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1. — GEÇEN TNTANAK ÖZETÎ 

Sayın Üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
okunarak kabul olundu. 

Yeni Sabah ve Gerçek gazetelerinin hangi 
sebebe dayanılarak kapatıldıklarının aydınla
tılması; hakkında istanbul Milletvekili Cihad Ba
ban'm sözlü sorusuna Başbakan Recep Peker 
cevap verdi. 

Bakanlıklar kuruluşu hakkındaki kanun ile 
Başbakanlık kuruluşu hakkındaki kanuna 

ek kanun ve 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 

cetvelde» değişiklik yapılmasına dair olan kanun 
kabul ödildi. 

Matbuat Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının tümü 
üzerindeki görüşülme yeter görülerek madde
lere geçildi. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkanvekili 
Sivas 

.Ş Gimaltay 

Kâtip 
Niğde 

H. Ulusoy 

Kâtip 
Ankara 

E. H. Ergun 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

1. — 
Raporlar 

Tekel İdaresinde yapılan soruşturma 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Beş kişilik Ko
misyon raporu (3/15) (Gündeme). 

» © « 

BÎRtNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Hüseyin Ulusoy (Niğde). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile îsveç Hükü
meti arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında kanu tsarısı ve 
Dışişleri ve Ulştırma Komisyolan raporları 
W*) [1] 

Gündem hakkında Dışişleri Bakanı söz is
temiştir. Buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HASAN SAKA (Trab
zon) — Sayın arkadaşlar, gündemin üçüncü 
maddesinde Türkiye Cumhuriyeti ile İs
veç Kırallık Hükümeti arasında 26 Ha
ziranda akdedilmiş sival havacılık mu
kavelesinin tasdikına mütaallik bir ka
nun tasarısı vardır. Dışişleri ve Ulaştırma Ko-

[1] 51 sayılı oasmayazı tutanağın sonundadır. 

misyonlarımız bu tasarının ivedilik karariyle 
tartışılıp tasdikim rica ediyor. Bendeniz de ay
nı ricayı tekrar ediyorum. Biranevvel bu ka
nun müzakere edilerek mevsim geçmeden bu 
mukavelenin tasdik edilmesini tekrar rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı, Türkiye Cum
huriyeti İsveç Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dair Anlaşmanın onanması hakkın
daki kanun tasarısının, Dışişleri ve Ulaştırma 
Komisyonu raporlarında da ivedilikle görüşül
mesi isteniyor. 

DIŞİŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ NİHAT ERİM 
(Kocaeli) —• Muhterem arkadaşlar, bugün ona
nımıza arzedilen sözleşmenin aynı zamanda yeğ
likle de müzakeresini Dışişleri Komisyonu adı
na rica ediyorum. 

— 324 — 



B : 15 16.9 
BAŞKAN — Bu tasarının ivedilikle görüşül- I 

meşini kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Bu 
tasarının ivedilikle görüşülemsi kabul edilmiş
tir 

Şimdi öncelikle görüşülmesini kabul buyu
ranlar ... Kabul etmiyenler ... (Yeğlikle sesleri). 
öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Tasarının tümü hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar ... Ka
bul etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir 

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti iile îsveç Hü
kümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair 
olan Anlaşmanın onanması hakkında kanun 

MADDE 1.'— Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile îsveç Kırallığı Hükümeti arasında An
kara'da 26 Haziran 1946 tarihinde akit ve im
za edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair An
laşma ile eki onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz istiyen 
var mı?.. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir 

MADDE 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

2. -—" Matbuat Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (1/12) 
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Yüksek Başkanlığa 

Arzettiğim sebeplerden dolayı Matbuat Ka
nunu tasarısında Adalet Komisyonu değiştiri-
minin müzakere edilmesini arz ve teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Cavid Oral 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞÎNASÎ 
DEVRİN (Zonguldak) — Efendim, tasarıda 
mevcut hükümler iki kısımda mütalâa edilebilir. 
Bunlardan bir kısmı ceza hükümlerine taallûk 
etmektedir. Zannederim Cavid Oral arkadaşı
mızın teklifi, ceza hükümlerine taallûk eden 
hususlarda Adalet Komisyonu metninin oya ar-
zedilmesi merkezindedir. Eğer arkadaşımızın 
teklifi bu yolda ise ceza hükümlerine taallûk 
eden 30 ncu, 34 ncü ve 35 nci maddeleri, ki her 
maddede bunu ayrıca yüksek tasvibinize arzede-
riz, Adalet Komisyonu metinleri oya arzedil-
mesi muvafıktır. Esasen orada cezalar geniş 
mikyasta tahfif edilmiştir. Bu bakımdan, ceza 
hususunda Adalet Komisyonu maddelerin oya 
konulması, fakat cezaya taallûk etmiyen hu
suslarda İhtisas Komisyonu olan İçişleri Komis
yonunun metninin müzakere edilmesi daha mu
vafık olur. 

BAŞKAN — Cavid Oral! İştirak ediyor mu
sunuz? 

CAVİD ORAL (Seyhan) — Ediyorum efen
dim. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Mat
buat Kanunu vaktiyle geldiği zaman evvelâ Da
hiliye Komisyonunda müzakere edildi. Heyeti 
mecmuası sonra Adalet Komisyonunda müzake
re edilmiştir. (Hayır, hayır sesleri). 

BAŞKAN — Cavid Oral'm teklifini, Şinasi 
Devrin'in izahı dairesinde kabul edenler... Et
miyenler... Bu şekilde kabul olunmuştur. 

Matbuat Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkmda kanun 

'MADDE 1. — Matbuat Kanununun 9, 12, 
15, 18, 27, 30, 34, 35, 48 ve 55 nci maddeleri 
aşağıda yazılı şekillerde değiştirilmiştir: 

Madde 9. — Gündelik veya mevkut gazete 
veya mecmua çıkarmak istiyenler, gazete ve 
mecmuanın çıkarılacağı yerin en büyük mülkiye 
âmirine aşağıda istenilen malûmatı havi imza-

BAŞKAN, -— Gündemin Matbuat Kanunu 
hakkındaki maddesinin müzakeresine geçiyoruz. 
Geçen birleşimde maddelere geçilmesi kabul 
edilmişti. 

Adalet Komisyonunun metni üzerinde müza
kere cereyan etmesi hakkında bir önerge var 
okunacak. 
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lariyle bir beyanname vermeğe mecburdurlar. 

A) Gazete ve mecmuanın adı; 
B) Gazete veya mecmuanın sahibinin adı, 

soyadı, uyruğu ve muamele merkezi olan iş ve 
ev adresi; 

C) Yazı işlerini fiilen idare edecek olanın 
adı, soyadı, uyruğu ve ikametgâhı; 

D) Nerede yazılıp idare edileceği, nerede 
basıldığı ve basılacağı matbaa ve matbaacının 
adı ve soyadı; 

E) Siyasi olup olmadığı; 
F) Ne vakitlerde çıkarılacağı; 
G) Hangi dillerde çıkarılacağı; 
H) Sermayeyi tedarik edenler başkaları, ise 

onların hepsinin ve sermaye kanun dairesinde 
kurulmuş bir şirkete ait ise mukavelenamesi
nin aslı veya tasdikli suretiyle beraber şirketin 
idare meclisini teşkil veya şirketi temsil eden 
kimselerin adı, soyadı, memleketi, iş ve ev ad
resleri ve uyrukları; 

î ) Gazete veya mecmua bir cemiyete ait ise 
tüzüğünün tasdikli suretiyle idare kurulunu 
teşkil edenlerin adı, soyadı, memleketi, iş ve ev 
adresi: 

Beyanname muhteviyatında hâsıl olacak de-
ğeşikliklerin vukuundan üç gün içinde bildiril
mesi lâzımdır. 

Beyanname vermiş olanlara bu kanunda ga
zete veya mecmuanın sahibi denilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? 
NAZIM POBOY (Tokad) — Çok muhterem 

arkadaşlar geçen gün Matbuat Kanununun heye
ti umumiyesi müzakere edilirken, matbuat hür
riyeti hakkmda birçok sözler söylendi. Yirminci 
asırda, memleketimizde geçen birçok vekayiden, 
matbuatın uğradığı istihalelerden sonra, tekrar 
bir matbuat hürriyetinden bahsetmek bana çok 
garip görünmektedir. Matbuat hürdür ve hür 
kalaeaktır. (Soldan bravo sesleri). Bunun aksi
ni iddia etmek, tâbirimi mazur görünüz, bence 
gülünçtür. (Soldan, doğru sesleri). Benim bu na
zarı mütalâalardan ziyade biraz daha aşağılara 
inerek ve bazı işlere bakarak Fransızca bir" tâbir 
ile terre â terre yani hakikatlar üstünde görüş
mem hususunda bazı faydalar vardır. Bu fikrimi 
anlatmak için, gazete sahiplerini ilgilendiren bü 
madde üzerinde fazlaca durmak lüzumuna ka
niim. Fakat fikrimi izah etmek için Heyeti Muh-
teremenizs bir fıkra okumakla başlıyaeağım. Bu 
fıkra Tasvir gazetesinin 9 Eylül 1946 tarihli Pa-

.1946 0 : 1 
zartesi bünkü sayısında intişar etmiştir. Malû-
muâlinizdir ki, bu gazetede «Bir dakika» başlı
ğı altında fıkralar çıkmaktadır. Ogünkü fıkra 
«Güleriz ağlanacak...» serlevhasını taşıyor. Ya
ni güleriz ağlanacak halimize diye, malûmu âli
niz bir söz vardır. O başlığı taşımaktadır. Hali
mize kelimesini almamış yalnız güleriz ağlana
cak demiş halimize yerine de üç nokta koymuş. 
Bu yazı şudur : 

«Oynadığınız komedya pek iyi, pek güzel 
oldu dostlar! demokrasi dedik, yaptık. Hürriyet 
dedik verdik. Tek dereceli seçim dedik, onu da 
becerdik. Milletin iradesi de çok şükür tecelli 
etti. Muvafıklar, muhalifler, müstekiller çeşit 
çeşit, işte hepsi ortada, faakt yeter artık. Hep 
böyle gülüp oynayacak değiliz ya biraz da ciddi 
olalım. Getirin şu kanunu. Evvelâ gazeteleri 
susturalım. Az daha bunu da ciddiye alacaktık» 

Muhterem arkadaşlar; bilmem ki, bu küçük 
fıkra; üzerinde durmağa, tefsire ve tavzihe 
muhtaç mıdır? 

Hepimiz komedya oynuyoruz. Halk Partisi 
âzası komedyen. Demokratlar komedyen. Büyük 
bir komedyanın içine girmişiz. Fakat gariptir 
ki müstakiller de komedyen ve bunların içinde 
bu gazetenin sahiplerinden Cihad Baban Bey de 
komedyen. 

AHMET SUNGUR (Yozgad) — En büyük 
komedyen. 

NAZIM POROY (Devamla) — En hakikî ko
medyen tabiî. Bendeniz, çok hayret ettim. Çünkü 
Baban zade Cihad Beyi tanırım. Merhum baba
sı arkadaşımdı; ve amucası arkadaşımdır. Muh
terem arkadaşlar geçen gün akşama kadar ba-
ğırılıp çağırıldığı halde bu gibi neşriyat üzerin
de hiç durulmadı. Memlekette Büyük Millet 
Meclisi komedya, Hükümet komedya, partiler 
komedya... Ohalde tutanağımız, istinatgahımız 
nedir? Bunu anlamak, bilmek lâzımdır. Demek-
ki ümidi kesmek icabeder ümidi kesmekten 
başka çare yoktur. 

CEMÎL BARLAS (Gazianteb) — Tasvir ga
zetesine istinat edeceğiz. 

NAZIM POROY (Devamla) — Bu gibi dam
la; damla milletin ruhunu ve kalbini karartan 
neşriyatı bence zannediyorum ki, bugün tadil et-
timiz kanun dahi - ki bu yeni bir kanun değildir, 
bir tadildir - önliyemiyecektir. Bendeniz bu fık
raları okumazdım. Çünkü birkaç ay evvel Misuri 
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İstanbul'a geldiği zaman aynı gazetenin aynı fık- I 
raeısı aynı yerde gayet müstekreh... 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Bayağı. 

NAZIM POROY (Devamla) — Bayağı bir 
yazı yazmıştı nefret etmiştim/Bilmiyorum bunu 
da yazan aynı muharrirmidir. O tarihtenberi 
sinirlenmemek için bu yazıları okumaktan istin-
kâf etmekteyim. Fakat bunu bana gösterdiler. 
Ben bu gazeteyi görünce, yeni Matbuat Kanunu 
hakkında, yani müzakere ettiğimiz Matbuat Ka
nunu hakkında ötedenberi kendisi ile teatüefkâr 
ettiğimiz muhterem Adnan Adrvar'a gittim, ba
kınız dedim. Bilirsiniz ki, bu yüksek arkadaş ne
zaket ve nezahatA yüksek bir timsalidir, okudu, 
çok sıkıldı. Bana dedi ki; bunlar ceza ile olmaz, 
bunları terbiye edeceğiz. Fakat rica ederim Ad
nan Adrvar'dan kabul etsin ki cezanın da'bir ter-
biyetkâr fazileti vardir. 

Arkadaşlar; Cihad Baban 'i çok sevdiğim için 
tekrar kendi şahsına avdet edeceğim ve diyece
ğim ki, dünyada herkesten evvel insan kendi şe
refini vikaye ve himaye etmekle mükelleftir. 
Kendi şerefini, kendi haysiyetini, kendi kıymetini 
bilmiyen bir kimse başkalarının şeref ve haysi
yetini bilemez, takdir edemez. Çok genç olan bu 
arkadaşım bu < küçük nasihatimi kabul ederse bah
tiyar olacağım. Bu adama da bir daha yazı yazdır
maz, para' ile yazı yazıyorsa kolundan tutar mat
baadan atar. Şürekâdan biri ise kendisi ile yap
tığı anlaşmayı bozar ve kendisini de tahkir etmiş 
olan bu gazetenin kapısından girmez. Yapılması 
lâzımgelen şey budur. Artık âtisini kendisi tâyin 
etsin. 

Arkadaşlar; bu çeşit neşriyat çoktur. Birkaç 
gündenberi bilhassa İstanbul'da ve vilâyet
lerin bazılarında bazı küçük gazeteler 
çıkmağa başladıktan sonra aılmaktadır, bunlar 
hepiniz okumadığımız ve hiç istemediğim halde 
bazı yazılarını bu kürsüye getirmekte fay
da görüyorum. Biliyorsunuz, Avrupaya giden 
talebe, askerlik ve sair meseleler de bu hiç seviL-
miyen Halk Partim Hükümetinin aldığı kararlar
ca gayet büyük kolaylıklara maızhar olmaktadır. 
Benim de çocuğum İsviçre'dedir ve arkadaşlarım
dan bir çoklarının çocukları Amerika'da, İngil
tere'de ve İsviçre'de tahsilde bulunmaktadır. 
Reisicumhurun oğlu da gayet kanuni bir şekilde 
Amerika'ya tahsile gittiği halde bunu bir mesele 
yaparak gazete sütunlarıma aksettirmek ve im-, 
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tiyazlı talebe olur mu diye yazmak... Bu vesile ile 
Reisicumhur Hazretlerinden bahsetmeyi hiç iste
mezdim, fakat öyle bir haleti ruhiye vardır ki, 
bu haleti ruhiye devam ederse memlekette süre
gelen bu pertürbasyon yani anlaşılmamazlık or
tadan kalkmıyacakttr. Reisicumhurun oğlu, he
pimizin oğlu gibi Amerika 'ya tahsile gitmiş. Ka
bahat midir Reisicumhurun oğlu olmak? 

Yine geçen gün Tasviriefkâr gazetesinde Ci
had Baban arkadaşımın kendisinden ya bir iki 
yaş küçük veya aynı yaşta olan arkadaşı; maalesef 
tecrübesiz bir genç diyeceğim, bu Matbuat Ka
nunu için yazdığı bir başmakalede işte efendim, 
hürriyet gitti, gidiyor, Hamit devrinde bile böy
le rezalet görülmemiştir, (Hamit devrini bilse 
bari) dedesini yani büyük Ebüzziya'nm büyük 
Ebüzziyanın kemikleri mezarda bir kerre daha 
sarsılacak dirilecek ve tekrar ölecektir. Hükümet 
her şeye mi burnunu sokacak? - tekrar etmek için 
söyliyorum, burun sokmak tâbirine dikkat edi
niz - diye feryâd ediyordu. 

HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) — Edebike-
lâm.. 

NAZIİI POROY (Devamla) — Edebikelâ-
mın en mükemmeli. Ben bu yazıyı okuduğum za-

j man şairdim. Görülüyor ki bu hareket sistema
tik bir şekilde devam ediyor. Gazeteleri okumağa 
imkân yoktur, insan asabına hâkim olmuyor. 
Hepsinde mutlaka aynı rumî haleti aksettiren 
mutlaka bir fıkra, bir yazı, bir kaç satır, bir 
mekâle içinde bir cümle, muhakkak görürsünüz. 
Bu, damla damla milletin kalbine zehir akıtmak-

* tan başka bir şey değildir. Millet Meclisinin 
nüfuzunu kırmak, Hükümetin nüfuzunu kırmak 
ve bu makamlari işgal eden muhterem zevatın nü
fuzlarını kırmak maksadiyle yapılan neşriyattır. 
Bunlar adam değil, bunlar burunlarını her yeı-3 
sokuyorfetr!... Nereye gidiyoruz, ne oluyoruz? 

^ ğ e r Halk Partisi Hükümeti bu devrin içinde 
yıkılırsa hemen Demokrat Parti mevkii iktida
ra geçipte bu memleketi cennete mi çevirecektir? 

Şimdi bu kadar mühim olmamakla beraber 
daha başka...; 

SAĞDAN BÎR SES — Sadede... 
NAZIM TOROY (Devamla) — înşaallah ya

parsınız, fakat mevsiminde ve sırasında. Daha 
sırası gelmledi, bakahmı ne vakit gelecek. 

AHMET SüNGUıR (Yozgad) — Aynı şekle 
I mâruz kalırlarsa ne yapacaklar? 



NAZIM POROY (Devamla) — Arkadaşlar 
bu haleti ruhiye içinde belki de bu kadar mües

s i r olmamak üzere şimdi söyliyeceğim başka türlü 
bir takım yazılarda vardır. İzmir'de çıkan bir 
gazete var adı da İzmir gazetesi. Orada geçen 
hafta bir kaç ilândan sonra Cumhuuriyet nedir, 
serlevhası altında evvelâ bir kaç ilân sonra da 
bir kaç yazı çıktı. Acaba Cumhuriyet nedir, bil
miyoruz biz bunu, öğrenelim diye heyecanla 
bekledik. Af yon Milletvekili General Sadık Aldo-
ğan namında bir zatın imza.siyle bir makale çık
tı. Bu makaleyi bilhassa bir arkadaş tarafından 
yazılmış olduğu için gayet dikkatle okumayı va
zife bildim. Okudum; Cumhuriyet nedir, Cum
huriyette hükümdar yoktur, Cumhuriyet fazilet
tir, şudur, budur. Bunlar birkaç yaprak çevirdi
ğiniz zaman her kitapta bulacağınız şeylerdir. 
Fakat bir cümle geldi. Makalenin bu cümle için 
yazıldığını anladım. (Sağdan 9 ncu madde ile alâ
kası yoktur sesleri). Cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Cemal Bey hatibin sözünü kes
meyiniz, söz isterseniz, vereceğim. 

NAZIM POROY (DevamLa) — Cümle şudur: 
«... Kişi ayrıcılığmın, yani spfcağı süpüren yurd-
daşın hakkı, hürriyet ve, şerefiyle Cumhur Baş
kanının hürriyeti, hakkı, ve şerefi arasında fark 
gözetmenin kaldırılmış ve yasak edilmiş ol
duğu açıkça ifade edilmiş olmaktadır». Yani Rei
sicumhur ile çöpçü iarasında fark yokmuş. (Sol
dan bir daha okuyunuz sesleri). Bizim Cumhu
riyette (Hatip aynı cümleyi tekrar etti). 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) .—. Ka
nunları bilmiyor, kusuruna bakmayın. 

NAZIM POROY (Devamla) — Sayın gene
ral bilmiyor, fark vardır. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— 69 ncu maddeyi okuyunuz. 

NAZIM POROY (Devamla) — Her Devlette 
Devlet Reisinin gerek adlî ve gerek idari birta
kım imtiyazatı vardır. (Alkışlar). Hiçbir Dev
lette o Devletin Reisi çöpçü ile müsavi değildir, 
hukukda da şerefde de müsavi değildir. (Alkış
lar, general çöpçü ile müsavi midir sesleri). 
Kendisi de mebus olduktan sonra masuniyeti teş-
riayesi olduğundan çöpçü41a «müsavi \de§ildir. 

Gl. NACİ TINAZ .(Ankara) — Bütün asker
leri utandırdı. Ordudan bu terbiyeyi mi aidi? 
Utanmıyor mu? 

NAZIM POROY (Devamla): — Paşam; ben 
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de utandığım için bu meseleyi kürsüye getir
dim. 

Bir. Devletin reisi o Devleti harice karşı tem
sil eden yegâne şahsiyettir. Bunun Fransızca tâ
biri de vardır. (Le Premier Türk). Yani birinci 
Türk);, Fransız Cumhur Reisi Birinci Fransızdır. 
Bilmiyorlar. (Söylede öğrensin sesleri). Bunun 
içindi? ki hariçteki sefirler bir taraftan da Dev
let reisinin şahsi mümessilleri sayıldıkları cihet
le . hariç ezmemleket imtiyazları haizdirler ve 
kendilerine mahsus kaideleri vardır. Bir Dev
letin reisi başka bir yece gittiği zaman o kaide
ler denj istifade eder. Yani çöpçü gibi muamele 
görmez. Paşam görülüyor ki, bunlardan bahsetti
ğimden teessür duyuyorsunuz. Fakat anladım ki, 
dürüst bir kaleminiz var. Harbi Umumiden son
ra askerî değişiklikler olmuştur. 

Gl. NACİ TINAZ (Ankara) — Alayına bak
mamıştır, Sıtkı Paşa burada olsaydı söylerdi. 

NAZIM POROY (Devamla) — (General Naci 
Tınaz'a hitapla) Paşam benim heyecanım kâfi
dir, siz müteheyyiç olmayınız. Şu zata demek is
tiyorum ki, kalemi dürüsttür; az çok kendi mes
leki ve meselâ atom bombası hakkında makaleler 
yazıp bizi müstefit etse; Bu bomba için Fransız
ca ve diğer dillerde bazı eserler çıkmıştır; bun
larda tfennî tâbirler vardır, i anlıyamıyoruz. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

NAZIM POROY (Devamla) — Evet bunu 
yapsa zannederim daha çok muvaffak olur. (Gü
lüşmeler). Memlekete daha müfit bir iş görmüş 
olur, yoksa memlekte hizmet böyle olmaz. Şimdi 
arkadaşlar, gazete sahiplerinin bu meselelerde 
çok tesiri vardır. Gazetelere koyacak adamlar... 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Madde 
hakkında konuşunuz.. 9 ncu maddeden bahse
diniz. 

NAZIM POROY (Devamla) — Kemali hulus 
ve samimiyetle söylüyorum ki, sizi, yani De
mokrat Parti koruyucularını,, vazifelerinde ve 
işlerinde gayet samimi zannetmekte idim. Ve 
hattâ, buraya, Meclise geldikten sonra kendi
lerinin, onlara tahsis olunan salondan çıkma
malarını ve bizimle, içlerinde çok sevdiğimiz 
ve hürmet ettiğimiz arkadaşlar dolu olduğu hal
de, bizimle temas etmemelerini, gazetelerinin ge
rek seçim esnasında ve gerek seçimden sonra 
kullandığı, gerek Hükümete, gerek Büyük 
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Millet Meclisine ve gerek bize karşı bu çirkin 
lisandan duydukları teessür..., 

ŞEMSETTİN GÜNÂLTAY (Sivas) — Ve 
hicap.... 

NAZIM POROY (Devamla) — Ve hicap ese
ri zannediyordum. 

Geçen günkü müzakere bunun tamamen yan
lış olduğunu gösterdi. Aynı suretle yazılan şey
lerin gazetelerde çıkan; ogün akşama, saat 20 
ye kadar devam eden müzakerede birçok kıy
metli arkadaşlarımız tarafından, başta Şinasi 
Devrin olmak üzere kendilerinin vâki olan iti
razları birer, birer reddedildiği halde Demokrat 
Parti emelini süren gazeteler bunlardan ya hiç 
bahsetmemiş veya tamamen tahrif ederek yaz
mak sureti ile kendilerinin, gerek Cihat Ba
ban'in ve gerek Adnan Menderes'in birer uzun 
makale gibi yezıp okudukları yazılan koymuş
lardır. Bu hâdiseyi gördükten sonra hükmet
tim ki hulûs ve hüsnüniyet yoktur. Bilmem çok 
arzu ettiğim bu iyi hâl nasıl teessüs edecektir? 

Yine teessürle söylüyorum, Demokrat Parti 
daha iyi bilir; ben aklıma gelen bir şey olduğu 
için söylüyorum.V Bazı işlerde bilhassa adam 
seçmede bir Parti mânevi kıymetlere hürmet ve 
riayette çok ihmal göstermiştir. Bu meseleye 
gelecek başka müzakerelerde de huzuru âlinizde 
temas edeceğim ve o zaman fikirlerimi söyliye-
ceğim. 

işte İzmir'deki gazete bunların en güzel bir 
misâlidir. Bu gazeteden bahsedişimin sebebi bu 
gazetenin Demokrat Partinin doğrudan doğruya 
kendisinin olmasıdır. 

Arkadaşlar; bu mevzuda huzurunuzda uzun 
mâruzâtta bulunuyorum, belki sıkılacaksınız 
(Sağdan Estağfuruullah sesleri). Geçen gün bu 
kürsüde kendisinden sık sık bahsedilen Profesör 
Bertelhemr'mn bir yazısnu okudular Nihat Erim, 
hocası olduğunu söyledi, benim daha eskiden 
hocamdı. Bu zatın cihanşümul bir şöhreti var-
dir. İdare hukukundan bilhassa yazdığı eser
ler en kıymetli eserlerdir. İdari bahisler
de, hürriyet "bahsinde, Devlet teşkilâtı bah
sinde • daima onun- eserlerine baş vurulur. 
Bu zatın başka bir müellifin beğenip 
kitabmakoyduğu bîr yazı vardır- Bu yazı 317 nci 
sayfadadır: Fuad köprülü geçen gün Şinasi Dev
rin 'in' «ündeki Mtetbr kontrol ettiniz, inanma
dınız. Belki bana da inanmazsınız. Kitap yukarda 
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kütüphanede sol taraftaki küçük nrıasanTrt üstün
dedir, çıkıp bakınız. 

PUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — öyle de
medim. 

ŞİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Sayln 
Başkan. Müsaade buyurun, acaba Fuad Bey inan
madığa için *mi öyle ifade ettiler? 

PUAD KÖPÎİÜLÜ (İstanbul) — Hayır, hayır. 
ŞİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Öyleyse 

teşekkür ederim. 
NAZIM POROY (Devamla) — Bertelhemi 

orada başka bir muharririn ifadesine atfen diyor 
ki : (Bugün İngiliz gazetleri edebü haya nümu-
nesidir. Fakat bir asır evvel Lort Shatham'm 
matbuat için kullandığı «imtiyazlı fuhuş» tâbi
rine liyakat kesbetmekte idiler - Bu lort meşhur 
ingiliz adamı Pih'in babasıdır itiraf ederim ki 
kullandığı fuhuş (yani Prostitution) kelimesini 
tekrar etmek istemezdim) gazeteleri düştükleri 
pislikten kurtarmak, onları bugün oldukları hale 
sokmak için hürriyetlerine dokunmak ihtiyacı 
duyulmadı; yalnız mesuliyetlerinin tesbit ve 
ifadesiyle iktifa olundu. En kesin hürriyetin 
hüküm- sürdüğü bu memlekette bir mahkemenin 
M. Parmel adında ve mebus olan bir adamı Lort 
Kavandic'in katlinde ortaklıkla müttehem gös
terdiği için Taymis gazetesine bir milyon iki yüz 
bin franklık tazminat ödemeğe mahkûm ettiği 
görüldü. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— Hani o günler. 

NAZIM POROY (Devamla) — Evet hani o 
günler 

Arkadaşlar bu meselede bendeniz cezaların 
müessir olac1 ağma, tekrar ediyorum, kani deği
lim. Onun için hâkim arkadaşlarımıza memleke
tin selâmeti namma samimi va ciddi bir hitapta 
bulunuyorum. Mânevi tazminat meselesi bizim 
mahkemelerimizde dikkatle ve ehemmiyetle na
zarı dikkate alınmamaktadır, en büyük ceza 
elcinsü mmeîamel kabilinden para cezasıdır. 
Çünkü itiraz etmemiz lâzöngelirki bu garabet
lerin, bu tuhaflıklarının biraz da en esaslı se
bebi sürümdür; bunu. bilmiyen yoktur. Onun 
için, elceza min cimsülamel kabilinden olarak bu 
tazminatı-mâneviye meselesinde gazete sahiplerinin 
canını yakmak lâzımdır. Yani on lira, onbeş lira, 
yirmi lira tazminatı mâneviye hiçtir. Çıkmalı, bir
kaç bini bulmakdfir* O vakit gazeteler bakınız 
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İngiltere'de olduğu gibi yola gelir mi, gelmez [ 
mit 

Şimdi sözümü bitirirken tekrar ediyorum, ga
zete sahiplerine verilen ehemmiyeti daim göz-
önünde tutmalıyız. Dün ve bugün gelen İstan
bul gazeteleri matbuat hürriyeti kalktı, bitti di-' 
ye çağıran Babanzade Cihad'm ve Adnan Men
deres'in (kürsüde okudukları makalelerle ve bu
na benzer yazılarla doludur. Ve bundan başka 
birşey yoktur.yazıdan anllryan birçok arkadaşlar 
Adnan Menders'in burada okuduğu yazı ile bir 
gazetenin başmakaleleri arasında ötedenberi 
bir münasebet görmekte, bir koku duymaktadır
lar. Ben bunları mutlaka o muharrir yazmıştır 
demek istemiyorum. Fikirden istifade olur, te-
varüt olur. Adnan Menderes herhalde daha gü
zel yazılar yazacak iktidardadır. Burada tekrar 
etmek istediğim şey kendilerine verilen cevapla
rın bu gazetelerde yer bulmayışıdır. Bu hususta 
Yüksek Meclise, bazı arkadaşlarla görüştük, 
İnşallah yakında bir teklifi kanunide bu
lunmak emelindeyiz. Çünkü kanun istediği
miz şeyi karşılamıyor. Her yerde Meclis 
zabıtları tutulduktan sonra bir de zabıtların 
hulâsasını yapmak kaide haline gelmiştir. Bun
lara (Compte rendu analytiqu). denir. Fakat 
bunları hazırlamak zor bir iştir. Bu Meclisin 
gece yarılarına kadar devam eden müzake
relerini gayet sadıkane tuttuktan sonra o zabıt
ların ruhunu kaybetmeden bir hülâsasını yap
maktır. Bu zabıtlar hemen gazetelere verilecektir. 
Bu iş için Meclisin kalem teşkilâtı bugünkü ha
lik kâfi değildir. Onun için Makamı Riyasetle 
ve Divanı Riyasetle görüşerek inşallah Kasım
dan sonra bir teklifi kanuni ile böyle bir teşki
lâtı yapmayı temin ederek bu vazifeyi ifaya da 
çalışacağız. Ozaman gazeteleri bu (Kontrantü 
analitik) i aynen koymaya mecbur tutmak im
kânı vardır. Büyük Millet Meclisinin müzakere
lerini millete sadıkane bildirmek için bunu bizim 
memlekette yapmıya ihtiyaç vardır. îşte Fazıl 
Ahmet evvelki günkü- nutkunu tamamen tahrif 
ederek yazmışlardır. Tekzip edecekti, ben mâni 
oldum, dedim ki, hemen koymıyacaklar, günler 
geçecek ve cevabın ruhu kalmıyacak, kendini 
yorma. I 

Arkadaşlar; hürriyet gitti, hürriyeti felce 
uğratan kanun çıkıyor. Tasvirin dünkü serlev
hası budur. Matbuat hürriyeti mi? hangi hürri
yet? Şimdi bakınız, bu ne kadar hilafı hakikat-
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tır: Yine Berthelemi'ye müracaat edeceğim. Siz de 
okumuşunuzdur Cihad Bey. Matbuat hakkında 
her memlekette alman tedbirler ya idari, yahut 
da adlîdir. İdari tedbirler de evvelâ malî olu
yor. Yani ötedenberi bildiğimiz gazetelere pul 
yapıştırmak, gazete kâğıtlarından vergi almak. 
Bunlar malî tedbirlerdir. Gayet kötü şeylerdir. 
Sonra menediei tedbirler geliyor; bunun en ba
şında sansür vardır. Bizde bu devir otuz seneden 
fazla sürdü. Öğünleri biz yaşadık, gençler bil
mezler. Nihayet gazetelerin idare makamları ta
rafından kapatılması. Yakın zamana kadar biz
de de tatbik edilen bir usuldü, hamdolsun kalk
tı. Evvelden ruhsat almak. Bu da menediei bir 
tedbirdir. îşte bugün huzurunuza gelen kanun
la bu da kalkıyor. Yani herkim olursa olsun is
tedi mi, o yerin en büyük mülkiye âmirine ka
nunun tarifi dairesinde bir beyanname verince 
o mülkiye âmiri, kendisine buyurun gazetenizi 
çıkarın demekten başka birşey söyliyemez. Tah
sil kaydı da yok, eskiden hiç olmazsa lise tahsili 
aranıyordu, şimdi o da kalkıyor. 

Berthelemi diyor ki, Fransa'da bu, böyledir. 
Hürriyeti matbuat tam ve kâmildir. Çünkü, pul 
yoktur. Sansür yoktur, idari ta&yidat yoktur, 
ruhsat yoktur. Her istiyen gazete çıkarabilir. 

Şimdi bizde de böyledir. îşte size tam ve 
kâmil bir hürriyet meydana çıktı! Bütün mil
lete söylüyorum. Meydan açıktır. Matbuat 
hürdür. îstiyen gazete çıkarmakta serbesttir. 
Yine Berthelemi okuduğum yazısında pek haklı 
olarak mesuliyetlere işaret ediyor. 

Şimdi Hükümet diyor ki iş görebilmekliğim 
için Büyük Millet Meclisinin şahsiyetine dokun
durmak, ekendi nüfuzumu kırdırmam, memur ve 
vatandaşların haysiyet ve şerefine tecavüz et
tirmem ve bunlar birer cürümdür, bunları yapar
sanız cezasını çekeceksiniz. Çünkü fenalık yap
mak hürriyeti yoktur. Bu söz de Berthelemi'nin-
dir. Mamafih ben diyorum ki fenalık yapmak 
hürriyeti de vardır. Bir adam gazete çıkardık
tan sonra istediği fenalığı yapabilir, yalnız ka
nunun gösterdiği âkibete katlanmak şartiyle ve 
buna katlanacaktır. 4mma bu makamda ceza 
azmış, çokmuş, bu ayrı bir takdir meselesidir, 
tamamiyle takdirî bir keyfiyettir. Yine tekrar 
ediyorum, şahsen ben bu cezaları katiyen iste
miyorum veyahut çok olmasını istemiyorum. 
Çünkü her zaman gazeteler şimdiye kadar oldu
ğu gibi yine birer zavallı bulacaklar ve bu za-
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valhya neşriyat ne§riyat müdürü diyecekler, sa
hibi diyecekler, on» 300 - 500 lira mukabilinde 
hapisanede yatmaya göndereceklerdir. Bu iti
barla daha ziyade para cezası miktarlarını artır
mak lâzımdır ve hâkimlere anlatmak lâzımdır 
ki, bu bahiste mânevi mesuliyetin kıymeti bü
yüktür. Önümüze gelen yeni bir kanun değil
dir. Eski kanunda boş kalan bazı noktaları dol
duran bir tadil tasarısıdır ve cezalar artmıştır. 
Çok gördüklerinizi indirebilirsiniz. Yani hür
riyeti matbuat kalmadı, gürültüsü boştur. Ve 
siz, Adnan Bey, bu tasarı demokrasiye bu bir 
tepki olacaktır diyorsunuz, eğer samimî ve cid
di ohucafc... 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Ona 
şüphe yek. 

NAZIM B0R0Y (Devanda) — Samimî ve 
eiddî olatoı, elele verelim; böyle yüzsüz ve 
ersiz bir demokrasi değil, temiz ve namuslu bir 
demokrasi yapmak için el ele vorelim ve böylece 
çalışalım. (Soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Adnan Menderes, usul hakkın
da söz istemiştiöKs. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Efen
dim, soracaktım, tasarının heyeti umumiyesi-
nin müzakeresini geçtik mi, geçmedik mi? 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesinin müzake
resini geçtik, şimdi birinci maddeyi müzakere 
ediyoruz. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar; heyeti umumiyesiıân müza
keresini geçtik mi, geçmedik mi diye Saym 
Başkandan sormak mecburiyetinde kaldım. Ha
kikaten takdir edeceksiniz .ki, Sayın Nazım Po-
roy arkaadşımızın söylediklerinin bir tek cüm
lesi dahi birinci maddenin müzakeresiyle alâka
dar değijdir. 

NAZIM POROY (Tokad) •— Hep gazete sa
hiplerinden bahsettim. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Öyle 
zabiboldum ki, kendileri projeyi okumuş değil-
dirler. Projeyi bilmiyor mu? (Soldan, nasıl 
olur sesleri.) Müsaade ederseniz, ben birinei 
madde hakkında söz alacak değilim. Yalnız İç
tüzük 'ün mevkii tatbikte olmadığına dikkatinizi 
çekmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bunu kabul etmem. Meclis 
İçtüzük, bütün ruhiyle mer 'idir. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Müsa
ade buyurun, .zabıtlar meydandadır. Bu zabıt-
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larm tetkikmdaa açrkça görülecektir ki, burada 
yarım saattanbed konuşanların hiçbiri birinci 
maddenin müzakeresiyle alâkalı değildir. (Ta
mamen alâkalı sesleri.) Sözüm bundan ibaret
tir. Makamı Riyasetten ve Heyeti Celilenizden 
içtüzük'ümüze tamamiyle riayeti rica ve istir
ham ederim. (Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Riyaset, arkadaşımızın söyledi
ği sözleri sadet dâhilinde gör meşeydi, kendisin
den sadede gelmesini rica ederdi, öyle bir şey 
görmemiştir, içtüzük tamamiyle mer'idir. Ar-
kadaşımızaaı bu baptaki sözlerini kabul etmiyo
rum. (Soldan alkışlar.) 

PUAD HULÛSÎ DEMtRELLÎ (istanbul) — 
Sayın arkadaşlar; Ben sez aldığım zaman, kanun 
tasarısmnı 9 ncu maddesi hakkında düsüneeleri-
ımi Yüksek Heyetinize arzetmeği düşünüyordum. 
Fakat bana takaddüm eden muhterem Nazım Po-
roy 'bu mevzua temas etmiyerek ve maddelere ge
çilmesi hakkındaki kararı da kale almıyarak gaze
telerin yazdıklarından ve bazı sözlerin gazetelere 
geçmedigHideu ve yanlış yazıldığından bahsettiler. 
Çok dikenli olan konulara temas ettiler. Acaba 
ben de kendilerini takip edeyim mi? (Soldan et 
sesleri) O halde müsaade edin ben de size madeta 
kabul ediyorsunuz, başınızı anırtmamış demek 
olacağım, bazian zabıt ceridesinden Bakanlıkların 
kurulması hakkındaki kanunun müzakeresi sıra
sında söylediklerimi okuyacağım, sonra başka bir 
gazetenin bunları oae şekilde tahrif ettiğini teba
rüz ettireceğim, orada vaziyeti görmüş olacaksı
nız. (Bizim zabtı okuyunuz sesleri) Evet, bizim 
zabıt ceridesini okuyorum. 

«Bir de Başbakan Bakanlıklardan birini üze
rine alabilmelidir.» diyorum. Burada alamaz gibi 
bir mâna çıkıyor.* 

Sonra ben «kurula, Bakanlık görevi olmamak 
üzere üye seçebilir» diyorum, seçemez demiyorum. 

«Bu tasarıda Bakanlık tarif edilmiyor. Her
kes bunu bilir diye tarif etmemek doğru olmaz. 
Bunu da şu suretle tarif etımek lâzımdır Devlet 
Bakanı, Bakanlıklardan hiçbirinin işleriyle gö
revli olmamak üzere tâyin edilen Bakandır Onun 
için bu suretle yazılmasını bendeniz lüzumlu gö
rüyorum. Sonra Başbakan kurulda üye olmak 
üzere siyasi müsteşarlar da tâyin edebilir. 

Bu jraaıtlaka siyasi müsteşarlıklar lüzumlu 
mu demektir? Gene diyorum.ki, İhtiyaç halinde 
Bakanlardan biri - mutlaka bir Devlet Bakanmı 
değil - isterse görevli Bakanlardan birisini Basba-
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kanlık yardımcılığıyla görevlendirebilir. Başba
kanın bu suretlerden biriyle kuracağV Bakanlar 
Kurulu Cumhurbaşkanı tarafından onandıktan 
sonra kuruluş sureti değiştirilemez. Değiştir
mek için mutlaka çekilip yeniden memur edilir
se başka suretle Bakanlar Kurulunu teşkil et
mesi icabeder ». 

Bakınız bu gazetede nasıl yazılıyor. 
Devlet Bakanları lâzım değildir, siyasi müste
şarlar lâzımdır, demişim. 

İkincisi; güya demişim ki, şayet Bakan
lardan biri istifa ederse kabinenin hepsinin istifa 
etmesi lâzımdır. Benim sözümle oraya yazılan 
arasmda münasebet yoktur. Bunları ögrmü-
yor musunuz arkadaşlar? 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Tedbir alınsın diyoruz. 

FUAD HULUSİ DEMÎRELLÎ (Devamla) — ' 
Tedbir almsm iyi amma niçin bir gazetenin is
mi mevzuubahis oluyor da başka gazetelerin is
mi mevzuubahis olmuyor? 

Bize burada sağ tarafta yer verdiniz, kendi
nize sol diyorsunuz. Fakat bizim komünist ol
duğumuzdan bahsediliyor. Biz de bunlardan 
şikâyet edelim mi? (Soldan ediniz sesleri). Bi
naenaleyh, arkadaşlar; bu mevzuları bırakalım, 
böyle dikenli konuların içine girmiyelim. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) — Gir
meyiniz. 

' FUAD HULÛSÎ DEMÎRELLÎ (Devamla) — 
Bu mevzuları bırakalım. O muhterem arkadaşım 
Nazım Poroy ki, bana nasihat etmişlerdi : Sen 
kürsüde heyecanlanma sıhhatma dokunur diye. 
Arkadaşım sabahleyin okuduğu gazetelerden hâ
sıl ettiği öfkeyi heyecanla sizlere bildirmek lü
zumunu hissetti. (Söylerya sesleri). 

Şimdi bunları geçiyorum, maddeye geliyo
rum. (Geç, geç sesleri). Şimdi Hükümet ve bu
radaki Komisyonlar bize bir tasan getiriyor
lar. Bu tasarıda evvelki Matbuat Kanununun bu 
9 ncu maddesinden ayrılan, farklı olan kısım 
şudur. Eski ibare : « . . . En büyük mülkîye 
âmirine aşağıda istenilen malûmatı havi imza
lan ile bir beyanname vererek ruhsatname al
mağa mecburdurlar » şeklindeydi. Buradaki 
« Ruhsat » kelimesi kaldırılmış ve onun yerine 
« bir beyanname vermeğe mecburdurlar » de
nilmiştir. Amma kime? yine en büyük mül
kiye âmirine. 

Muhterem arkadaşlar; ruhsat vermek bir 
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idari tasarruftur. Binaenaleyh, Devletin hâki
miyeti esasma müstenit bir idarî tasarruf için 
elbette mülkiye âmirine müracaat edilir. Fakat 
böyle bir idarî tasarruf konusu kalmayınca, ruh
sat mevzuubahis olmayınca mülkiye âmirine 
müracaat neden icabediyor? (Kime verecek ses
leri). 

Savcılığa, Cumhuriyet Savcılığına. 
Bir de muhterem arkadaşlar; Bize muhterem 

profesör arkadaşlarımız, daima burada Fransız 
kanunundan bahsettiler. 29 Temmuz 1881 tarihli 
Fransız Kanununun beşinci ve yedinci madde-
1 erini tercüme ettim. Beşinci madde şöyledir. 
Bizim gibi zımni değil. 11 Mayıs 1868 tarihli 
kanunu değiştiriyor. Fakat tamamen değştiri-
yor. Bizim gibi tadil tasarısı ve tamamen eksik 
bir tadil şeklinde değil. Revizyon komplet 
(revision complete) mahiyetinde olarak tama
men değştiriyorlar. Beşinci, yedinci ve sekizin
ci, maddelerini okuyayım. Bu maddeleri de o 
muhterem profesörler hatrrıyacaklardır. 

Beşinci madde — Her gazete yahut periyo
dik, yani mevkut yazı önce ruhsat almak ve ke
falet akçası depozito etmek mecburiyeti olmak
sızın yalnız yedinci maddede emredilen beyan 
yapıldıktan sonra neşrolunabilir. 

Yedinci madde — Her gazete, yahut mevkut 
yazı neşredilmeden önce, Cumhuriyet Savcılığı
na o parke dü prokürür dö la repüplik (au par-
quet du Procureur de la' R6publique) yani Cum
huriyet Savcılığına beyanname verecektir. O be
yanname şunlan ihtiva edecektir: 

1. — Gazetenin yahut mevkut yazmm adT, 
neşir tarzı, Yani gündelik mi; muntazam, gayri-
muntazam olarak baışka başka vakıtlarda mı neş
redilecek? Bu demek, sarihler böyle diyorlar. 

2. — (Gerant) m, yani mesul müdür dediği 
mizin adı. 

3. — Hangi matbaada basılacağı. 
I!A.J si bukadar. 

Bir de yukardaM malûmatta vâki olacak de
ğişikliklerin beş gün içinde bildirilmesi lâzımdır 
Bizde üç gündür. 

Sarihler bu maddenin şerhinde şöyle diyor
lar: 1881 tarihli kanun matbuatı idari tasarruf
tan mutlak surette kurtarmak istediği için bıı 
beyannamenin, 1868 tarihli kanunun ikinci mad
desinde söylendiği gibi Emniyet âmirine değil, 
Cumhuriyet Savcılığına verilmesini emretmiştir. 

Evet arkadaşlar; böyle olmalıdır. Bu madde 
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temel kuruyor. Aşağıdaki 17 ve 18 nci maddeler I 
p£rüşülürken bunun mahzurlarını arzedeeeğim. 

Yeni Leşredilecek gazeteler o maddelerde, ma
halli en büyük mülkiye âmirinin önüne kurban- | 
lık koyun gibi eli kolu bağlı, müdafaa hakkın
dan mahrum bir şekilde teslim edilmiş bir hal
dedir. O maddeler mülkiye âmirini gazetenin 
hâkimimutlakı yapıyor, müdafaasını almadan 
sen şeraiti haiz değilsin yahut verdiğin beyan
name varakasında hakikata muhalif beyanlar var 
diye gazeteyi kapıyor. Gazetecinin müdafaasını 
almadan, malıkeme karan olmadan. Şimdi bu 
adam derdini nereye anlatacak? Bunu idari ta
sarruf sayarsak ki yeri değildir, - Fransız kanu
nunda hiç kapamak yok fakat her çıkacak nüsha 
için para cezası almak var. Onu bırakıyorum. - I 
Fakat mülkiye âmirine gazeteyi kapamak salâ
hiyetini vermek için burada öyle bir temel kuru
luyor, öyle bir yola sapılıyor ki bizi onyedinci 
ve onsekizinci maddelerdeki mantıksızlık ve mü
dafaa imkânsızlığı uçurumuna götürüyor, mül
kiye âmirini gazete üzerinde hâkim ve mutlak 
kudretli bir hâkim kılıyor. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Neden 
canım? 

FUAD HULUSİ DEMÎRELLÎ (Devamla) | 
— Maddesi geldiği zaman söyliyeceğim. Vali 
veyahut kaymakam diyor ki ; senin verdiğin be- I 
yannamede hilafı hakikat şeyler vardır, gazete
ni kapıtıyorum. Gazeteci beyanım hilafı hakikat 
değildir, doğrudur diyor, fakat gazete kapanı
yor. Sonra iş mahkemeye veriliyor, niçin verili
yor? Ceza Kanununun 343 ncü maddesi mucibin
ce cezasını görsün diye veriliyor. 

Mahkemede beyannamenin hilafı hakikat ol
madığı sabit oluyor ve beraat ediyor. Beraat 
ediyor amma, gazetesi kapanmıştır. 

SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Yoktur öy
le şey. Bunları nereden çıkarıyorsun? 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) — 
Aman efendim; öyle ise okumamışsınız tasarıyı. 

18 nci madde valiye, kaymakama bu salâhi
yeti veriyor. (Soldan 18 nci maddeyi müzakere 
etmiyoruz sesleri). Öyle ise niçin şimdiden söy
lüyorsunuz? Vali, kaymakam, nahiye müdürü ki, 
bugün halâ mansuptur, müntahap değildir bu 
salâhiyeti hak oluyorlar. 

Gazeteci beraat etti. Eğer gazeteciyi kapa
mak idari bir tasarrufsa, ki bunun burada yeri | 
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yoktur, gazeteci Danıştaya gidecektir, Danıştay 
diyecek ki, sen beraat ettin amma gazete kapa
mak işi başka bir iştir. Fakat gazete gitti, bir
çok zararlara uğradı, sermaye battı, muharrir
ler ve mürettipler aç^ ta kalidılar... Tazmin eden 
yok... Binaenaleyh rica ederim, bu kâfi bir tadil 
midir? Niçin bahsettikleri Fransız kanununun 
bu cihetleri akla getirilmiyor da diğer maddele
ri misal olarak öne sürülüyor? Niçin murakabe
yi adalet makamlarına vermiyor ve vasıf ve şart
lar gibi mahkemeye muhtaç cihetlerin mahke
meler tarafından tahkik, muhakeme ve hükıne-
dilmesi lüzumunu düşünüyorlar? Niçin bu nok
tayı nazara almıyor ve işi mülkiye âmirlerinin 
tek taraflı takdirine terkediyorlar? Mülkiye 
âmirlerine hürmetin var, fakat onların prosedü
ründe müdafaa dinlemek şekli yoktur. Kendi 
kanaatlerinden başka birşey dinlemezler. Bina
enaleyh aşağıdaki 17 nci ve 18 nci ve diğer bazı 
maddelere yanlış mecradan giderek vücut ve
ren şu 9 ucu maddenin ıslahı lâzımdır. Tadil bu 
şekilde olmamalı, yoksa «İnconsequence» olur. 
Burada idari tasarruf mevzuu kalmamıştır. Bu 
iş sadece adalet makanizmasmın yetkisi dâhi
linde olmalıdır. Yoksa aşağıdaki maddelerde bu
nun açık mahzurlarını birer birer arzedeeeğim. 
Bana Hükümet te ümit verdi, teklifler yapmız, 
nazara alırız dediler. Nihat Erim arkadaşım da 
dedi ki, ekseriyet partisi tahakküm emelinde 
değildir; mâkul fikirleri kabul edebilir. Ben de 
işte bu ümitle karşınıza geliyorum ve size bilhas
sa bahsedilen Fransız kanunlarından misaller ge
tiriyorum, sarihlerden sözler, ifadeler arzettim. 

Binaenaleyh sözlerimde makuliyet yoksa ova-
kit cevap • verirsiniz ben de düşünürüm. Fakat 
ben sözlerimi gayet makul buluyorum ve hürri
yeti matbuat ancak bu suretle temin edilebilir. 
Acaba arkadaşlar 1881 tarihli ve sonraki tadilleri 
ile beraber Fransız Basın Kanunu nasılsa 
bizde de onun gibi yahut ona yakın hükümler 
tedvin edilmesini kabul ederler mi? O vakit ta
sarıyı komisyona iade ediniz o yolda bir tasan 
kaleme alınsın. Ben buna dünden razıyım amma 
görüyorum ki, bir takım mahzurlu maddeleri 
maalesef komisyon da kabul ediyor. Binaena
leyh... 

Dr. CENAP BERKSOY (Yozgad) — Sayın 
Başkam muhterem arkadaşımız hem çok yorulu
yorlar, hem de sözlerinden birşey anlaşılmıyor. 
Bir heyecan yaratmak istiyorlar, fakat vallahi 
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birşey anlayamadım. Mübarek yanaklarından i 
öperim lütfen yavaş söylesinler. 

FUAD I-IULÛSÎ DEMİRELLÎ (Devamla) — 
Muhterem arkadaşım bana nasıl söz söylemekli-
ğim lâzım geldiğini tavsiye buyursun. Çünkü her
kesin kendisine göre bir söz söylemek tarzı var, 
lütfen dinlesinler ben itiyadımı değiştiremem. 

İşte şimdi teklifimi okuyorum. «Gazete ve 
mecmuaları çıkarmak için Hükümetten ruhsatna
me almak usulü kaldırılmakta olduğuna göre bu 
hususta idari bir tasarruf konusu kalmamakta
dır. Bundan dolayı 9 ncu maddede bahsedilen be
yannamenin en büyük mülkiye âmirine verilme
si yersiz olduktan başka kürsüde izah ettiğim 
mahzurları davet edecektir. Fikrimce beyan kâ
ğıdı, meselâ 1881 yılıııdanberi ve halâ Fransa'da 
olduğu gibi gazete veya derginin çıkarılacağı 
yer Cumhuriyet savcılığına verilmelidir. Onun 
için 9 ncu maddedeki «En büyük mülkiye âmiri» 
yerine «Cumhuriyet savcılığına» kelimelerinin 
konulmasını teklif ederim. 

Siyasi mevktıteler için artık kefalet akçası 
abnmıyacağına göre gazete ve mecmuanın siyasi 
olup olmaması bir hüküm veya usul farkı hasıl 
etmiyeceğinden maddedeki (E) bendinin çıkarıl
masını ayrıca dilerim. 

Çünkü burada siyasi gazeteden kefalet akçe
si aranmıyatcağma göre buna hacet yoktur, di
yorum. tşte Fransız Kanununda da böyle bir 
kayıt yoktur. Çünkü günün birinde sen siyasî 
mecmua demedin, siyasetten bahsediyorsun de
necek, İzmir'de olduğu gibi mecmua kapatıla
caktır. 

Bir de değişikliklerin kaldırılması için tasa
rıda kabul edilen üç gün pek az olduğundan yi
ne Fransa'da olduğu gibi bu sürenin beş güne 
çıkarı imasını talep ederim. 

HÜSEYİN CAHİT YALÇİN (İstanbul) — 
Kabul, kabul. 

FUAD HULÛSÎ DEMİRELLÎ (Devamla) — 
Celelim muhterem arkadaşların konuşmam hak
kındaki ikazlarına; yavaş söylediğim zaman işit
miyoruz diyorsunuz; yüksek söylediğim zaman 
heyecanlanıyorum zannediyorsunuz. Tabiî yük
sek sesle söylediğim zaman fazlaca enerji sar-
fediyorum. Yoksa heyecanlandığım falan yok
tur. 

ADALET BAKANİ MÜMTAZ ÖKMEN (An
kara) — - Muhterem Fuad Hulusi Demirelli ar
kadaşımız 9 ncu maddenin tadili lüzumundan 
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I bahsederken tasarıyı yanlış tasvir ettiler. Ka

nun idari makamlara matbuat üzerinde idari 
tasarruf salâhiyeti veriyor. Benim asıl tashihe 
muhtaç gördüğüm telekki budur. Arkadaşlar, 
bu kanunun, bu tasarının en bariz karekteri 
meşrutiyetten evvel ve sonra mer'i olan ka
nunlara nazaran en bariz vasfı idari tasarrufu 
matbuat üzerinde ortadan kaldırmak tamamiyle 
hukuki ve adlî bir rejim tesis etmektir. Hâ
diseyi yalnız kanunu mütalâa edecektir, cezayı 
yalnız kanun tesbit edecektir, suçun sübut ve 
âdemi subutunu veya hâdisenin suç olup olma-. 
dığını yalnız hâkim tâyin edecektir. Huzurunu
za sunulan ve bugün müzakere edilmekte olan 
tasan tamamiyle adlî bir rejimdir, tamamiyle 
hukuki bir rejimdir, tamamiyle kanuni bir re
jimdir. 

Herhangi bir suç için bu kanunda tertip edi
len ceza ile şu veya bu devirdeki suçlar için 
tesbit edilen cezaları arasında bir mukayese ya
pılırken insafla mütalâa etmek lâzımdır ki, o 
devirlerde bu hâdiseleri idari makamlar müta
lâa eder ve cezalarını da o maakmlar verirlerdi. 
Bu kanun ise hâdiseleri kanuna ve tamamiyle 
Adliyeye bırakıyor. O halde işaret buyurduk
ları, valilerin gazete kapamak salâhiyeti nere
den çıkıyor? Arkadaşlar; valiler değil, idare 
âmirleri değil, Cumhuriyet Hükümetine dahi 
gazete kapamak salâhiyeti verilmemiştir. Bü
yük Meclis vaktiyle Anayasa'nın Türkler için 
tabiî hak olarak telâkki ettiği bazı mevzularda, 
ki Anayasa onların içinde kanunu dairesinde 
serbesttir demiştir. Cemiyetin ogünkü ihtiya
cına göre, yapmış olduğu bazı tahditleri bu ih
tiyaç zail oldukça ordan kaldırmıştrr. İdare 
âmirinin, 17 nei maddedeki, gazete kapatma 
salâhiyeti gazete neşriyatından mütevellit de
ğildir. Eğer öyle olsaydı buyurdukları idari ta
sarruf tamamiyle varit olurdu. Beyanname ver
memiştir, veyahut yanlış vermiştir. Bir gaze
te idare âmirine beyanname vermekle mükellef
tir. Şimdi okudukları Fransız Kanununda da 
beyanname vermek mecburiyeti vardır. Amma 
bu müddet 24 saat, 3 gün, beş gün olsun. 17 
nci maddede gelecektir. Bu nevi teferruat üze
rinde dunmayız. Yerinde teklifleri olursa Hü
kümet namına memnuniyetle iştirak ederim. 
Beyanname yanlış verilmişse, vali gazete sahi
bine 3 gün, beş gün, 10 gün içinde bunu tashihe 
mecbursunuz diyecektir. 
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Arkadaşlar katiyen mevzudan çıkmadığıma ka- I' 

ni olarak sırf cevap için söylüyorum. Yoksa heye
ti umumiye müzakeresini açacak değilim. 

Arkadaşlar. İm tasanda başlıca iki esas 
var dıı*. 

Yalancıya ceza vermiyoruz. Uydurmalara 
da ceza vermiyoruz. Yalancılar korkmasın. An
cak bu yalan ve uydurmadan Devlete ve mil
lete zarar belirse, halkın Devlet kuvvetlerine 
güveni azalırsa, cemiyetin huzuru, nizamı bo
zulursa yalancıya o vakit ceza veriyoruz. Ha
dise zikretmeksizin, ad zikretmeksizin, üstü 
kapalı şekilde Devlet mefhumu içine girmiş 
olan amme müesseselerinin ve onlarda vazife 
alan namuslu feragatli memurların heyeti 
umumiyesini birden halkın nazarında düşüre
cek neşriyata ceza. veriyoruz. Bunun hari
cinde basın hürriyetini tahd ideden bize tek bir 
madde göstersinler. Yani fikir ve neşir hür
riyetini gazeteciliğin iki faaliyet mevzuundan her 
hangi birini fikir ve neşir hürriyetini, haber 
alıp haber verim e hürriyetinin en basit şekil
de bir noktasını takyit ettiğimizi söylesinler 
hata ettik tasarıyı: geri alıyorum diyeceğim ar
kadaşlar. (Soldan bravo sesleri alkışlar). 

BAŞKAN —- Isveçle anlaşma meselesi hak
kında rey vermeyen varmı efendim?.... Oy top
lama muamelesi sona ermiştir. 

ADALET Ko. Söz. ŞİNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim Sayın Fuad Demircili ar
kadaşıma, burada izah ettikleri hususa temas 
buyurmuş olmasından dolayı teşekkür ederim, j 
Hakikaten müddet hakkındaki beyanlariyle I 
komisyon esaslı bir mütalaa ile karşılaşmak
tadır. Adalet Komisyonu bu mütalaayı kabul
de hiçbir mahzur görmez. Tabiî en son tetkik 
eden komisyon içişleri Komisyonu olduğu için 
metnin neresine konulacağını tayini kendile
rine aittir. Bendeniz öyle zannediyorum ki mak
sat gazete çıkarmak hususunda idari bir tasar
rufa meydan vermemekte esas budur. Bu ı 
itibarla (17) nci maddeye taallûk eden bir 
husustur. Beyanname verildikten sonra bu be- | 
yannamede görülen hataların tashihi için bir I 
mühlet verilmesi maksadı temin eder. Ancak j 
bu beyannamenin Savcıya mı, idare âmirine mi 
verilmesi lâzım, geleceği ayrı bir mevzudur. 
Bunu tabiî İçişleri Komisyonu cevaplandıra
caktır. Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 
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ÎÇ İŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ HASAN ŞÜKRÜ 

A D AD (Bolu) — Fuad Hulusi Demirelli arkada
şımızın takdim ettiği önergelerden yalnız bir ta
nesi bu maddeyi alâkadar ediyor. Bu önergelerin 
mucip sebepleri daha ziyade diğer aşağıda gele
cek oolan 17 nci ve 18 nci maddelere dayanıyor. 
Fakat 17 ve 18 nei maddeler geldiği zaman başka 
teklifler de mevcuttur zaten Riyasette. Binaen
aleyh onlar müzakere edildikten sonra mevzu ta
vazzuh edecektir. 

Yalnız burada eski bir Fransız Kanununa is-
tinadederek beyennamelerin müddeiumumilere 
verilmesi esasını ileri sürdüler. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 
Eski değiLdir, halen mer'idir, halen mer'idir. 

İÇİŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ HASAN ŞÜKRÜ 
A DAL (Devamla) — Bizi alâkadar etmez. Her 
memlekette 20 türlü kanun olabilir. 

Burada bizim sistemimize göre, diğer kanun
larda kabul ettiğimiz sisteme göre, meselâ cemi
yetler veya bir parti kurulurken, beyanname yine 

valiye veriliyor. Valiye veriliyor deyince, arkadaşı
mız valiyi yalnız bir mülkiye memuru olarak te
lâkki ediyor. Vali Devletin mümessilidir, bu ba
kımdan aynı zamanda Adalet Bakanlığının da 
mümessilidir. Valinin beyannameyi aliması her
hangi bir şekilde, bir maarif veya sıhhat müdü
rünün beyannameyi alması gibi değildir. Binaen
aleyh vali beyannameyi aldığı takdirde idari ta
sarrufa vaziülyeddir. Takyid'ediliyor gibi bir 
fikir esasen mevzuubahis değildir. Kanunların 
tatbikinde, gayet tabiî olarak, valinin, elindeki 
salâhiyet herhangi bir kanuna, aykırılık vaziyeti 
halinde müddeiumumiliğe tevdi etmekten ibaret
tir. Nitekim aşağıdaki maddelerde gelecektir. Bu 
bakımdan gerek bizim mevzuatımız ve gerek 
valinin burada haiz olduğu otorite doğrudan 
doğruya adliye ve idareye vermek gibi 
bir tefrikten gidilmesini intaç etmez. 
bundan sonra gelecek olan 17 ve 18 nci mad
dedeki hükümler, yalinin gazete kapatmasına ait 
hükümler geldiği zamaı ayrıca komisyon müta
lâasını arzedecektir. 

NİYAZİ ÇITAKOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın arkadaşlar, 9 neu madde hakkındaki fikrimi 
müsaadenizle arzedeyim; bugünkü Matbuat Ka
nunun 9 neu maddesinin son fıkrasında (Beyan
name vererek ruhsatname almış olanlara bu ka
nunda gazete veya mecmuanın sahibi denilir) sö
züne mukabil, yani tasanda (Beyanname ver-
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iniş olanlara bu kanunda gazete veya mecmuanın 
sahibi denilir) denmektedir- Görülüyor ki ara
daki fark (Ruhsatname almış olmak) sözünden 
ibaret kalıyor. Yani bugünkü Matbuat Kanunu
muzda gazete çıkarmak isteyen vatandaş bir be
yanname verir ve bu beyannameye istinaden hak
kında yapılacak tahkikata göre Devletten ya 
ruhsat alır, yahut alamaz. Ruhsatname alırsa 
gazetesini çıkarır. Alamazsa çıkartamaz. Halbuki 
yeni tasarıya göre, gazete çıkarmak isteyen bir 
kimse beyannameyi verdiği tarihten itibaren ga
mete veya mecmuanın sahibidir. Bu «sahibidir» 
tâbirine göre de gazete çıkmağa başlamış de
mektir. Çünki mevcut olmadan bir şeyin sahibi de 
ıaevzuubahis olamaz. 

Şimdi bu mühim noktaya dikkat nazarları
nızı çekmek istiyorum. Bu ruhsatnamesin gazete 
ne zamana kadar çıkacaktır, bilir misiniz? Beyan
nameyi kabul eden makamnı hoşuna gitmiyecek 
en ufak bir hata yapıncaya kadar. Böyle bir şey 
yaptı mı tasarının 17 ve 18 nci maddeleri der
hal imdada yetişecektir. Yani verilen beyanname 
o anda keenlemyekün addedilecek ve bu da o 
güne kadar esasen ruhsatsız çıkan bu gazeteyi 
kapamağa kâfi gelecektir. 

Arkadaşlar, beyannamenin bir anda hiç veril
memiş addedilmesile koskoca bir sermayenin, 
bir çok vatandaş maişetinin ve bu arada kalacağı 
söylenilen matbuat hürriyetinin sıfıra inmesini 
icabettiren sebeplere de bir göz atalım. Beyanna
me kanunun aradığı malûmatı ihtiva etmediği ve
ya hakikate uygun olmadığı ve sahibiyle yazı iş
lerini fiilen idare edecek olanlar kanuni vasıf 
ve şartları haiz bulunmadıkları takdirde.» 

İÇİŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ HASAN ŞÜKRÜ 
ADAL (Bolu) — madde müzakeresidir. Müza
kerenin selâmeti bakımından ve bizim tarafımız
dan müdafaa ve cevaplandırılması bakımından 
maddeler üzerinde durulmasın^ rica edeceğim. 

NİYAZİ yiTAKOfU/U (Devamla) - - İ r t i b a 
tı vardır. 

BAKSAN- - Devanı buyurun. 
NİYAZİ ÇITAKOĞLU (Devamla) — Pekİ 

anıma idare âmirJeri bu hususlarda evvelce de 
tahkik ederek beyanname sahibini hata yaptığı 
veya hilafı hakikat beyanda bulunduğu noktada 
geri çevirse daha doğru olmaz mı? Dikkat edi
lirse idare âmirinin beyanname veren vatandaşa 
müspet veya menfi ievap vermek mecburiyeti 
tasarıda mevzuubahis değildir. Bu hususta ne 
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bir mühlet ve nede bir kayda tesadüf edemiyo
ruz. Anayasaya göre en basit bir müracaat sahi
bine bile Devlet makanizması 15 gün zarfında 
müspet veya manfi cevap vermek mecburiyetin
de değil, midir? Memleketin en hayati kanunla
rından biri kaleme alınırken acaba bu cihet unu
tulmuş mudur? Hayır arkadaşlar, beri size ne
man söyliyeyim ki, bu cihet unutulmamıştır. 
Bu nokta, belki bizzat meskût bırakılmıştır. Ne
den. Çünkü bu madde ile gazete sahibinin ba
şında her an bir Demokles kı.lıncı mevcut kala
cak ve bu kılıneın ipini her an kesmeğe müsait 
makas da idare âmirinin elinde bulunacaktır. 
Bence arkadaşlar, ne gazete sahibi vatandaşa 
böyle korkulu bir hayatı reva görmek, ne de bu 
maddeyi tatbik edecek idare âmirlerine bu dere
ce büyük mesuliyeti yüklemek doğru değildir ve 
iyi neticeler vermiyecektir. 

Bu sebeple 9 nen maddenin realiteye daha 
uygun bir şekilde değiştirilmesini istirham ede
rim. 

HASAN ŞÜKRÜ ADx\L (Bolu) — Arka
daşlar; Niyazi Çıtakoğlu bu mevzu hakkındaki 
sözlerine cevap vereceğim. Yalnız bundan evvel 
Fuad Hulusi Beyefendinin verdiği bir takrir 
vardır, siyasi olup olmadığı, fıkrasının da kal
dırılmasını istiyorlardı. Evvelâ bu husus hak
kında, maruzatta bulunayım. .Eski kanunda te
minat meselesi mevcuttu. Bu kalkınca insana ilk 
bakışta onun da kalkması icabcdiyor gibi geli
yor. Fakat aşağıda sahip meselesi geliyor, me
murların, ordu mensuplarım siyasi gazete çıkar
ması veya çıkarmaması mevzuubahis oluyor. 
Bu bakımdan bu kaydın kalması lâzımdır. 

Niyazi Çıtakoğlu arkadaşımızın sözlerine ge
lince, beyannameyi alan idare âmirinin, bunun 
hakikata muhalif olup olmadığı hakkındaki tet-
kikatını, beyanname sahibine muayyen bir za
man zarfmda bildirilmesi izin sistemi ile, ruhsat
name sistemini ilgilendiren bir mevzudur. Eski 
kanunda mevcuttur. Çünkü eskiden ruhsatname 
vermek sistemi vardı. Binaenaleyh idare ân ur i 
bunu derhal tetkik etmeğe mecburdu. Ruhsatna
me sistemi kaldırıldıktan sonra, gazete çıkar
mak istiyen beyannameyi verir vermez, tıpkı Ce
miyetler Kanununda da olduğu gibi, harekete 
geçebiliyor. Yani beyanname veren bir kimse er
tesi günü gazeteyi çıkarabiliyor. Bu vaziyet 
karşısında deniliyor ki, gazete sahipleri mağdur 
olacaklar; muhalif çıkacak beyannameden dola-
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yi da gazeteleri kapanacaktır. Beyananme mese
lesini diğer' maddelerde sırası geldiği zaman 
uzun uzadıya izah edeceğim. Böyle hakikata 
muhalif olarak beyanname verildiğinden dolayı 
neşriyat meselesi öyle izam edildiği kadar mü
him bir mesele değildir. Ancak beyannamele
rin neleri muhtevi olduğu bundan sonra gazete 
sahibinin hangi vasıfları haiz olduğu zikredile
cektir. Binaenaleyh biz burada muayeni bir 
müddet tahdidi ile makbuz verme sistemine gi
dersek matbuatı tahdit etmiş olacağız. Bu vazi
yet karşısında da en kısa zamanda diyeceğiz 
idare âmiri nihayet birkaç gün tehir etmiş ola
caktır halbuki bu usul daha liberal bir esasa 
istinat etmektedir. Ve idare âmirine beyanna
me verilir verilmez gazetenin çıkması neticesi 
doğacaktır. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — Sa
yın arkadaşlar; geçen cuma günü bu tasarıyı 
müzakere ettik. Lehte ve aleyhte birçok yazı
lar dinledik. Birçok sözler işittik. Bunların bir 
kısmı, daha çoğu aleyhte idi. Bunları da iyi din
ledik. Yazılış güzeldi, edebiyat bakımından iyi 
idi. Fakat bitaraf olarak söyleyeyim ki, fikir 
ve olaylara mutabakat bakımından zayıf idi. 

Şimdi bu tasarıda iki nokta var. Birisi, idari 
kolaylıklar, diğeri de ceza-kısmı. 

idari kolaylıklar için, bu tasarıdan' hiç kim
seden memnuniyet sözü duymadım. Hiç kimse, 
bu kolaylıklar, gazete çıkarmağa ve devamına 
faydalı olur demediler. 

Yalnız mütalâalar iki noktada toplandı. Bi
risi; hürriyet gidiyor, ikincisi ceza meselesidir. 

Sayın iarkadaşlarım; hürriyet gidiyor, matbu
atın hürriyeti elden gidiyor, diyen arkadaşlara 
şunu söyliyeyim ki, Türk milletinin son defa 
seçerek buraya gönderdiği 400 küsur Milletveki
linden hangisinin kalbinde hangisinin gönlünde 
hürriyet meşalesi yanmıyor ve bunu idilimiz nasıl 
dönerde inkâr ederiz. (Sağdan maddeye sesleri). 

BAŞKAN — Maddeye dair konuşunuz. 
Ol. VEHBİ KOCAGÜNEY (Devamla) — 

Benim madde hakkında söyliyeeeğim şudur. İda
ri kolaylıklar olmuştur. Bu madde hakkında hiç 
kimse bir teşekkür bile olsun söylememiştir. 
Yalnız arzettiğinı iki nokta üzerinde bütün fi
kirler toplanmıştır. 

Bununla ilgisi olduğu için birkaç söz daha 
söyememe müsaadenizi rica edeceğim. Matbuat 
hüriyeti, halkın efkârıdır, dilidir. Şüphesiz bunu 
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hepimiz severek istiyoruz. Bilhassa basmın hür
riyeti bundaaı sonra bize daha çok lâzımdır. 

Sayın Başbakan'm okudukları Hükümet Be-
yannamesi önümüze geniş tatbik sahaları açmış
tır. Bu tatbikat sırasında Basınm çok uzmanları 
vardır. Bu uzmanların f ildrlerinden Hükümet te, 
sanayi erbabı da halk ta istifade eder. Şu halde 
geniş bir hürriyete ihtiyaç vardrr. Fakat hürriyet 
demek diğerlerinin hürriyetine, haysiyetine ve 
Hükümetin otoritesine, kudretine taarruz demek 
değildir. Bunun için bende acı oliduğu için irtiba
tı dolayısiyle 9 ncu maddede bunu söylüyorum. 
işte bu noktaya ait olmak üzere bir gazeteden 
çıkardığım bir yazıyı size okuyayım, idarî bakım
dan olan birçok kolaylıklara birşey dedikleri 
yok. Yalnız hürriyet elden gidiyor diye feryat, 
figan, velvele vardır. 

Bu gazetenin «Basm hürriyetinin üstüne şal 
örtülürken» yani cenaze gidiyor, serlevhalı ma
kalesinde : gazeteci cemaata soruyor, merhumu 
nasıl bilirsiniz? Bütün gazeteciler hep birlik olup 
iyi biliriz diye cevap veriyorlar. «Bu Matbuat 
Kanunundaki yeni tadillerin gazeteciliği nefes 
alamaz bir meslek haline soktuğunu söylediler. Bu 
kanun değil zincir, elimizi, ayağımızı, her şeyi
mizi bağlıyan bir zincirdir.» Olgunlaşmış bir 
gazeteci bunu yazar mil Matbuat hürriyeti bu mu 
demek olduğunu kendisi yanımda olsa da sora-
bilsem. 

Aziz arkadaşlarımı, yine bununla ilgili olmak 
üzere* asıl gazetecilerimizin... (Sağdan, maddeden 
konuşalım sesleri) «Yeridir, söyliyeeeğim.» 

Makalelerin başlıkları acıdır, iğnedir ve mil
letin yüreğine saplanmaktadır. Bunun için gaze
tecilerin buna çok dikkat etmelerini rica edece
ğim. 

Sayın Baban'a da rica edeceğim, kendisi bun
dan sonra arkadaşlarının sözlerine yine arkadaş
lar arasında cevap versinler, kürsüye buyursun
lar, fikir hürriyetinin, söz hürriyetinin tecelligâhı 
olan kürsü burasıdır, milletin huzuru burasıdır. 

CtHAD BABAN (istanbul) — Her yerde 
söylerim. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Devamla) — 
Geçen gün ben de söz almış ve seçim yerim için 
temennilerde bulunmuştum. Bu temennilerime 
burada cevap vermediler; gazetelerine yazdılar. 
Ben günlerce bu yazıyı okuyamadrm. Sonra bir 
arkadaşım bana gösterdi. 

Arkadaşlar, eğer bir milletvekili seçim yeri 
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için bİT tem«ntıide bulunursa ve seçim yeri için | 
oranın hanım add eleriyle ilgili birkaç fabrika ba-
casrmn tütmesini isterse bu başımıza belâmı geti
rir ve sümmettedarik bir söz müdür? 

Onun için arkadaşlarımdan rica ederim gaze
telerine yazı yazdıkları zaman mutlaka başhğiyle 
mevzuunu telif etsinler. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Silivri!i (yok ses-
İreri). 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — | 
Vaz geçtim, maddesi geldiği zama/n konuşacağımı. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar. Matbuat Kanununun bazı I 
maddelerinin tadiline dair olan tasarısının tümü 
hakkındaki görülme Cuma oturumunda kâfi gö
rülmüştü. Şimdi 9 neu maddenin tadiline dair 
olan teklifi tctkika girmiş buhınuyoruz. Fakat 
bana kadar söz almış arkadaşların hepsi.... 

HASAN ŞÜKRÜ AD AL (Bolu) — Ben de 
bunlara dâhil miyim? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Dâhil 
olmıyanları istisna ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sadet dâhilinde 
olup olmadığını takdir etmeyi İçtüzük riyasete 
bırakmıştır. Binaenaleyh, bu hususta böyle ol
muştur, şöyle olmuştur demek, işte sadet hari
ci bunlardır. (Doğru sesleri). 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mü-
saade buyurun reis bey, sözümü bitireyim ondan 
sonra takdirinizi kullanırsınız. 

BAŞKAN — Takdiri her vakit kullanmak 
ömrü zaruretindeyiz ve yapıyoruz. Buyurun sö
zünüze devam edin. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ge
rek mevzuun ehemmiyeti gerekse Matbuat Ka
nunu üzerinde konuşmalardan dolayı memleke
tin bugünkü siyası durumu üzerinde herkes has
sas, hüsnüniyetle hakikatlerin aydınlanmasına 
taraftar olduğu için mütemadiyen her madde 
vesilesiyle matbuat hürriyetine ve matbuat mü
essesesinin nasıl en iyi şekilde tanzim edilece
ğine dair mütalaalarını söylemeden kendilerini 
alamıyor. Ben Reis Beyin takdirlerine hürmet 
etmekle beraber, bu vakıayı memleketin selâ
meti için bütün hakikatlerin va bütün noktai 
nazarlarını millet kürsüsünden son harfine ka
dar ifade edilmesinde memleket namına bir fay
da görüyorum. (Tabiî sesleri). 

BAŞKAN — Riyaset te aynı görüşünüze iş
tirak ediyor. (Gülüşmeler). J 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Te

şekkür ederim. (Devam, devam sesleri.) 
Bu fırsattan istifade ederek 9 neu maddenin 

yazılış, maksat, diğer maddeleri alâkadar 
.eden cihetleri ve diğer maddelerle birlikte tet
kik edilmesi hakkındaki noktai nazarıma geç
meden evvel ben de Nazım Poroy arkadaşım gi
bi, vicdanımın ve aklımın, şuurumun ibresi
ni ebedî ve ezeli olan millet menfaatine tevcih 
ederek arzu ediyorum ki Türkiye'de matbuat 
hakikaten memleketin dertleri ile uğraşsın, ile
riye ait bizi tenvir etsin, Devlet hayatında, mil
let hayatında istikâmeti, yanlış gidişleri varsa 
işaret etsin. 

Ben şahsen Matbuat Kanunu hakkındaki nok
tai nazarımı ifade etmek isterken bu kaygı ve 
düşüncelerimi ortaya koymak maksadı ile kür
süye çıkacaktım. Fakat tek bir gazetenin ma
kalesini okumakla kendisine taallûk eden şu 
veya bu yazıyı, şu veya bu partiye taallûk eden 
tek bir fıkrayı okumakla kabul edersiniz ki 
matbuatımız bugün içinde bulunduğu durumu 
ve bu durumu düzeltmek için seçilecek yolu ay
dınlatmak imkânı yoktur. (Soldan, vardır ses
leri.) Münferit misallerden hareket ederek bir 
taraflı anlayış ve tek görüşle bunu yapmak 
mümkün olsa idi dünyada demokrasi en iyi Dev
let-şekli olarak ortaya konulmazdı. (Sağdan al
kışlar.) 

Fikirlerin en müfrit noktaya kadar açıkça 
ifadesihdendir ki memlekete selâmet ve fayda 
gelir. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— Ama küfürsüz-

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Fikir 
hürriyeti ebedileşen, evet arkadaşlar ebedileşen 
bir selâmet getirir. (Sağdan alkışlar). 

Elimdeki albümü huzurunuza getirmiyeeek 
kadar sabır gösterdim. Arzu buyurulursa Nazım 
Poroy arkadaşıma .teklif ediyorum. Yalnız bir 
Milletvekili sıfatiyle değil kendilerinin taşıdığı 
millet ve memleket endişesini duyan ve kabul 
eden küçük naçiz bir arkadaşı sıfatiyle gelsinler 
beraber tetkik edelim bu kolleksiyonları. Elim
deki kolleksiyon partizan olarak ikiye ayrılan ga
zetelerin küfür bakımından hangisinin kabarık ol
duğunu lütfen tetkik edelim. Bununla beraber 
memleketin selâmeti için ne yolda gidilmesi lâ-
zmı geldiğini beraber tetkik edelim. (Düzeltin 
sesleri) Düzeltmek salâhiyetim yok, tetkik edelim. 
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Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Bu ku

ru bir iddiadır. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Gö

rüşürüz. 
Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMEE (Rize) — Evlâ

dım Tahtakılıç, herkes kör değil, gözü. var. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — O 

halde doktor bey, müsaade ederseniz kolleksiyonu 
getiririz. 

BAŞKAN —Devam ediniz, sözünü kesme
yiniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mü
saade ederseniz arkadaşlar arzedeyim. Matbuat 
rejimimiz üzerinde günlük endişelerimizi orta
dan kaldıracak bir ıslahat yapmak istenilirken 
burada fikirlerin en sert bir şekilde sonuna ka
dar ifade edilmesinde yine tekrar ediyorum, ha
zımlı davranırsak memleket için selâmet vardır. 
(Soldan aksini iddia eden yok sesleri). Nitekim 
biraz evvel Adalet Komisyonu Sözcüsü arkada
şımız, icabında beyannamenin adli makamlara 
verilmesini kabul edecek, kadar müspet ifade ve 
beyanda bulundular. 

îçişleri Komisyonu sözcüsü arkadaşımız da 17 
ve 18 nci maddelerin tadilinin mümkün olduğu
nu ve teklifler geleceğini ifade ettiler. Çok rica 
ediyorum, yalnız bukadarcık neticeye varılması 
Meclisteki açık müzakere hak ve salâhiyetlerimi! 
en iyi bir şekilde kullanıldığının ifadesidir. 
(Soldan şüphe yok sesleri). 

Saym Adalet Bakanı arkadaşımız, bize tasa
rının ana karekterini beyan ederken bu karekte-
rin, matbuat hürriyeti üzerinde herhangi bir 
idari tasarrufta bulunmağı red ve cerheden bir 
karekter olduğunu ifade buyurdular. Fakat der
hal ben de kendilerine ifade etmek isterim ki, 
tasarı Hükümetin teklif ettiği Komisyonlardan 
geçtiği şekilde tetkik edilirse Adalet Bakanının 
bu sözlerini tamamiyle haklı çıkaracak amhiyet-
te olmadığı görülecektir. Nitekim, beyanname
nin idari makamlara verilmesinden sarfınazar 
beyanname hakkında takdir salâhiyetini kullan
mak ve bir gazete çıkarmak için kanunun ara
dığı vasıf ve şartları haiz bulunup bulunmamak 
noktasında mülkiye âmiri takdirini kullanacak
tır. Sayın Fuad Hulusi'nin ifade ettikleri gibi 
aslmda gazete müessesesinin sahibi, her vatan
daş gibi her müessese sahibi gibi, menfaatleri
ni bitaraf olarak korumağa mecbur olduğumuz 
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vatandaş, müdafaa hakkından mahrumdur. Ni
tekim arkadaşlar eğer bir beyannamede herhan
gi bir maddi hata olursa halkçı bir Hükümetin 
idare âmiri veyahut salâhiyet verilen memur, 
gazete çıkarmak istiyene, senin beyannamende 
şunlar noksandır, onları beş gün zarfmda ik
mal et dese bu memleket için hayır ifade et
mez mi? 

Diğer taraftan beyannamenin verilmemiş sa
yılması kaydını da yalnız gazete çıkarmak va
zife ve salâhiyetini ortadan kaldıran birtakım 
noktalara hasredersek bundan fayda çıkmaz mı? 

O halde arkadaşlar tasarının bugüne ka
dar ki, görüşülmesi, görüyorsunuz ki, Matbuat 
rejimi üzerinde bazı yeni fikirler getiren, yeni 
kayıtlar getiren hükümleri tadil hususunda bizi 
her adımda biraz daha geriye götürmektedir. 
Onun için sükunla, sabırla konuşmak ve dinle
mek imkânım bulalım. 

BAŞKAN — Sizin buyurduğunuz şeyler 19 
ncu maddeye ait hususlardır. 

AHMET TAHTAKLIÇ (Devamla) — O 
halde müsaade buyurun da cevap arzedeyim. 
Dokuzuncu madde tekbaşına bir hüküm ifade 
etmez. 17 nci ve 18 nci maddelerle birlikte tet
kik edildiği zamandır ki, beyanname vermekten 
ne kastedildiği belli olur. 

BAŞKAN.— Devam edin. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Şimdi 

Sayın Başbakanın müspet çalışmalara doğru gi
dilmesi hakkındaki endişelerine iştirak ederek 
dokuzuncu maddeyi, metni, fıkraları ve hangi
lerini faydalı veya zararlı, zait veya icabeder 
şekilde gördüğümü huzurunuzda arzetmek is
terim. 

(A) fıkrasına geçiyorum. (A) fıkrasında şu-
kadarcık bir kanun tenkit hatası görüyo
rum : Bütün tasarı « gazete veya mecmua » 
diye bahsetmaştir. Fakat (A) fıkrasında «ga
zete ve mecmua » demiştir, bunun da, tasarı
nın silsilesinin kemali için, << gazete veya mec
mua » haline getirilmesini teklif ediyorum. 

(B) fıkrasına geçiyorum: Gazete veya mecmu
anın sahibinin adı, soyadı, uyruğu ve muamele 
merkezi... Burada muamele merkezi kaydını zait 
görüyorum. Onun için, iş ve ev adresi diye teklif 
ediyorum. Çünkü muamele merkezinin hiç bir 
manası yoktur, kanaatımca. Gazete çıkarmak iste
yenin iş adresinin kanuni bir mesuliyet sahibi 
olduğu için öğrenilmesinde fayda vardır. Fakat 
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muamele merkezi diye yeni bir ibare getirmek I 
zaittir. 

Sonra; yazı işlerini fiilen idare edecek ola
nın adı ve soyadı ve uyruğu ve ikametgâhı... 
Biraz evvel ev adresi* diyen biraz sonra ikamet
gâh diyen bir kanunda dil anlayışı bakımından 
hata görüyorum. (Doğru sesleri). 

(D) fıkrasına geçiyorum. Nerede yazılıp idare 
edileceği fıkrasında «yazılıp» kelimesini zait gö
rüyorum. Bir gazete idare hanesi vardır vazıı 
kanunun aramakta olduğu yer burasıdır. Yazılıp 
kelimesi fazladır. 

Nerede basıldığı ifadesi yanlıştır. Beyanname 
gazete çıkarmadan evvel verileceğine göre basıl
dığı yer yoktur, basılacağı yer vardır. 

İkincisi; nerede idare edileceği ve basılacağı 
matbaa demek kâfidir. Gazete çıkaracak adam
dan matbaa sahibinin adını, şerikleri varsa şerik
lerinin adını bildir diye yeniden külfetler iste
mek haksızdır. Binaenaleyh vazıı kanunun mak
sadı gazetenin basılacağı matbaayı öğrenmek ol
malıdır. Onun için (E) fıkrasında «nerede idare 
edileceği ve basıldığı matbaa» demekle maksat 
ifade edilmiş olacaktır, kanaatmdayım. 

(H) fıkrasına geçiyorum: (H) fıkrası da, ka
nun ibaresinin selis olması bakmamdan, bir nok
sanlık görüyorum. Onu da şu şekilde ifadesinin 
muvafık olacağı kanaatmdayım. «Sermaye başka 
kimselere ait ise bunların ve bir şirkete ait ise 
idare meclisini teşkil veya şirketi temsil eden 
kimselerin adı, iş ve ev adresi ve uyrukları». Bu
radaki memleket tâbiri, uyruğunu bildirdikten 
sonra fazladır memleket tâbiri zaten yanlıştır, do
ğum yeri olması lâzımdır. Kanuni bir ifade ola
rak doğum yerine de lüzum yoktur. Vazıı kanır 
buraya kadar bu tâbiri aramamıştır, burada 
aranması zaittir. Şirket mukavelenamesinin be
yannameye eklenmesi keyfiyetinin ayrı bir iş ol
duğunu ortaya koymak için «şirket mukavelesi
nin aslı veya tasdikli bir sureti beyannameye ek
lenir.» diye parantez içinde bir fıkra yapılma- ı 
lıdır. 

Sonra burada bir noktanın Adalet Komisyonu 
sözcüsü tarafından aydınlatılmasını rica ederim 

SİNASİ' DEVRİN (Zonguldak) — İçişleri 
Sözcüsü tarafından. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Efen
dim ; müsaade edin bir kere ifade edeyim, sö
zümü dinleyin hanginizin salâhiyetine taallûk 
ederse cevap verirsiniz. Kaldı ki Adalet Ko- | 
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misyonu derken elbette arkadaşınızın bir düşün
cesi vardır. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Anlama
dım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Din
lerseniz anlarsınız. «Beyanname vermiş olanla
ra bu kanunda gazete veya sahibi denir». Fık
rası müstakilen hüküm- ifade eder ve beyanna
menin ihtiva ettiği malûmat arasında şahsiyetini 
kaybetmiş olan bir hükümdür. Birtakım aıdlî:neti-. 
çeler meydana getirir, onun için ;ayrıça bir madde 
olarak tedvin edilmesi lâzımdır. Acaba kanu
nun madde numaralarını değiştirmemek endişe
siyle mi komisyon bunu buraya, getirmiştirt 
Bunu da anlıyamadım. 

Arkadaşlarım, 9 ncu maddeden sonra beyan
name do'Iayısiyle 17, 18 nci maddelerin burada 
münakaşa edilmesini doğru bulmadılar. Beyan
name sisteminin neticelerine, ait plan mütalâala
rımı sırası geldiği zaman arzedeeeğim, 

9 ncu madde hakkındaki takririmi veriyo
rum. 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; Fuad Hulusi arkadaşım burada hu
zurunuzda konuştular. Fakat( çok sinirli ve asa
bi konuştukları için ben şurada aranızda otur
duğum halde maalesef ne demek istediklerini 
anlıyamadım. Nihayet bir kâğıt okudular, bun
da mülkiye âmirlerine beyannamenin verilme
mesini, savcılığa verilmesini bir mütalâa olarak: 
yürüttüler. 

Arkadaşlar; İçişleri Komisyonu Sözcüsü 
olan arkadaşım, tavzih için lâzımgelen cevabı 
pek âlâ kendilerine kısaca verdiler. Yani mül
kiye ânîirlerine verilmesi tasarıda kaydedilen 
beyannamenin, mülkiye âmirine verilmesin, 
Savcılığa verilsin. Arkadaşlar, mülkiye âmiri 
25 senede ancak bir vali olabilir. Sonra Ana
yasada yazıldığı gibi vali Devletin vilâyette mü
messili, bütün asayişten vali ve mülkiye âmiri 
mesuldür. Binaenaleyh mülkiye âmirini küçük 
mü görüyorlar ki, inhisar diye vasıflandırdık
ları matbuatı? 

Binaenaleyh, bundan fazla bu konu üzerin
de mâruzâtta bulunmıyacağım ve kendilerinden 
bilhassa rica ederim, bu konu üzerindeki fikir
lerini tashih buyursunlar. 

Tasanda, malûmu âliniz, bugün intişar 
etmekte olan gazete ve mecmualar hakkında bir 
kayıt yoktur. Beyanname münderecatı değişti-
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ğine göre aynı zamanda gazeteci, gazete sahibi I 
ve neşriyat müdürlerinin vâsıflarında tadilât 
yapıldığına göre her halde hâlen intişar etmekte 
olan gazete ve mecmuaların bu tadilâta tâbi tu
tulması çok yerinde olur zannederim. Bu hu
susta bir takrir hazırladım. Muvafık bulursa-
nrz, sözcü arkadaşlarım da bunu lâyik görürler
se lütfen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Zehra Budunç. 
FUAT HULÜSÎ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — 

Şahsıma ait söz söylendi, müsaade buyurursa
nız ... 

BAŞKAN — Kaydettim sıranız geldiğinde 
konuşursunuz. 

FUAT HULÛSÎ DEMÎRELLÎ (istanbul) — 
Şahsım mevzuubahis olduğu için tekaddüm et-
mekliğim icabeder. 

ZHRA BUDUNÇ (Bursa) — Tabiî ben de 
maddeye dayanarak konuşuyorum, diğer Milletve
kili arkadaşlarım gibi, yani müzakere usulüne 
aykırı hareket etmiye.ceğimi söylemek istiyo
rum. 

Efendim, tadil edilen madde doğrudan doğ
ruya gazeteyi ve gazeteciyi ilgilendiriyor. Ben 
de buna dayanarak basın ve bu kanun hakkın
daki düşüncelerimi arzedeceğim. Yalnız daima, 
bir taraftaki arkadaşlarımız, hizmetin kolay ta
rafını alıyorlar. Bilirsiniz ki, vatan hizmetleri
nin bir kolay tarafı vardır, bîr de zor tarafı 
vardır. Nedense kolay tarafı daima o tarafa, zor 
tarafı da bize düşüyor. 

Kendileri hürriyeti müdafaa eder du
rumdadırlar. Biz de hürriyeti müdafaa için ka
nunu getirdik. Yalnız biz hürriyeti korumak 
için kanunu getirmiş bulunuyoruz. 

Hürriyet, hürriyet içindir. Hürriyetin muha
fazası için tabiî bizim müdafaalarımız zor hizmet 
tarafında kalmak mevkiindedir. Yoksa unut
mamak lâzımdır ki, ınuaslr medeniyetin seviye
sini tutmak ve bu seviyeyi de gedmek gibi güç 
ve şerefli bir ideale dayanan Türkiye Cumhu
riyeti topraklan üzerinde şerefle yürüyen Türk 
milleti içinde hürriyetin şerefini bilmemiş tek 
bir insan yoktur. (Bravo sesleri). 

Devlet Reisinden tu tun - da memleketin en 
ücra bir köşesinde yaşıyan en mÜtevazi bir va
tandaşa kadar bütün Türk milleti teker teker 
hürriyetin şerefini bilmektedir. 

Ben de, hepiniz gibi, o Türklerden birisiyim. | 
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Dünyada az millet vardır ki, hattâ dünyada hiçbir 
millet yoktur ki, hürriyet şerefi, hürriyet asale
ti uğruna Türk milleti kadar çetin savaşlar ver
miş olsun. Zaten bunun içindir ki, şu bilhassa 6 
sene içinde dünyanın hiç bir tarafında görül
memiş bir söz ve fikir hürriyeti hüküm sürmek
tedir. Bunu inkâr etmek imkânsızdır. Partili 
arkadaşlarımız için söylemiyorum, gazetelerden 
bahsediyorum; ne muhalifler ve ne de muvafık
lardan hiçbirisi bunu inkâr edecek durumda de
ğildirler. Hal böyle iken neden böyle bir ka
nunun müzakeresi halindeyiz? Bunun sebebini 
aramak lâzımdır ve bunun sebebini millet hu
zurunda bu kürsüden saatlerce dahi olsa yılma
dan, üşenmeden söylemek, Türk Milletine an
latmak lâzımdır. 

Sözlerimin başında söylediğim gibi, hürriyeti 
boğuyorsunuz demek kolaydır. Biz de böyle ba-
ğırabiliriz. Amma hürriyeti tecavüzden koru
mak bir iştir; bunu temin etmek lâzımdır (Sol
dan, bravo sesleri). 

Bendeniz bugün söz almak niyetinde değil
dim. Koleksiyonları getireyim mi dediler, ben 
de bunun üzerine söz almak zaruretinde kaldım. 
Eğer koleksiyonları karıştıracak olursak muhak-
kakki mesele maalesef gazetecilerin aleyhinde 
çıkacaktır. Burada iki arkadaş dayanamadı, iki 
üç parça okudu. Okumamaiımıydı ? 

Ben mevzua girmeden evvel şunu söyliyeyim 
ki ben gazete, kitap ve mecmua okumakta asla 
taassup sahibi değilim. Sağ gazeteleri de oku
rum. Solu da. Ve altı senedir bir talih eseri ola
rak boş kaldım. Bütün gazete ve mecmuaları 
okudum. Yani bu ekstra ekstra hürriyetin baş
ladığı tarihten şu kanunun müzakeresine baş
landığı dakikaya kadar okudum, ve bunları sa
dece okumuş olmak için okumadım. Acaba ce
miyetimizin içinde neler oluyor, neleri tenkit 
ediyorlar, nasıl yapmamız lâzım? diye biraz da 
düşünerek okudum. Ben size önümdeki kâğıt
ların hepsini okuyacak değilim, sakın öyle zan
netmeyin. (Gülüşmeler). Bakmak için yanımda 
getirdim. 

Şimdi benim gözümle şu büyük hürriyet dev
resi içinde gazeteciler milleti irşat etmek, yahut 
memleket meselelerini tahlil etmek bakımından 
hangi yollardan gittiler ve neler yaptılar? Şöyle 
atlamalarla bir kronik yapmak istiyorum. Bun
ları beraber düşünelim, karar verelim ve millet de 
bilsin. 
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Bu büyük hürriyet devresini gazeteciler san

ki hesaplamışlar, tertiplemişler gibi iki büyük 
devreye ayırdılar. Ben bu sözlerimle yalınız 
günlük gazeteleri kasdetmiyorum, bütün mec
mualar da dâhildir. Nedense hürriyeti bol bulun
ca ilk, hücuma uğrayan keza ilk mevzu rejimi
miz oldu. î lk demarş rejimimiz üzerinde oldu. 
Şimdi ben bunları ayırdım, size zahmet olmasın 
diye, sıraya koydum. 

1. Evvelâ topluca bütün gazeteler maarifi
mizi tenkit yolu ile işe giriştiler ve gençliğe hü
cuma kalktılar ki, gençlik gayet mazbut, ye
minlerine sadık, Cumhuriyeti sevmiş, prensiple
rini beğenmiş bir halde bulunuyordu yine de öy
ledirler. Fakat nedense bunu sarsmak istediler. 
Bununla uğraşmak istediler. Ondan sonra söy-
liyeceğim, birer birer, bir iki de örnek verece
ğim. Gençliğe hücum ettiler. Şöyle dediler; 
maarif sistemini, yani 20 - 25 senelik maarif 
sistemini tenkit ettiler. Cumhuriyet maarifi ters 
randuman vermiş, birer birer bunları bu gazete
lerde gösterebilirim. Hem imzaları hem de aşa
ğı yukarı zamanları aklımdadır. Mektepler fe
na, hocalar kötü, gençlik terbiyesiz; çünkü ter
biye sistemimiz bozuk. Bu neşriyat zamanla hızı
nı ala ala okadar ilerledi, açıldı ki, şu kelimeleri 
gençlik üzerinde kullandılar. Gençlik tulumbacı
dır ; meselâ anasını sıkıştırarak bir çocuk akor-
diyon istemiş almış, bobsitiller varmış, Yalnız 
bunlar gençliği incitti 

Sonra mekteplerde ceza yok, dayak yok, ço
cuklar sınıf dönüyorlar, halbuki şimdiki yazı 
yazanlar ne kadar çok şeyler biliyorlardı. Çünkü 
edep vardı, terbiye vardı, dayak vardı. Hattâ bir 
gazete zabıta yasaklarını dinlemeyen halka mey
dan dayağı atılmasını söylerdi. Bunu da hatırlı
yorum. .Burhan Cahit Beydi, Partide de değildi. 

BAŞKAN — Mevzua geliniz lütfen. 
ZEHRA BUDUNÇ (Devamla) — Mevzua ge

liyorum. 
İkincisi : bazı gazeteler Cumhuriyetin garp-

ciliğe göğsünü - açtığına dair yazılar yazdılar. 
Gençlik bunları okudu; millet bunları okudu. 
Neden bugün bu maddeyi konuşuyoruz? Müsaa
denizle buraya geleceğim, reis beyefendiden mü
samaha rica edeceğim. 

Garpperestlik, taklitçilik yapıyormuşuz. Bi
zim, rejimimizin, hedefi muasır medeniyetin ye
rini tutmak, hattâ üstüne çıkmaktır. 

Ondan sonra efendim mezar kazıcılar çıktı: 
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ölmüş adamları ortaya çıkararak onların kemik
lerini rejim kavgasında döğüştürdüler. Bunları 
da bütün gençlik ve bütün millet okudu. Fikret, 
Akif kavgaları, hepiniz hatırlarsınız. Bunların 
millet bünyesinde ve böyle sağlr sollu tutumlar
da ne büyük rahneler açtığını bilmeleri lâzımdı. 
öyleya gazetecilerin de biraz terbiyevi rolleri var
dır. Yazıcılar, memleketin aşağı yukarı milleti 
irşat etmek ve memleket meselelerini mütalâa et
mek bakımından, memleketin yüksek, en kültürlü 
adamlarıdır. Onun için bunları söylüyorum. Bu 
iki şahsiyet ölmüşlerdir. Zamanlarında birbirle
rini sevmezlerdi. Amma onların kemikleriyle, ke
miklerinden kılıç, kalkan yapılarak gazetelerde 
aylarca, hattâ yıllarca süren rejim kavgalarını 
kalkıp biran görselerdi rejim ve memleketin selâ
meti namına birbirlerinin boyunlarına sarılırlar, 
öpüşürler tekrar yatarlardı. 

Sonra inkılâbımızı zorlayan yazılar, ne Me
deni Kanun kaldı ne bütün prensipler bunları 
sabırla dinledik. Bunlara hürriyet namına kim
se susun demedi. 

BAŞKAN — Lütfen telhis ediniz, madde üze
rinde konuşunuz. 

ZEHRA BUDUNÇ (Devamla) — Sonra birta
kım anketçiler, dinciler çıktı. Bunlar mutlaka 
memlekette fena bir hal olmasını istiyorlardı. Su
aller açtılar Allaha inanıyor musunuz, gittiğimiz 
yol doğru mudur, garba mı gidelim, şarka mı gi
delim. Ne yapalım? 

BAŞKAN — Maddeye gelmenizi rica ederim. 
Fazla tafsilâta girmeyiniz. 

' ZEHRA BUDUNÇ (Devamla) — Peki bunlarla 
birinci safhayı bitirmiş olayım da bir hülâsa ya
payım; ilk hücum bu suretle kurulmuş bir düzen© 
ve Cumhuriyet prensiplerine yapılmıştır. Buna 
rağmen ne C. H. Partisi, ne Hükümet bunların 
ne sözlerini ne seslerini kesmemiştir. Fakat gaze
teler hürriyetten şikâyet etmişlerdir-

ikinci kısma geçiyorum; muhiti hazırlamış 
olduklarına inanmışlar. Bu sefer Devletin var
lığı (Soldan maddeye sesleri). 

Şahıslara, müesseselere ve iş yapan adamları
na hücum etmişlerdir. Bunların neticelerinden 
bir misal vereyim. Heyeti muhteremeyi sıkm 
mak için bilmem yerinde bir misal olur mü? Bu 
işe ne kadar tahammül edildiğine, hürriyet uğ
runda ne kadar büyük müsamahalar gösterildi
ğine Nevzad Tandoğan'ı misal olarak vermek i 
tiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bu. kadar mu-
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samaha yoktur. Adam kendini öldürmüştür, yi
ne asla matbuata ne yapıyorsun denmemiştir. Se
çim meselesi ortada..» 

BAŞKAN — Rica ederim. 9 ncu maddeye ge
liniz, artık. 

ZEHRA BUDUNÇ (Devamla) — Geliyorum. 
(Saat 5 sesleri). 

Arkadaşların deminki okuduklarını ben, tek
rar okumryacagım. Fakat sadece Misuri zırhlısı 
hakkındaki yazı; bütün millete hürriyetin ne ol
duğu ve ne olması lâzımgeldiği ve hürriyetin. 
milletin haysiyetine tecavüz etmek demek olmadı
ğını inandırmaya da kâfidir. îşte bu kolleksiyou 
hikâyesinde, eğer maddenin müzakeresi içine 
girseydi eğer hazırladığım notları okumak im
kânı mevcut olsaydı, bizzat gazeteciler dahi bu 
kolleksiyonlan bir kerre daha gözleri önünde 
görmekle hürriyeti kendilerinin tahdit ettiklerini 
anlarlardı, bütün bunlara rağmen son olarak 
şunu da arzedeyim/ ki bu geniş hürriyet havast 
içinde yüzüp giderlerken alabildiklerine yazarlar 
ken ne şahıs, ne müessese birakmazlarken yine 
bir gazetede buna zincirli hürriyet dendiğini 
gördüm. Rica ederim zineirsizini düşünmeyi siz
lere ve millete bırakıyorum. (Soldan bravo ses
leri). 

Bunun için bu maddeden istifade edecek hür
riyetin hürriyet için lâzım olduğunu ve kanu
nun da hürriyeti muhafaza için getirildiğini ar-
zetmek istiyorum, (Soldan alkışlar müzakere 
kâfi, kâfi sesleri). 

İÇİŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ HASAN ŞÜKRÜ 
ADAL (Bolu) — Efendim bu madde ü^erind* 
zannederim ki uzun uzadıya görüşüldü. Bu mad
dede eski 1938 kanunundan farklı olarak bazı 
hükümler vardır- Ruhsatname mecburiyeti kalk
mıştır, başm ılıarrir ve neşriyat müdürü gibi bazı 
kelimeler kalkmıştır bir de siyasi gazetelerde te
minat mecburiyeti kalkmıştır. 

Bundan başka bütün hükümler eski kanunda 
vardır. Bu kanun senelerdenberi tatbik edilmek
tedir ve tatbikatta hiçbir müşkülât olmamıştır. 
Binaenaleyh ufak tefek tadil teklifleri vardır. 
Tahtakılıç arkadaşımızın teklifi vardır. Şurasını 
arzedeyim ki bu kanunun maddeleri üç beş mad
denin tadiline taallûk etmektedir. Esas itibariy
le, kanunun meri olan diğer maddelerinde de 
aynı tâbirler olduğu için ve o maddeler tadilden 
hariç olduğu için yalnız bu maddelerin tadilin
de ne içişleri Komisyonu ve ne de Adalet Ko-
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misyonu böyle bir türkçeleştirme ameliyesine gi
rişmemiştir. Yalnız burada «gazete ve mecmua
nın adı » denilmektedir, « gazete veya mecmua
nın adı > şeklinde olması muvafıktır. 

BAŞKAN — Müzakere bitsin, bunları Ko
misyon namına söyler ve düzeltirsiniz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Sonra « ikamet
gâh » kelimesini söylediler, Medeni Kanunda da 
«ikametgâh» olarak geçer «Matbaacı» kelime
si de yine eski kanunda geçmektedir 

BAŞKAN - - Onları bilâhare sizden soraca
ğız, o vakit düzeltirsiniz. 

Fuad Hulusi Demirelli arkadaşımız şahısla
rına ait bir hususun cevaplandırılması için söz 
istediler. Başkanlık İçtüzüğün kendine verdiği 
yetkiyle bunu ölçümledi ve böyle bir şey olma
dığı kanaatine vardı. Eğer arkadaşımız şahıs
larına taallûk eden bir nokta olduğunda dire
nirse İçtüzüğün 95 nci maddesinin son fıkrası 
mucibince bunu Kamutayın oyuna sunacağım. 
Direniyor musunuz? 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 
Evvelâ, beni dinleyiniz de ondan sonra. Evve
lâ söz isteseydim, derhal söz vermeniz ieabeder-
di, Siyasi olup olmaması kaydından dolayı ba
na atfedilen bir hususa cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Direniyor musunuz? 
FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 

Hayır, söz hakkımı kullanmak istiyorum. 
BAŞKAN — Şimdi kifayet teklifi vardır. 

Ancak müzakerenin kifayeti aleynihde söyliye-
bilirsiniz. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 
Kifayet aleyhinde de söyliyeceğim. 

BAŞKAN -— O halde müsaade edin yeterlik 
önergesi okunsun. Sonra söylersiniz. 

Yüce Başkanlığa 
9 ncu madde üzerindeki görüşme yeter. Oya 

konulmasını isteriz. 
İzmir Kocaeli 

Ekrem Oran Amiral Şükür Okan 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu madde hakkındaki izahlar kâfidir. 

önergelerin oya konulmasını teklif ederim. 
İstanbul 

Adnan Adıvar 
FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 

Ben bir tadil teklifi takdim ettim. Binaenaleyh, 
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bu tadil teklifine karşı Terilen cevâba benîm de 
cevap vermek hakkımdır, feu «ebeple müzâkere 
kâfi görülemez. Çünkü o zaman teklifimi mü
dafaada bulunmak hâkkiîh ihlâl edilmiş olur. 
Binaenaleyh, rica ediyorum, müzâkere kâfi 
olamaz, beni de dinlemeniz icaböder. Çünkü 
denildi ki, siyasi olup olmaması hakkında hü
küm ve usul farkı vardır. Ben fark olmadığını 
iddia ediyorum. Onlar var diyorlar. Gerçi me
mur siyasi gazete çıkaramaz. Fakat memur si
yasi gazete çıkarmış ise ne yapılacağı Memurin 
Kanununda yazılıdır. O suretle Memurin Ka
nununun ahkâmına göre muamele görür. (Esa
sa, esasa sesleri.) Yoksa bundan dolayı gazete 
kapatılamamalıdır. Binaenaleyh, beyanname 
verirken siyasi olup olmadığını: beyana mecbur 
değildir. Bu kaydın bir mahzuru olmamıştır 
dediler. Nasıl olmamıştır? Sen siyasete karış
tın diye bir vatandaşın mecmuası kapatılmıştır. 
Binaenaleyh, müzakere kâfi değildir. Eter ha
kikat anlaşılmalıdır. Burada sadet haricinde 
maariften, gazeteden, mecmuadan bahsedilmiş 
ve bu maddeye hiç temas edilmemiş iken teklif 
sahibine söz hakkı vermeyip; müzâkereyi kâfi 
görmek Yüksek Meclise yakışmaz. (Soldan gü
rültüler.) 

EKREM ORAN (izmir) — Ne söylüyorsu
nuz? 

FUAD HULUSİ' DEMtRELLÎ (İstanbul) — 
Müdafaa hakkına hürmet' etmek lâzımdır diyo
rum. (Soldan, sözünü geri alsın sesleri, gürültü
ler.) . . 

BAŞKAN — Müsaade buyurun geri aldıra
cağım sözünü. 

Riyaset madamından size hitap ediyorum. 
Söylediğiniz söz Meclisin şahsiyetini incitmiştir. 
Kürsüye geliniz, sözünüzü geri alınız. 

FUAD HULÛSÎ DEMÎRELLİ (İstanbul) — 
Hayır geri almıyaeağım, izah edeceğim. 

EKREM ORAN-(İzmir) — Meclise yakışmaz 
ne demektir?' Geri almazsa dışarı çıksın. 

FUAD HULÛSÎ DEMÎRELLİ (İstanbul) — 
Sayın arkadaşlar, takrir sahibinin'her türlü mü
dafaa hakkının gözetilmemesi elbette bu Meelise 
yakışmaz. Hakikatin meydana çıkması, içinmü
dafaanın tamamiyle yapılması lâzımdır. (Gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Sözünüzü geri•'almıyor musu
nuz? 
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FUAD HULÛSÎ DEMÎRELLÎ (Devamla) — 

Geri alacak bir şey söylemedim. 
Yüksek Meclis müdafaa hakkını gözetir. Böy

le karar vermemenizi istiyorum. Bu yüksekliğin 
icabıdır. Sözümde incitecek hiçbir şey yoktur. 

BALKAN — Yüksek Kamutay ; arkadaşımı
zın söylemiş olduğu beyanatı kâfi görüyor mu? 
(Hayırj hayır sesleri, görüyoruz sesleri.) 

EKREM ORAN (İzmir) — Hayır, hayır, ya
kışmaz tâbirini geri alsın, 

BALKAN, —. Arkadaşımızın Meclisi incitici 
mahiyette olarak söylemiş olduğu sözleri geri 
alma mahiyetinde, bu izahatı kâfi görüyor mu
sunuz? (Kjâfi sesleri, geri alsın sesleri.) 

Kâf| görenler lütfen el kaldırsın... Görmiyen-
ler... Kâfi gprülmüştür. 

Yalnız bir .noktayı size ihtar ederim ki, İç
tüzük hükümlerince hiçbir mebusun mütemadi 
surette cevap istemeğe hakkı yoktur. İki kişi 
karşı, iki kişi yan, ve iki kişi üzerinde söyledik
ten sonra yeterliğin oya konması prensipi hu
kuki ve, ana kaide olarak kabul edilmiştir; şim
diye kadar yapılagelmiştir, bunu size ikaz ma
hiyetinde olarak ihtar ederim. (Soldan bravo 
sesleri.) 

Yeterliği yüksek oyunuza sunuyorum... Ka
bul buyuranlar...,Kabul etmiyenler.... 9 ncu mad
de hakkındaki müzakerenin yeterliği kabul olun
muştur. 

Şimdi değiştirgeler okunacaktır. 
Rica ederim arkadaşlar; önergeler okunuyor. 

Karışmasın, dikkatle takip buyurunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gazete ve mecmua çıkarmak için Hükümet

ten ruhsat almak usulü kaldırılmakta olduğuna 
göre bu hususta idari bir tasarruf konusu kal
mamaktadır. Bundan dolayı 9 ncu maddede 
bahsedilen beyannamenin en büyük mülkiye 
âmirine verilmesi yersiz olduktan başka kürsü
de izah ettiğim mahzurları davet edecektir. 

Fikrimce beyân kâğıdı meselâ 1881 yılından 
beri ve halâ Fransa 'da olduğu gibi gazete veya 
derginin çıkarılacağı yerin Cumhuriyet sav
cılığına verilmelidir. 

Önün için 9 ncu maddeddki «En büyük mül
kiye âmirine» kelimeleri yerine «Cumhurieyt 
savcılığına» kelimelerinin konulmasını teklif 
ederim. 

Siyasi mevkuteler için artık kefalet akçası 

O M 



Yüksek Başkanlığa 
Mjizajçerje konuşu plan< M$&u&t»Ka^unıpun 

9 ncu maddç^iüİB aşağıdaki şekildi-teftiştir ilme
sini teklif ederiz: 

Madde 9 .— Gündelik veya mevkut gamete* 
veya mecmua çıkarmak istiyenler, gazete, ve 
mecmuanın çıkarıldığı yerin en büyük mülkiye 
âmirine aşağıda* istenilen.maluHiatr havi imzaİa-
riyle bir beyanname i v«rmiye me^3urdu*lâr: 

a) Gaaete nveya meemufiîıs^adrj 
b); GaaeteŞ'veyâ »meemuanm Rahibinin adı̂  

soyadı, uyruğu ve is ve ̂ ev adresi^ v 
c) Yazı işlerini,- öilenidarem edecek • olanın 

adij, soyadı, uyşugUîive ey, adresi? 
d) Nerede idare: edileceği, bagEİaeağı ,mat-

baa^ ; 

e) Siyasi olup ölmeği* 
f) .Ne;f akitlerde.ç^kacağ^.; 
g) . Hangi dilde ;^karıla<^^ ; 
h) Sermaye başka kimselere aitnise; bunla* 

rın ve bir şirkete ait#&;id$re- meclisini teşkil 
veya şirketi temsil eden kimselerin akdi, soyadı, 
iş ve ev adresi-ve uy^u^ar^ ^Şİrîtet; m^aveîe-
namesini,n;asli; veya-4>as$ikîibit•-, sureti! beyanna
meye, eklenir) ̂  

i)ı Gazete ;veya me r̂rçua biç, cemiyete «it 
ise, tüzüğünün^te^dikli •Suretiyle idare skurutonu «-
teşkil,edşnjterin-ada:^ soyadı, iş ve,;ev adresi^ 

Beyanname muhteviyatında* herhangi bir 
değişiklik olursa beş gün içinde'f' Mîldirilmesr ûâ-
zımdır. , 

Beyaoa&ame vermiş olanlara bu kanundıa ga
zete veya mecBftûanm-sahibi; denir-.-
Kütahya Milletvekili Kütahya Milletvekili 

A.: Menderes' : Ahmet ?TahtakiİEş î 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim,sebeplere ^ a e n 9 ncu 
maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini teklif ede-, 

rım, 
Ş : İŞ ^ .9 .1%^ Q : \ 

aranmıyacağma göre gazete .yahut mecmuannv 
siyasi ölüp olmaması bir hüküm veya usul farjfe^ 
hâsıl etmiyeceğinden maddenin (E) bendinin 
çıkarılm&sini da ayrıca dilerim:" ' 

Bir de değişikliklerin bildirilmesi için.tasarı
da kabul edilen 3 gün pek az olduğundan gene 
Branşa'da olduğu - giMbtf sürenin^- ğühe'çıka-
rrimasım talebed&Rm;

 ; ; ; J 

îstanbuî'Milletvekili 
• ÎV^DemireM 

TÜkaâ 
^eca»;GMii!eli 

Fıkra^ Bu ma^eMtet t l^uaJâşa^Mmek-i 
te olan gazete ve mecmualara da ş«miidir* 

BAŞKAN ~ Mendim,.3 tane değiştirge var, 
JFuad Hulusi î>emirelli,nih Önergesinde 3 nokta 
İ var bMncist '«BÜ; yüksek müMye âioiri» yerine 
I «Sâvciliga verimiesif; 
j ikincisi': (İ3); ^bendinin kaldırüinasııj 

Üçüncüsü: (3Jg^X'uh (5 gün), ;ne çıkarıl
ması^ ' * 

Ahmet Tafc^akık^'in değiştirgesinde ise bazı 
kısımları mevcut oliıaiöâ beraber ınaddenin ya
zılış şeklim d«gisttriyor: 
I B^ai ĞÜrell*âiö takHıî ise yeni bir fıkranın 
jilâvesiaâ teklif «temekte, yani 9 ncu; madde hük-
jmünüb 'haİ43n »çıkmakta olan gazete' ve mecmua-
jlara da tatbikim istemektedir. 
İ K^nıisyo^^U'feasaslardk'bîrer^ire^müMâa-
^ımsöylesiav 

İÇÎŞkİİ£ KOMSYGNü SÖZCÜSÜ HA
SAN Ş&KBÜÂDAL (Böhi) -*- (En büyük mül
kiye âmiö) -yerme* (^rf^iiığa) verilmesini tek
lif edi^riaik (Eshab̂ amtue&eg?©^ lüzum-yoktur 

BAŞKAN--- BuiiususlaKiayrr ayrı reye ko^ 
^acağınu (Ifev ;bw»k> mülfei ym âmâri) yesdne; be
yannamenin (Savcılığa) veifilmesp^Jcahul eden* 
İer,.. Etmiv^nier^ reddo^nnmusiur.Yan| saveı-
jığa.verilmesi esası rad^olanmus^ur* ,,. 

(E) J3en*£nin,;l»y^ teklif jedüiyor»; 

İÇlŞfcjpL K O ^ f â f ^ l J .SÖZCÜSÜ HA-, 
Ş A H J t ^ İ t ^ A j ^ ^ ^ ^ ] ^ . ^ s j^a i Q ı W Qİ. 
^adığşa^jg:aJfeırı#atf^ musibet 
yoktur. Memurların ve askerlerin siyasi söjeşflî n: 
yatı.bununlaalâkadûrdı^^^-raetiiğım gjbi,toındıa 
bir lüzum ye zaruret ve bir}iay4a yoktu*.., 
BAŞKAMI — (E)fi.bendinin' kaldırılmasın*. ka- , 

bul..eden|er,.. Etmjy^njLer... (E^en^in in kaldı
rılması kabul. olunmaıjyslp:. 

Üç günîuk jmü^d^i^ .beş.^ün^Sikarjjmasj -
hakkımdaki teklif 

I Q İ ^ ^ K O ^ I ^ N H i ^ ö Z C ^ t t v H A ^ \, 
ŞA^ . , | p§p | t A J J A J ^ p J u ^ i ^ B u n ^ a s ^ tnjtk^ 
zur^gö^üy^u^ ^eş, günft^abflİE.^... 

BAjpCAJ^f^ %,^n|yQte^,^ve^^rıİDiasi t* 
hakkındaki teklifi kab^^denleı-... Etmiy-enler... ,,. 
Kabult,edilmj|t^|i,.M 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HA

SAN ŞÜKRÜ ADAL (Bolu) — Efendim, bu 
yeni bir madde tadilidir. Belki muvafıktır, esa
sına itiraz etmiyorum. Zaten Komisyonda mev-
zuubahsoknadı. Diğer maddelerle olan irtibat 
ve insicamını bozması itibariyle bunun ilerde 
yapılacak umumi tadilât meyânmda ele alınma
sı yerinde olur. Esasen teklifimiz veçhile yazıl
dığı takdirde hiçbir tereddüt hâsıl etmemiştir 
ve teklifleri esasa da taalluk etmiyor. Yalnız 
(A) ve (B) fıkraları muvafıktır. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza, sunacağım. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) *- Söz is

tiyorum. Takririmi izah edeceğim. 
BAŞKAN — Neyi izah edeceksiniz! Müza

kerenin kifayeti kabul edilmiştir, önergenin 
tekrar okunmasına lüzum görüyor musunuz? 
(Okunsun, okunmasın sesleri), önergeyi tekrar 
okutuyorum. 

(Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'la 
Adman Menderes'in önergesi tekrar okundu). 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HA
SAN ŞÜKRÜ ADAL (Bolu) — (A) ve (B) fık
ralarından maada kısımları kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonca kabul edilen kısım
lar haricinde kalan noktaları oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler.. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) —Usul 
hakındıa söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oya konma sırasında usul hak
kında söz istenmez. İçtüzük sarihtir. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Takririn (A) ve (B) 
bentlerinden maada kısımları reddedilmiştir. 

Yalnız Recai Güreli arkadaşımızın önergesi 
vardır. Onun hakkmda Komisyon Sözcüsünü din-
liyeeeğiz. '* 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN ŞÜKRÜ 
ADAL (Bolu) —Efendim, Komisyon böyle bir 
fıkraya lüzum olmadığına kanidir. Zira be
yanname muhtevasında yapılacak olan değişik
likler esasen kanunda vardır. Beyannameye tâ
bi tutulacak dediğimiz zaman, eski kanunda baş
muharrir vardır, umum müdür vardır, kefalet 
akçası vardır. Bunlar tabiatiyle bu kanunla 
kalktığı için beyanname çerçevesi içine alına
caktır. Bu yüzden çıkmakta olan gazetelerin de 
yeniden beyanname verme mecburiyeti vardır 
ve bunlara da şâmil olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü şâmil oldu-
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ğunu söyliyor. önergenizde ısrar ediyor musu
nuz! 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Peki geri alı
yorum. . 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü şâmil oldu
ğunu ifade etmiş ve arkadaşımız da önergesini 
geri almış ve bu suretle de mesele halledilmiş ve 
zapta da geçmiştir. 

Maddeyi okuyoruz, Komisyon maddeyi takip 
etsin. 

Matbuat Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkmda kanun 

MADDE 1. — Matbuat Kanununun 9, 12, 15, 
17, 18, 27, 30, 34, 35, 48, ve 55 nci maddeleri 
aşağıda yazılı şekillerde değiştirilmiştir : 

Madtjle 9. — Gündelik veya mevkut gazete 
veya mecmua çıkarmak ; istiyenler, gazete ve 
mecmuanın çıkarılacağı yerin en büyük mülkiye 
âmirine aşağıda istenilen malûmatı havi imza-
lariyle bir beyanname vermeğe mecburdurlar : 

A) Gazete veya mecmuanın adı; 
B) Gazete veya mecmuanın sahibinin adı, 

soyadı, uyruğu ve iş ve ev adresi; 
c) Yazıişlerini fiilen idare edecek olanın 

adı, soyadı, uyruğu ve ikametgâhı; 
D) Nerede yazılıp idare edileceği, nerede 

basıldığı ve basılacağı matbaa ve matbaacının 
adı ve soyadı; 

E) Siyasi olup olmadığı ,• 
F) Ne vakitlerde çıkarılacağı; 
G) Hangi dillerde çıkarılacağı; 
H) Sermayeyi tedarik edenler başkaları ise 

onlarm hepsinin ve sermaye kanun dairesinde 
kurulmuş bir şirkete ait ise mukavelenamesinin 
aslı veya tasdikli suretiyle beraber şirketin 
idare meclisini teşkil veya şirketi temsil eden 
kimselerin adı, soyadı, memleketi, iş ve ev. ad
resleri ve uyrukları; . 

1) Gateze veya mecmua bir cemiyete ait ise 
tüzüğünün tasdikli suretiyle idare kurulunu teş
kil edenlerin adı, soyadı, memleketi, iş ve ev 
adresi :.! ' 

Beyanname muhteviyatında hâsıl olacak de
ğişikliklerin vukuundan beş gün içinde bildiril
mesi lâzıjadır. 

Beyanname vermiş olanlara bu kanunda ga
zete veya mecmuanın sahibi denilir. 

— 346 — 
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BAŞKAN — Komisyon aynen uygun olduğu

nu kabul ediyor mu? 
ÎOÎŞLERÎ Ko. SÖZCÜSÜ HASAN ŞÜKRÜ 

ADAL (Bolu) — Evet eefndim? 
BAŞKAN — Maddenin son şeklini dinledi- j 

diniz. Yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden- j 
leı* ... Etmiyenler ... Dokuzuneu madde kabul 
olunmuştur. 

Madde 12. — Gazete veya mecmua sahiple
rinde aşağıda yazılı vasıf ve kayıtların bulun
ma sı şarttır: 

A) Türk olmak; 
V>) Yirmi bir yaşını.bitirmiş olanak; 
C) Hükümetin müsaadesi haricinde ecnebi 

bir Devlet hizmetinde bulunmuş olmamak veya 
bulunmamak; 

D) Resmî bir makama karşı ecnebi uyruk
luğu iddiasında bulunmuş olmamak; 

E) Krsıtıh olmamak; 
F) Bilfiil Devlet memuru ve asker ve ordu 

mensubu olmamak (Hususi kanunları mâni ol
madıkça meslekî ve ilmî gazete ve mecmua crka-
rabilirler); 

G) Türk Ceza Kanununun 587 nci madde
sinin birinci fıkrasında yazılı cezalan müstel-
zim suçlarla, ikinci babının üçüncü faslında 
yazılı 192 ve üçüncü babının birinci faslında 
yazılı zimmet ve ihtilas, ikinci faslında yazılı 
irtikâp, üçüncü faslında yazılı rüşvet ve 229 
ucu madde ve 286 ncı maddenin ilk fıkrası ve 
278 nci madde ve altıncı babının üçüncü faslın
da yazılı sahtekârlık ve sekizinci babının birin
ci faslında yazılı 415 nci madde ve 416 ncı mad
desinin son fıkrası ve 419 ncu maddenin ikinci i 
fıkrası ve 426, 427, 428 nci maddelerle 430, 431 
nci maddelerinin birinci fıkrası ve üçüncü fas
lında yazılı fuhşa tahrik ve hırsızlık ve yağ
macılık ve dolandırcrlık ve hileli iflâs ve em
niyeti suiistimal suçlarından biriyle hüküm giy
memiş olmak; 

H) Vatan, Millî Mücadele, Cumhuriyet ve 
inkılâp aleyhinde bulunup da herhangi bir mah
keme veya yetkili bir kurul tarafndan mahkûm 
olmamak; 

1) Millî Mücadelede işgal altında düşman 
emellerine hizmet edici neşriyat yapmamış ol
mak ; 

J ) Suişöhret ashabından olmamak. 
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SAHİR KURUTLUOĞftU (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar; 12 lıci maddenin tadili göz
den geçirildiği zaman bilhassa tahsil kaydınm 
kaldırılmasından ibaret olduğu görülüyor. Mad
denin tadili esnasında yalnız fıkraların kaldırıl
ması ile iktifa edildiği için maddenin diğer bent
leri hakkında uzun uzadıya konuşmak lüzumsuz 
olacaktır. Bu itibarla diğer bentler hakkındaki 
konuşmayı bırakarak yalnız maddenin Adalet 
Komisyonunun K ve içişleri Komisyonunun J 
bentleri üzerinde, suişöhret eshabından olma
mak kaydı üzerinde durmak istiyorum. 

Suişöhret tâbiri kiyasi bir tâbirdir. Fikirle
re göre tahalüf arzeder. Herkesin anlayışına, 
düşünüşüne göre başka, başka, kıymet ifade 
eden bir tâbirdir. Hukuki bir tâbir değildir; 
bir zabıta tâbiri olarak kabul edilebilir. Falan 
zatın oyuna müptelâ olması bendenizce onun sui
şöhret sahibi olmasına delâlet edebilir. Fakat 
diğer bir başkasına göre bu mânada anlaşılmaz. 
Herkesin yaşadığı hayat içerisinde bu gibi hal
lerin bîr kısmı suişöhret, bir kısmı hüsnüşöh-
ret ifade eder ve her ferdin kendi anlayışına 
göre değişebilir. Onun için bir gazete sahibinin 
mâlik olmasını istediğimiz vasıflar arasında yu
karıdan itibaren tedadi bir şekilde şu olmasm. bu 
olmasin gibi tamamiyle müspet olarak gösteri
len hallerden sonra böyle takdirî bir tâbirin bu
lunması dolayısiyle gazete sahibine sen suiha-
linden dolayı gazete sahipliği yapamazsın gibi bir 
harekete sebep olabilecek bir fıkranın 12 nci 
maddede yer almamasını doğru bulmaktayım. 
Hattâ bu terimin tamamiyle hukuk terimleri
mizden çıkarılması taraftarıyım. Bendeniz bu
na ait bir önerge veriyorum. Maddenin bu fık
ranın kaldırılması suretiyle tertiplenmesini rica 
ederim. (Muvafık, biz de iştirak ederiz sesleri.) 

BAŞKAN — Necati Erdem. 
tÇÎŞLERÎ Ko. SÖZCÜSÜ HASAN ŞÜKRÜ 

ADAL (Bolu) — Müsaade buyurursanız Ko
misyon adına..-

BAŞKAN — Necati Bey lütfen bir dakika 
müsaade buyurunuz. Komisyon adına söyliye 
oekler... 

ÎÇÎŞLERÎ Ko. SÖZCÜSÜ HASAN ŞÜKRÜ 
ADAL (Bolu) — Arkadşlarım; izahat vermem, 
müzaikereyi belki kolaylaştırır düşüncesi ile lü
zumlu görüyorum. 

Sayın aı&aâa$arımın tefilif ettiği hususun 
kaldîfttoatst; Könüsyönümüzda da ileri sürüldü» 
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fakat çoğunluğu alamadı. 

îzah ettikleri, husus doğrudur. Komisyon ay 
nı sekide bu bendin kaldırılmasına iştirak eder-

Diğer hususlarda, 12 nci maddede yazılı tah
sil kaydmı havi fıkra kaldırılmıştır. Diğer kı
sımlar taknin bakımından, aynen yazılmıştır. 
Yoksa (C) bendinin kaldırılması .sureti ile de, 
bir madde ile de gelebilirdi. Zira diğer kısımlar 
kanunda eskiden mevcut olan hükümlerden iba
rettir- Kaldırılan kısım doğrudan doğruya tah
sil mecburiyetinin gazete sahiplerinde aranması 
keyfiyetidir ki bunu da gazeteciliğin biraz daha 
serbest inkişafa sevketmesi bakımından siz de 
elbette kabul edeceksiniz. 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ ŞÎNASt DEVRİN 
(Zonguldak) — Müsaade buyurursanız buradan 
arşedeyim: Adalet Komisyonunda (Suişöhret er
babından olamamak» fıkrasının kaldırclmasrn-
daki teklife iştirak ediyorum efendim. 

NECATÎ ERDEM (Muğla) — Yüksek Mil
letvekilleri bendeniz kanunun metnini üslûbu ka
nuniye uygun olması bakımından ve bu gayretle 
bir kaç, soz soyliyeceğim takdir Yüksek Meclîse 
aittir. Danlmayn. 

Matbuat Kanununun tadili hakkındaki tasa-
rmm 12 nci maddesinin (C) fıkrasında: (Hü
kümetin müsaadesi haricinde ecnebi bir Devlet 
hizmetinde bulunmuş olmamak veya bulunma
mak) gibi terkîplî bir soz bulunmuş olmamak 
veya bulunmamak şeklînde tanzim edilmiştir. 
Zannederim İd, bulunmuş olmamak tabiriyle ma
ziyi muhafaza etmek veya bulunmamak tâbiri 
île de hâli muhafaza etmek gayesi düşünülmüş
tür. (Anladığın gibi sesleri). 

Kanaatime göre terkip ve telâşa lüzum yok
tur. Bulunmuş olmamak veya bulunmamak keli
meleri kaldırılarak bunun yerine «bulunmamış 
olmak» kelimeleri yazıldığı takdirde hem fıkra 
düzelmiş olur, hem de maksadı aslî değişmez. 
(Muvafık sesleri). 

Bir de Matbuat Kanununun tadili hakkın
daki 12 nci maddenin (Y) fıkrasında «gazeteci
lik mesleğine münhasır olan suçlar iki kısma 
tefrik edilmiştir. 

Birincisi, mücazatı terhibiyeyi, yani ağrr ce
zayı müstelzîm olan bütün suçlar gazetecilik 
meslekine girmiye mâni sayılmıştır. Bu birinci 
kısım. Buna eskiden « cinayet efali > deniyor
du. îkincisi de, mücazatı terhibiyeyi müstelzîm 
olan suçalrdan bazıları, eski tabiriyle « cünha s> 
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i denilen suçlardan bir kısanıdır. Bu da gazete-, 

cilik meslekine girmiye mâni halelrden sayıl
mıştır. 

12 nci maddenin (G) fıkrasında ağır cezalı 
suçlar izah edilmek istenilirken (Türk Ceza Ka
nununun 587 nci maddesinin birinci fıkrasında 
yazıh cezaları müştekim, suçlarla ... hüküm giy
memiş olmak) deniliyor. İfade böyledir. Bu 
tarzı beyandan 587 nci maddenin müteaddit fık
raları havi olduğu anlaşılır. 587 nci fıkrada 
mütaaddit fıkralar varmış ve bunun birinci fık
rasındaki ağır cezayı müstelzim suçlar kasde-
dilmiş. öyle anlıyorum. Halbuki 587 nci mad
de esasen bir fıkradır. Bu maddenin müteaddit 
fıkraları yoktur. Bu fıkrada cinayet cünha ka
bahat mevzuubahis edilmiştir. Ve bunların ad
larının değiştirildiği de beyan edilmiştir. Bun
lar birbirine ulaşak, muttasıl ve birbirleriyle 
mevsul bir fıkradan ibarettir, ve bunun birinci 
fıkrası yoktur. Zannedersem birinci fıkra ta
biriyle birinci kısım kasdedilmiştir. Her ne 
olursa, ne mülâhaza edilirse edilsin, metinde 
bir düşüklük vardır. 

Ağır cezayı müstelzim bütün suçlar yukarıda 
arzettiğim şekilde ifade edildikten sonra tekrar 
arzedeyim. Türk Ceza Kanununun 587 nci mad
desi birinci fıkrasında yazılı cezayı müstelzim 
ağır cezayı müstelzim suçlar birinci kısımda izah 
edildikten sonra ayrıca ihtilas suçundan bahse
dilmiştir. Halbuki ihtilas ağır cezayı müstel
zim dir ve yukarıya dâhildir. Şimdi cünhalar, 
başka kısımlar dururken karşımıza ihtilas diki
liyor. 

Sonra bir de karşımıza sirkat, sahtekârlık çı
kıyor. Fakat onda pek beis görmüyorum. Çün
kü sahtekârlığın içinde ağır cezayı müstelzim ol-
mıyan kısma da vardır. Sirkat fiilleri, içinde
de ağır cezayı müstelzim olmıyan suçlar mev
cuttur. 

Sonra sirkat, Türk Ceza Kanununun 8 nci 
babının 3 ncü faslında gösterilmtiştir. Okuyu-

I nuz, ibareden bu çıkıyor. Halbuki sirkat Türk 
Ceza Kanununun onuncu babının birinci faslın-
dadır. Bunda da yanlışlık görüyorum. Binaen
aleyh, fıkra hatalıdır. Gerçi bu hatalar, itiraf 
ederim ki, maksat üzerinde müessir değildir. 
Tatbikatta yanlışlık, hata olamaz. Fakat üslûbu 
kanuni denilen bir şey vardır ki, fıkranın şek
li tanzimi üslûbu kanuna aykırıdır. Tashih edil-

| meşini rica ediyorum. (Bravo, bravo sesleri). 

—— OntO •— 
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EŞÎtfttf DİZDAR (Giresun) — Teklif yaprn. 
NECATİ ERDEM (Muğla) — Teklifi siz ya

pınız. Ben ihtiyarladım. (Bravo sesleri, gü
lüşmeler). 

Bir de efendim, şurada bir fıkra var. 12 ncf 
maddenin bir de (1) fıkrası vardır. Şu ibareye 
bakın « Vatan, Millî Mücadele, Cumhuriyet ve 
İnkılâp aleyhinde bulunup ta - bulunmak şart
ın iş - herhangi bir mahkeme ve divan tarafından 
mahkûm olmamak »kâ f i değil. (Sağdan gülüş
meler). 

BAŞKAN — Zatı âliniz Hükümetin fıkrası
nı okuyorsunuz, İçişleri Komisyonunun fıkrasını 
okuyunuz. (13 ncü sahifededir sesleri). 

NECATİ ERDEM (Devamla) — Evet bul
dum. Orada (II) olmuş. 

BAŞKAN — İşte onu okuyun. 
NECATİ ERDEM (Devamla) — Okuyaca

ğım, fakat idare yine aynı, (Vatan, Millî Müca
dele, Cumhuriyet, İnkilâp aleyhinde bulunupta 
herhangi bir mahkeme veya yetkili bir kurul tara
fından mahkûm olmamak) fıkraya göre yalnız 
mahkûm olmamak kâfi değil. Yani suçu işleyip-
te suyun üstüne çıkarmak lâzımlır. Ben böyle an-
1 adım, (Gülüşmeler). 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Doğru, madde iyi yazılmamış. 

NECATİ ERDEM (Devıamua) — Şöyle ya
zılmalı (Vatan, Millî Mücadele, Chunhuriyet, İn
kilâp suçlarından dolayı herhangi bir mahkeme 
ve yetkili bir kurul tarafından mahkûm olma
mak). (Doğru, doğru sesleri). Bunun da tashih 
edilmesini rica edeeeğim. 

Bir de burada suişöhret vtar. (Onu söyledik: 
değiştirdik sesleri). 

BAŞKAN — O tâbir kaldırılmak suretiyle 
mesele halloldu. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Teşekkür ede
rim, bir iki kelime de ben söyüiyeyim. Bu sui
şöhret denilen şeyin mahiyeti nedir? Bu siyasiya
tı mı alâkadar edecek,' içtimaiyatı m$ Yoksa 
meslekî birşey mi olacak? 

FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Hayati... 
NECATİ ERDEM (Devamla) — Yahut daha 

umumi bir tâbirle hayata taallûk eder bir hal 
midir? Bunun kıstası nedir, mizam ne olacak
tır? Hangi terazi ile hangi ölçü ile tartılacak
tır, (O hajloldu sesleri). 

Arkadaşlar; siz gazetecilerde suişöhret ara-
makdansa, asıl suişöhret terkibinin kendisinde 
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suişöhret vardır. (İki taraftan alkışlar). Î2İ bir
liği ile, is birliği ile Allah rızası için şu kelime
nin koğulmasını istiyorum. (Soldan Alkışlar. 
Kabul edildi sesleri). 

BAŞKAN — Ali Rıza Esen (Yok sesleri). 
AHMET TAHTAKiLIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar; tasarının bu maddesi üzerin
de de maksat ve ifade bakımından dikkatle dur
dum. Kanaatlarımı arzedeceğim. Evvelâ mad
denin başlığı olan; gazete ve mecmuanın sahibi 
ile 15 nci maddede sözü geçen yazı işlerini fiilen 
idare eden kimseden laynı şartları arayacağımı
za göre gayet vazıh olarak 15 nci madde hük
münü gazete ve mecmua sahibi ile yazı islerini 
fiilen idare edecek kimsede aşağıdaki şartlar 
aranır demek suretiyle vuzuha varılmasını isti
yorum. 

Bundan maksadrm; müsaade ederseniz niçin 
bunun üzerinde duruyorum. Demin 9 ncu mad
denin nihayetinde ayrıca hüküm ifade eden bir 
fıkra hakında Adalet Komisyonu sözcüsünden 
birşey rica etmiştim. Yekbaşına bir hüküm ol
ması lâznngelen ve hukuki neticeleri bulunan bu 
fıkranın beyanname vermiş olanları bu beyanna
mede gazete veya mecmua sahibidir «Bunu 15 nci 
maddeye naklederek 15 nci maddedeki» gazetenin 
yazı işlerini fiilen idare eden kimsemin 12 nci 
maddedeki şartlar «arandığma göre demin ifade 
ettiğim gibi: «gazete veya mecmua sahibi ile yazı 
işlerini fiilen idare eden kimsede aşağıdaki şart
ların aranması» şeklini daha uygun ve faydalı 
buluyorum. Kaldıki burada da «gazete veya ımec-
mua sahiplerinde aşağıda yazılı vasıf ve kayıtla-
rııı bulunması şarttır» ibaresi yerine «gazete ve
ya mecmua sahibi ile yazı işlerini fiilen idare 
eden kimsede aşağıdaki vasıf ve şartlar aranır» 
denmelidir. Çünkü «kayıt» tâbiri ile «şart» tâbi
rinin burada yekdiğerine karışmasını ben de ka
nun ifadesi bakımından vazıh bulmuyorum. Zait 
görüyorum. • 

F fıkrasındaki bilfiil kelimesi fazladır. Çıka
rılmasını teklif ediyorum. Ondan sonra bilhassa 
G fıkrası, benden evvel söz alan Necati Erdem 
arkadaşımın izah ettiği noktalardan başka cidden 
maksadı açık olarak ifade etmek bakanından, ka
nun fıkrası olmak bakımından yeniden gözden 
geçirilip tekrar yazılacak kadar karışıkttır. Bu
nun da komisyona iade edilerek yeniden yazılma
sını teklif ediyorum, 

Tekliflerim bundan ibarettir. 

w-
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i maddede kalması zarureti vardır. Bunu da mü

saadenizle izah edeyim. Müzakere mevzuu olan 
maddeye nakledilmemesini izah edersem zanne
derim arkadaşların sualleri cevaplandırılmış 
olur. 

9 ncu maddedeki gazete sahibi, Kanunu Me
deni muvacehesindeki gazete sahibi değildir: 
Yani mülkiyet hususlarında cari olan hükümle 
mesuliyet babında câri olan hüküm arasında bir 
fark yaratılmıştır. Bunun da çok mühim.sebep
leri vardır. Arzu ederlerse izah ederim, ken
dileri de bilirler, izaha lüzum yoktur. Binaen
aleyh burada mevzuubahis olan mesele 9 ncu 
maddenin son fıkrasında mesul ve muhatap ol
ması bakımından bir sahip, sahibin kim oldu
ğunu tâyine matuf beyanname verilirken ruh
sat sistemi de kaldırılmış olduğuna göre mesu
lün kim olduğunu beyannamede tasrih etmesine 
zaruret olduğu Adalet Komisyonunun noktai
nazarında musavver değildir. Binaenaleyh ka
lır, burada zaruridir. 

Binaenaleyh arkadaşımızı tatmin etmişsem 
mesele ypktur. Etmemişsem de Adalet Komisyo
nunun noktainazarı bu merkezdedir. 

BAŞKAN — Ali Riza Esen (Soldan, vazgeç
ti sesleri.) 

Sadık Eti. (Soldan, o da vazgeçti sesleri.) 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur, önergeleri 

okutuyorum. 

I : 46 ü*§ 
Â b ALET Ko. SÖZCÜSÜ ŞÎNASt DEVRİN 

(Zonguldak) — Adalet Komişyanuıtjdan. izahını 
istediğiniz, noktayı tekrar ifade buyurur musunuz? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Hay, 
hay, arzedeyim: 

Dokuzuncu madde hakkındaki düşüncelerimi 
arz ve izah ederken maddenin son fıkrasındaki, 
«beyannameyi verenler gazetenin sahibi addedi
lir» hükmünü maddenin başlığımı teşkil eden 
hükme karşı müstakil hüküm ifadie eden ve neti
celer meydana getiren bir hüküm farzediyoirum. 
Bunun ayrı bir madde olarak tedvin edilmemesi, 
kanun tedvin edilirken ımaddenin tasrih edilme
mesi sebebi bir maksada mı müstenittir? Sordu
ğum bu idi. 

Şimdi bundan istif ade ederek 15 nci maddeye 
bu fıkranın nakledilmesini ve 15 nci ımaddedle 
«gazete veya mecmuanın yazı işlerini fiilen idare 
eden kimsenin 12 nci maddede yazılı vasıf ve ka
yıtlan haiz olması lâzımdır» ile bu hükmün bir
leştirilmesini teklif ediyorum. Bu suretle daha 
insicamlı bir kanunun meydana geleceği kanaa
tindeyim. 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Müsaade buyurursanız cevapla
mış olayım. 

Efendim, arkadaşımız 9 ncu maddenin «be
yanname vermiş olanlara bu kanunda gazete ve 
mecmua sahibi denilir,:» fıkrasını bu madde ile 
doğrudan doğruya alâkalı görmemektedir. Ve 
bunu müstakil bir madde olarak tedvinini ya
hut da 15 nci maddeye bir fıkra olarak ilâvesini 
teklif buyuruyorlar zannederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Yan
lış anladınız. 

Ben diyorum ki, bunun müstakil, bir ka
nun maddesi halinde tedvin edilmemesi kanun 
numaralarının teselsülü gibi bir zaruretten mi 
ileri gelmiştir. Eğer böyle ise 15 nci maddeye 
nakledilmeli ve onun yerine de 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Böyle bir 
endişemiz yoktur. Herhangi bir f ıkrayı.bir 
maddeyi mahsusa halinde tesbit zarureti hâsıl 
olursa bunu tedvin edip Yüksek Heyetinize tak
dim elbette daha yerinde olur. Şimdiye kadar 
yapılan tadilât da daima bu merkezde cereyan 
etmiştir. 

Binaenaleyh ilk suallerini bu suretle cevap
landırmış oluyoruz. Üstelik son fıkranın 9 ncu 

Yüksek Başkanlığa 
12 nei maddenin (J) fıkrasının kaldırılma

sını arz ve teklif ederim. 
Seyhan Milletvekili 

Cavid Oral 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin «J» bendinin kaldırılmak 

suretiyle.} tertiplenmesini teklif ederim. 
Kırşehir Milletvekili 
Sahir Kurutluoğlu 

Yüksek Bâşkanteğa 
Kürsüde izah ettiğim üzere 12 nci maddenin 

(J) bendinde yazılı (suişöhret) eshamından bu
lunması hükmünün kaldırılmasını teklif ederim. 

Muğla Milletvekili 
Necati Erdem 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin (G) bendine Türk Ceza 

Kanununun 414 nçü maddesinin de ithali edil-

- a » -
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meşini dilerim. 

Manisa Milletvekili 
Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Şimdi takrirleri ikiye ayıra
cağım, -bunların birinci kısmı maddenin iki 
bendinin kaldırılması hakkındadır. Bunda ko
misyon da mutabıktır, oyunuza sunacağım, yal-. 
nız Kâmil Coşkunoğlu arkadaşımızın takriri he
nüz işlenmiş mahiyette değildir. 

Buyurun takririnizi izah edin. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar; Matbuat Kanununun .12 ne i 
maddesinin (G) fıkrasında Türk Ceza Kanunu
nun 587 nci maddesinin birinci fıkrasında yazı
lı cezaları müsıteJziuı suçlarla ikinci babının 
üçüncü faslında yazılı 192 ve üçüncü babının 
birinci faslında yazılı zimmet ve ihtilas, 2 nci 
faslında yazılı irtikâp, 3 ncü faslında yazılı rüş
vet ve «... 229 ncu madde ve 286 nci maddenin 
ilk fıkrası ve 278 nci madde ve altıncı babının 
üçüneü faslında yazılı »alıtakârkk ve sekizinci 
babının birinci faslında yazılı 415 nci madde ve 
416 neı maddesinin son fıkrası..» böyle diyor. 
415 'nci madde Türk Ceza Kanununun sekizinci 
babının birinci faslında yazıcıdır. Bu maddle 
aynen şöyle diyor. 

Mıadde 415. — Her kim 15 yaşını bitirnıiycn 
bir küçüğün ırz ve namusuna tasaddiyi anuta-
zammın bir fiil ve harekette bulunursa bir se
ne altı aydan üç seneye ve bu fiil ve hareket 
yukarıki maddenin ikinci fıkrasında yazılı şart
lar içinde olursa iki sene altı taydan beş seneye 
kadar hapsolunur. 

Halbuki 414 ncü maddede aynı unsurlar var
dır. Burada ceza daha ağırdır. 

Maddeyi aynen okuyorum. 
Madde 414. — Her kim 15 yaşını bitirmiyen 

bir küçüğün ırzına geçerse üç seneden on sene
ye kadar ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Eğer bu fiil cebir ve şiddet ve tehdit kulla
nılmak suretiyle veya akıl ve beden hastalığın
dan veya failin fiilinden başka bir sebepten do
layı veya failin kullandığı hileli vasıtalarla fiile 
mukavemet edemiyeeek bir halde bulunan bir 
küçüğe karşı işlenmiş olursa ağır hapis cezasr 
yedi seneden on beş seneye kadardır. 

Türk Ceza Kanununun 415 nci maddesi ile 
mahkûm olan kimse gazete çıkarmadığı halde 
ceza daha ağır olur. Bu maddeye göre gazete çı-
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karabiliyor. Binaenaleyh 414 ncü maddenin müt* 
laka buraya ithali lâzımdır kanaatindeyim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HA
SAN ŞÜKRÜ ADAL (Bolu) — Bu teklifin Ko
misyonca tetkik edilmesi lâzımdır. Binaenaleyh 
bu teklife Komisyon iştirak edememektedir. 

BAŞKAN — Yani.. 
HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Yani 

ayrıca bir kanun teklif ederler, tetkik edilir. 
(Oya sesleri). 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SİNASİ 
DEVRİN (Zonguldak).— Zaten ağır cezalı bir 
suç olmak bakımından zannederim, maddenin 
şümulüne girmektedir. Binaenaleyh ayrıca tas
rihe lüzum var anı? (Oya sesleri). 

CEMİL SAİT BARLAS (Gazianteb) — Baş
ka terhibî suçlar teker teker sayıldığı halde bu 
neden sayılmamıştır ? Binaenaleyh takririn reye 
konmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Ali Rıza Türel. 
ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Matbuat Ka

nununun bu maddesi bazı suçları ayrı ayrı say
dığına göre, umumi olarak terhibî cezaları istil
zam eden suçlardan mahkûm olanların gazete 
çıkarmasına mâni olan ve 587 nci madede yazı
lı cezaları müstelzim suçları işlemiş olanlar ga
zete çıkaramaz» demiştir, önerge sahibi arka
daşımın bahsettiği 417 nci maddedeki suç ağır 
hapis cezasını müstelzim olduğuna göre, ter
t ipl i suç demektir ki, zaten madde içinde dâhil
dir, eğer bunu koyacak olursak, ben, daha bir 
çok terhipli cezalı suçlar bulur onların da a y n 
ayrı sarahaten maddeye konmasını isterim ki, 
bu, taknin bakmandan doğru olmaz. 

BAŞKAN — Kâmil Coşkunoğlu arkadaşımız 
(Adalet Komisyonu Sözcüsünün beyanından da 
anladık ki, ağır cezalı suçlar maddeye dâhil
dir...) diyorlar. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, 3 ncüsrti de Gavit 
Oral'm önergesinde beyan edildiği şekilde (J) 
bendinin kaldırılması teklif ediliyor. Yani (Sui-
şöhret sahibi olmamak) bendinin kaldırılması 
teklif ediliyor. (J) bendinin, suişöhret eshamın
dan olmamak bendinin kaldırılmasını kabul 
edenler.. Etmiyenler... Bu bendin kaldırılması 
kabul olunmuştur. 

Şimdi maddeyi bu bent hariç olmak üzere 
yüksek oyunuza sunuyorum. 



fi : 16 ifr. 
İ Ç İ ^ L M Ü KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HA

SAN ŞÜKRÜ ADAL (Bolu) — Ufak bir tashih 
var. Vatan, Millî mücadele, Cumhuriyet ve in
kılâp aleyhinde bulunup ta herhangi bir mah
keme veya yetkili bir kurul tarafından mahkûm 
olmamak. Burada ufak bir üshıp hatası vardır. 
Bulunmasından dolayı demek lâzımdır. (Lü
zum yok sesleri). 

Dr. SAİM ALÎ DİLEMRE (Rize) — «Bulun
du diye» demek lâzımdır. Türkçesi budur. 

BAŞKAN — Maddeyi yeniden okutuyorum. 
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 

Necati Erdem arkadaşımızın hakkı var. « Va
tan, Millî Mücdele, Cumhuriyet ve inkilâp aley
hinde bulunup t a herhangi bir mahkeme veya 
yetkili kurul tarafından mahkûm olmamak > 
ibaresinde mânayı bozan bir zarfıtelif vardır. 
Bu ibarenin, « Vatan, Millî mücadele, Cuumhu-
riyet ve inkilâp aleyhinde bulunmaktan herhan
gi bir mahkeme veya yetkili bir kurul tarafın
dan mahkûm olmamak » denmek suretiyle tas
hihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu? 
İÇİŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ HASAN ŞÜKRÜ 

ADAL (Bolu) — Komisyon da kabul ediyor. 
BAŞKAN — O halde maddeyi yeni şekliyle 

okuyoruz: 
Madde — ... Vatan, Millî mücadele, Cum

huriyet ve inkilâp aleyhinde bulunmaktan her
hangi bir mahkeme veya yetkili kurul tarafın
dan Mahkûm olmamak. 

BAŞKAN — Komisyon kabul buyuruyor 
mut 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN ŞÜKRÜ 
ADAL (Bolu) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi o şekilde okuyoruz. 

Madde 12. — Gazete veya mecmua sahiple
rinde aşağıda yazılı vasıf ve kayıtların bulun-
amsi şarttır : 

A) Türk olmak; 
B) Yirmibir yaşam bitirmiş olmak; 
C) Hükümetin müsaadesi haricinde ecnebi 

bir Devlet hizmetinde bulunmuş olmamak veya 
bulunmamak; 

D) Resmî bir makama karşı ecnebi uyruk
luğu iddiasında bulunmuş olmamak; 

E) Kısıtlı olmamak; 
F) Bilfiil Devlet memuru ve asker ve ordu 

mensubu olmamak (Hususi kanunları mâni ol-
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madıkça meslekî ve ilmî gazete ve mecmua çıka
rabilirler) ; 

G) Türk Ceza Kanununun 587 nci maddesi
nin birinci fıkrasında yazılı cezaları müstelzim 
suçlarla, ikinci babınm üçüncü faslmda yazılı 
192 ve üçüncü babmm birinci faslmda ya
zılı zimmet ve ihtilas, ikinci faslında yazılı 
irtikâp, üçüncü faslında yazılı rüşvet ve 229 
ncu madde ve 286 nci maddenin ilk fıkrası ve 
278 nci madde ve altıncı babmm üçüncü faslın
da yazdı sahtekârlık ve sekizinci babının birin
ci faslında yazılı 415 nci madde ve 416 nci mad
denin son fıkrası ve 419 ncu maddenin ikinci 
fıkrası ve 426, 427, 428 nci maddelerle 430, 431 
nci maddelerinin birinci fıkrası ve üçüncü fas
lında yazılı fuhşa tahrik ve hırsızlık ve yağma
cılık ve dolandırıcılık ve hileli iflâs ve emniyeti 
suiistimal suçlarından biriyle hüküm giymemiş 
olmak; 

H) Vatan, Millî mücadele, Cumhuriyet ve 
inkilâp aleyhinde bulunmaktan herhangi bir 
mahkeme veya yetkili bir kurul tarafından mah
kûm olmamak; 

î) Millî mücadelede işgal altmda düşman 
emellerine hizmet edici neşriyat yapmamış ol
mak. 

BAŞKAN — Bu suretle maddeyi yapılan de
ğişikliğiyle beraber yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 15. — Gazete veya mecmuanın yazı 
işlerini fiilen idare eden kimsenin 12 nci madde
de yazılı vasıf ve kayıtları haiz olması şarttır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Beyannameyi alan en büyük 
mülkiye âmiri, beyanname mündericatmı mahı 
sus defterine kaydettikten sonra karşılığında 
bir makbuz verir ve en kısa süre içinde beyan
name muhteviyatının hakikate uygun olup olma
dığı, gazete veya mecmua çıkarmak istemek 
istiyenin kanuni vasıf ve şartları haiz bulunup 
bulunmadığım tahkik eder. 

Beyanname, kanunun aradığı malûmatı ihti
va etmediği veya hakikate uygun olmadığı ve 
sahibiyle yazı işlerini fiilen idare edecek olan
lar kanuni vasıf ve şartları haiz bulunmadıkları 
takdirde beyanname verilmemiş sayılır. 

-m 
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BAŞKAN — Üç arkadaş söz almıştır. 
Sait Azmi, Fuad Hulusi Demirelli, Nazmı Po-

roy. 
AHMET TAHTAKTLTO (Kütahya) —- Ben 

do istemiştim. 
SAÎT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, 17 nci madde Adalet Ko
misyonunda konuşulurken Sayın Adalet Bakanı 
ile mutabık kaldığımız esaslar, maddenin ya
zılış şekli itibariyle ihtiva etmediğini, gerek ya
pılan tartışmalar ve gerekse sonradan dikkatle 
okuduğum zaman öğrendim. 

Brr gazete beyanname vermeksizin çıkarıla
bilir. Verilen beyanname noksan malûmat ihti
va eder, veya verilen beyanname hilafı hakikat 
malûmatı muhtevi bulunur. Bu vaziyetlere göre 
Adalet Bakanının komisyonda ifade ettiği gibi, 
hiç beyanname vermeksi/ıi) çıkarılan bir gazeteyi 
derhal mahallin idare âmiri kapatabilir ve ha
kikaten de kapatmalıdır. Çünki kanunun beyan
name vermekle mükellef tuttuğu bir gazete sa
hibi hiç bevvtnname vermeksizin gazete çıkarıyor, 
yani kaçakçılık yapry T demektir, kapatmak ye
rindedir- Noksan malûmatı ihtiva eden, belki de 
tâli kayıtlara taallûk eden noksan malûmatı ih
tiva edecek bir beyanname verilmişse, bu takdirde 
gazete kapatılmamalıdır. 

Maddenin yazılış şekli ise mülkiye âmirine bu 
salâhiyet verildiği gibi bir zan tevlit ediyor. 
Halbuki Adalet Bakanı bunu düşünmediklerini. 
idare âmirinin noksanm ikmalini gazete sahi
binden isteyeceğini ifade ettiler. Hakikaten böy
le olması lâzımdır. Onun için bendeniz bir tâdil 
teklifi yaptım. Noksan malûmatı ihtiva eden 
bir beyanname verildiği takdirde idare âmiri üo 
gün zarfında bu noksanm ikmalini gazete sahr-
binden ister. Gazete sahibi de üç gün içinde ta
mamlamazsa ancak o zaman gazetenin kapatıl
ması yoluna gidilir. 

Beyannamede hilafı hakikat malûmat mevcut 
bulunursa Türk Ceza Kanununun hükümlerine 
göre takibat yapılacak ve ceza görecektir. Bunu 
da şöyle düşündük. Bir taraftan hilâfıhakikat be
yanname verdi diye gazete idari makam tarafın
dan kapatılır ve ayni zamanda gazete sahibi 
mahkemeye sevk olunursa, beyannamenin hilafı 
hakikat almayıp doğru olduğunu ispat ettiği tak
dirde, tezada düşmüş olacağız. Yalnız hilafı ha
kikat beyanname vermekten mahkemeye sevkedii-
diği takdirde nem saMbinin cezalandırılmasına 
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hem de gazetenin kapatılmasına mahkemece ka
rar verilmesi muvafık olacağı için 17, 18 nci mad
denin tadili muvafık olacağı hakkında yüksek 
riyasete bir takrir takdim ediyorum kabulü
nü rica ederim, 

ÎÇÎŞLERÎ Ko. SÖZCÜSÜ HASAN ŞÜKRÜ 
AD AL (Bolu) — Efendim; Adalet Bakanı bu 
günkü beyanatında zaten bu hususa temas etmiş 
ve kanunun maddesi Hükümetçe bu şekilde telâk
ki edildiğini bildirmişti. Kanunun heyeti umu-
miyesinde maruzatta bulunurken ayrıca ufak te
fek tashihler yapılması meselesinde idare âmiri
nin derhal kapattnııya gitmemesi lâzım geldiğini 
söylemiştim. Yalnız kanun maddesini fıkralara 
ayırmak suretiyle yazılmasında fayda vardir. ve 
Sait Azmi arkadaşımızın bu teklifi çok yerinde
dir. Komisyon bu teklife iştirak etmektedir. (Bra
vo sesleri). 

FUAT) HULÜSt DEMÎRELLÎ (İtsanbul) 
— Muhterem arkadaşlar; gerek Adalet Bakanına, 
gerek Adalet Komisyonu sözcüsüne, gerek şimdi 
burada fikrini beyan eden Sait Azmi arkadaşı
mıza teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Filha
kika beyannamede eksik cihetler kalmışsa ikmal 
ettirmek doğru olur. Kezalik hakikate muhalif 
beyan iddiası varsa bunun da bilmuhakemıe sabit 
olması icabeder. Yoksa yalnız mülkiye âmirinin, 
bu hakikata muhaliftir, buna kanaat gelmiştir, za
bıtanın tahkikatına itimadım vardır, binaenaleyh 
beyan hilafı hakikattir, gazeteyi kapatıyorum 
diyeıınemelidir. Kalıyor gazete sahibi, yahut neş
riyat müdürünün kanuni vasıf ve şartları haiz 
olup olmadığı meselesi. Bunun tesbiti de (mahke
meye ait bir iştir. Bu da müdafaa olunabilir ve 
muhakemeye de ihtiyaç gösterir bir cihettir. Şim
di mülkiye âmiri diyor ki; bu şartı, şu vasfı haiz 
değilsin. Beyan sahibi ise aksi fikirdedir. Mahal
lin en büyük mülkiye âmiri bu hususta diğer ta
rafı dinlemeden takdir hakkını haiz olmalı mıdır? 
Olmaması icabeder. Mademki 17 ve 18 eni mad
deler hakkında lütuf buyurdular, her ikisi hak
kında takrir verdiler. Bendeniz de her ikisi hak
kındaki takrirlerimi birlikte takdim edeyim. 17 
nci maddenin birinci fıkrasına tabiî ilişmiyece-
ğim. Yüksek Meclisin kararlarına büyük saygım 
vardır benim. (Soldan bravo sesleri) 

Binaenaleyh birinci fıkra hakkında hiçbir tek
lif im yoktur. 

İkinciden itibaren olan fıkralar hakkında ve 
İS nci madde hakkında mâruzâtta bulunuyorum. 

— 363 — 
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İsterg&itAaa&i kârs<ieşim.i2iaı, ister benimtakrir- | 
terimi kabul buyuracak veyahut Adalet Komis
yonuna havale edilmesine karar vermek Yüksek 
Kamutaya aittir. 

EKREM ORAN (îzmir) — Havale yok... 
FÜAD HÜLÜSt DEMÎRELLÎ (Devamla) 

— Havale edilirse iyi tetkik edilir. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar 17 inci madde hakkmda şiım-
diye kadar söz söylüyen arkadaşların fikir
lerine iştirak ediyorum, fakat bu vesile ile şu
nu tebarüz ettirmek istiyorum ki bumdian ev
vel Sayın Adalet Bakanı Arkadaşımıza cevap 
verirken demiştim ki; İdare âmirine kanunda 
yazılı: metinlere göre gazete kapatmak hakkı 
bırakriıyar. Bu hatalıdır demiştim. Şimdi bu' 
maddeler tadil edilirse elbette 17 ve 18 nei mad
de ile matbuat rejimimizin hüviyeti değişmiştir. 
Bunu tebarüz ettirmek isterim. 

Bir de 17 inci maıdldde hakkında bir takrir 
veriyorum ikinci fıkra hakkında olan bu takri
rimi bir kerre ayen okumak isterim: (beyanna*-
me kanunun aradığı malûmatı ihtiva etmediği 
takdirde noksan cihetlerin, ikmali en büyük Mül
kiye Amiri tarafından beyaname sahibine teb
liğ olunur. Tebliğ tarihinden itibaren; bir haf
ta içinde noksaiar ikinci bir beyanname ile ik
mal edilmezse beyanname verilmemiş sayılkr.) 
Burada ikinci bir beyanname demekten maksa
dım şudur : Beyanname yalnız başına bir hüvi
yet iktisap ediyor, gazete çıkarmak için. Bir 
birini ikmal etmek şeklinin ne şekilde olacağını 
tereddüde mahal vermeden ikmal etmek tam ve 
kâmil bir beyanname istemek endişesini takip 
ediyorum. 

Bir de, birinei fıkrada zait bir hüküm görü
yorum. O da şudur : 

Beyannameyi akm en «büyük mülkiye âmiri, 
beyanname mündereeatmı mahsus defterine kay
dettikten sonra diyor. Buna lüzum yoktur. 

Arkadaşlar; bu, idari bir muameledir. Ka
nun, mahsus bir deftere hüviyet vermiş değil
dir. Onun için defteri mahsusuna kaydetmek 
keyfiyeti hiç bir hukuki netice meydana getir-
ımez. Çünkü ortada bir beyanname vardır. Def
teri mahsusuna kaydetmek ieabediyorsa. bu ida
ri bir muameledir. Burada zikredilmesine lü
zum yoktur. o 

Arkadaşlar; 17 nei maddenin hükmü, ben de 
arkadaşlarım gibi 18 nei madde ile tamamlan
dığı için orada belki tadil edilirken bir maksat j 
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ortadan kaybolur diye tadil tekliîîmdekî ince 
bir noktayı izah etmek isterim : 

Biliyorsunuz ki, kanun gerek gazete sahibin
de ve gerek gazetenin yazı işlerini fiilm idare 
edecek kimsede 12 nei maddedeki şartları ara
mıştır. Binaenaleyh mahkemeye intikâl ettiği 
takdirde 12 nei maddedeki vasıflara haiz 
olmamak noktasından bir hüküm ya gazete sa
hibine râci our, yahut yazı işlerini fiilen idare 
edecek kimse bu şartlardan birisini haiz olma
yabilir. Bu takdirde ben de, herkesin lâlettB»-
yin gazete çıkarmaması istenildiğine göre, fir 
kir hünriyetini en iyi sekilide tesbit eden bir 
matbuat rejimi vücuda getirmek endişesiyle, 
kendisi 12 nei maddedeki şartlan haiz! olmadığı 
halde bir gazetenin yazı işlerini fiilen idare et
mek vaziyetinde olacak vatandaşları da ceza 
tehdidi altına almağı lüzumlu- gördüm ve teklifi
mi şu şekilde veriyorum. Müsaadenizle ona da 
okuyayım. (Okunur sesleri) Peki-efendim; oku
nursa vaktiniz zayi olmasın. 

NAZIM PGROT (Tokad) — Mufctereûı ar
kadaşlar, ben 17 nei maddenin birinci fikrawa^ 
da yazılı bir kaç satırı zait gömüyorum. 

(Beyannameyi alan1 en bÜySk ntültiye âmiri 
beyannaime münderecetmı mahsus defterine kay* 
dettikten sonra karşılığında bir fiiakbuz verir ve 
en kısa «ire içinde beyattname mu&teviyafcmm 
hakikşata uygun olup ölaıaâığı, gazete veya 
mecmua çıkarmak istemek isteyenin kanuni va
sıf ve şartlan haiz bulunup buluunıadrğmı tah
kik eder-) Mülkiye âmiri' beyannameyi alır ve 
beyannameyi alır almaz bir makbuz verir, mak
buz kelimesi de yerinde değildir. Buna ilmüha
ber demek lâzımdır. Bunun Fransızca mukabili 
(reeepisse) dir. Bu beyannameyi veren ertesi 
gün gazetecini Sarmalıdır.. Mündereeattndafei 
yanlışlıklardan - dolayı zaten gazete sahibi mesul
dür ve mülkiye âmiri zaten lâzım olah tahki
katı yapmak mecburiyetindedir. Fakat en kısa 
zaman nedir? Bu bir gün olduğu gibi, bazı ah
valde 10 gim dahi kısa bir süre addolunabilir. 
Binaenaleyh tuttuğumuz rejime ve kanunun ru
huna göre beyanname veren adam ertesi günü ga
zetesini çıkarmalı ve şayet beyanname hilMı 
hakikat muhteviyatı havi ise omun hafcktoia 
adlî takibat yapılıma!ulır. Bendeniz yalmz ga
zeteyi hemen kapatmak için adlî tahkikata lüzum 
görmüyorum. 

Çüniti hu idari bir iştir, eğer mülkiye âmiri 

• 
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beyannamenin yanlış olduğunu tahkikatı netice 
sinde anlarsa o beyannameyi batıl. sayacaktır; 
buna Fransızca «nul et de nul effet» derler yani 
keenlemyekûndür, beyanname verilememiş adde
dilecektir ve mülkiye âmiri gazeteyi sahibine be
yanname vermedin diye hemen kapatacaktır. Bu 
suretle kanunun heyeti umumiyesinde serbesti 
ve hürriyet ruhu muhafaza edilecek ve hem de 
idare işinin yürümesi tarzma bu hükmün tesiri 
olacaktır. îdare âmiri, de kendi mesuliyetini da
ima derpiş edeceği için bu tahkikatı o vakit enkısa 
bir zamanda ve enkısa bir suretle yapacaktır. Fa
kat beyanname verildikten sonra idare âmiri 
işi biraz sallıyabilir. Biz bunu istemiyoruz. 
Mesuliyet tamamen gazeteyi çıkarmak istiyene 
bırakılmalıdır. Ve beyanname kanununun em
rettiği ahkâmı ihtiva etmek şartiyle verilmelidir. 
Şayet yanlış ise gazetesi kapanır ve o zaman 
kanunda mündemiç ahval dairesinde cezasını da 
görür Bunu teklif ediyorum ve kabul buyurma
nız için de bir takrir takdim ediyorum.. 

SAÎT AZMİ FEYZlO&LU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, beyanname verildikten 
sonra defteri mahsusuna kaydedilmesi hakkında 
maddede mevcut fıkranın lüzumsuz olduğundan 
bahsettiler. Lüzumsuz değildir. Bir gazete için 
beyanname veren adam sahip addolunuyor. Bir 
adam beyanname verdikden sonra o isimde çı
kacak gazete o adamın demektir, ayni mmtaka 
içinde aynı adla başka bir gazete çıkarılamaz. 
İhtira beratında mukaddem müracaat sahibi keş
finin imtiyazını almak hakkını kazanmış oldu
ğu gibi, gazete için de defteri mahsusuna ilk 
kaydettiren kimse onun imtiyaz sahibi olur, 
başkası bu adı alamaz. , 

Nazım Poroy arkadaşımızla benim teklifim 
arasında bir noktai nazar ihtilâfı yoktur. Gaze
te sahibi beyannameyi verecek, idare amiri be
yannameyi alacak ve aldığına dair ona bir ilmü
haber verecek. Bunun üzerine, gazeteci tam ve 
kâmil ve serbest surette gazetesini çıkaracak. 
Fakat beyannamede noksan malûmat varsa 
idare âmiri kendisine «bunu 3 günde tamamla» 
diyecek. Tamamlarsa beyanname tekemmül ede
ceği için mesele kalmıyacak, tamamlamazsa ga
zetesi kapatılacak. 

Yani ancak gazete sahibi beyannameyi ta-
mamlamamakta ısrar ederse, beyannameyi ver
memiş addedilerek gazete kapatılacaktır. Be
yannameyi vermiş, fakat verdiği beyannamede, | 
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hilafı hakikat beyanda bulunmuşsa, bunu mah
kemeye veriyoruz. Sabit olursa hem ceza görsün 
hem gazete kapansın. Mahkemeyi müdahale et
tirdiğimiz ve adlî mahiyette bu.mesele dolayı-
siyle, yeni baştan idari bir gazete kapatma sis
temi yaratmıyalım, mesele bundan ibarettir. 

ADALET BAKANI MÜMTAZ ÖKMEN (An
kara) — Arkadaşlar; ilk mâruzâtıma karşı, 
Ahmet Tahtakılıç arkadaşımın, bu kanunun da
hi idari tasarruflar tesis ettiği yolundaki müta
lâasına, iki kelime ile cevap vermek zarureti 
vardır. Bir memlekette, Matbuat Kanununun 
idari mi, adlî mi, bir rejim tesis ettiği şöyle 
anlaşılır. Gazetenin iki vazifesi vardır. Birin
cisi fikirleri neşreder, efkârı umumiyeye hita-
beder, muayyen fikirleri müdafaa eder. 

ikincisi; haber alırı okuyucularına haber 
verir. 

Bu iki mevzu üzerinde bu kanunun hiçbir ye
rinde idari bir tasarruf yoktur ve asıl matbuat 
hürriyeti de budur. Evvelki rejimlerde bu hu
sustaki tasarruflar tamamiyle idari idi. 

Meşrutiyette tahdişi ezhanı mucip neşriyatı 
takdir eden ve cezayı veren Hükümet idi. 

Bizde, fevkalâde ahval, memlekette inki-
lâp, rejim, istiklâl, Türk Milletinin yüce var
lığının .muhafazası için bihakkın ve yerinde 
yaptığımız idari tasarruflarda gazete neşriyatı
nın ve verdiği haberin memleketin siyaseti da
hiliye ve hariciyesine uyup uymadığını takdir 
ederek kapatmak emrini veren Hükümet idi. 

Halbuki, bugün elimizdeki kanunla; hiçbir 
zaman ne neşriyatından ve ne de haber alıp 
vermesinden dolayı idari makamlara, idare 
âmirine, valiye ve Hükümete ve Hükümet maf-
humundan anlaşılan Bakanlar Kuruluna asla 
gazete kapatmak salâhiyeti verilmemektedir. 

Binaenaleyh, tekrar ediyorum; tesis bu
yurduğunuz rejim, matbuat için en ileri mem
leketlerde câri olan ve idari zihniyetten uzak, 
tamamiyle adlî ve hukuki bir rejimdir. 17 nci 
madde idare âmirine neşriyattan dolayı yazdığı 
fikirden dolayı aldığı bir haberi okuyucularına 
bildirdiğinden dolayı gazete kapatmak salâhi
yetini. vermez, bu asla mevzuubahis değildir. 
Fakat evvelce 17 nci maddeye göre gazete çı
kartmak bir ruhsat almak lâzımgelirken bu ruh
satın yanında bir beyanname vermek mecburi
yeti de vardır, idare âmiri ruhsatı beyanname
ye göre verirdi. Biz bunu dahi mevsimi geçmiş 

— 355 — 



. 1946 O : 1 
karşı isyankâr hareket etmiştir. Onun gazetesi 
kapatılır ve cezası da verilir. 

Fakat beyanname, kanunun aradığı malûma
tı ihtiva etmediği takdirde vatandaş cemiyete 
kafa tutmamıştır. Bilâkis Cemiyet kanunlarına 
hürmet etmiş, riayet etmiş, kanunun aradığı be
yannameyi vermiştir. Fakat her nasılsa; kaza 
ve kader meselesi beyannamede noksanlık bu
lunmuş, kanunun aradığı malûmatı ihtiva etme
miştir. (Gürültüler). Olmadı mı efendim"? (Burası 
olmadı sesleri),. Yani sureti katiyede beyanname 
veren bu adam bir kasdi cürmi ile hareket etmiş 
değildir. Beyannamedeki noksanlık, dikkatsiz
lik, hata eseridir. Beyannameyi kaleme alan, 
beyannamenin müsveddesini yazan gazete sahi
bi mükemmel bir beyanname yazar da daktilo 
hata eder. Bunlar olagelen şeylerdir. Görülü
yor ki, noksan beyanneme veren adam kasdi 
cürmi ile hareket etmemiştir. O halde bunlara 
gazetesini kapatmakla ceza verilmemelidir. Ne 
yapmalıdır? Bence, noksan telâfi edilmelidir. 
Nasıl? birçok formüllerle. Beyannemede noksa
nı gören mülkiye âmiri o noksanları; yani gör
düğü bir veya müteaddit noksanların neden iba
ret bulunduğunu, beyannameyi bu sebeple nakîz 
bulduğunu ve tebliğ tarihinden itibaren 3 - 5 
gün, ne ise, normal bir müddet zarfında kanu
na uygun ikinci bir beyanname verilmek sure
tiyle bu noksanların tamamlanmasını yazı ile 
beyanname sahibine ihtar.eder ve noksanları bu 
yazıya derceder. Müddetin geçmesine rağmen 
noksan beyanname veren adam ikinci bir be-
yazıya derceder. Müddetin geçmesine rağmen nok
san beyanname veren adam ikinci bir beyanname 
vermek suretiyle evvelki noksanlarını ikmal etme
mişse o zaman beyaname verilmemiş sayılır. (Gü
rültüler). Sora 18 nci madde boynuna bindirilir. 
(Gülüşmeler). Adalet Komisyonunun adaletli 
Sözcüsü ve aynı evsafı haiz İçişleri Komisyonu 
Sözcüsünden rica ederim. 17 nci maddesinin bu 
şekilde tertiplenmesi doğru olur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, de
ğiştirgeler okunacak. 
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zararlı bir taktik telâkki ettik, ruhsatı kaldır
dık. Şimdi ne oluyor, beyanname vermiş olan 
adanı vermemiş sayılıyor. Nevama ruhsat ala
cak bir adam ruhsat almamış oluyor. Yanlışlık
la, buyuruyorlar ki, hakikatin hilâfına yazdı 
diye gazete nasıl kapatılır? istediğiniz tadili 
yapın, kabul ediyorum, Komisyon iltihak edi
yor, Hükümet namına bendeniz de iltihak edi
yorum. 

Gazeteyi derhal kapatmasın, muayyen bir 
müddet versin ve bu yanlış malûmatı tashih et
sinler, hiçbir idari tasarruf yoktur. Neşriyatla, fi
kirle bunun hiçbir alâkası yoktur. Hiçbir za
man îcra kuvvetlerinin en büyük makamı olan 
Hükümetin elinden gazete kapatmak salâhiyeti
ni aldıktan sonra tutup da bir ilçedeki kayma
kamın eline vermek -asla aklımızdan geçemez. 
Bunu tavzih etmek istedim. 

BAŞKAN — Necati Erdem. 
NEC ATÎ ERDEM (Muğla) — Muhterem 

Milletvekilleri; 17 nci madde «Beyanname kanu
nun aradığı malûmatı ihtiva etmediği takdirde 
beyanname verilmemiş sayılır» diyor- Bu hüküm 
17 nci maddede neden geçiyor. Çünki aşağıda 
cezalar vardır; beyanname verilmemiş sayılacak, 
gazetesi kapanacak, kendisine ceza verilecek. 
Bunlar 18 nci maddeyi temhit etmek, ona hazır
lanmak için bir fıkradır. Maksat, beyanname ve
rilmemiş olduğunu tebarüz ettirdi mi, ipi ele 
aldı, 18 nci madde derhal yakana yapışır. Bu 
suretle 17 nci ve 18 nci maddeler arasında şid
detli bir irtibat vardır. İkisinin beraber mütalâa 
edilmesini isterdim, teklif edemedim, korktum. 
(Soldan, korkma sesleri). 

Şimdi Beyefendiler; insafla düşünelim ve 
şuna dikkat edelim; yanlış söylüyorsam rededer-
siniz, sözümde insaf varsa, lütfen kabul ediniz. 

Beyanname vermek mecburiyeti neden ileri 
gelmiştir. Bittabi cemiyetin neşriyat ve naşirler 
üzerinde murakabe ve takibat hakkı vardır. Bu 
inkâr edilemez. Böyle başıboş adam salınmaz-
Cemiyetin takip hakkı vardır. Onu kullanır. 
Aksi takdirde hercümerç olur. O halde beyanna
me vermek mecburiyeti neşriyat ve naşirler üze
rindeki murakabe ve takip haklarının kullanıl
ması temin etmek hiç değilse kolaylaştırmak mak
sadına matuftur. Fakat beyanname kanunun 
aradığı malûmatı ihtiva etmemek meselesi böyle 
değildir. Beyanname vermiyen kimse cemiyetin 
murakabe ve takip hakkını tanımamış cemiyete 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin ikinci fıkrasiyle 18 nci mad

denin aşağıda yazılı şekilde tadilini teklif ede
rim. 

Madde 17. — Beyanname kanunun aradığı 
malûmatı ihtiva etmediği takdirde en büyük 

— 356 — 



B : 15 16.9 
mülkiye âmiri üç gün içinde ikmalini ister. Nok
sanlar bu müddet içinde tamamlanmazsa beyan
name verilmemiş sayılır. 

Beyanname hakikate uygun olmadığı takdir
de 18 nci madde hükmüne tevfikan takibat ic
rası için keyfiyet savcılığa bildirilir 

Gazete veya mecmuanın sahibi ile yazı işle
rini fiilen idare edecek olanlar kanuni vasıf ve 
şartları haiz bulunmadıkları takdirde de beyan
name verilmemiş sayılır. 

Madde 18; — Beyanname vermeksizin veya 
verilmemiş sayılan beyanname üzerine neşrolu
nan gazete veya mecmua en büyük mülkiye âmi
rinin emriyle derhal kapatılır ve aşağıdaki cezai 
hükümler uygulanır. 

a) Beyanname vermeksizin veya veril
memiş asayılan beyanname üzerine neş
redilen gazete veya mecmuayı neşredenlerden 
1O0 liradan 500 liraya kadar ağır para ce
zası alınır. Tekerrürü halinde bir aydan altı 
aya kadar hapis cezasiyle beraber 300 liradan 
aşağı olammak üzere ağır para cezası hükmolu-
nur. 

b) Beyanname muhteviyatının hakikat hi
lafı olduğu anlaşılırsa Türk Ceza Kanununun 
343 ncü maddesi hükmü uygulanır. Gazete ve
ya mecmuasının da kapatılmasına hükmolunur. 

c) fıkra aynen. 

Kayseri Milletvekili 
Sait Azmi Feyzioğlu 

Kırşehir Milletvekili 
Sahir Kurutluoğlu 

16. IX. 1946 
Yüksek Başkanlığa 

Müzakere konusu olan Matbuat Kanununun 
17 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklif ederim. 

Madde 17. — Beyannameyi alan en büyük 
mülkiye âmiri karşılığında bir makbuz verir ve 
en kısa süre içinde beyanname muhteviyatının ha-
kikata uygun olup olmadığını ve gazete veya 
mecmua çıkarmak istiyenin kanuni vasıf ve şart
ları haiz bulunup bulunmadığını tahkik eder. 

Beyaname kanunun aradığı malûmatı ihtiva 
etmediği takdirde noksan cihetlerin ikmali en 
büyük mülkiye âmiri tarafından beyanname sa
hibine tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden itiba
ren bir hafta içinde noksanlar ikinci bir beyan
name ile ikmal edilmezse beyanname verilme-
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miş sayılır. 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıç 

Sayın Başkanlığa 
17 nci maddenin ikinci fıkradan itibaren aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 
Beyanname kanunun aradığı malûmatı ihtiva 

etmediği takdirde beyannamenin alındığı gün
den itiabren en çok iki gün içinde bu cihet be
yan sahibine tebliğ edilir ve ikmali için tatil 
günleri hariç olmak üzere iki günlük bir müh
let verilir. Beyanname yine ikmal edilmezse 
verilmemiş sayılır. 

Hakikata, muhalif beyan takdirinde yetkili 
mahkemece Türk Ceza Kanununun 343 ncü mad
desine göre ceza hükmedilmekle beraber beyan
namenin iptaline karar verilir. Bu suretle hü
küm yiyen kimse de beyanname vermemiş sa
yılır. 

Gazete veya mecmua sahibinin kanunda ya
zılı vasıf ve şartları haiz olmaması takdirinde 
aşağıdaki 18 nci maddenin birinci fıkrası hüküm
leri uygulanır. ,• * 

İstanbul Milletvekili 
F. H. Demirelli 

Yüksek Reisliğe 
17 nci maddenin birinci fıkrasındaki (Ve

rir) kelimesinden sonra gelen cümlenin tayyını 
teklif ederim. 

. Tokad Milletvekili 
Nazım Poroy 

FUAD HULÛSÎ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — 
Sayın Başkan, 18 nei madde hakkında da bir 
takririm vardı. İkisi hakında' beraber önerge 
verilmiş olduğu için bendenizin de önergeleri
min bir arada okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — 18 nci maddenin bu madde ile 
birlikte görüşülmesi hakkında bir karar mevcut 
değildir. Istıtrdaden temas edilmiştir. 

Şimdi Komisyon sözcüsü önergeler hakkında 
birer birer mütalâalarını söyliyecekler. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HA
SAN ŞÜKRÜ ADAL (Bolu) — Efendim, müsa
ade buyurursanız evvel Nazım Poroy arkadaşı
mızın birinci fıkra hakkındaki teklifine cevap 
vereyim. Birinci fıkrada: «Beyannameyi alan 
en büyük mülkiye âmiri, beyanname mündereca-
tını mahsus defterine kayıt ettirdikten sonra 
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karşılığında bir makbuz verir» diyor. Bundan 
sonraki kısımda : «Ve en kısa süre içinde beyan
name muhteviyatının hakikata uygun olup ol
madığı, gazete veya mecmua çıkarmak istiyenin 
kanuni vasıf ve şartları haiz bulunup bulunma
dı ğmı tastik eder» diyor. Bu son kısmın kaldı
rılmasını teklif ediyorlar. Hakikaten bu idare 
âmirinin nasıl muamele yapacağını gösteren bir 
kısımdır. Yani buyurdukları kısım kalktığı 
takdirde maddenin ihtiva etmek istediği esıas or
tadan kalkmış olmaz binaenaleyh kalkmasında 
bir mahzur görmüyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon tayyına muvafakat 
ediyor demek. • 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Ko
misyon tayyına muvafakat ediyor. 

ikinci fıkraya gelince : İkinci fıkrada 3 hü
küm vardır. Birincisi beyannamenin kanuni ma
lûmatı ihtiva etmemesi, eksik olmasıdır. Bu hal
de Sait Azmi Bey arkadaşımızın teklifi; şudur: 
idare âmiri bunu kısa bir müddet içinde yani 3 
gün içinde tashih ettirsin, tamamlatsın. Aynı 
şeyi Cemiyetler Kanununda da yapmıştık. Ko
misyon bunda mutabıktır. Bu tashih keyfiyeti 
yapılmalıdır. Tashih yapılmazsa şayet, muayyen 
müddet içerisinde, artık beyannameyi verilme
miş saymak adilâne bir hüküm olur. 

İkinci hal; beyanname muhteviyatının haki
kata muvafık olmadığı keyfiyeti. 18 nci maddede 
ceza müeyyideleri vardır. Beyanname sahibinin 
takibata uğrıyacağı bu vaziyet karşısında da ka
patma yetkisinin idare âmirinden alınarak mah
kemeye verilmesi isteniyor hakikaten buyurduk
ları gibi herhangi bir şekilde idare âmiri tara
fından kapatılan bir gazete mahkemede beraat 
edebilir. Bu vaziyet karşısında iki mütezat hü
küm ortaya çıkar, idari ve adli makamlardan 
müteııakız hükümler çıkabilir. Binaenaleyh oza-
man 17 nci maddeye bunu önliyecek herhangi bir 
fıkra ilâve edilebilir. 

Üçüncü mesele; gazete sahibinin kanuni va
sıfları haiz olup olmaması meselesi. Fuad Hu
lusi Demirelli arkadaşımız dediler ki, mahkeme
ye gitsin. Gazete sahibinin kanuni vasıfları me
selesinde vaziyet ayni değildir. Gazete sahibinin. 
kanuni vasıfları müşahhas veya ispatı derhal 
mümkün olacak şeylerdir. Türk olmak. Bunu is
pat için hüviyet cüzdanını ibraz etmek kâfidir. 
Bunun için mahkemeye gitmiye; delil aramaya 
ve saireye lüzum yoktur, idare âmiri hüviyet 
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cüzdanını soracak ve bu kâfi gelecektir. Arka
sından ecnebi bir Devlet hizmetinde bulunmamak 
ve saire geliyor. Kanuni vasıfları haiz olmak me
selesinde idare âmirinin salâhiyeti aşikârdır. 
Bunları derhal tekdir etmek imkânına sahiptir. 
Bu vaziyet karşısında gazete sahibinin, kanuni 
evsafını yanlış bildirildiği hallerde artık başka 
takibat yolu aramağa lüzum yoktur, o vakit ta
mamen beyanname verilmemiş sayılacak ve idare 
âmiri gazeteyi kapatacaktır. Binaenaleyh komis
yon Sait Azmi arkadaşımızın teklifini daha uygun 
bulmaktadır. 

BAŞKAN — Şimdi evvelâ birinci fıkranın 
«verir» kelimesinden sonra «en kısa süre içinde» 
diye başlıyan kısmın kaldırılması hakkında Tokad 
Milletvekili Nazım Poroy'un değiştirgesi vardır, 
buna Komisyon da muvafakat ediyor. 

Bunun birinci fıkracının «verir» kelimesin
den sonra başlıyan «ve» den aşağısının kaldırıl
ması hakkındaki önergeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Birinci fıkradaki kısım hakkındaki Nazım Po
roy'un değiştirgesi kabul edilmekle tayyolunmuş-
tur. 

ikinci fıkranın ikiye ayrılması hakkmda Ko
misyonun mütalâasını almak üzere Said Azmi 
arkadaşımızın önergesinin bu kısmını okutuyo
rum: 

«17 nci maddenin ikinci fıkrasiyle 18 nci mad
denin aşağıda yazılı şekilde tadilini teklif ederim: 

Madde 17 : 
Beyanname kanunun aradığı malûmatı ihtiva 

etmediği takdirde en büyük mülkiye âmiri üç 
gün içinde ikmalini ister. Noksanlar bu müddet 
içinde tamamlanmazsa beyanname verilmemiş 
sayılır. 

Beyanname hakikate uygun olmadığı takdirde 
18 nci madde hükmüne tevfikan takibat icrası 
için keyfiyet savcılığa bildirilir. 

Gazete veya mecmuanın sahibi ile yazı işle
rini fiilen idare edecek olanlar kanuni vasıf ve 
şartlan haiz bulunmadıkları takdirde de beyan
name verilmemiş sayılır.» 

BAŞKAN — Tahtakılıç'in teklifinin birinci 
fıkrası da aynendir zannediyorum. Lütfen Tah
takılıç'm önergesinin ikinci kısmını da okuyu
nuz. Orada bir hafta teklif ediliyor. 

«Beyanname kanunun aradığı malûmatı ih
tiva etmediği takdirde noksan cihetlerin ikmali 
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en büyük mülkiye âmiri tarafından beyanname 
sahibine tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden itiba
ren bir hafta içinde noksanlar ikinei bir beyan
name ile ikmal edilmezse beyanname verilmemiş 
sayılır.» 

BAŞKAN — ikisinin arasında müddet far
kı vardır. Birisinde üç gün teklif ediliyor, di
ğerinde bir hafta. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL (Bolu) — Sait Azmi'nin tekli
fine iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Yapılan bir 
teklifin mahiyeti iyice açıklanmalı ki, Meclis 
ona göre oyunu kullanabilsin. Müsaade buyu
run, bir kere ben tenevvür etmek mecburiyetin
deyim,. reye koymak için. 

Bu hususta Komisyonun fikrini öğrenmek is
terim. Üç gün mü, bir hafta mı? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL (Bolu) — Üç gün zarfında iyi
dir. 

BAŞKAN — Her iki takririn mahiyeti ayni
dir. Birisinde üç gün, diğerinde bir haftalık 
mühletle, evvelâ ben mühlet meselesini reye ko
yacağım, bu hususta en uzak olan bir haftalık 
mühleti kabul edenler... Etmiyenler... Bir hafta
lık mühlet kabul edilmemiştir» 

Şimdi daha yakın olan üç günlük mühleti ih
tiva eden Sait Azmi ve Kurutluoğlu'nun takrir
lerinin bir kısmını oyunuza sunuyorum. Yani 
ikinci fıkra ikiye bölünmek suretiyle ifade edil
miştir. Bu esas itibariyle değiştirgeyi nazan 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate 
alınmıştır. 

Komisyon bu metni aynen kabul ediyor mu? 
(Söylenmeler.) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL (Bolu) — Komisyon kabul edi
yor. 

BAŞKAN -^ Bu kısmı komisyon da filhal ka
bul ettiğine nazaran Sait Azmi ve Kurutluoğ
lu'nun takrirlerini okutuyorum. 

Yalnız ikinci fıkrayı ikiye bölen fıkranın 
okunmasını rica ederim. 

(Sait Azmi ve Kurutluoğlu'nun önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Bu şekilde kabul edenler... Et
miyenler... İkinci fıkra böyle ikiye bölünmek 
suretiyle kabul olunmuştur. 

Şimdi Fuad Hulusi Demirelli'nin takririnin 

son kısmı var, o okunacaktır. 
(Tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi

yenler... Takrir feddolunmuştur. 
Şimdi madde bütünü ile okunacak. Yani bi

rinci fıkra ve ikiye bölünmüş olan ikinci fıkra. 
İÇİŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ HASAN ŞÜKRÜ 

ADAL (Bolu) — Buradaki makbuz kelimesi ye
rine ilmühaber kelimesinin konmasını teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifi veçhile, bu 
tashihle maddeyi okutuyorum: 

Madde 17. — Beyannameyi alan en büyük 
mülkiye âmiri, beyanname münderecatmı mah
sus defterine kaydettirdikten sonra karşılığında 
bir ilmühaber verir. 

Beyanname kanunun aradığı malûmatı ihtiva 
etmediği takdirde en büyük mülkiye âmiri üç 
gün içinde ikmalini ister. Noksanlar bu müddet 
içinde tamamlanmazsa beyanname verilmemiş sa
yılır. 

Beyanname hakikata uygun olmadığı takdirde 
18 nci madde hükmüne tevfikan takibat icrası 
için keyfiyet savcılığa bildirilir. 

Gazete veya mecmuanın sahibi ile yazı işleri
ni fiilen idare edecek olanlar kanuni vasıf ve 
şartları haiz bulunmadıkları takdirde de beyan
name verilmemiş sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
fcabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın 
onanmasına dair kanuna (341) zat oy vermiştir. 
(341) kabul oyu vardır. Binaenaleyh kanun 
(341) olya kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Yukanki maddeler hükmüne 
aykırı olarak neşredilen gazete veya mecmua en 
büyük mülkiye âmirinin emriyle derhal kapa
tılır ve aşağıdaki cezai hükümler uygulanır: 

A) Beyanname vermeksizin neşredilen gaze
te veya mecmuayı neşredenlerden beş yüz lira
dan eksik olmamak üzere ağır para cezası alınır. 
Tekerrürü halinde bir aydan altı aya kadar ha
pis cezası ile beraber beş yüz liradan eksik ol
mamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

B) Beyanname muhteviyatının hakikat hila
fı olduğu anlaşılırsa Türk Ceza Kanununun 343 
neü maddesi hükmü uygulanır. 
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O) Bu suretle neşredilen gazete veya mec

mua vasıtasiyle bir suç işlendiği takdirde bunun 
cezası da aynca verilir-

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun söz istiyenle-
ri yazayım. 

4 arkadaş söz almıştır. Ali Rıza Türel, Tahta-
kılıç, Sait Azmi Feyzioğlu, Sahir Kurutluoğlu. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) -* Sözcüden bir 
sual sormak istiyorum. 

Meselenin tatbikat bakımından ehemmiyeti 
olduğu için bu suale verilecek cevap, işi aydınla
tır. Ve tatbikatta kolaylığa sebep olur. 

Beyanname vermeksizin neşredilen gazete 
yüzünden gazeteyi neşredenlere 500 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası hükmedilecek. 
Madde, &onra, tekerrürü halinde bir de hapis ce* 
zası ilâve etmektedir. Bu tekerrürden anladık
ları nedir? Bunun ifadesi çok faydalı olur. Aca
ba tevali ve teakup mânasında bir tekerrür mü
dür, yoksa Ceza Kanununda yazılı tekerrürü 
mü mülâhaza ediyorlar? Benini kanaatımca; bu
nun, Ceza Kanununda yazılı tekerrür mânasma 
alınması bir zarurettir, Aksi takdirde ibareyi 
izaha mahal kalmaz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; yalnız bir vazife ifası endi
şesi ile 18 nci madde hakkındaki kanaatlerimi 
ifade ederken demin 17 nci madde hakkımda ver
diğim takririn okunmasını Riyasetten talep et
tiğim halde herhalde unutuldu.* O talebim veç
hile reye konmadığı için eksik bir nokta kalmış
tır. Müsaadenizle evvelâ onu izah edeceğim. 

Arkadaşlar Sayın Adalet Bakanının ifadesi 
yani; bizim matbuat rejimimizde hiçbir suretle 
idareye keyfi bir takdir hakkı, gazeteyi kapat
ma hakkı verilmiyor, ifadesini büyük bir mem
nuniyet ve şükranla kayıt ediyorum. Ancak hâlâ 
içimde şu şekilde bir endişe var, beyananmenin 
hakikata uygun olmaması halinde ne olacaktır? 
Diğer taraftan 12 nci maddenin vasıf ve şartla
rını haiz olmıyanların vaziyetlerini takdir hak
kı mutlak surette mahkemeye verilmek zarureti 
vardır. Hal böyle olunca 17 nci ve 18 nci mad
deler hakkındaki takrirlerimi beraber okuyaca
ğım, 17 nci maddenin ikinci fıkrası hakkındaki 
teklifim şu idi. «Beyanname kanunun aradığı 
malûmatı ihtiva etmediği takdirde noksan cihet-
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İerin ikmali en büyük mülkiye âmiri tarafından 
beyanname sahibine tebliğ olunur. Tebliğ tari
hinden itibaren bir hafta içindeı yahut Meclis 
kararma ittiba edlerek, üç gün içinde, noksanlar 
ikmal edilmezse beyanname verilmemiş sayılır.» 

Arkadaşlar, ikinci bir beyannameyi ortaya 
korken beyanname mukabilinde bir makbuz 
alınmak keyfiyeti dolayısiyle verilmemiş sayıl
maktan mütevellit kapatma hakkını bir vesikaya 
istinacfettirmek istedim. 

18 nci madde hakkındaki takririmi okuyo
rum. Bu takririn esası, ruhu şudur. Takdir gi
ren bir husustan dolayı kapama kararı aneak 
mahkeme tarafından verilebilir. Demin İçişleri 
Komisyonu Sözcüsü arkadaşımız temas etti, mil
lî mücadele aleyhine neşriyat yapmış olmamak 
keyfiyeti bir takdirdir arkadaşlar ve bu takdir 
tamamen idari bir tasarruf olmak lâzımgelir. 
Bu sebepten 18 nci maddeyi şu şekilde teklif 
ediyorum : 

« Yukarıdaki maddeler hükümlerine aykırı 
olarak neşrolunan gazete veya mecmua en bü
yük mülkiye âmirinin emriyle derhal kapatılır. 
Aneak; beyanname hakikate uygun olmaz veya 
beyanname sahibiyle yazı işlerini fiilen idare 
eden kimse kanunun 12 nci maddesinde yazılı 
vasıf ve şartları haiz bulunmazsa gazete veya 
mecmua mahkeme karariyle kapatılır ». 

İkinci fıkra « Bu maddeye göre kapatılan 
gazete veya mecmua sahibi ile kanunun 12 nci 
maddesinde yazılı vasıf ve şartları haiz bulun-
mıyan yazı işini fiilen idare eden kimse 100 li
radan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılır. Tekerrürü halinde bir aydan altı 
aya kadar hafif hapis cezasiyle 300 liradan aşa
ğı olmamak üzere ağır para ceazsma hükmolu-
nur ». 

Görüyorsunuz ki, bendenizin noktai nazarı 
herhangi bir şekilde takdir ifade eden bir vazi
yetten dolayı gazete kapatmak yetgisini doğ
rudan doğruya mahkemeye verilmesine ait Sa
yın Adalet Bakanının ifadesine kati olarak uyan 
ve alâkadar müdafaa hakkı tanıyan bir noktayi 
nazardır. Hal böyle olmazda takdire giren hu
suslardan dolayı doğrudan doğruya idareye ga
zete kapatmak salâhiyetini verirsek bu hakika
ten matbuat rejimimiz için bir kusur teşkil eder 
ve tatbikatta yarın bizi bir tadile götürecek 
herhangi bir hata meydana getirilebilir. Bunu 
arzediyorum, ve 17 nci madde hakkındaki tak-
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ririmin 18 nci madde hakkındaki takririmle be- [ 
raber okunmasını rica ediyorum. 

SAİT AZMÎ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, 17 nci maddenin tadiline uy
gun bir şekilde 18 nci maddede ceza tadilini ve 
kapatma şekillerini derpiş eden bir takririmi 
Riyaset makamına takdim ettim. 

Hiç beyanname vermiyen veya noksanını ik
mal etmediğinden dolayı beyanname vermemiş 
sayılanlar hakkında bir ceza vardır, bir de hi
lafı hakikat beyanname verenler hakkında ayrı 
bir ceza fıkrası vardır. Hilafı hakikat beyanname 
verenlere ait ceza, kapatma hakkı, bu teklif ile, 
mahkemeye bırakılmıştır. Tadile uygun bir şe
kildir. Uzun uzadıya izaha lüzum yoktur. Oku
nunca anlaşılır, onun kabulünü rica ediyorum. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
18 nci maddenin tadili hakmda takrir sahibi olan 
Sait Azmi arkadaşımız bu maddenin fazla izah 
edilmemiş olduğunu beyan buyurdular. Ben de 
kendilerine iştirak edereim. 

Eski maddede (A) ve (B) bentlerinin müş
terek hükümlerine göre sahte beyanname vermek 
ve bu beyannameye istinaden gazete neşretmek, 
âyrr ayrı suç telâkki edilmiştir. Fakat beyanna
me meselesini halletmekle ayrı iki suç varmıdır 
düşüncesini tadil ortadan kaldırmış bulunuyor. 
Yalnız burada tekerrürden bahsediliyor. Kanu
nun mutlak olarak tekerrürlerden bahsettiği yer
lerde esas itibariyle bu husus düşündürücü ola
maz. Millî Korunma Kanununun 68 nci madde
sinin ikinci bendine bir fıkra ilâve edildiği za
man bu kanunda tekerrürden maksat hüküm ka-
tileştikten sonra aynı fiilin işlenmesidir denmek 
suretiyle iş ayrı bir hükme tâbi tutulmuştur. 
Halbuki burada tekerrür mutlak olarak kabul 
edildiğine öre Ceza Kanununun hükümleri daire
sinde işin mütalâası zaruridir yani mahkûmiye
tin infazından sonra ikinci bir fiilin işlenmiş 
olmasıdır. İnfaz edilmiş bir mahkûmiyetten son
ra fiilin tekrar işlenmesi maksut olacaktır. Bu 
itibarla tereddüde mahal yoktur sanırım. 

Biz 18 nci maddenin tadilinde Sait Azmi 
Beyle müştereken vardığımız bir tek netice var
dır. Hakikat hilâfma verilmiş olan beyanname 
üzerine gazete kapatılması yetkisinin Hükümet
ten alınmış olmasıdır. Hükümette kalması esasen 
mahzurlu olurdu, çünkü idari makamlarca yapı
lan tahkikat tek taraflıdır. Halbuki kazai mer
cilerde bu hususta yapılacak tahkikat karşılıklı- | 
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dır. Yani mahkûmiyet hükmüne veya beraet 
hükmüne müncer olabilecek bir haldir. Beraet ile 
Neticelenirse hakkı zayi olmuş bir vatandaşın 
Hakkını telâfi , etmek imkânına malik olamayız. 
Halbuki bu vatandaşın hakikat hilafına beyan
name verdimi sabit olursa sahtekârlık sayılaca
ğından esasen mahkûm olacaktır. Suçu işlediği 
tahakkuk ederse esasen mahkûmiyetle neticele
necektir. O vakit bunun mahkemelere mevdu 
olması gayet tabiîdir. Beyannameye vasfın ya
zılması mecburi olmadığına göre 12 nci madde 
de tadad olunan vasıfların mevcut olmadığı hal
lerde de idari makamların kapatma yetkisi pek 
tabiî olarak (mevcuttur. Bu husus hakkında 17 
ve 18 nci maddeler tereddüdü mucip olmaz, ka
naatindeyim. 

HULKt KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaş
lar bendeniz, idari makamlarca gazetenin, bu 
mahiyeteki gazetenin kapatılmasının doğru ol-
mıyacağı mütalâasına kıs-aeık. cevap vermek için 
söz ciim iş bulunuyorum. 

Arkadaşlar;, prensip olarak gazete kapat
mak hakkı bu kanunun kabul ettiği esaslara 
göre, mahkemelere aittir. Fakat ne için bu 
mevzudaki gazete kapatma hakkı idare âmirle
rine verilebiliyor? Bundaki hâkim maksat şu
dur arkadaşlar: Bir defa Medeni Kanunda ve 
ona müsteniden yakında Meclisten çıkan Der-
nerler Kanununda da buna benziyen bir hüküm 
vardır. Denmektedir ki: Beyanname verilme
den cemiyet kurulursa bunu idari makamlar, der
hal kanun dışı sayarak meneder. Amma hiçbir 
cemiyet beyannameyi verdikten sonra hukuki 
teşekkülü için ayrıca bir ruhsatname almağa 
mecbur değildir. Tıpkı, matbuat da bir âmme 
müessesesi telâkki edildiği için,, bunda da ruh
satname esası kabul edilmemekle beraber, Hü
kümete beyanı malûmat etmek, âmme menfaat
leri bakımından lüzumlu ve zaruri görülmüş
tür. Şimdi, öyle bir beyanname vermişse ve be
yannamede bir noksan yoksa neşriyatına devam 
edip gidecek gazete. Fakat, beyanname ver
memiş ise arkadaşlar, hukuki bünye, Türk ka
nunlarına göre, tekevvün etmemiştir ki bunun 
hukuki mahiyet ve hüviyetini tanıyalım. Böy
le bir şeye mezun değiliz, Bunun içindir ki hu
kuki hüviyet iktisap etmediği için, işin mah
kemeye intikâline hiç hacet kalmadan idare 
âmirlerine bu gazeteyi kapatmak hakkının ve
rilmesi pek tabiîdir. Bunun için burada ne hu-
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kuk telâkkileri ve ne de başka mülâhazalar ve | 
muamele düşünülemez. 

Bir de Sayın Ali Rıza Türel'in burada te
mas buyurdukları tekerür işine bendeniz de te
mas etmek isterim. Bunun, Ceza Kanununda
ki tekerrür tâbirine dâhil olduğunu ve onu ifade 
ettiği kanaatmda bulunduğumu arzediyorum. 
Sözlerim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. De
ğiştirgeleri okutacağım Komisyon Sözcüsü bunlar 
hakkında birer birer mütalâasını söylesin. 

Madde 18 : 
Beyanname vermeksizin veya verilmemiş sayılan 

beyanname üzerine neşrolunan gazete veya mec
mua en büyük mülkiye âmirinin emriyle derhal 
kapatılır ve aşağıdaki cezai hükümler uygulanır. 

a) Beyanname vermeksizin veya verilmemiş 
sayılan beyanname üzerine neşredilen gazete ve
ya mecmuayı neşredenlerden 100 liradan 500 li
raya kadar ağır para cezası alınır. Tekerrürü 
halinde bir aydan altı aya kadar hapis cezasiyle 
beraber 300 liradan aşağı olmamak üzere ağır pa
ra cezası hükmolunur. 

b) Beyanname muhteviyatının hakikat hilafı 
olduğu anlaşılırsa Türk Ceza Kanununun 343 
ncü maddesi hükmü uygulanır. Gazete veya mec
muasının da kapatılmasına hükmolunur. 

c) Fıkra aynen. 
Kayseri Milletvekili Kırşehir Milletvekili 

Sait Azmi Feyzioğlu Sahir Kurutluoğlu 

İÇİŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ HASAN ŞÜKRÜ 
AD AL (Bolu) — Lütfen izah etsinler. 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüden izah ettiğim sebeplerden müzakere 

konusu olan Matbuat Kanununun 18 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim: 

Madde 18. — Yukarıdaki maddeler hüküm
lerine aykırı olarak neşrolunan gazete veya mec
mua en büyük mülkiye âmirinin emriyle derhal 
kapatılır. Ancak; beyanname hakikate uygun ol-
ımaz veya beyanname sahibi ile yazı işlerini fiilen 
idare eden kimse kanunun 12 nci maddesinde 
yazılı vasıf ve şartları haiz bulunmazsa gazete ve
ya mecmua mahkeme karariyle kapatılır. 

Bu tmaddeye göre kapatılan gazete veya mec
muanın sahibi ile kanunun 12 nci maddesinde 
yazılı vasıf ve şartlan haiz bulunmıyan, yazı işle- | 
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rini fiilen idare eden kimseden 100 liradan 500 
lirraya kadar ağır para cezası alınır. Tekerrürü 
halinde bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile 
birlikte 300 liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası hükmolunur. 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıç 

Yüksek Başkanlığa 
18 nci maddenin aşağıdaki şekilde yazılmasını 

teklif ederim. 
Yukanki maddeler hükmüne aykırı olarak 

neşredilen gazete veya mecmua yetkili mahkeme
nin hüküm ilânı üzerine icra dairesince kapatılır. 

Kapatıldığı halde yine kanun hükümlerine 
aykırı olarak neşrine devam edilen gazete veya 
mecmuayı neşredenler üç günden otuz güne ka
dar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Bu suretle neşredilen gazete veya mecmua 
vasıtasiyle bir suç işlendiği takdirde bunun ce
zası da ayrıca verilir. 

İstanbul Milletvekili 
F. H. Demirelli 

Yüksek Başkanlığa 
18 nei maddenin (En büyük mülkiye âmiri

nin emriyle derhal kapatılır) kelimesinin tayyı 
ile yerine (Çıkartılmaz) kelimesinin konmasını 
teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Eminittin Çeliköz 

ADALET BAKANI MÜMTAZ ÖKMEN (An
kara) — Arkadaşlar; gazete çıkarmak için be
yanname vermek mecburidir. Beyanname veril
mezse idare âmiri gazeteyi kapatabilir. Beyan
name hakikata uymazsa, şimdi kabul edilen öner
geye göre gazeteyi kapatmak mahkemeye raci-
dir. (Kabul edilmedi sesleri). Ohalde daha iyi. 

Beyanname hakikata uygun olmadığı tak
dirde gazete" çıkar, fakat sahibinin, mesul müdü
rünün mahkûmiyeti halinde yazete çıkarmağa, 
sırf beyannameyi vermekle, cevaz yoktur. Sade
ce beyanname vermiş olmak asla gazete çıkar
mak için hak veren bir keyfiyet olmamalıdır. 
Amma valinin, idare âmirinin behemehal onu ka
patmak salâhiyeti; tasarıda olduğu gibi, mahfuz
dur. Aksi takdirde mahkemenin tetkik mevzuu
na bunu da sokarsak herhangi bir hâdisenin are-
fesinde mahkûmiyeti sabıkası olan, ağır suçlar-
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^ânıbMylejmahkûm olan bir yurttaş valiye, 
mahkûmiyeti sabıkam yoktur, dediği takdirde 
beyannameyi vermiş sayılır ve vali «Beyanna
menin verilip verilmediği keyfiyetinin takdir 
hususu mahkemeye aittir» diyerek bu gazeteyi 
kapatamaz. Bu suretle herkesin, suihalini ya
kından bildiği bir şeririn gazetesi kapanamamak 
mevkiine kendiliğinden girer. Bu bakımdan 
takrir sahibinin kasdınm bu olmadığını behe
mehal izah etmesi lâzımdır. Kanuni vasıfları ve 
gazete çıkarmak şartlarını haiz olup olmadığı 
hususunu mutlaka valinin takdirine bırakmalı 
ve ondan sonra gereken hallerde mahkemeye ve
rilmesi hususuna gidilmelidir. 

FUAB^HULÛSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 
Sual soruyorlar, «evap verebilir miyim. 

SAİT AZMİ FEYZlOĞLU (Kayseri) —Ar
kadaşlar; teklif ettiğim fıkranın iltibas tevlit et-
miyeeeği zannınd'a idim, yine de izah edeyim. 
Hiç beyanname vermemiş bir adamın gazetesini 
idare âmiri derhal kapatacaktır. Verdiği beyan
name aranan malûmatı ihtiva etmiyorsa üç gün
lük mühlet içinde bunu tamamlamadığı tak
dirde beyanname hiç verilmemiş sayılacaktır. 
Verilmemiş sayılan beyanname üzerine gazete 
de kapatılacaktır. 

Şir hal daha derpiş edilmiştir. Gazete veya 
mecmuanjn sahibi, ile yazı işlerini fiilen idare 
edenler .kanunun aradığı vasıfları haiz değiller
se bu takdirde de hiç beyanname verilmemiş sa
yılır, İdare âmiri gazeteyi kapatır. 18 nci mad
de şöyle başlıyor: 

Beyanname vermeksizin veya verilmemiş sayı
lan beyanname üzerine.nesredilien gazete veya mec
mua en büyük mülkiye^irMn.emnylçş derhal ka-

^patılır. .^anunen aranılan vasıf ve şartları haiz 
olmıyan gazete sahibi ile neşriyatı fiilen idare 

v edecek.vM^8enin^n,uni vasıf ve şartlan haiz 
olmadığı anlaşıldığı anda bunların verdiği be
yannamenin verjimemiş sayılacağmı 17 :nci mad
de : esas olay ali Jkabul ediyor.. 18. nci madde de 
bunlarm derhal kapatılacağını emrediyor. 

^a&lşemeye [bıraktığınız husus, beyannâme
sinde saMe/malûmat göstermiş bir yatandaş, 
Türk Ceza J ^ a ^ u n 343 »cu ̂ addesipin .tatbi
kimi istihzam, .eden bir halde fbuln^muşsa, feem 
gazeteyi, J^pa&aa&Mk$& 4e %m germek salâ
hiyeti mahkemeye : % ^ k ı j n ^ t ^ . , j ^ s a d ı temin 

>r jm$$&%W>>r ^ » i y i P » komisyon1 bir 
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I teklif yapşm. Mafeaadı temin edeceğini zannedi

yorum, 
BAKSAN — Fuad Hulusi Demirelli. 
FUAD HULUSİ DEMİRELLt (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlarımın insaflarına müracaat 
ediyorum. Burada gazete çıkarmıya mâni olan 
haller uzun uzadıya sayılmıştır. Bunlardan bi
risinin mevcudiyetini takdir etmekte idare âmi
ri hata edemez mi? Meselâ kısıklı olmak gaze
te çıkarmağa mâni midir? Vali gazete sahibi 
kısıklıdır diye gazeteyi kapatıverdi.. Halbuki 
hacir karan yine mahkemece kaldırılmış, yahut 
temyizen bozulmuş olabilir. Mülkiye âmirinin 
bunu bilmemiş olması ihtimali yok mudur? Ke-
. zalik Devlet memuru, efendim ben istifa ettim 
derse. bu müdafaası tahkik edilmemeli midir ? 
Mülkiye, âmirinin lâyuhtiliğini farzetmek mi lâ-
zımgeliyor?. Eğer mülkiye âmiri kendi takdiri
ne .;g$te gazeteyi kapıyabUsin denirse müdafaa 
hakkı ihlâl edilmiş olur. Böyle daha birçok mi
sal, bulabilirim. Başınızı ağrıtmamak için hep
sini söylemiyorum. Vatan, millet, Cumhuriyet, 
inkılâp aleyhinde bulunduğu zannedilen bir kim
se affı umumi ile mahkûmiyetinin ve cürmiyetin 
zail olmuş olduğunu öne sürebilir, bunu da din-
lemiyecekmiyiz? 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) —Bu me
sele dinlenmez, fakat başka meseleler dinlenir. 

TOAJ> SU&0Sİ DEMÎRELLİ (Devamla) — 
Başka misaller de yar. Affı Umumi Kanunu mah
kûmiyeti izale eder. Cürmiyet te zail 
olmuş demektir. Her hususta bu böyle
dir. Umumi af eürmü, Mahkûmiyeti 
ve bütün neticelerini ortadan kaldırır. Daha bir
çok şeyler var. Çok rica ederim efendim. Bun
lar hep mahkemeye muhtaç olan şeylerdir. Bir 
şahıs ite [kadar -yüksek olursa olsun böyle şey
ler onun tek utaraflı takdirine bırakılamaz ve o 
o şahıs lâyuhti addedilemez. Ben teklifimde bu 
sebeple ısrarv ediyorum. 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya)..— Arkadaş
lar, saym Bfimirelli, mSHfeye âmirleri lâyuhti 
nş&ir, Bşad«ni%^€n^^rinevCenîiyetler; Kanunun-
4«K a^rr^g^umlerii«oyUyorum. Orada, hj$m* 

Jçan4*şefc^ke^^ 
ya^^B^ye.istssajden -teaLan çemryetliem-^â-

f k&yâüşartj^^er^Bğ^rr dennıeiktedir. Burada 
sorarım kendilerine; lâyuhti ©lanlar yalnız-vali-

Jâ r r |B^r»a^ 
. ^ i i J l ^ t î p a p n f olarak ijşabul edilen te^&fane 
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müessesesi idari bir müessese değil de nedir? Bir 
adalet müessesesidir. Fakat bir vatandaşın be
deni hürriyetini hacreden tevkifin, hapsin hüvi
yeti nedir? Adli midir? idari midir. 

Arkadaşlar, kaide şudur ki, mahkûm olma
dan bir adam m aziz hürriyeti bir dakika dahi 
tevkif edilemez- Amma niçin kabul edilmiştir? 
Bir zarureti içtimaiyeden dolayı. Üç ay, üç sene 
mevkuf kalacak ondan sonra beraet edecek. Hani 
tazminat denildiği zaman, cemiyetin selâmeti 
için, buna fidyei içtimaiye denir, senin aziz hür
riyetinden, cemiyetin salâhı namına gasbettik. 
Zarar gördün, amma bundan ibarettir. Tazminat 
yoktur derler. 

Bir vatandaş hayatma ve hürriyetine nizami 
amme içinde müsamaha caiz iken bir adam, bir 
şakı gazete çıkaracakmış, bir beyanname vermiş, 
artık mahkemeden karar alınacak diye Devlet 
denilen müessesenin eli kolu bağlı kalacak mı? 
Böyle şey plmaz arkadaşlar. Hattâ o kadar olmaz 
ki, ben, Sait Azmi arkadaşımın noktai nazarına 
da iştirak etmiyorum. 

Oünkü mademki kanun verilen beyannameyi 
noksan görmüş ve noksan verilen beyannameyi 
de verilmemiş addetmiştir- Böyle bir müessese 
kurmağa cemiyetin hayatını meşkûk ellere tes
lim etmeye bizim hakkımız yoktur. Bir misal 
söyliyeyim, hattâ bu mesele o kadar ileridir ki, 
bir vatandaş ben Türk'üm Türkçe gazete çıkara
cağım siyasi yazılar yazacağım diye beyanna
mesini vermiş vali de beyannameyi tetkik etmiş 
ilişileeek bir nokta yoktur demiş ve gazete de 
neşre başlamış altı ay geçmiş bir ihbar bu adam 
Türk tâbiiyetinde değildir. Ecnebidir. Tetkik 
ediyoruz elindeki nüfus kâğıdı sahtedir. Arkadaş
lar, bunu kıyamete kadar bırakacakmıyız? Bu 
mahkemece sabit oluncaya kadar bırakacak mı
yız? Bırakırsak ne gibi fayda vardır. 

FÜAD HTJLÛSÎ DEMÎRELLt (tstanbnl) 
Mahktme ilâmı olmadan bir hüviyet varakasına 
nasıl sahte Diyebiliriz? 

BAŞKAN—-Devam ediniz muhavere olmasın. 
HULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) "— Efen

dim muhavere yapmasınlar kendileri de. çıkarlar 
konuşurlar müsaade buyurursanız, sahtekâr
dır demedim. Sahtekârlığı iddia edilmiştir. id
dia kâfidir. Kıyamete kadar bekliyeeek miyim? 
Beklemeli midir? 

Zaten, demin de arzettiğim gibi hüviyeti 
hukukiyesini iktisap edinciye kadar; müessese 
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idarenin teminatı altındadır. Hukuki hüviye
tin i iktisap ettikten sonra kazaya geçer. Cemi
yetler Kanununda da böyledir, Matbuat Kanu
nunda da böyledir. 

Binaenaleyh arkadaşlar, gerek beyanname 
vermemiş olsun, gerekse verdiği beyanname ve
rilmemiş addedilsin, her iki halde de idareye 
terettüb eden bu gibi matbuaların neşrine cevaz 
vermemektedir. 

Bunun için tasarının gelişi gibi kabul edil
mesini teklif ederim. • • 

BAŞKAN — Sahir Kurutluoğlu. 
SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — E-

fendim; arkadaşım tasrih etti. Vaz geçtim. 
Dr. S Al M ALÎ DtLEMRE (Rize) — Efen

dim, bir hüviyet meselesi konuşuluyor galiba. 
Bu arada birçok şeyler konuştuk amma. Yani 
gazeteyi çıkaracak adamın hüviyetini idare âmi
ri takdir edemiyeeek te mahkeme takdir edecek. 
Konuşulan bu değil midir? (öyledir sesleri.) 
Şimdi bir kere mahakimin bunu tetkik etmesi 
için iş mahkemeye verilecek, o adanı bu işe mü
nasip bir avukat bulacak. Mahkeme gün tâyin 
edecek, talik edilecek, araya laflar . karışa
cak, Yargıtaya gidecek falan... Hepiniz biliyor
sunuz, bu iş 1.5 - 20 gün, yerine göre belki üç 
ay.... (Bir sene, iki sene sesleri.) Tabiî gazete 
de bir taraftan, çıkıyor ve içerisinde yalan do
lan... Şimdi burada yalana da müsaade var. 
(Gülüşmeler.) Şimdi bu yalandan dolayı tek
rar bir muhakeme açılmış üç beş muhakeme üst 
üste, hem Hükümeti işgal eder, hem de mah
kemeleri. Sonra idare âmiri, yani burada bu 
Mecliste, idare âmirlerinin hüviyeti, tâyin 

• edilemez, hakkı yoktur, filân... Bence bu söz
ler münasip olmaz. îdare âmirleri, kayma
kamlar, valiler, onlar hakkında biraz bizim 
ruhan gevşeklik göstermemiz... Ben bu fikirde 
değilim/ vakıa gazeteler bağımsız olacak amma 
Fuad Bey! bağımsız Türkçe bir kelime amma, 
ipsiz demek değildir ve bunu validen alıp ta 
savcıya verirsek buna savcı da kızar. (Gülüşme
ler, alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ve
rilen değiştirgelerden komisyon metnine en uzak 
olan ve işin tamamiyle mahkeme marifetiyle 

•hallini istiyen Füâd Hulusi DemirelH'nin öner
gesidir,' Evvelâ bu önergeyi-okutuyorum. 

(öndrge tekrar okundu.) 
ÎJAŞÎfAN — Bu önerge mevcut-metne en ay-

-— 8 6 * -
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•kin olan bir önergedir. Bunu yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Red-
dolunmuştur; 

İkinci takrir kısmen mahkeme tarafından 
halledilmesini istiyeıı Tahtakılıç'm takriridir. 
Şimdi bu takriri de okutuyorum. 

(Ahmet Tahtakılıç'in önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Takriri yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ret-
olunmuştur. 

Şimdi Balıkesir Milletvekili Eminittin Çe-
• likgöz arkadaşımızın takriri vardır. 

EMİNİTTİN ÇELİKGÖZ (Balıkesir) — 
İzah edeyim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Yerimizden izah edin kısaca. 
EMİNİTTİN ÇELİKGÖZ (Balıkesir) — 

Sesimi, dûyuraanam. 
BAŞKAN — Buyurun ohalde. 
EMİNİTTİN ÇELİKGÖZ (Balıkesir) — 

Efendim; ben gazete çıkarmak için muhakkak 
bir, beyanname vermek zorundayım. Bunu ver
mezsem gazetemi çıkaramam. Gazeteyi çıkar
mak için beyanname verince bana verilen mak
buz beyannamenin alındığına işaret elden bir ve
sikadır elimde. Ona dayanarak gazeteyi çıkarı
rım. Eğer verdiğim beyannamede bir yanlışlık 
yapmış isem kapatırlar. İşte bu (Kapatırlar) 
meselesi, en büyük mülkiye âmirinin kapatma 
meselesi, herkesin içini gıdıklıyor. Halbuki ka
patmak değil, ileride kabul edeceğimiz madde
lere göre yanlış vermişse, beyanname vermemiş 
sayılır. Binaenaleyh ben durup dururken nasıl 
gazete çıkaramıyorsam ; o da beyannameyi ver
medikçe çıkaramıyor demektir, öyle olunca 
bendenizin teklifim şudur; maddeyi okuyorum: 

Yukarıki maddeler hükmüne aykırı olarak 
neşredilen gazete veya mecmua çıkartılmaz ve 
aşağıdaki cezai hükümler uygulanır, 

Aşağıdaki hükümleri aynen kabul ediyorum. 
Yalnız, benim çıkardığım şey (En büyük mül
kiye âmirinin emriyle derhal kapatılır) ibaresi-
dir. Burada (Derhal kapatılır) lafzı beni ve he
pimizi 'üzüyor. Halbuki buna lüzum yoktur, 
teklifim budur. (Çok doğru sesleri). 

BAŞKAN — Komisyona hitap ediyorum. 
Komisyon ne5 diyor ?',... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HA
SAN SJlKRÜ ADAL (BQ1U),T~ Komisyon keu-
di metni'üzerinde musirdir. Binaenaleyh oya o 
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i metnin konulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın verdiği şu Öner
ge hakkında.. 

FUAD SİRMEN (Rize) — İşte öyle diyor, 
ısrar ediyor. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
(Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün 

Önergesi tekrar okundu). 
İSMET EKER (Çorum) — Kime çıkartmaz. 

Çıkartılmaz diyor. 
BAŞKAN — Buyurduğu mütalâaya ne buyu

rursunuz? Kim çıkarmaz buyuruyorlar? (Gürül
tüler). 

Eminittin Çeliköz 'ün değiştirgesini dinledi
niz. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Red-
dolunmuştur. 

Şimdi Sait Azmi arkadaşımızla, Sair Kurut-
luoğlu arkadaşımızın verdiği Önerge var. Bunun 
hakkında komisyon ne diyor? 

(Sait Azmi Feyzioğlu ve Sair Kurutluoğlu'-
nun değiştirgesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Buradaki fark cezanın 500 li
radan 100 liraya indirilmesidir. Başka ne var 
lütfen komisyon izah etsin. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HA
SAN ŞÜKRÜ ADAL (Bolu) — Efendim, bura
daki fark bir ceza miktanndadır. Bir de (B) 
fıkrasında beyanname muhteviyatı hakikate hi
laf olursa Ceza Kanununun 343 ncü maddesi 
uygulanır ve gazete mahkeme tarafından kapa-
t r i ı r . . . ; . | j 

I Sait Azmi Arkadaşımızın ilâvesi, mahkeme 
tarafından kapatılması keyfiyetidir. Haddi-
zatinde bir kerre sahibin, yazı işlerini billfiil 
idare edenin kanuni vasıfları haiz olmaması 
meselesinde gazetenin devam intişarma mü
saade etmemek, bu daha doğru bir tâbirdir 
kapatmak diye imzaedilmiştir, bu husus mül
kiye âmirine aittir. 

Beyanname verilmemişse, kapatmak husu
su yine mülkiye âmirine aittir. Yalnız be
yannamenin hakikate muhalif olduğu iddia 
edildiği takdirde bu hakikatin beyyinesinin 
isbatı gibi hukukî bir vaziyet karşısında ka
lındığı için bunun mahkeme tarafından tetki-

I ki il-eri sürülmüştür. 
I B fıkrası bu üçüncü hale temas ediyor. Bu 

halde verilecek cezayı tâyin ediyor. Sait Az
mi arkadaşımız diyor ki; mahkeme, aynı za-

I manda ceza ile beraber mahkeme kapatma 



cezasını da beraber versin. Halbuki hakikata 
muhaliftir diye ceza verildiği takdirde esâşen 
beyanname hilafL hakikattir, binaenaleyh, ve
rilmemiştir, beyanname verme fiilî 'tahakkuk 
etmemiştir. O halde idare âmirlerindi derhâl 
gazetenin devamına müsaade etmeırîek salâhi
yeti mevcuttur. (Doğru sesleri) Binaenaleyh 
bu bakımdan mahkemeye biı* salâhiyet ver
meye lüzum yoktur. îdafe âmiri, ayMa beyan
namesi hilafı hakikat olduğu mahkemece te-
beyyûn eden bir gazetenin devâlnmâ müsaade 
etmemek hakkına maliktir. Bu bakımdan Ko
misyon ayrıca bir tadil yapmağa lüzum görmü
yor. • ;--

Sonra sâyin Ali Rızâ TureHn sorduğu bir 
sual var, müsaadenizle ona da cevap'veteyîm: 
Burada tekerrürün mahiyeti nedir buyurmuş
lardı. BuradaM tekerrürün mâhiyeti maddî 
değildir, doğrudan doğruya ceza hukukunda
ki tekerrürdür. 

Sonra Ahmet Tâhtâkilıç arkada^idai'e âmi
rinin takdir hakkı meselesinden bahsetti. Bu
rada idare âmirine takdir hakkı verilm'entiştîr. 
Kapatabilir denmemiştir, kapatacaktır. Vazi
fesidir. Binaenaleyh idare âmiri kapanmak' ve
ya kapatmamak hususunda herhangi bir ihtiya
ra sahip değildir. 

Sonra arkadaşlar; Fuad Hulusi arkadaşı
mız mütemadiyen tekrar ettikleri için tebarüz 
ettirmek isterim, bilhassa İçişleri Komisyonu 
namına açıklamak isterim. İdare âmirine veri
len bir salâhiyet hususunda birAnevi itimatsızlık 
havası meydana getirmek arzüsti sezilmekledir; 
kanun karşısında, hâkimin anlayışı ile idare 
âmirinin kanunu anlayışı ve tatbik edişi husu
sunda h ijçb i r fark yoktur. Bu bakımdan idare; 

âmiri üzerinde fazla duran arkadaşlarımızın bu 
hususdaki konuşmalar esnasında adlî ve idare-
makamlarının kanuna müşterek•' hürm-et, riayet 
noktasını düşünmeleri çok daha uygun olur. 
Ve suitefehhümlere ve başka türlü anlayışlara ' 
meydau vermez. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Bir suâl. 
Bu yeni tadillerle kabul edilen şekle göre^ 

bir zat, gazete çıkarmak istiyen bir zat mah
kûm olduğu halde, yani kanumevsaft hâiz,1 ol
madığı hâlde, verdiği beyânnamede, kendisini 
mahkûmiyetim yoktur diye1 gösterir ve beyan
namesini valiye o şekilde verirse, gazeteyi çı
k a c a k istiyen zât kanuni evfcafı hâiz ^ölma#jğ¥; 

halde hilafı hakikat verilmiş bir beyanname^ 
olduğu için bunu alan vali âdlr mercilere vere
cek ve gazeteyi çıkmaktan menedebilecek mi, 
edemiyecek mi? Bunu öğrenmek istiyorum; 

ÎÇÎŞIiBRÎ Eo;SÖZ€ÜâÜ HASAN-ŞteRÜ 
AD AL (Bolu) — İzah -edeyim ef eridim, Şimdi 
gazste sahibi ve yazı işlerini fiilen idare edenin 
kanuni vasıflarını haiz olup olmaması 12 nci ve 
15 nci maddelerde tasr$ıedilmiştir. Saym Fuad 
Sirmen 'in sorduğu sual gazete sahibinin -kanu
ni vasıflarına taallûk eden bir husustur* €teö»te 
sahibi ve yazı işim müdürü hakkında bunun 
hakikat dışı olduğunu gördüğü takdirde derhal-
gazetenm devamına müsâade etmemek kararı ve
recektir. İdare â^niri müsaade etmiyeeektir. Zi
ra demin arzettiğim 17 nci maâdede kaaönî va
sıfları haii olmamak yüzünden yapılacak tasar
ruf doğrudan doğruya bir idari tasaaraftur. 

Hakikat hüâfmâ olduğu meselesine gelince; 
bunlar daha ziyade 9 nen maddeye taallâfc eden 
husraslardir. 9 ncu maddede, bey«ınamede nö-
ler bu lunan ı seraaayenın vaziyeti, bu-variyete, 
şu vazryet vardır. O nies^le karşısmda nmhkeme 
meselesi ortaya çıkaeak ve idare âıaâi buım sav
cıya bildiı^eektm Şurasmı da aM«d»yim ki bu 
Matbuat Kanunundan doğan suplar için seri usu
lü muhakeme sistemi kabul edilmia^iy, talik yo-
lıma daM gidilmemesi' düşünülmüştür. 

SAHİBİ KURUTLUOĞLU (Kır«ehir) — Be-
yaunamjeye': vasiın derei mecburi midir, değil 
mddtfT 

İÇİŞIiBRİ K& SÖZCÜSÜ HÂSiJî ŞÜKRÜ 
ADAL (Boİtt)— Böyanuame^matfetolarak* verili
yor, bihn%üirett9i \Matbu4t Umum Müdürlüğü' nasıl 
yapıyor. Fakat zannederim ki değildir mesele 12 
ve 15 nci inaddeye taallûk eden kanuni vasıflar 
meselesidir; Doğrudan doğruya4eknifc>bir^ me
seledir; 

BAŞKAN — Efendim; keraaisyoıı bu önerge 
hakkındaki-görüşünü açıkladı. Bu önerge ile mu
tabık değâl̂  

Sait Azmi ve Sahir Kurutluoğlu'nun 18 nei 
maddenin 2,3 ve 4 ncü fıkralarının değk^irilmesi 
hakkındaki önergeyi dinlecfönizi Biı b ^ r l ^ i fca-' 
bul edenler... Etniiyenler... önerge redldohm-
muştur. 

Şmdî madde okunacaktır. 
Medde f 8. — Yukarıki maddeler hüfcttıüitie 

aykırı; olarak neşredilen gazete *veya mecmua en 
büyük mülkiye âanirîniA emriylfetliiatelii^a-
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tılır ve aşağıdaki cezai hükümler uygulanır: 

Â) Beyanname vermeksizin neşredilen ga
zete veyaimsenıuayı neşredenlerden beş^yüz l̂ira/* 
dan eksik Gİîöamak üzere-. ağır para^eza^^ahniF. 
Tekerrürü-İ$limde bir aydan altı ayâ^ f̂ea^âr ha
pis cezası ile beraber beş yüz liradön^eksik ol
mamak üzere ağır para. uezası hükıööl«aMir. 

B) Beyanname^ mtiktevay*tüi£ft- hakikat -hi
lafı old\ığa as^^lsrsa Türk Ceza Kaatuniöiun 
343 acü »iöddeşi höknaüi uygulanır. 

C) * Bu^Bureile heşre<ülen gazete veya mee* 
mua vasıtasiyteî bir suç işlendiği t akd i r i kamın 
«ezası da^ayrıoajveröfafi 

İH 
*-• 18 nei maddeyi 

sek oyunuia»^teuyoı*ıatt. Kabul edenleri. E&ni-i 
yenler... Madde Kabul olunmuştur. 

Vakit geeifemiştit. Elimizde epeyce işimiz van 
Müsaade ederseniz yarin saat 15 te topîaıialnn. 
(Muvafık^ parti grûpu var sesleri) Grup ayrı 
bir meseledir: Yarm, salı günü saat on beşte top
lanılmasını kabul'- öuy^ttraiılar... Kaimi etmiyen-
ler... Kabul e^lİîmiştir. 

Şii halde ayarın saat 15 te toplamlmak üzere 
birleşime son yerîyöram.. 

Kapanma saati : 20 

Tttrkiysi-Outtıhttri^eü il» İsveç Hükümeti araamda Hava Ulaştırmalarına dair olan" Anlaşmama 
onanmaat ıhiidondaM (kamuna verilen oylarm. sonucu 

[Kantin kabul >ed&niftir3 
Öy^isayısı : 4 0 * ^ 

Oy •«•enler : 341 
Kabul edenler : 341 

Oya katılmıyanlar : 119 
Beddeflenler : 0 
Çekinserler 0; 

A^k-MUletvekiliari«ri : 5 

[Kabul edenleri 
ATYON KARAfîîflAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmet Veziroğlu 

Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

Ahmet Eymir: 
Zeki Tarhan 
Esad Uras-
AH Ke»>al Yi^itoğlu 

Naki Cevat Akkerman 

Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşh 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Befcman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim-Ergun 
Muammer Eriş 
thsan Ezgü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öym€n 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Niyazi AKsü 
Numan Akşoy 
Rasih Kaplan 

Neşet Akkefr-
Gl. Refet Alpman 
Emin Arkaym 
Mitat Ajâmu 

Emin Bilgen 

Abdi Ağabeypğlu 
Muzaffer Akpnıar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi JŞ&çs ' 
Eminittin Çelikoa 
Süreyya Örgeevren 
Gl. Kâzım özfü£ 
Fahrettin Tiritoğlu 
îsmail Hakkı Uzunçarşıh: 

BÎLBCÎK 

1 BDCÖÖL 
Tahsin Banguoğlu 

Muhtar Ertan. 
Arif özdemir".. 

Hasan Şükrü Adal 
Mtfi Gören 
Gemil özçağ)ar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni tJTgen 
thsan Yaîçnı 

BÖLDÜR 
Ahmet Af^Oınar 
Dr. İ l . Şerif JJşrkut 

m— 



fcURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahriıed Münir Erhan. 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdurrahman Konuk 
Cemü Öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erera 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemdi Çalgüner 
Abidiu Ege 
Naili Kügüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
^azıl Ahmed Aykaç 
Ye^at Dicleli 
f çyzi Kalfagi} 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 
îhsan Hamit Tiğrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

B : 13 16.9 
Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Saffet Arıkan 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdüthak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Büsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Ul. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahnıan Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Celal. Esad Arseven 
l'Jşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
bdip Tör 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

.im o : ı 
İÇEL 

Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Sairn Ergenekon 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Oihad Baban 
Faruk Nafiz Çanılıbei 
Fuad Hulusi Demirelli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
H. Suphi Tanrıöver 
Orgl. C. Cahit Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyok 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Aziz Samih ti ter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzet'fer Akalın 
Gl. Abdullah Alptpğan 
Tahsin Coşkan 

Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Resid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayruilah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanrk 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürge 
AH Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Şevki Ergun 
Rasiım Erel 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet Gürsoy 
Memduh Jspartalıgil 
Ömer özdek 

— 368 
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MALATYA 

A. UlviBeydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
k5yltt 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Korgl. AH Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Basit Hatipoğlu 
Faik Euıdoğlu 
Yaşar Özey 
Hilmi öztarhan 

MAEAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Beşid Tankut 
Abdullah Yaycıoglu 

MARDİN 
Gl. Seyfi DüzgÖren 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalay 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdteezak Satana 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri öaan 

JaTFŞ 
Bari DecNoğlu > 
Halid Onaran 

Ferit Eeer 
Rifat^üooy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükr£3tt«r 
Hüseyin Ulusoy 

ORİ>U 
ŞevketAkyan 
Dr. Vehbi Demir 
MehmötîlBttitıın 
Amiral & GSkdalay 
Di. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Znîı^ 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilseî 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin KSprültt 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Koroal Çelik 
Dr. Makbule DıMan 
Cavid Oral 
Sinan Tekelioglu 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SÖRD 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Yusuf Kemal Tengirşenkj 

SÎ7AS. 
Mitat Şükrü Heda 
Gl- Fikri Erbuf 
Nafîz Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalîpftker 
ismail Mehmet̂  Uğur 
ŞnkİpUma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin»Ata§ 
Ziya Ersin Oezayoğlu 
Fayık öztrak 
Cemü Uyhadm 

*©KAD 
Feyzi Eken 
ReeaİGÜreB 
Cemal Kovalı 
Galip Pekeİ 
Nazım Potoy 

tRABZOT 
Faik Ahmed Barutçu 

SımISsrr 
Temel Göksel V 
AHRızalşd 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sanalioglu 
Mustafa R. Tarakçjpğlu 
Muamme^Yı 

Mahmut Tan 

Atalay Akan 
SurrtKşmaî Yetkin 

ibrahim Arvas 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmü Erbek 
ihsan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şmasî̂ Jevrfei -
ismail Ergener 
Emin Eraşirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
NaimKrraner 
Orhan Seyfî Örhon 
Nuri Tarhan 

[Oya katı İm n/mtfar j 

AFYON KARAHlSAR 
Hazim Bozca 
Dr. Cemal Tunca 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (Ba
kan) 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut ( t ) 

Tayfur Sökmen (I.) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
EsatAltan 
Hacim Çarıklı 
Pertev Blçioğltı 
Hilmi Şeremetli (I.) 

BtLEClK 
Memduh 
Dr. MiıhHs Sümer 

BÎNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkanvekili) . 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çambel 

BURDUR > 
Orgl. Fahrettin Altay 

BÜR3A 
^dWTa1ısaı Arsal 
Dr. M. Talât ^ n e r 

ÇANAKKALE 
HüseyinBingül 
Thsan Karasioğlu 

Gl. Zeki Soydemir 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
ÇORUM 

Dr. Mustafa Cantekin 

Mflnir $ağı) 



DEN&LÎ 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Bellet üz jf-Bakan) 

DİYARBAKIR 
Câvit Ekin(I) 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Fua&Ağrak ( t ) 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıröğlu (t.) 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Yavuz Abadan 
ismail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 

GİRESUN 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzath 

OÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

kAKKARl 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Ha*an Mursatoğlu (I.) 
Abdüİgani Türkmen 
(t) 

B : 15 16.9 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Celâl Bayar 
Abdürrahnmn M. Berkan 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Burhan Cahit Morkaya 
Ahmet Kemal Silivrili 
Zeki Rıza Sporel 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf inan (Bakan) 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır (I.) 
Akif Eyidoğan 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taskıran (t.) 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (I.) 
Fethi Mağara ( t ) 
Ziya Orbay (î.) 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ömer Tasçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgnt 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin Faik Dûnda: 
Fatin Gökmen 
Naim Hazim Onat (I.) 

.1946 0 : 1 
KtfcEAHYA 

Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen (I.) 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdülkadir Taşangil 
Tevsik Temelli 

MANİSA 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(t) 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyzullah Uslu (I.) 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit {!.) 
Dr. Kâmil idil (1.) 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır (I.) 
Asım Gürsu (I.) 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NtOPE 
HalidMengi(î.) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 

SATSAN 
Kasım ^ner 
KasjnirGfilek 
Dr. Kemal;Satır (I.) 
Hilmi Uran (I.) 
Ali Münif Yegena 

SÖRD 
Etem izzet Benice 
Sabri ÇeHktuğ 
IMü Yavuz 

StNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim înoedayı 
(Bakan) 
Enver Kek 

SİVAS 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TOKAD 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 
Mustafa Lâtifoğlu (1.) 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Zekiye Molaöğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
(t) 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi-Geıger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 

?AN 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Ali Rıza > Jnoejlemdar-
oğlu (I.) 

/Açık milletvekillikleri] 

rlsta^ıul 3 
Kastamonu 1 
Tekirdağ 1 

» • • < ! *«^.<« 

t . B. M. M. &asıinwi 



S. Sayısı:51 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması 

hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
Komisyonları raporları (1/14) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/619 - 6/2132 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile isveç Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
26. VIII. 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve 
ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
• B. Peker 

Gerekçe 
Şikago'd'a 7 Aralık 1944 tarihinde, Hükümetimizin de iştirakiyle'imzalanan ve Yüksek Meclis ta

raf dan 4749 sayılı kanunla 5 Haziran 1945 tarihinde kabul ve tasdik buyrulan Milletlerarası Si
vil Havacılık Anlaşmaları hükümleri dahilinde Cumhuriyet Hükümeti, 12 Şubat 1946 günü, ingiltere 
Kırallığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile birer Hava Anlaşması yapmış ve bu Anlaşmalar da Bü
yük Millet Meclisince Mayıs 1946 ayında, onanmıştır. 

Adı geçen iki taraflı Anlaşmaların Yüksek Meclise sunulması sırasında da arzolunduğu üzere, Şi-
kago 'da kurulan sistemin işlemesi, muhtelif üye Devletler arasında yapılacak iki taraflı Anlaşmalar 
akdine vabestedir. Cumhuriyet Hükümeti de, İngiltere Kırallığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile 
yaptığı Anlaşmalardan başka, diğer Devletlerle de faydalı ve gerekli Anlaşmalar sağlamasına devam 
etmektedir. Bu aradla isveç Hükümetinin Anlaşma akdine mütedair teklifi üzerine görüşmeler olmuş 
ve 26 Haziran 1946 gününde Anlaşma metni imzalanmıştır. 

Anlaşma hükümleri, geniş ölçüde Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Anlaşmalarından mül
hem olup mütekabiliyet esasma dayanmaktadır, iki memlekette cari olan, hava seyrüseferine muta-
allik mevzuata uyulacağı derpiş edilmiştir, isveç servisleri, Ankara ve istanbul'a uğrayacaklar ve 
her iki yerde milletlerarası yolcu, yük ve posta bırakıp alabilecekler, fakat iki şehir arasında nakliyat 
yapamıyacaklardır. 

Anlaşmanın veya ekinin yoruımlanması yahut uygulanması yolunda Âkid Tarafların görüşme ile 
halledemiyeeekleri hususlar ya Şikago hükümleri dâhilinde Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı 
Konseyine veya iki tarafm tâyin edeceği bir hakem mahkemesine yahut da başka herhangi bir şahıs 
veya teşekkülün hakemliğine arzedilecektir. 

Şimdiki şartlar altında yurdumuz ile kuzey memleketler arasında, uzun süren ve seyrek işliyen gemi 
seferleri dışında, ulaştırma imkânı olmadığı cihetle, bu memleketlerle ekonomik ve kültürel bağları
mızın gelişmesi baklanından çok faydalı bulunan bu Anlaşmanın -onanması, Yüksek Meclisin tasvi
bine arzolunur. 
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Büşişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

EMs No. İ/M 
Karar No. 6 

11 .IX . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetimiz ile İsveç Hükümeti arasında 
26 Haziran 1946 tarihinde itiiMaömı| bİ&h Hatâ 
ulaştırmalarına mütaallik Anlaşmanın onanma
sına dair kanun tasarısı ve bağlı Anlaşma Ko
misyonumuzca Dışişleri Bakanı ve Ulaştırma 
Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde ince
lendi. 

Milletlerarası havayollarının gelişmesinden 
elde edilecek faide açık olduğundan adı geçen ta
sarının ve bağlı Anlaşmanın onanması uygun gö
rülmüştür. 

Bu Anlaşma; bundan önce, Birledik Kıral-
lık Hükümeti ve Birleşik Amerika Devletleri Hü
kümeti ile imzalanmış ve onanmış olan sözleşme
ler nevinden ve iştirak eylediğimiz Şikago Hava 
Anlaşmasına uygun tip sözleşmelerden olduğun
dan ve açılması düşünülen hava hattının tek
mil hazırlıkları tamamlanmış bulunduğundan 
biranönce işletmeğe başlanabilmesi için tasarının 

ivedilikle görüşülmesi hususunda Dışişleri Baka
nımızın KoMsyönumuzda öne sürdüğü temenni 
de uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komis
yonu Başkanı Y. 

Sözcü 
Kocaeli 

N. Erim 
Ankara 

F. R. Atay 
Edirne 

Dr. B. öğütmen 
Kütahya 

A. Gündüz 

SGZCÜ Kâtip 
Kceaeli Gümüşane 

N. Erim E. 8. f'ör 
Burdur Diyarbakır 

F. Alt ay F. A. Ay kaç 
İstanbul Kocaeli 

M. E. Akaygen 1. S. Yiğit 
Manisa Manisa 

A. R. Artunkal Ş. R. Hatipoğlu 
Samsun 
C. Bilsel 

Ulaştnnna Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Ulaştırma Komisyonu 
Esas No. 1/14 
Karar No. 2 

13 . IX . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile isveç 
Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair 
olan Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanıp Bakalnar Kurulunca 
Yüksek Meclise sunulan ve Dışişleri Komisyo
nunca incelendikten sonra Komisyonumuza ha
vale buyurulan kanun tasarısı ile tasarıda bah
si geçen Anlaşma ve eki ve Dışişleri Komisyo
nunun bu husustaki raporu, Komisyonumuzun 
1 1 . IX . 1946 tarihindeki toplantısında, Dışişleri 
ve Ulaştırma Bakanlıkları temsilcileri de hazır 
oldukları halde incelendi. 

Anlaşmaya nazaran: Türkiye ve isveç Hü
kümetleri, kendi ülkeleri arasında ve arzu e-
derlerse birbirlerinin ülkelerinden geçerek daha 

ileri memleketlerle kendi memleketleri arasında 
hava ulaştırma servisleri kurabileceklerdir. Söz-
leşen taraflar, bu servisleri derhal veya ileride 
kurmak hakkına maliktirler. Komisyonumuza 
verilen malûmata ve Dışişleri Komisyonunun 
raporuna nazaran isveç Hükümeti, kendi yö
nünden bütün hazırlıklarını .yapmış olup işletme
ğe başlamak için Anlaşmanın tasdikini bekle
mektedir. 

iki memleket arasında takip edilecek hava
yolu veya yolları Anlaşmada tesbit edilmemiş 
olduğuna göre bu hususta tarafların serbesti
lerini muhafaza ettikleri anlaşılmaktadır. Yal
nız, karşı taraf uçaklarının beri taraf memle
ketine giriş ve memleketten çıkış noktalannın 
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ve feei&ölik beri taraf memleketi içinde takip 
edecekleri yolun tâyin ve tesMtim taraflar 
karşılıklı bir hak olarak muhafaza etmektedir
ler. 

Bizim memleketimizde İsveç uçaklarının İs
tanbul ve Ankara'ya uğramaları mecburidir. Fa
kat bu iki şehrimiz arasında yolcu ve eşya taşı-
yamıyacaklardır. 

İşletmenin kesafeti ve uçakların gerek kendi 
memleketlerinden ve gerek yol üzerindeki mem
leketlerden alrp verecekleri yolcu ve eşya mik
tarı hakkında Anlaşmada tahdidi bir kayıt yok
tur. 

Bütün bu yönlerden, İsveç Hükümetiyle ya
pılmakta olan bu Anlaşmanın, Amerika Birleşik 
Devletleriyle yapılmış ve daha evvel Yüksek 
Meclisin tasdikmdan geçmiş olan Anlaşma ti-
pi»&e az kayıt ve -şartlı bir Anlaşma olduğu gö
rülmektedir* 

Hülâsa : Hükümetin gerekçesinde de işaret 
olunduğu üzere, yurdumuz ile Kuzey memleket
leri arasında Ekonomik ve kültürel bağlarımı
zın gelişmesi bakımından faydalı görülen ve ay
nı zamanda, İngiliz ve Amerikan hava hatları 
haricinde daha bazı Avrupa memleketleriyle de 
irtibatımızı sağlıyacak olan bu Anlaşmayı, Ko
misyonumuz da onanmağa değer görmüş ve İs

veçlilerin jşktaaeğe başlamağa hazır buhm-
duklarma göre de Dışişleri Komisyonunun ive
dilikle müzakeresi temennisine katılmağı uygun 
bulmuştur. 

Ancak, İngiltere ve Amerika Birleşik Dev
letleri ile yapılan A»laş»alaTa ait jstparlarıı&ız-
da, hava seyrüseferin* naoüfcaallik MiMî mevzua^ 
timizin pek noksan olmasından dolayı bu mev
zuata» biranevvel tamamlanması Hükümetten te
menni olunmuştur. Bu temenniyi bu raporda da 
tekrar ederiz. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı Sözcü 
Çoruh Kars 

A. B. Eren Ş- Karacan 
Kâtip 

Erzurum Aydın Bursa 
S. Altuğ. M. Aydın A. Konuk 

Çanakkale Edirne İstanbul 
B. Gökçen M. E. Ağaoğutlan 8. Yürüten 

İzmir Kayseri Kütahya 
Dr. K. örs F. S el er A. Bozbay 

Niğâe OTĞEL Drdu 
V. Sandal- Ş. Ahytm Dr. V. Demir 

Ordu Samsun 
Amiral H. Gökdalay Y. Kalgay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Hükü
meti arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun föswmt 

MADDE 1. — Ankara'da 26, Haziran 1946 
tarihiftâe akit ve imza edilmiş olan Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile İsveç Kırallığı Hükümeti 
arasında Sava Ulaştırmalarına dair Anlaşma 
ile eki fcnatimışttr. 

-MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

3?. Peker 
Adalet Bakanı 

M. Ökmen 

İç le r i Bekam 
Ş. S&kmemüer 

Mâliye Bakamı 
H. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
C. O. Toydsmir-
Dikişleri Bakanı 

M. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

B»§at $• JSirer 
Ekonomi Bakanı Sa. v« Sos. Y- Bakanı 

T. B. Batta Dr. M. Ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tanm Baıkanr 

T.Coşkan F. Kurdoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

Ş. Koçak Atif İnan 
Çalışma Bakanı 
Dr. 8. İrmak 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÎSVEÇ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞr. 

TIRMALARINA DAlR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile îşveç Hükümeti, , 
Türkiye il İsveç arasında hava ulaştırmalarına dair bir Anlaşma yapmağa karar vererek: 
Bu maksatla usulü dairesinde yetkilendirilmiş temsilciler tâyin etmişler ve bunlar aşağıdaki hü

kümler üzerinde anlaşmışlardır: 

Madde — 1 

Sözleşen taraflar, ilişik ekde sayılan Milletlerarası Hava yollarının ve hizmetlerinin kurulması ' 
için, işbu ekde gösterilen hakları birbirlerine verirler; anılan hizmetlere, kendisine bu haklar verilen 
sözleşen tarafın ihtiyarına göre derhal veya daha sonra başlanılabilir. 

Madde — 2 

a) Bir Sözleşen Tarafça diğer Sözleşen Tarafa kurulması hakkı verilen her bir hava hizmetinin 
işletilmesine, bu son Taraf, anılan hizmeti işletmek için bir veya birkaç havacılık teşebbüsü tâyin 
eder etmez, başlanılabilecektir. Bu hakkı veren Sözleşen Taraf, 6 ncı madde hükümleri mahfuz 
kalmak şartiyle, böylece tâyin olunan havacılık teşebbüsüne veya teşebbüslerine, gereken işletme 

müsaadesini gecikmeksizin verecektir. 
b) Yukarıda anılan hakları veren Sözleşen Taraf, işbu Anlaşmada derpiş olunan servisleri aç

mak müsaadesini böylece tâyin edilen havacılık teşebbüsüne veya teşebbüslerine vermeden evvel, ül
kesinde carî kanun ve nizamlar gereğince kendilerinden ehliyetlerini ispat etmelerini istiyebilecektir. 

c) ilgili Hükümetlerce tâyin olunabilecek bazı bölgelerde Milletlerarası bir hava hizmetinin ku
rulması, yetkili askerî katların tasvibine bağlı olacaktır. 

I Madde — 3 

Tatbikatta herhangi bir farklı işleme meydan vermemek ve eşitliği sağlamak maksadıyla: 
a) Sözleşen Taraflardan herbiri, kendi hava alanlarından ve başka kolaylıklardan diğer Söz

leşen Tarafa havacılık teşebbüslerinin faydalanması karşılığı olarak tarhedeceği veya edilmesine izin 
vereceği mükellefiyetlerin, milletlerarası benzer hizmetler yapan kendi millî uçaklarınca aynı hava 
alanlarından ve kolaylıklarından faydalanma karşılığı ödenecek miktarlardan fazla olmamasını 
kabul eder. 

b) Sözleşen Taraflardan birinin ülkesine, öteki Sözleşen Tarafoa tâyin edilen havacılık teşeb
büsü tarafından veya bunun hesabına idhal edilip yalnız kendi uçaklarının kullanmasına mahsus 
olan yakıt, makina yağlan ve yedek parçalar, gümrük resmi, muayene ücreti veya diğer millî resim 
ve mükellefiyetlerin tarhı hususunda millî teşebbüslere veya en ziyade müsaadeye mazhar milletin 
teşebbüslerine uygulanan işlemden faydalanacaklardır. 

c) Ekte tarif edilen yolları ve hizmetleri işletmeğe izinli Sözleşen Tarafın hava ulaştırma te- , 
şebbüslerine ait sivil uçaklarda bulunan yakıt, makina yağı, yedek parçalar, mutat teçhizat ve 
uçak komanyası, anılan uçaklar tarafından öteki Sözleşen Tarafın ülkesi üzerindeki uçuşlarda kul
lanılsa veya sarfedilse bile, o ülkeye giriş ve çıkışta gümrük resmi, muayene ücreti veya buna ben
zer resim ve mükellefiyetlerden muaf tutulacaktır. 

Madde— 4 

Sözleşen Taraflardan birinin verdiği veya muteber kıldığı henüz müddeti geçmemiş ehliyetna
meler, uçuşa elverişlilik vesikaları ve ruhsatiyeler ekde gösterilen havayollarının ve hizmetlerinin 
işletilmesi için öteki Sözleşen Tarafça muteber olarak tanınacaktır. Ancak, Sözleşen Taraflardan 
her biri; kendi uyruğunda başka bir devlet tarafından verilen ehliyetnameleri ve ruhsatiyeleri kendi 
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ülkesi üzerinde uçuş için muteber tanımaktan stinkâf etmek hakkını muhafaza eder. 

Madde —- 5 

a) Sözleşen taraflardan birinin, Milletlerarası hava seyrüseferinde işliyen uçakların kendi ül
kesine giriş ve çıkışı hakkındaki veya bu uçakların kendi ülkesi sınırlan içinde iken işletilmesi ve 
seyrüseferiyle ilgili kanun ve nizamları, öteki Sözleşen Taraf teşebbüsünün veya teşebbüslerinin 
uçaklarına da uygulanacaktır. 

b) Yolcular, mürettebat ve uçakla mal gönderenler, her bir Sözleşen Tarafın ülkesinde yolcu, 
mürettebat ve yükün memlekete girişini, orada kalışını ve oradan çıkışını ilgilendiren giriş, çıkış, 
göçmen, pasaport ve karantina işleri gibi hususlara mütaallik kanun ve nizamlara, gerek kendileri, 
gerekse nam ve hesaplarına hareket eden üçüncü şahıs vasıtasiyle, riayet edeceklerdir. 

Madde — 6 

Sözleşen Taraflardan her biri, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen bir teşebbüsün esas mülki-
kiyeti ile fiilî kontrolünün bu son Taraf uyruğunun elinde bulunduğuna kanaat getirmediği haller
de, veya bu teşebbüsün, ülkesinde faaliyette bulunduğu Devletin kanun ve nizamlarına, 5 nci mad
dede tarif olunduğu üzere, riayet etmediği veya bu Anlaşmanın kendisine yüklediği vecibeleri ye
rine getirmediği takdirde, işbu teşebbüse işletme müsaadesi vermemek veya bunu geri almak hakkını 
muhafaza eder. 

Madde —- 7. 

îşbu Anlaşma ve buna dayanarak yapılacak bütün mukaveleler Milletlerarası Sivil Havacılık Ge
çici Teşkilâtı nezdinde tescil ettirilecektir. 

Madde — 8 

Sözleşen Taraflardan biri, işbu Anlaşma Ekinin herhangi bir hükmünün değiştirilmesini arzu ettiği 
takdirde, her îki Tarafın yetkili katları arasında danışılmasını istiyebildr ve bu danışma, istek tari
hinden itibaren altmış gün içinde başlar, Anılan katların üzerinde uyuştukları her değişiklik, dip
lomatik nota teatisi suretiyle teyid edildikten sonra, yürürlüğe girecektir. 

Genel mahiyette çok taraflı bir Havacılık Sözleşmesi her iki Sözleşen Taraf için yürürlüğe gir
diği takdirde, bunlar işbu Anlaşma ile Ekinin hükümlerini Anılan Sözleşme ahkâmı ile ahenkieştir-
mıek maksadiyle danışacaklardır. 

Madde — 9 

a) Sözleşen Taraflar işbu Anlaşmanın veya Ekinin yorumlanmasına veya uygulanmasına mütaal
lik olup görüşme yolu ile halledilemiyen herhangi bir uyuşmazlığı hakeme sunmak hususunda muta
bıktırlar. 

b) Böyle bir uyuşmazlık Şikago'da 7 Aralık 1944 de imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık 
Sözleşmesi ile kurulan Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine veya Anılan Sözleşmenin 
yürürlüğe girişine kadar Şikago'da aynı tarihte imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık Geçici An
laşması ile kurulan Muvakkat Konseye sunulacaktır. 

c) Bununla beraber, Sözleşen Taraflar, anlaşarak, uyuşmazlığı tâyin edecekleri bir Hakem Mah
kemesine yahut da başka bir kişiye veya Kuruma sunarak halledebilirler. 

d) Sözleşen Taraflar bu suretle verilen hükme riayet etmeği taahhüt ederler. 

Madde — 10 

Sözleşen Taraflardan herbiri işbu Anlaşmaya son vermeği arzu ettiği takdirde öteki Tarafa 
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haber verebjltaeMesiİi'. Beyle bir şoft v£rme, haberin alınmasından 12 ay sonra yürürlüğe 
girecektir, meğer ki, mutabık kalınarak, ihbar, bu müddet geçmeden geri alınmış olsun. 

! Madde — 11. 

TftjıditeftiBiJfir, m$mbim Qlm m feısa zam&nde Ankarada teati edilecektir. Anlaşma, tasdik-
namtlsd» ttatisi tarihi»^ yibiMüğe. girecektir. 

Yukarıdakileri tasdikan, imzaları aşağıda bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesin
de y^^mâMha-h öte® te38#IİMier işfcu Anlajpaayî imza etmiş ve mühürlemişlerdir. 

26 Haziran 1946 tarihinde Ankarada iki nüsha olarak fransızea yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namma isveç Hükümeti namına 
Feridun Cemal Erkin Eric von Post 

1--K 

A) İşbu Anlaşma gereğince tâyin edilecek olan İsveç havacılık teşebbüslerine Türfei^e &lfcsg&ar 
de transit uçuş ve teknik tevakkuf hakları ile, aşağıda gösterilen yolları takiben, Ankara ve İstan
bul 'da milletlerarası yolcu, posta ve yük a^mak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

«Her iki istikamette olmak üzere, mutavassıt noktalar tarikiyle, İsveç'den Türkiye'ye ve oraolan 
daha ileri memleketlere» 

B) Keza işbu Anlaşma gereğince tâyin edilecek olan Türk havacılık teşebbüslerine de, İsveç 
ülkesinde transit uçuş ve teknik tevakkuf hakları ile ileride tesbit edilecek yolları takiben aynı 
milletlerarası ticari seyrüsefer hakları verilmiştir. 

G) Şurası mukf^$ı$ir kâ, Sözlesin Taraflarian herbiri, bir hava hizmetini işletmeğe açma
dan ö»Cj&, ötejsi Sfigleşsn Tıarajfoa, o ı̂up ülkesine giriş ye ülkesinden çıkış için tasarlanan istiM-
metleri bildirecek ve ^u^ıun ü^erfee hu Taraf, giriş ve çıkış noktalan ile ülkesinde takip şçlfte-
cek olan uçuş yolunu gösterecektir. 
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