılmayan boşanma davalarında I 
ancak: 

1 - İki tarafm, ve şahidlerin isimleri, sanat
ları ve adresleri; 

2 - Mevzubahsolan ve karar verilen hukukî 
meselelerin kısaca izahı; 

3 - Şahidlerin şahadetlerinin aynen olmamak 
şartile kısaca mevzuu; 

4 - Hüküm fıkrası yazılabilir. 
Bu madde hükümlerine muhalif hareket eden

lerden yirmi liradan iki yüz liraya kadar para 
cezası almrr. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

(S.' S&jm: 102) 





S. Sayısı: 104 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 15 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatas (1/366) 

T. C. 
Başvekâlet 1 ' m-W MiS 

8*9*: e/1648 
Büyük lffillet Me^aı Yüksek EûiriiğiliB ~~ * , - - - -

tnhisariar umum müdürlüğü 193 ît malî yılı bül^esnde 15 (̂HW KraM: mönafette yaprfînası tteriften-
da.iha3sri&naaı ve îcra: Vekilleri Heageta&m 5 - IV - lfff$ faraîraHİe'HlrtJfefâB© arzr ferarİfeşteifen 
kanun töyihası esbabı mucîbesile birlikte sunıılmuştiHR 

Dr. U. Saydam 

| Esbabı mucibe " 

Bu sene Şark vilâyetlerindekı bir kısım memurların Garb vilâyetlermdekilerle değiştirilmesi, 
Hatayda Başmüdürlük teşkilâtı yaprltaası v© idarî zaruretlerle bazı memurların yerlerinin tebdi
line mecburiyet hâsıl olması gibi sebeblerle sarfına lüzum hâsıl olan (15 000) lirayı 1939 bütçesi
nin 3 ncü (daimî memuriyet harcırahı)i faslmdaki tahsisat bakiyesi karşılayamamaktadır. 

Bunun için bu fasla; (21) rici fmüslarat ve şarab faBrikalarr inşa ve tesis masrafları) faslın
dan şimdiye kadar vuku bulan sarfiyat mikrîarma göre tasarrufu umulan (15 000) liranm bit-
tenzil nftkü1 •©• ilâvesin» aaacunsfc hâarii oleEıığ&ZEdan <mx jpfee* kanan lâyükım tanzim* aîıumroştrap. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Bütçe Encümeni 

Mazbata No. 61 
jgsas No. 1/366 

18 -IV - 1940 

Yüksek Reisliğe 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1939 malî 
yılı bütçesinde 15 bin liralık münakale yapılma 
sına dair Başvekâletin 12 - IV - 1940 tarih ve 
6/1648 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun'İSyihast Gümrük ve inhisarlar vekili Raif 
Karadeniz hazır olduğu halde okundu ve görü
şüldü 

Kanun lâyihasına ilişik mucib sebeblerden ve 
ayrıca vekilin verdiği izahattan anlaşıldığına göre 
Hatayda yapılan teşkilât ve zelzele mıntakasında-
ki inhisar memurlarının nakli zaruretile bu mü>-
nakalenin yapılmasına lüzum hâsıl olduğu anla
şılmakla lâyihanın aynen kabulüne ve Umumî 
Heyetin tasvibine arzına ittifakla karar verilmiş
tir. 

Yüksek Reisliğe sunulur 

Reis 
Kırklareli 
B. Denker 

Bursa 
N. Aya.s 

. - - • Giresun 
M-. Akkaya 

İsparta 
B. Ünlü 

Malatya 
M. öker 

Muğla 
B. Kitabçı 

Reis V. M. M 
Kastamonu Kocaeli 
G. Coşkan S. Yargı 

Diyarbakır 
U. Bekil 

Gümüşane 
D. Sakarya 
Kayseri 

J8. Serim . 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Yozgad 

A, Sungur 

Kâtib 
İstanbul 

F, öymen 
Elâzığ 

Jf. F. Altay 
tsparta 

M. Unsal 
Kayseri 

tf. H. Ürgüblü 
Mardin 

7?. Erten 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

inhisarlar Umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinde (15 000) liralık münakale yapıl-

ması hakkında kanun 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
1939 malî yılı bütçesinin 21 nci (müskirat ve 
şarab fabrikaları inşa ve tesis masrafları) fas
lından (15 000) lira tenzil edilerek 3 ncü (Da
imî memuriyet harcırahı) faslma zammedilmiş
ler. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tirihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur» 
5 - I V - 1 9 4 0 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

M!. V, 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. B. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
. F. Cebesoy 

G. 1 V. 
R. Karadeniz 

M. M. V 
S. Arıkan 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

B. Çaktr 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti .V . 

İV. Topcoğlu 

( S. Sayısı . 104 ) 



S. Sayısı: 105 
Orman umum müdürlüğü 1939 malî yıl Bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/367) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1644 

12-IV-1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1939 malî yılı Orman umum müdürlüğü bütçesinde değişiklik yapılması hakkında hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince 6 - IV -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Ksbabı mucibe 

i — Bütçemizin 11 ncı daimi memuriyet harcırahı faslına konulan yirmi bin liralık tahsisatın 
sene sonuna kadar olan ihtiyacı karşılayamayacağı anlaşılmış, zarurî yapılması lazımgelen nakil ve 
tahviller için bu fasla daha beş bin liranın ilâvesi mııktazi bulunmuştur. 

2 — Köylü ve bilhassa yer sarsıntısında müteessir olan mahallerdeki ihtiyaçlarının vaktinde tes-
biti için bütçemizin 12 nci muvakkat memuriyet harcırahı tertibine konulan tahsisatın da ihtiyaca 
tekabül etmediği jrörülmüş, bu fasla daha on iki bin beş yüz liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 62 
Esas No. 1/367 

18-IV - 1940 

Yüksele Reisliğe 

Orman umum müdürlüğünün 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair Başvekâ
letin 12 - IV - 1940 tarih ve 6/1644 sayılı tezke-
resile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası 
Orman umum müdürü hazır olduğu halde okun
du ve görüşüldü. 

Orman umum müdürlüğünün 1939 malî yıh 
bütçesinin daimî ve muvakkat memuriyet harcı
rahı tertiblerine mevzu tahsisatın malî yıl niha

yetine kadar kifayet etmiyeceğinden 19 ncu ha
rita ve kadastro tertibinden 17 500 liranın ten
zil edilerek 5 000 lirasının daimî memuriyet ve 
12 500 lirasının da muvakkat memuriyet harcı
rahı fasıllarına nakledilmesi teklifini ihtiva eden 
kanun lâyihası Encümenimizce kabule şayan gö
rülmüş ve harita ve kadastro tertibinden tenzil 
edilen tahsisatın bu malî yıl içinde sarfedileme-
mesinin ne sebebden ileri geldiği hakkında isti-



2 -
zah üzerine de bu işin yapılması için alınması 
muktazi mesaha ve buna mümasil aletlerin vazi 
yeti hazıra itibarile mubayaası mümkün olama 
masmdan mümıbais olduğu beyan edilmekle lâyi
hanın olduğu gibi kabulüne ve Umumî Heyetin 
tasvibine arzına ittifakla karar verilmiştir, 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis 
Kırklareli 
B. Denker 

Beis V 
Kastamonu 
T. Coşkan 

M. M. 
Kocaeli 

8. Yargı 

Kâtîb 
istanbul 
F. öymen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
M. Unsal 
Malatya 
M. öker 
Muğla 

ff, Kitabet 

Bursa 
N. Ayaş 
Giresun 

M. Akkaya 
İsparta 

M. Ünlü 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Yozgad 

A. Sungur 

Diyarbakır 
B. Bekti 

Gümüşane 
D. Sakarya 
Kayseri 
S. Serim 
Mardin 
K. Erten 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

1939 malî yılı orman umum müdürlüğü büt 
çesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı orman umum 
müdürlüğü bütçesinin ilişik cedvelde yazılı ter-
tibleri arasmda (17 500) liralık münakale ya
pılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

HADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

6 - IV - 1940 
Bş.V. Ad. V. M. M.V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel A 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na.V„ 
.. F. Cebesoy 

G. I. V. 
E. Karadeniz 

A. Çetinkaya N 

Mal. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmev 

Ti. V. 
. Topcoğlu 

F. 

11 
12 

19 

CEDVEL 

Muhassasatm nevi 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet har-
cıraihı 
Harita ve kadastro 

Tenzil 
edilen 

17 500 

Zam 
edilen 

5 000 

12 500 

Yekûn 17 500 17 500 

( S. Sayısı : 105 ^ 


