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1. — TUTANAK ÖZBTLERÎ 

A — Geçen tutamak özeti 

Birinci Oturum 
Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarıla

rının sorulardan önce görüşülmesi haıkkmdakr 
önerge kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
işletmesi Kuruluş kanunu lâyihasının maddele
ri üzerinde görüşüldü. Bir maddesi komisyona 
verildiğinden lâyihanın görüşülmesi geri bıra
kıldı. 

Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan bi
nalar hakkındaki kanun lâyihası üzerinde gö
rüşüldü. 

öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Kayseri Mebusu 
M. Kurbanoğlu 1. Kirazoğhı 

Kâtip 
Rize Mebusu 

A. Morgu 

İkinci Oturum 
Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'm, Karalı 

Abbas öner'in iskenderun'da polisler tarafın
dan öldürülmesi ve eşi Elvan'm yaralanması se
bebine ve bu hususta tahkikat yapılıp yapılma
dığına dair Adalet ve içişleri vekillerinden söz
lü sorusu talebi üzerine geri verildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
işletmesi Kuruluş Kanunu kabul olundu. 

Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan bi
nalar hakkındaki kanun lâyihasının maddeleri 
üzerindeki müzakerelere devam olundu. 

23. VII. 1953 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 

F. Apaydın t. Oülez 
Kâtip 

istanbul1 Mebusu 
F. Tekü 

Sorular 

Sözlü soru 
1. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo

ran'in, ilköğretim çağı dışındaki vatandaşlara 
okuma yazma öğretmek için ne gibi tedbirler 

alındığına ve alınacağına dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1156) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, 

sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teş-
kilâtiyle idare ve murakabeleri hakkındaki Ka
nunun 5 nci maddesinin tadiline dair kanun tek
lifi (2/556) (Ekonomi, Çalışma, Maliye ve Büt
çe komisyonlarına) 

önerge 
2. — Sinob mebusları Ali Şükrü Şavlı ve 

Muhit Tümerkan'm, Türk Tabipleri Birliği Ka
nununun 8 nci maddesinin (a) fıkrasının tefsi
rine dair önergesi (4/371) (Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — 'Çoruh Vilâyetine bağlı Fındıklı Kaza

sının Rize Vilâyetine bağlanması hakkında ka

nun lâyihası ve içişleri Komisyonu raporu 
(1/650) (Gündeme). 

4. — Askerî ve Yasak Bölgeler Kanunu lâ
yihası ve Millî Savunma içişleri ve Adalet ko
misyonları raporlapı (1/399) (Gündeme); 

5. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu lâ
yihası ile Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun 57, 72, 137 
ve 145 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/309, 2/51) (Gündeme); 

6. — Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına ekli Torquay Protokolünün onan
masına dair kanun lâyihası ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret, Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/288) (Gündeme) • 

7. — Hukukta Yargılama Usulü Kanunu lâ-
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B : 115 23. 
yihası ile Tekad Mebusu Ahmet Gürkan'ıu, Hu-< 
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61, 261, 
264, 389 ve 494 ncü maddelerinin değiştirilme
sine ve aynı kanunun 495, 500 ncümaddelerinin 
kaldırılmasına ve Zonguldak Mebusu Rifat Si-
vişoğiu!nun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun £1 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/310, 2/43, 62, 280) (Gündeme); 

8. — Maden kanunu lâyihası ile Ankara 
eski Mebusu Salâhaddin Âdil'in, Maden kanu
nu teklifi ve Adalet, Bütçe, içişleri ve Maliye 
komisyonları düşünceleriyle Ekonomi Komis-
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yonu raporu (1/442, 2/85) (Gündeme); 

9. — Memurların suçlarından dolayı hakla
rında yapılacak soruşturma ve kovuşturmaya 
dair kanun lâyihası ile Zonguldak Mebusu Ab-
dürrahman Boyacıgiller'in, memurların isledik
leri suçlardan dolayı haklarında yapılacak 
soruşturma ve kovuşturmaya dair kanun tek
lifi ve İçişleri ve Adalet Komisyonları raporları 
(1/444, 2/397) (Gündeme); 

10. — Türk Hava Seyrüsefer kanunu lâyihası 
ve Ulaştırma, İçişleri, Ticaret, Gümrük ve Te
kel ve Geçici Adalet Komisyonları raporları 
(1/108) (Gündeme). 

»>•<! 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10*10 

REİS — Reisvelrili Fikri Apaydın 
KATÎPLBB : Omer Mart (Çanakkale), Ali Ocak (Gasianfceb) . 

3. - YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Kastamonu seçim çevresi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı) 
RJ£ÎS — Ekseriyet vardır, oturumu açıyorum. 
Tahrirler vardır okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut kanun tasarı ve 

tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşülmesini 
art ve teklif ederim. 

Çoruh Mebusu 
Zihni Ural 

Başkanlığa 
Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarıla

rının sözlü sorulardan önce görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bilecik Mebusu 
İsmail Askın 

REİS — ÎM önerge de aynı mahiyette. Reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
'Kabul edilmiştir. 

Yapı Teşvik Kanunu tasarısına ait dört mad
de henüz komisyondan gelmemiştir, onu geçiyo
ruz. 

1. — Yj&dm v& toplanma hürriyetinin "korun-
mat» kakfançUı kanun lâyihası ve Adalet Komis
yonu raporu (1/648) [1] 

REÎS — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması 

4. - GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

hakkındaki kanun lâyihasının gündemde bulu
nan diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

[1] â$7wyüi h<wwyazıtuiamğınsonu3u}adır. 

SEİS — Tasarının öncelikle görüşülmesi tek
lif edilmektedir. Reyinize arzediyorum. (Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Tümü üzerinde söz alan arkadaşların isimle

rini okuyacağım : 
Zihni Betil, Arif Hikmet Pamukoğlu, Server 

Somuncuoğlu, Abdürrahman Boyacıgiller, Ferit 
Alpiskender, Ali Fahri îşeri, Osman BMükbaşı, 
Osman Kavrakoğlu, Feyzi Boztepe, Cahid Za-
mangil, Muammer Alakant, Zihni Ural, Kâzım 
Arar, Ahmet Hamdi Başar, Kemal Atakurt, 
Sırrı Atalay, Reşad Güçlü, Atıf Topaloğlu, Nuri 
Oeakeıoğlu, îzzet Akçal, Memiş Yazıcı, Hamdi 
Orhun, Mustafa Zeren, Halil Sezai Erkut. 

ADALET VEKlLÎ OSMAN ŞEVKÎ Çî-
ÇEKDAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümetçe yüksek huzurunuza sunulmuş ve 
müzakeresi yapılmak üzere bulumuş olan ka
nun lâyihasının mucip sebepleri malûmunuz ol
muştur. Bu mevzuda en ufak bir tereddüde ma
hal kalmamak üzere mezkûr lâyiha hakkında tak 
dimen bâzı izahat ve mâruzâtta bulunmayı da 
faydalı telâkki ettiğim içindir ki; yüksek huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek huzurunuza 
arzetmiş bulunduğumuz bu kanun lâyihasını 
muhteva bakımından üç esas altında mütalâa 
etmek mümkündür. 

1. Malûmunuz olduğu üzere Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 70 nei maddesi, vicdan hürri
yetini Türklerin tabiî hukukundan ad ve kabul 
eylemiş ve 75 nei maddesi, hiçbir kimsenin men
sup olduğu felsefi içtihat, din ve mpzhepten do 
layı muahaze edilemiyeceğini tesbit etmiş ve 
88 nei maddesi ise, Türk vatandaşlığı için din 
farkı gözetilmediğini teyit eylemiş bulunmakta
dır. Bundan başka Türk Ceza Kanunun 175 -
179 ncu maddelerinde, din hürriyeti aleyhine 
işlenen cürümler ve bunların müeyyideleri mev
cuttu!. â 

tleri bir demokrasi anlayışının ifadesini teş
kil eden bu hükümlere göre Türk yurdunda ya-
şıyanlann vicdan hürriyetleri korunmuş bulun
maktadır. Bu ülkede yaşıyan herkes istediği inan
ca sahip olmakta tamamen hür ve tamamen ser
besttir. (Allah ile kul arasına girilmez) kaidesi 
yurdumuzda hâkim olan ve hâkim olması lâzım-
gelen mutlak bir prensip ve düsturdur. 

Muhterem arkadaşlarım, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzla böylece korunan ve Türklerin tabiî 
haklarından olan din ve vicdan hürriyetinin 
diğer hürriyetler gibi müspet kullanılması, 
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[ fert ve Devlet aleyhine suiistimal edilmemesi 

lüzumu ise, şüphe ve tereddüt götürmez bir 
hakikattir. Din ve vicdan hürriyeti gibi ulvî 
ve mukaddes mefhumların; şu veya bu mülâ
hazalarla veya her hangi bir nüfuz ve menfaat 
uğruna âlet edilmesi, âlet olarak kullanılması, 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ruh ve mak-
sadiyle asla telif kabul etmiyeeeği gibi hem bu 
mânevi kıymetlerin ihlâlind intaç ve hem de ma
şerî vicdanı rencide edecektir. 

Geriliği, kara taassubu ve irticai canlandı
racak mahiyette, din ve vicdan hürriyetinin 
hasis emeller ve menfaatler uğruna âlet edil
miş olduğunu ve âlet edilmekte bulunduğunu 
zaman zaman esefle müşahede etmiş bulunu
yoruz. 

Yüksek Heyetin malûmu olan bu nevi hare
ketlerin ve suiistimallerin müşahhas misalleri
ni son ayların ve günlerin hâdiseleri teşkil et
mektedir. 

Her ne kadar dinin ve dinî hislerin âlet it
tihaz edilerek kötüye kullanılması halleri, Türk 
Ceza Kanununun 163 ncü maddesinde muhtelif 
şekil ve tarzlarda müeyyide altına alınmış ise 
de son aylarda ve hattâ günlerde meydana ge
len vakıalardan sarahat ve katiyetle anlaşıldığı 
üzere, mezkûr müeyyidelerin kâfi ve safî olma
dığı tamamiyle tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım: Yüksek malûmu
nuzdur ki; kanunlar, zaruretlerin ve ihtiyaç
ların mahsulüdür. Bu karakteni haiz oldukları 
müddetçe değer iktisap eder ve tatbik kabili
yetini haiz olurlar. Ve keza zaruretlerin ve 
ihtiyaçların derecesi takdir ve tâyin edilmek 
suretiyle yeni ihtiyaçlara ve zaruretlere uygun 
bir tarzda kanunlarda tadilât icrası veya bu 
maksat ve gayeye vusul için yeni hükümler ve 
müeyyideler vaz'edilmesi, cemiyetin, dolayı-
siyle Devletin bakasının, âli menfaatlerinin, hu-

I zur ve sükûnun, müstakar demokratik nizamın 
I korunması, vikayesi babında tabiî ve zaruridir. 
I Arzolunan zaruret ve lüzuma mebni lâyiha

nın bdrinci maddesindeki hükmü huzurunuza 
getirmiş bulunmaktayız. 

I Bu madde hükmü ile; dinin, dinî hislerin, 
I dince mukaddes tanılan şeylerin, dinî kitapla

rın siyasi veya şahsi nüfuz ve menfaat temin 
etmek maksadiyle alet edilmesi halleri müeyyi-

I de altına alınmış ve Türk Ceza Kanununun 163 
I ncü maddesi hükmü daha şâmil bir şekilde ve 
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B : 115 23. 
içtimai realitelerimizi karşılayıcı mahiyette tan
zim edilmiş bulunmaktadır. 

II - Hâdiseler bize göstermiştir ki, Cemi
yetler Kanununa göre kurulmuş olan her han
gi bir cemiyetin mensubu tarafından ikâ edilen 
cürümlerin bâzıları cemiyeti kanunen temsil ve 
idare edenlerin arzu ve direktifleriyle kasten 
işlenmekte, başka bir tâbirle; cemiyet mensu-
bininin faaliyetine, Cemiyet, Türk Ceza Ka
nununun 64 ve 65 nci maddeleri hükümleri da
iresinde iştirak etmektedir. Mevzuatımızda 
cürme iştirak eden, yani mensubu vasıtasiyle 
cürüm işleten, hem fiil olarak cemiyetin idare
cilerinin mesuliyeti derpiş edilmişse de bu me
suliyetin cemiyetin mânevi şahsiyetine sirayeti 
düşünülememiştir. Lâyihanın 2 nci ve 3 neü 
maddelerinde bu cihet diğer hususlarda ilâve
ten nazara alınarak ceza ile birlikte cemiyetin 
mânevi şahsiyetine tesdr edecek olan (fesih) 
müeyyidesi vaz 'edilmiştir. 

Lâyihanın 2 nci maddesi hükmü tamamiyle 
bir zabıta ve tedbir madesidir. Yekdiğerinden 
ayrı üç mükellefiyeti ihtiva etmektedir: 

1. Cemiyet mensubu, birinci maddede ya
zılı olan cürmü işlediğinde cürmün işlendiği 
yerdeki Cumhuriyet müddeiumumisi keyfiyeti o 
şahsın mensup olduğu cemiyetin umumi merkez 
reisine veya kanuni mümessiline tebliğ edecek
tir. (Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununda 
Cemiyetlere yapılacak tebligatın şekli ve tarzı 
gösterilmiştir) . 

2. Cemiyet idare heyetleri, mensupların
dan birinin bu kanunun birinci maddesine mu
halif harekette bulunmuş olduğuna veya müd
deiumuminin tebligatı ile veya her ne suretle 
olursa olsun re'sen ıttıla peyda ettiğinde, tebliğ 
veya ıttıla tarihinden itibaren bir ay zarfında 
aşağıda yazılı muamelelerden birini yapmakla 
mükellef kılınmıştır. 

a) Cemiyet mensubu tarafından işlenilen 
mezkûr cürme (Birinci maddedeki cürüm) ce
miyetçe iştirak edilmediği yazılı olarak suçun 
işlendiği j(er C. Müddeiumumisine bildirilecek
tir. 

b) Yahut o şahıs hakkında inzibati mua
mele tertip ve tatbik olunacaktır. Bu iki nevi 
mükellefiyetten birinin yerine getirilmemesi ha
linde, cemiyet idarecileri ağır para cezasiyle ce
zalandırılacaklar ve ayrıca cemiyetin feshine de 
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mahkemece karar verilebilecektir. Buradaki 
fesih mahkemenin takdiriyle tekevvün edecek
t i r ; ihtiyaridir. Mahkeme, hükümden önce da
hi, tedbir mahiyetinde, fesih karan verebile
cektir. 

3. İkinci maddede tedbir mahiyetinde mü
talâası mümkün olan bir hüküm mevcuttur. 
Cemiyet idare heyetleri, mensuplarının birinci 
maddede yazılı olan cürmü işlemelerine mâni 
olacak şekilde lüzumlu tedbirleri almakla mü
kellef tutulmuşlardır, tşbu mükellefiyete ria
yet edilmediğinin sübutu halinde aynı müeyyi
de tatbik edilecektir. Cemiyeti sevk ve idare 
edenlerin ve Cemiyetler Kanununa göre muayyen 
vazifeleri ve mesuliyetleri deruhde eylemiş bu
lunan idare heyetlerinin, mensupları, birinci mad
dede yazılı cürmü işlemekten menedici surette 
lüzumlu tedbirleri almakla mükellef kılınmala
rı yerinde bir tedbir olarak kabul edilmiştir. 

Lâyihanın üçüncü maddesine gelince cemi
yet mensubininin bu kanunun birinci madde
sinde. yazılı olan fiili iki türlü maksat altında 
işlemesi mümkündür. 

a) Cürüm, tamamiyle kendi iradesinin mah
sulüdür, şahsidir. 

b) Mensup olduğu cemiyetin idarecileriyle 
(Türk Ceza Kanunu madde 64-65) iştirak ha
lindedir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere bu madde 
mevcut olmasa dahi, cürme iştirak halinde Türk 
Ceza Kanununun 64 ve 65 nci maddeleri delale
tiyle bu kanunun birinci maddesindeki müeyyi
de fiile iştirak edenler hakkında tatbik edilir. 
Fakat, yukarda arzeylediğimiz üzere, cemiye
tin iştiraki halinde mesuliyetin cemiyetin mânevi 
şahsiyetine de sirayet etmesi, hakkın ve adale
tin ieabmdandır. Halbuki mevzuatımızda bu 
cihet derpiş edilmediğinden bir boşluk teşkil et
mektedir. Binaenaleyh cemiyetin iştiraki ba
his mevzuu olup fiil sübut derecesine vardığın
da o cemiyetin mesulleri tecziye edilmekle bera
ber ayrıca cemiyetin feshine de karar verilecek
tir. ilâve edilen hüküm yalnız cemiyetin feshi
ne mütaalliktir. 

2 nci maddedeki mükellefiyetlere ve tedbir
lere riayet edilmiş olmasına rağmen cemiyetin 
cürme iştirak ettiğinin anlaşılması hallerinde 
dahi aynı hükümler tatbik edilecektir. 

I I I - 4 neü madde hükmü ile; yapılan top
lantılarda her ne suretle olursa olsun kavlen ve-
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ya fiilen hakaret veya tecavüzde bulunulması ve- j 
ya toplantının huzur ve sükûnetinin ihlâl edil
mesi halleri müeyyide altına alınmış ve ayrıca 
zabıtanın bu fiil ve hareketleri derhal menetme
si metinde açıklanmış ve yukarda yazılı fiillerin 
toplantıyı idare edenlerin ihmalleri veya işti
rakleri neticesi vukubulması halinde de idare 

% i 

edenlerin keza para cezasiyle tecziyeleri yoluna 
gidilmiştir. 

Madde dikkatle tetkik buyurulduğunda, biri 
tenkili ve diğeri zabıtai mania olmak üzere iki 
hükmü ihtiva ettiği müşahede edilir. 

Anayasa ile müesses olan toplanma hürriye
tinin selâmetle tatbik edilebilmesini sağlamak 
maksadiyle konulmuş olan bu hükümler, sık sık 
müşahede edilen vakıalara istinat etmektedir. 

1325 tarihli olan îçtimaatı Umumiye Kanu
nu maalesef bugünün ihtiyaçlarına cevap vere
memektedir. Yapılan toplantılarda gayenin ha
ricine çıkılarak şu veya bu maksatla gıyapta ve
ya huzurda envai türlü hakaret ve tecavüzlerde I 
bulunulmakta ve böylece hakiki olsun, hükmi I 
olsun şahısların ve şahsiyetlerin haysiyet ve şe- I 
refleri paymal edilmek suretiyle toplantının I 
nezahet ve necabeti bozulmakta ve binnetice I 
millî ve maşerî vicdanı azap ve ıstıraba sokmakta- I 
dır. Bundan başka toplantının huzur ve sükûnu 
da kasten belli maksatlarla ihlâl edilmektedir. I 

Her ne kadar hakaret ve tecavüz hallerinde 
Ceza Kanununda müeyyide mevcut ise de, bu 
suçların büyük bir kısmının takibi şikâyete bağ- I 
lı olduğundan, suçu ve suçluluğu önlemekle I 
mükellef olan zabıta, mâni zabıta vazifesini ifa- I 
da tereddüt etmekte, bâzı hallerde ise mağdur- I 
lar vâki tecavüz ve hakaretten toplantının ma- I 
hiyeti itibariyle haberdar olamamaktadırlar. I 
Binnetice mücrimler cezasız kalmaktadırlar. I 

Toplantı hürriyetinin suiistimaline mâni ol- I 
mak ve hakiki veya hükmi şahısları, mâruz ola- I 
bilecekleri her türlü hakaret ve tecavüzden ko
rumak maksadiyle 4 ncü madde hükmü lâyiha- I 
da yer bulmuştur. I 

Eğer fiil Ceza Kanununa göre daha ağır bir 
suç. teşkil ederse şüphesiz umumi kaidelere te- I 
baan (Türk Ceza Kanunu 79) o hükümler tat- I 
bik edilecektir. Bu cihet de metinde açıklan
mıştır. Şurasını da ilâveten arzedeyim ki, mad
denin heyeti umumiyesi hem Seçim Kanunu
nun 44 ncü maddesinden hem de Îçtimaatı Umu
miye Kanununun 8 ve 9 ncu maddelerinden i 
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mülhem olarak ve fakat daha vazıh bir şekilde 
tesbit edilmiştir. Esasen mezkûr maddelerde de 
her içtima için üç kişilik bir idare heyetinin ku
rulması ve bunların mesuliyet dereceleri ve 
şekilleri gösterilmiştir. 

Binaenaleyh; vicdan hürriyetini, toplanma 
hürriyetini ve dolayısiyle kemal ve inkişaf yo
lunda olan demokrasimizi, Türk medeniyet 
ve inkılâbını her türlü pürüzden, her türlü ha
sis ve hususi hesap ve endişelerden ve yine her 
türlü siyasi veya şahsi nüfuz ve menfaat tesi
sine alet olmaktan korumak ve berî tutmak için 
tasarıyı yüksek tasvip ve takdirlerinize arzet-
miş bulunuyoruz. Karar ve irade sizlerindir. 

REİS — Söz Halk Prrtisi adına Zihni Btil'-
indir. 

ZÎHNÎ BETİL (Tokad) — «Muhterem arka
daşlar, görüşülmekte olan tasarı üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Meclis Grupunun görüşü
nü arzetmek için söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, her keşçe bili
nen bir hakikattir ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi; Cumhuriyet nizamını ve Cumhu
riyet devrinde teessüs eden inkılâpları ko
rumayı kurulduğu günden beri siyasi faaliyeti
nin birinci vazifesi saymıştır. Faaliyetine da
ima bu vazife telâkkisi içinde devam etmiştir. 
Bundan sonra da bu vazife telâkkisi içinde de
vanı edecektir. Gene her keşçe bilinen bir ha
kikattir ki, Cumhuriyet Halk Partisi; irtica 
ile daima mücadele etmiştir. Bu mücadelesine 
bundan sonra da bıkıp usanmaksızın devam 
edecektir. Biz iktidarda bulunanların Cumhuriyet 
nizamına ve inkılâplara teveccüh edecek tehli
keleri önlemek yolundaki çalışmalarını irtica ile 
mücadelelerini muhalefetimiz esasında destekle
miş bulunuyoruz. Bundan sonra da destekliye-
ceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, elimizdeki tasarı (vic
dan ve toplanma hürriyetinin korunması hak
kında kanun tasarısı) adını taşımaktadır. Vic
dan hürriyetiyle, toplanma hürriyeti birbirinden 
ayrı ve müstakil iki konudur. Bu itibarla her 
iki konuya bir kanunda değil, ayrı kanunlarda 
yer verilmesinin hukuk ve kaıan tekniğine 
daha uygun düşüceğine kısaçça işaret etmek 
isteriz. 

Tasarının vicdan hürriyetine atfettiği madde 
dinin siyasete alet edilmemesini ifade etmekte
dir. Bu hüküm, Cemiyetin nizamı için temel 
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UötfffiRİardandır. ve Cumhuriyetin başından beri I 
itibarda ve, tatbikte olan bir hükümdür. Tasarı- I 
um birinci maddesinin ilk fıkrası T. Ceza Ka- I 
nununun yürürlükte bulunan 163 neü maddesi- I 
nin 3 neü fıkrasının 2 nci hükmünün hemen ay- I 
nen tekrarından ibarettir. 163 ncü maddesinin I 
üçüncü fıkrasının ikinci hükmü aynen şudur: I 

(Siyasi menfaat veya şahsi nüfuz temin ve I 
tesis eylemek maksadiyle dini veya dinî hissi- I 
yata veya dince mukaddes tanılan şeyleri alet I 
ederek her ne suretle olursa olsun propaganda I 
yapan veya telkinde bulunan kimse bir yıldan I 
beş yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandı- I 
rılır.) I 

Tasarının birinci maddesinin ilk fıkrası ise: I 
(Siyasi veya şahsi nüfuz veya menfaat temin I 

etmek maksadiyle dini veya dinî hisleri yahut I 
dince mukaddes tanılan şeyleri veya dinî kitap- I 
lan alet ederek her ne sureti* olursa olsun I 
propaganda yapan veya telkinde bulunan kimse I 
bir seneden 5 -seneye kadar ağır hapis cezasiyle I 
cezalandırılır.) den ibarettir. I 

Anayasamızın 2 nci maddesi lâyikliği Devletin 
vasıfları arasında saydığına göre 163 ncü mad
denin üçüncü fıkrasında mevcut ve bu fıkranın 
her1 iki hükmüne §âmil (Lâyikliğe aykırı ola- I 
rak),. sözünün tasarıda yer almamış bulunması, I 
üzerinde ayrıca durma ehemmiyetini taşıyan 
bir nokta değildir. Yıfy ve sene sözlerinin aynı I 
mânaya geldiği de aşikârdır. O halde tasarının I 
birinci maddesinin ilk fıkrasının 163 ncü mad- I 
denin ilk fıkrasının ikinci hükmünden farkı, I 
temin edilmek istenilen menfaat veya nüfuzun I 
siyasi veya şahsi olması arasında fark mütalâa 
edilmemesinden, bir de dince mukaddes tanılan I 
şeylere dinî kitapların ilâve olunmasından iba- I 
rettir. Bunlar mevcut ve yürürlükte bulunan I 
hükme vuzuh verdiği için yerindedir, makbul- I 
dür. 

163 neü maddenin 4 ncü fıkrası, 3 ncü fıkra
sında yazdı suçun neşren işlenmesi halinde ceza
nın üçte bir nispetinde artırılmasını kâfi gör
mesine mukabil tasarının birinci maddesinin I 
son f^iası bu nispeti yarıya çıkarmaktadır. Bu 
değişikliğe de hiçbir itirazımız yoktur. Yapıl
masına hiçbir itirazımız bulunmadığını, tama
men taraftar olduğumuzu ifade ettiğimiz bu I 
değişikliğin yerinifi Türk Ceza» Kanununun 163 
neü madd«iolmasının bufcak ve kanun tekni
ğine daha uygun düşeceğine de kısaca işaret I 
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ettikten sonra, tasarının Adalet Komisyonunda 
müzakeresi sırasında bu madde münasebetiyle 
üzerinde durulmuş olan iki noktayı burada ha
tırlatmayı, tatbikatta doğması muhtemel bulu
nan tereddütlerin giderilmesi için faydalı bul
maktayım. 

Birisi şudur: Tasarının birinci maddesinde 
yazılı suçun mabetlerde vaz 'edenler tarafından 
da işlemesi ihtimalini nazara alan Adalet Ko
misyonunun bir üyesi bu hususun da maddede 
bir fıkra halinde yer almasını teklif etmişti. 
Müzakeratı Hükümet adına takibeden Köürülü; 
mevcut metnin, suçun bu suretle işlenmiş olması
nı da nazara almış bulunduğunu ifade etmiştir. 
Bu itibarla teklif komisyonca, tasriha lüzum bu
lunmadığı ileri sürülmek suretiyle reddolun-
muştur. 

Komisyonda söylenilmiş fakat zaptedilmemiş 
olan bu hususun burada tekrarında, tatbikatta 
doğması muhtemel olan tereddütleri izale ba
kımından, fayda mütalâa etmekteyim. 

İkinci noktaya gelince : Tasarının Adalet 
Komisyonunda müzakeresi sırasında ben şu nok
tanın açıklanmasını rica ettim. Cemiyetler ara
sında siyasi maksat takibedenler, siyasi faali
yette bulunanlar da vardır- Lâyiklik, Anayasa
mızın 2 nci maddesinde Devletin vasıfları me-
yanına girmiştir, siyasi partilerin programında 
yer almıştır. Sırasına göre programını izah et
mek, müdafaa /etmek, programının propagan
dasını yapmak partilinin vazifesidir. Binaen
aleyh bir partilinin Anyasada ve programında 
yer almış bulunan lâyiklik hakkında, izah yo
lunda, müdafaa şeklinde veya propaganda sure
tiyle yapacağı konuşmanın bu maddede yazılı 
suçla bir ilgisi olmıadığının da tasrihine ihtiyaç 
vardır. Tarafımdan serdedilen bu mütalâa ko
misyon sözcüsü Semi Ergin tarafından an
lattığım tarzda uygun görülmüş, Semi Ergin 
bu hususta yüksek huzurunuzda müzakereler 
cereyan ettiği sırada böylece açıklıyaeağmı 
söylemiştir. Bu noktanın açıklanmasında da 
tereddütleri giderme bakımından fayda buluyo-
urm. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının ikinci mad
desine gelince; burada iki suç mevzuubahistir. 
Birinci suç ışudur : Bir cemiyet; üyesinin, tasa
rının birinci maddesindeki, yani Türk Ceza Ka
nununun yürüdükte bulunan 163 ncü maddesin-

— İMİ — 
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deki suçu işlediğine, işe el koyan C. Savcısının 
yazısı ile muttali olduğu takdirde o üyesi hak
kında inzibati muamele tatbik etmek veya o 
üyesinin hareketini tasvip etmediğini C. Müd
deiumumisine bildirmek mecburiyetindedir. 
Biz buna lüzum ve ihtiyaç bulunmadığı kanaa
tindeyiz. Zira hukuk ve adalet prensiplerine gö
re bir hareketin inzibati muameleye konu ola
bilmesi için sabit alması şarttır. Mevzuubahis 
suçun işlendiğine ihbar, şikâyet veya sair suret
lerle muttali olan C. Müddeiumumisi hemen 
tahkikata geçmeye, yapacağı hazırlık tahkikatı 
sonumda ya takipsizlik kararı vermeye veya dâ
va açmaya mecburdur. Açılacak dâva mahkû
miyete olduğu kadar beraete de müntehi ola
bilir. Tahkikat ve dâva takipsizlik veya meni 
muhakeme veya beraet kararlariyle neticelen
diği takdirde cemiyet suç olmıyan, mubah sa
yılan bir fiil önceden takbih etîmiş veyaj inlzıba-
ti muameleye konu yapmış olmak durumuna 
düşecektir ki, bu, (adalete uygun düşmez, hiçbir 
suretle tecviz edilemez. Tahkikat ve dâva mah
kûmiyet karariyle neticelendiği takdirde Cemi
yetler Kanununun üçüncü ve Medeni Kanunun 
357 nci maddelerine göre üyenin cemiyetle ilgisi 
kendiliğinden kesilecektir. Zira, Cemiyetler Ka
nununun üçüncü maddesi, cemiyetlere üye ola
cakların medeni haklara sahip bulunmasını 
şart tanımıştır. Suç bir yıldan beş yıla kadar 
ağır hapis cezasını müstelzimdir. Medeni Ka
nunun 357 nci maddesine göre bir yıldan ziyade 
hürriyeti salip bir cezaya mahkûm olma, me
deni hakları istimal salâhiyetlerinden mahrumi
yeti ve mahkûma vasi tâyinini istilzam eder. 

İkinci maddenin 3 ncü fıkrası; cemiyetle
re, üyelerinin bahis mevzuu suçu işlemelerine 
mâni olarak tedbirleri alma mükellefiyetini de 
tahmil etmektedir ve buna muhalefeti 500 ilâ 
5 000 lira ağır para cezasiyle cezalandırmakta 
ve ayrıca cemiyetin feshi de bu fıkrada bir ilâ
ve müeyyide olarak yer almış bulunmaktadır. 
Kanaatimizce bu .hükme de lüzum yoktur. Zira 
Cemiyetler Kanununun birinci maddesi, Cemi
yetler Kanununa aykırı gaye takibetmeyi men-
etmiş bulunmaktadır. Ayrıca 9 ncu maddesi, 
dinî esaslara dayanan cemiyetler kurmayı men-
etmiştir. 33 ncü madde ise, bu yasağa aykırı 
harekette bulunmayı tecziyeden başka cemiyeti 
feshetmektedir. 

Şimdi birinci maddede yazılı suça cemiyet 
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bir suretle iştirak ederse, esasen suç işlemiş 
durumda bulunacağı için ceza görecek ve fes-
holunacaktır. İştirak etmemiş ise cemiyetin bu 
yol ile tecziyesi adalete uygun düşmez. 

Muhterem arkadaşlar, asayişi korumak, suç 
ikama mâni olmak Hükümetin vazifeleri ara
sındadır. Fakat mevzuatımızda (Hükümet suç 
işlemeye mâni olacak tedbirleri almakla mükel
leftir, bu mükellefiyete riayet etmezse şu ceza 
ile mahkûm olur) şeklinde bir kayıt yoktur. 
Hükümet için düşünülmiyen hususi cemiyet için 
düşünülebilir mi? Devlet içinde Devlet gibi, 
bir cemiyete, üyelerinin suç işlemesine mâni ol
ma mükellefiyeti yüklenebilir mi? 

Mevzuatımızda bahis konusu olan suçlardan 
daha ağır cezayı müstelzim suçlar da vardır. 
Adam öldürmek, Devletin varlığına karşı işle
nen suçlar daha ağır cezayı müstelzimdir. Cemi
yetin, üyelerinin bu nevi suçları işlemesine mâni 
olması için tedbir alması hangi mantığa, han
gi sebebe istinat edilmektedir? Tasarıda sara
hat yoktur. Komisyon da bizleri tenvir edemi
yor. Tenvir etmesine imkân yoktur arkadaşlar. 
Çünkü sebep bulamaz. Cemiyetlerde, bilhassa 
siyasi partilerde yüz binlerce üye vardır. Baba 
oğlunun suç işlemesine mâni olmak için tedbir al
makta aciz gösterirken bir cemiyetin, vasıta ve 
imkânlara sahip olmıyan bir cemiyetin yüz bin
lerce üyesinin suç işlemesine mâni mümkün ola
bilir mi? 

Muhterem arkadaşlar; Ceza hukukumuzun 
prensiplerinden birisi de kanunsuz suç olamıya-
ğı prensibidir. Suçun kanunda tâyin ve tesbit 
edilmesi lâzımdır. Cemiyet, lüzumlu tedbirler al
makla mükellef olacak. Bu, o kadar şahsi tefsir
lere imkân verebilecek bir ifadededir ki, falan 
tedbirin alınmamış olması, bir yığın tedbirlere 
rağmen, cemiyeti suçlu durumuna düşmek kor
kusu içinde bulunduracaktır. Siyasi partilerin 
emniyet ve huzur içinde çalışmalarının temin 
edilmesi lâzımdır. Tadat edilmiyen, tasrih edil-
miyen tedbirler almak mecb ariyetinde bulun
mak, mahkûm edilmek tehlikesine mâruz kalmak 
cemiyetleri muhtaç oldukları emniyet ve hu
zur şartlarından külliyen mahrum eder. 

Bu itibarladır ki, biz, ikinci maddede yazılı 
ikinci teklifin de hukuk prensiplerine aykırı ol
duğunu ve kabule §ayan bulunmadığını arzedi-
yoruz. 

— 1048 
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Muhterem arkadaşlar; tasarının üçüncü mad

desine gelince; bu madde mevcut olmasaydı dahi 
birinci maddede yazılı suça iştiraki halinde ce
miyet, umumi hükümlere göre hem ceza görecek 
hem de fesholunabilecekti. 

İştirak, Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 nci 
maddelerinde gösterilmiştir. 

64 ncü madde ile iştirak halinde, suça iştirak 
eden şahsa, asli faile verilen cezanın tamı veri
lir. 65 nci madde ile iştirak halinde ise asli faile 
verilen cezanın yarısı verilir. 

O halde, 3 ncü madde, Türk Ceza Kanunu
nun 64 ve 65 nci maddeleriyle yapılmış olan tef
riki kabul etmemek ve iştirak, ister 64 ncü mad
deye uysun, ister 65 nci maddeye uysun, cemiyete 
tam ceza vermektedir. Her iki nevi iştirak ara
sında fark görülmemesi bakımından bir istisna 
kabul edilmektedir, olabilir, itirazımız yoktur. 

3 ncü madde mevcut olmasaydı ve burada 
fesih tasrih edilmeseydi dahi cemiyet, Camiyet-
ler Kanununun 1, 9, 33 ncü maddelerine göre 
gene feshedilecekti. Bu madde ile bir sarahat 
temin edilmek istenmektedir, eskilerin dediği 
gibi bir (faidei zaide) istihsaline çalışılmıştır. 
Buna da bir itirazımız yoktur. 

Gelelim bu tasarının dördüncü maddesine: 
Bu maddenin, belli maksatlarla açık veya kapa
lı yerlerde yapılan toplantıların yeni hükümler
le nizamlanması için hazırlanıldığı anlaşılmakta
dır. Böyle toplantılar, siyasi olmıyan cemiyetler 
için îçtimaatı Umumiye Kanunu hükümlerine 
göre, siyasi partiler için de, seçim zamanından 
evvel îçtimaatı Umumiye" ve seçim zamanların
da ise Milletvekilleri Seçimi Kanunu hükümleri
ne tâbidir. îçtimaatı Umumiye Kanunu açık ve
ya kapalı yerlerde yapılacak toplantılar için iki 
kişinin bir beyanname vermesi lüzumunu ileri 
sürmekte, açık yerde yapılacak toplantıların 
tulû-u şemisten gurubu şemse kadar devam edece
ğini tasrih etmekte, içtimaların lâakal üç kişiden 
ibaret bir heyet vasıtası ile idaresini emretmek
tedir. Kanunun sekizinci maddesine göre bu he
yet, intizamın muhafazasına, hilafı kanun ahvali 
jpen 'e ve Beyannamede tâyin edilen mevzu hari
cîne çıkılmamasma, ve asayişi memleketi ve asa
bı umumiyeyi ihlâl edecek nutuklar irat edilme
mesine... dikkat edecektir. Kanunun 9 ncu mad
desi, içtimalara tarafı Hükümetten memurini 
mülkiye veya adliyeden birinin memur edilebile
ceğini, bu memurun; tensip ve intihap edeceği 
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I mahsus mahalde bulunabileceğini ve idare heye

tinin talebi halinde yahut muhilli inzibat mü
nazaa ve mücadele vukuunda içtimai feshedebi
leceğini tasrih etmektedir. 

Görülüyor ki, açık yerlerde yapılan toplan
tılarda zaman kaydı vardır. Kapalı yer toplantı-

I larında ise zaman kaydına ihtiyaç yoktur. Ve 
toplantıya Hükümet tarafından ancak memuri
ni mülkiye veya adliyeden birisi gönderilebilir. 
Onların toplantıya müdahale edebilmesi, toplan
tıyı feshedebilmesi için idare heyeti tarafından 
talebe muhatap olması veya toplantı yerinde 
inzibatı muhil münazaa ve mücadelelerin vukua 
gelmesi şartlarına bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlar; siyasi partilerin seçim 
zamanlarında açık veya kapalı yerlerde yapa
cakları toplantıları tanzim eden Milletvekilleri 

1 Seçimi Kanunu hükümlerine gelince : Milletve
killeri Seçimi Kanunu, bu nevi toplantıları ve 
seçim propagandasını, ana kaide olarak serbest 
bırakmıştır. Serbestlik asıldır, takyit istisnadır. 
Bu hükmü, sözü geçen kanunun 40 nci maddesi 
(seçim propagandası bu kanun hükümleri daire
sinde serbesttir) demek suretiyle ifade etmiştir. 
Kanunun 41 nci maddesini tetkik ettiğimiz za
man görürüz ki açık yerlerde toplantı belediye
lerce bildirilen münasip mahallerde seçim kurul
ları tarafından çekilecek kur'a ile belli olacak 
gün ve saatlerde yapılır. Ve bu propagandalar gü
neş battıktan sonra doğuncaya kadar yapılamaz. 
Bunun dışında hiçbir takyid yoktur. Kapalı yer 
toplantılarına gelince : Bunu kanunun 43 ve 44 
ncü maddeleri tanzim etmektedir. 43 ncü madde; 
kapalı yer toplantılarına girebileceklerin kimler 
olduğunu tâyin etmektedir. 44 ncü madde; kapalı 

I yerlerde yapılacak toplantılar için üç kişilik bir 
heyetin kurulacağını tasrih etmekte ve bu heyet
lere, toplantının intizamını sağlamak, kanunlara 
karşı hareketleri önlemek, kamu esasına ve edep 
törelerine aykırı hareket etmek veya suç işleme 
mahiyetini taşıyan söz ve nutukları men etmek 
yetkisini ve vazifesini vermiştir. Zabıta bu heyet 
mensuplarının görevlerini yapmalarını temin ba
kımından gerekli tedbirleri alır. Onunla iktifa 
teder. Heyet kurulmıyan toplantıları men eder. 

I Açık toplantıyı tesbit eden 41 nci, «kapalı yer 
toplantısını tesbit eden 43 ve 44 ncü maddelerin 
müeyyidesi ayni kanunun 132 nci maddesinde ya
zılıdır. 132 nci maddeyi tetkik ettiğimiz zaman 

I görmekteyiz ki, kapalı yer toplantısında ÜQ kişi-
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İik heyeti kurmıyan veya haber vermiyen toplantı 
tertipçileri veya mezkûr maddede yazılı görevleri 
yapmıyan heyet üyeleri 15 günden üç aya kadar 
hapis cezasiyle cezalandırılmaktadır. Açık top
lantılar için de, bu toplantıların, 41 nci maddede 
yazılı hükümlere aykırı olması halinde zabıtaca 
men edilmekle beraber toplantıyı tertip ve idare 
edenlerle nutuk söyliyenlere yukardaki fıkrada
ki cezalar verilir. O halde açık yer toplantıların
da zabıtanın müdahalesi, toplantı için tesbit edi
len mahalin, günün ve saatin dışında toplantı 
yapılması, haline münhasırdır. Zabıta, bu haller 
dışında toplantıyı menetme salâhiyetini haiz de
ğildir. 

Kapalı yer toplantılarına gelince : Herşeyden 
evvel bu toplantıyı idare etmek, 3 kişilik heyete 
aittir. Zabıtanın vazifesi, bu heyetin vazifesini 
yapamaması, yardıma muhtaç olduğunu zabıtaya 
bildirmesi halinde başlar. 

Muhterem arkadaşlar, cemiyetler her zaman 
yapacakları açık ve kapalı toplantıları, zabıtanın 
takdirine göre menetmemesi için, îçtimaatı Umu
miye Kanunu hüküm derpiş etmiş, usul vaz'eyle
miştir. Bu hüküm siyasi cemiyetlerin, partilerin 
seçim zamanı dışındaki açık ve kapalı yer toplan
tıları için de mer'idir. Siyasi cemiyetler partiler 
seçim zamanı içinde yapacakları açık ve kapalı 
yer toplantıları için de, deminden beri arz ve iza
hına çalışmış olduğum Milletvekilleri Seçimi Ka
nunu hükümlerine tâbidir. Tasarı, Hükümet ta
rafından teklif olunmaktadır. Tasarının gerekçe
sinde, içtimaatı umumiye ve Milletvekilleri Seçi
mi kanunlarının açık ve kapalı yer toplantılarını 
tanzim bakımından ne gibi eksikliklerinin bulun
duğu ve bu eksikliklerin ikmali için ne gibi ted
birler düşünüldüğü hakkında tek hüküm yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, kanunlar vaz'olun
dukları zamanın ihtiyacına cevap verirler. Ara
dan zaman geçince beliren ihtiyaçlar nazara 
alınarak kanunların tadili yoluna gidilebilir. 
Ama beliren ihtiyaçların mevzu ve mer'i hü
kümlerle tatmin olunamadığınm izah olunması 
lâzımdır. Hükümet teklifinin gerekçesinde bu 
noktaya matuf olmak üzere tek cümle, tek ke
lime yoktur. Tasarının Adalet Komisyonunda
ki müzakeresi sırasında da tenvir edilmeMiği-
miz rica edilmiş olmasına rağmen bu noktaya 
matuf olmak üaere Hükümet maalesef izahat 
verememiştir. 

Muhtıram arkadaşlar, içtimaatı Umumiye 
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Kanunu, Milletvekilleri Seçimi Kanunu eenıi-
yetlerin yapacakları açık veya kapalı yer top
lantılarını nizamlamafctadır, tanzim etmekte
dir. Bu hükümlerin tadilini icabettiren mâkul, 
muhik, inandırıcı sebepler gösteriImemiş bu
lunduğuna ve gösterilmiyeceğine göre bu hür
riyeti kısan teklifi koruma adı altında kabul 
etmeye imkân düşünülebilir mi? Bu itibarla, 
vaki teklife muhalif kalacağız. 

Muhterem arkadaşlar, burada bir noktayı 
belirtmeye müsaadenizi rica ederim: 

Mer'i bulunan Cemiyetler Kanunu Hüküme
te bir taraftan Cemiyetlerin muamelelerini tef
tiş yetkisini verirken bir taraftan da zabıtanın 
otele, pansiyona, lokontaya, gazinoya girer gibi 
bu cemiyetlerin mezkez ve şubelerine girmeme
sini temin etmek istemiştir. Bunun içindir ki, 
29 ncu maddesinde, (Zabıta cemiyetin merkez 
ve müesseselerine mahallin en büyük mülkiye 
âmirlerinin yazılı emirlerini hâmil olarak gir
meye salahiyetlidir) denilmektedir. Bu husu
siyet, bilhassa siyasi partiler için bahis mevzu
dur. Açık ve kapalı yer toplantılarında zabıta 
memurları; kendi takdirlerine göre, diledikleri 
şekilde müdahale yetkisine sahip oldukları tak
dirde, bu toplantıları yapabilmeyi kabul etmek
teki maksadın ekseriya kaybolması tehlikesi 
vardır. Bu, siyasi partilerin, bilhassa bunlar
dan muhalefette bulunanların emniyet şartları 
içinde, emniyet duygusu içinde çalışmalarına ve. 
bulunmalarına mânidir. 

Arkadaşlar; şimdi dördüneü maddenin di
ğer hükümlerinin tahlil ve tenkidine geçiyo
rum : Dördüncü madde; bu toplantılarda her ne 
suretle olursa olsun kavlen veya fiilen hakaret 
veya tecavüzde bulunanları ayrıca tecziye et
mektedir. Mevzuatımız, hakiki ve hükmi şahıs
ların vicdanlarında veya gıyaplarında sözle, 
yazı ile, fiil ile vukubulan hakaretlerin cümle
sini tecziye etmektedir. Vatandaşın haysiyet 
ve şerefini koruma, cemiyetin başta, gelen vazi
felerinden birisidir. Bu vazife mevzuatımızdaki 
hükümleriyle temin edilmiştir. 

İkinci madde münasebetiyle arzettiğdm pren
sibi bu vesile ile kısaca tekrar hatırlatmaklığı-
ma müsaadenizi rica edeceğim. (Kanunsuz suç 
olmaz.). Bu maddedeki hakaret veya tecavü
zün kime, kimlere, hangi tesis ve müesseselere 
matuf olduğu hakkında kanunda hiçbir hüküm 
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yoktur. Hakiki ve hükmi şahıslara vicdanla
rında veya gıyaplarında sözle, yazı ile, fiille 
vukubulan hakaret mevzuatımız tarafından tâ
yin edilmiş ve ceza müeyyidesi altına alınmış 
bluunduğuna göre kime ve kimlere, hangi tesis 
ve müesseselere matuf olduğu bakımından hiç
bir kayıt ve sarahat ifade etmiyen 4 neü mad
dedeki hakaret ve tecavüzleri tecziye etmenin 
hukuk ve adalet prensipleri muvacehesinde mü
dafaa edilir tarafı bulunmadığı aşikârdır. 

Arkadaşlar, (nezaketi temin edeceğiz) di
ye suç sayümıyan fiilleri suç saymaya kalkış
mak adaletsizliğe müncer olur. Mevhum suç
lar tahayyül ederek hükümler vaz'ma kalkış
mak bir yandan abesle iştigâl, bir yandan da 
vatandaşları huzursuzluğa götüren emniyetsiz
lik duygusu içinde kıvrandıran bir hareket 
olur. Asla kabul edilemez. 

Sonra arkadaşlar; maddede daha ağır ce
zayı müstelzim olmadığı takdirde şu ceza veri
lir, denilmektedir kd, Türk öezâ Kanununun 
79 ncu maddesi muvacehesinde bu hükmün ye
ri yoktur. Türk Ceza Kanununun 79 ncu mad
desi; bir kimse bir fiil ile kanunun muhtelif 
hükümlerini ihlâl ederse, en ağır cezaya mah
kûm olur, der. Bu ana kaide yerinde durmak
ta iken buraya, sanki böyle bir hüküm yokmuş 
gibi bir hükmün konulması, hukuk tekniği ba
kımından, tasarının dikkatle hazırlanmadığı
nın ayrı bir işaretidir. 

Toplantıyı idare etmekte olanlar gerek Iç-
timaatı Umumiye Kanununa göre, gerekse mil
letvekilleri Seçimi Kanununa göre birtakım 
vazifelerin ifası ile mükelleftir. Bu vazifeleri 
ifa etmezlerse haklarında cezai müeyyide tat
bik edilmektedir. Suç işlerlerse hiç şüphe yok 
ki, işledikleri suçun cezasını göreceklerdir. 
Toplantıyı idare edenler, böyle toplantılarda 
suç işliyenlerle iştirak ederlerse umumi hüküm
lere göre bu iştirakten dolayı ceza görürler. Bu 
itibarladır ki, biz 4 neü maddenin ikinci fık
rasındaki tasrihi de zait telâkki etmekteyiz. 
Teklife göre hukuk prensibine uymıyan bir ha
talı nokta da budur. 

Toplantıyı idare edenlerin suça iştirakleri 
ile ihmal ve terahileri bir mütalâa edilmiştir. 
Suç ikâ edene ceza verilir. İştirak edene de 
ceza verilir. Bir suça iştirak etmiyen kimseye 
ihmalinden ve telhisinden dolayı suçu işliyen 
kimse gibi, o suça iştirak eden kimse gibi oe-
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I za verilemez. Tasarının hukuk ve adalet pren

sipleri bakımından ihtiva ettiği bariz hatalar-
I dan birisi de budur. Bu itibarladır ki, arka-
I daşlar, biz, 4 neü maddenin, teklif edilen şe

kilde kabulüne de imkân görmemekteyiz. An-
I cak, bu toplantıların ehemmiyeti malûmdur. 

Bu toplantılarda işlenen suçların tahkik ve ta
kibi bakımından hassasiyet göstermeye de İhta- • 

I yaç vardır. Bunun temini için bir önerge ha-
I zırlamış bulunuyoruz, bunu, Başkanlığa takdim 
I edeceğim. 
I Sözlerimi, hülâsa ederek bitirmek isterim. 
I (Birinci maddeye taraftarız. 3 neü maddeye 
I de taraftarız. 2 nci maddenin hukukta, adalet-
I te yeri yoktur. 4 neü maddenin tadilen kabu-
I lünü uygun mütalâa etmekteyiz. Takdir sizin-
I dîr. (Bravo sesleri). 

REİS — Arii Hikmet Pamukoğiu. 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

Muhterem arkadaşlar; benden evvel konuşan 
I arkadaşımız mevzu etrafında oldukça geniş iza-
I hatta bulundukları için bendeniz bunların te

kerrürüne mâni olmak emeli ile sözlerimi müm
kün olduğu kadar kısa keseceğim. 

I Bütün yer yüzünde şanlı tarihimiz şahittir 
I ki dünyaya hâkimiyet ve istiklâl dersi veren bir 
I milletin evlâtları olarak bugünkü anlamla en 
I geniş mânası ile hak ve hürriyet teminatını 
I Öğrettiğimiz milletlerden esefle arzedeyim ki 
I fersah fersah geri bir durumdayız. 
I Bu itibarku Demokrat Parti iktidarının yük-
I sek huzurunuza takdim etmiş olduğu bu tasarıyı 
I demokrasiye yüzde bir nispetinde dahi olsa, hiz-
I met etmesi bakımından, sevinçle karşılamak, 
I memleketsever her vatandaşın elbette boynunun 
I borcudur. (Soldan bravo sesleri). Nereden ve * 
I kimden gelirse gelsin dâva ile bilvasıta veya 
I bilâ vasıta ilgili bulunup, yani memleketimizde 
I demokrasinin daha açık tarifi ile, hukuki tarifi 
I ile, hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması 
I dâvasında bir milimetre kadar terakkiyi sağlı-
I yacak her fikri, huzurla yürekten benimsememiz 
I elbette vatandaşlık borcumuzdur. Ama bu nokta* 
I da, Demokrat Partinin bu teşebbüsünü sevinçle 
I karşılarken, hakiki maksadın sadece bundan iba-
I ret bulunduğunu da elbette itiraf etmiş olmam. 
I Benim nâçiz kanaatimce, Demokrat Parti şa-
I yanı şükran olan ilk teşebbüsünü tm tasarıyı 
I Yüksek Meclise araetmekleyapmaftır. Sayam teb~ 
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rik ve takdirdir. Ama şunu da unutmamak lâ
zımdır; bu vadide niçin şimdiye kadar beklen
miştir? Asıl meselenin püf noktası budur arka
daşla!. 

Hiç şüphe yok ki, bu sıralarda oturan her 
milletvekili arkadaşımız, bizi karşımızda dinli-
yen vatandaşlarımız, en ücra köşelere varıncaya 

* kadar kalbi demokrasi aşkı ile çırpman ve vazi
fesini bihakkın ifa etmiş bulunan yurttaşları
mız, hiç şüphe yok ki bunu sevinçle karşılarız: 
Ama şunu da unutamayız: 

1950 seçimlerinden evvel her parti istisnasız 
dini, siyasete âlet etme temayülünü göstermiş
tir. 1950 den bu yana bu temayülü, esefle kay
detmek ilabedeı. 

Demokrasi dâvası şahıs ve parti dâvası de
ğil, memleket ve millet davasıdır. Açıkça arze-
deyim ki, işaret ettiğim temayül zaman zaman 
müspet ve menfi istikametler takip etmiştir. Bir 
taraftan, istisnasız, partiler, dini siyasete âlet 
etmek yolunu açık ye kapalı bir şekilde nazarı 
itibara almışlar ve bu istikamette yürümüşler
dir. Ama ne olursa olsun, Demokrat Partinin 
aleyhine söyliyeeeğim tek söz kendisine teşek
kür ettikten sonra söyleyeceğim şudur: Kendi 
elinden düşen bir silâhın önümüzdeki seçimlerde 
başka bir partinin eline geçmemesi endişesidir. 
Bu noktada kendisini tenkit ederim. 

Muhterem arkadaşlar; tasarı hakkındaki 
tenkidlerim arkadaşımın izahlarından sonra bi
raz kısılacağı için sadede dönüyorum. Fakat 
müsaadenizle parti pırtı, fırka hırka tanımıyan 
bir arkadaşınız sıfatiyle arzedeyim ki, benim 
gibi sizi de tazip eden ve maalesef hakikaten 
üzücü olan bir hâdise; bu tasarının Adalet Ko
misyonunda tezekkürü esnasında sebketmiştir. 

Sayın Adalet Bakanı arkadaşımız Osman 
Şevki Çiçekdağ, her nedense, bilmiyorum, bel
ki boş bulundular, vakıaları olduğu gibi esbabı 
mucibe meyamnda zikretmeleri gerekirken, be
nim ismimi öne sürdüler. Belki de heyecanından, 
bilmiyorum, bence malûm olmıyan bir sebep
ten. O zaman kendilerine, hazırlık tahkikatının 
devam ettiği, bir mesele üzerinde söz söyliye-
miyeceğimi ve fakat bu tarzda ismimin ortaya 
atılmasından teessür duyduğumu bahsetmekle 
yetindim. Fakat bir de ertesi gün gördüm ki; 
hakikaten küçük bir politika oyunu olarak be
nim sözlerimin olduğu gibi matbuata aksetmesi 
icabederken tam manasiyle makûs istikamette 
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I neşriyatta bulunulmuştur. İşte ben şimdi Türk 

efkârı umumiyesine sadece bir noktayı açıkla
mak istiyorum. Bir noktayı. Vebali benim de
ğildir! Çünkü mecbur edildim. Osman Şevki 
Çiçekdağ'm Malatya'ya mütaallik olmak üzere 
işaret ettiği hâdise kelimesi kelimesine vâkıdır. 
(Nedir o? sesleri) onu da arzedeyim : 

(leçeıı Yaz şu merdiven altında oturuyordum, 
henüz Millet Partisine intisap etmiştim, hatırı
ma geldiğine nazaran, Diyarbakır Milletvekili 
Mustafa Ekinci yanımıza geldi, orada üç - beş 
arkadaşımız daha vardı ama hatırlamıyorum. 
ve doğru mudur sizin Başkanınız Diyarbakır'
da ayet ve hadis okumuş âdeta va'zetmiş, bu, 
dini siyasete alet etmek değil midir? Dedi. 

Açık söyliyeyim, arkadaşımın hususiyetine 
vâkıf değilim, sözlerine de inanmadım. Fakat 
içimde bir ukde olarak bir gün o başkanın kar
şısında böyle bir hâdisenin sepkedip etmediğini 
sordum. Evet dedi, cevabını aynen tekrarlıyo
rum : Ben miting meydanına giderken benim 
dinî sahadaki otoritemi imtihan edebilmek emeli 
ile zor zannettikleri bir meseleyi bana sordular. 
Ben de şimdi açıklıyayım dedim, kürsüye çık-
tım,bir ayetle bu meseleyi dinen izah ettim, 
dedi. Bundan elbette üzüntü duydum. Zaman 
geldi geçti, görmeden, bilmeden, şahidi olmadan 
elbette bir hüküm veremezdik. Büyük kongrenin 
arifesinde Şark seyahatine çıktık. Üzüntü ile 
ifade edeyim, teferruatına girmiyeceğim, mev-
zuubahs olan zat ilk menzil olan Malatya'da ilk 
sözü aldı ve hakikaten ayet ve hadis okumaya 
başladı. Ben de uzaklaştım. Kendisine partinin 
ikinci Başkanı sıfatiyle, sizi bundan menederim, 
bir daha böyle hadis ve ayet okumak emelinde 
iseniz sarığınızı sarar camiye vaiz olarak gider
siniz dedim. 

îşte benim söylediklerim bundan ibarettir ve 
devlet devairi huzurunda da, şahit sıfatiyle ça
ğırıldığım zaman ifadem bundan ibaret idi. Bu
nu açıklamak istemezdim. Fakat mecbur kaldı
ğım için özür dilerim. Çünkü bir istifham ya
rattı Adalet Bakanı. İsmimi andı. Cevabım mat
buata yanlış aksettirildi. Hususi hayatımızda 
olduğu gibi resmî hayatımızda da namuslu ve 
karakter sahibi insan isek bir an için dahi el
bette yalan söylemiyeceğiz. Ben bunu savcılıkta 
ayne söyledim. İfademdir. Ama gazeteye Sav
cılıkta verdiğim ifade şeklinde geçmiş-

I tir. Ben Şark seyahatini yarıda bira-
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karak Ankara'ya döndüm. Başkanla kar
şılaştığım zaman Başbakanlık masasında 
oturuyordum. Bana böyle böyle söylemiş
sin, dedi. Evet söyledim dediğim zaman kendi
si de gülümsedi. Hakikatlara şu parti safından 
başka, bu parti safından başka türlü bakılamaz. 
Hiçbir partiye intisap edilmedikçe de bambaşka 
bir istikamette ifade edilmesi isteniyor. Yok 
arkadaşlar!. Şu milletin kürsüsünden içimizde
ki ne ise onu dışarı vuralım. Bir yerde samimi
yet yoksa, sadakat yoksa, bir cemiye
tin, devletin istinatgahı olan aile için
de dahi nizam, intizam olamaz. Hükü
met haksızlık edebilir. Hükümeti teşkil eden 
zevat içinde işinin ehli olmıyanlar namütenahi 
çıkabilir. 

Onların kusurunu burada yüzlerine vurabi-
lirsek vazifemizi ifa etmiş oluruz. Onlar bu yap
tığımız hareketten dolayı darılırlarsa darılsm-
lar, sonuna kadar darılsmlar ! Ben vazifemi ifa 
edeyim! Başka bir şey istemem! Şu tasarı iyi 
esas itibariyle büyük boşluğu doldurması bakı
mından, sevinçle karşılamamaya imkân yoktur. 
ilmî mütalâalarla ilmî süzgeçten geçirilirse ten-
kid etmemek de elden gelmez. Vicdan hürriyeti 
diye, her vatandaş, bir hürriyetten bahsetmek
tedir. Ben şuna karnim ki, bu hususta consomme 
tarzda bulunan bir hoca dahi bu hürriyetin ne 
olduğunu % 100 belâğatle açıklıyamaz. Çünkü 
yer yüzünde bugün o bilhassa vicdana taallûk 
etmesi bakımından mudil -ve karışık bir hal al
maktadır. Bu itibarla, hürriyeti âm ve şâmil 
mânasiyle tarif eden tek bir şahıs çıkmadı. Alı
nız ilmî eserleri, ne deniyor . Kanunla tahdit ve 
takyit edilmiş bir serbestiden bahsediyor, tyi 
ama, kanunla tahdit ve takyit edilmiyen fiille
rin icrası ve serbestisi ne oluyor? Bomboş! Bü
yük bir istifham! îyi ama, fertlerin hürriyeti 
kanunla tahdit ve takyit edilirken Devletin hür
riyeti, hâkimiyeti bilfiil icraya vaz'eden Hükü
metin hürriyeti hususunda kanunda tek hüküm 
yok!. 

Kala. kala, hukuki esas kalıyor. Hukuki 
esasların kanuni müeyyidelerle perçinlenmediği 
yerlerde, hürriyetin mânasını kavrıyan, tek 
vatandaş, aklı başında olan tek şahıs mevcut 
olamaz. Buı itibarladır ki ben tasarının birinci 
maddesini memnuniyetle alkışlarım. Ama kü
çücük bir noktaya da işaret etmek isterim. 

Arkadaşlar; bendem evvel konuşan arkadaş-

7.1953 O : 1 
I larım da işaret buyurdular, bu metin aşağı yu

karı mevzuatımızda mevcuttur; ama bugünkü 
tasarı şekliyle dahi mühim bir boşluk arzeder. 
Bakınız tasarının birinci maddesinde ne diyor: 
Her ne suretle olursa olsun, yani hatırı hayale 
gelemiyecek olan husus bunun içinle dâhildir. 
Ben sorarım arkadaşlara ve komisyona, bu, 
Ceza Kanununda vardır. Bir gün gezdiğimiz 
köylerde yıkık camiler gördük, yıkık minareler 
gördük. Ben ne bileyim, hurdahaş halde, kırıl
mış, toz, kir içerisinde! Birkaç defa ben de 
şahsan Evkaf Umum Müdürüne müracaat et
tim. Evkaf Umum Müdürü olan arkadaşa, bu 
iş için muayyen bir para toplamış bir cemiyet 
bana mektup yazmış, bu cami seçim mmtakam 
olan bir yerdedir, ne olur siz de buna bir nispet 
dâhilinde yardım ediniz, dedim. Hayır, biz pa-
Ta veremeyiz, dediler. Ben de bunu aynen yaz
dım. Şimdi ben bunu tutsam, bir telgrafla de
sem ki; gereken teşebbüsü ifa ettim ama Ev
kaf Umum Müdürü, ne yapalım filân yerde 
apartman yaptırdığımız için buraya para ve^ 
remem dedi, desem buna nazaran suıç değil mi
dir? Yaptıracağınız bu cami ile alâkadar ola
mam dedi, desem, buna nazaran suç dıeğil mi? 
Elbette ki suçtur. Çünkü «her ne şekilde olur
sa olsun!» O halde ben Hükümetten soruyorum, 
komisyondan da, bu tasarıyı hazırlıyanlardan 
soruyorum: Bu memlekette hilâfet ilga edilmiş
tir, halbuki gazetelerde okuyoruz, bilmiyorum, 
bunun için sual sormak istemem, gazetelere ak
sediyor, biz hilâfeti ilga etmişizdir, buna rağ
men Papalığı tanıyoruz. Müsaade etsinler de 
bir telgrafla şuradaki caminin minaresi hurda
haş olmuş demekle kimse tecrim edilmesin. O 
halde arkadaşlar, şu fıkranın her ne suretle 
olursa olsun buradan tayyını istirham ediyorum. 

İkinci madde hakkında : Zihni Betil arkada
şımızın serdettikleri mütalâaya aynen iştirak et
mekteyim. 

Arkadaşlar, Hükümetin elinde otorite ve em
rinde teşkilât mevcuttur. Kanun, arzettiğimiz 
veçhile, bunu müeyyide altına almaktadır. Hü
kümet buna rağmen muvaffak olamıyorsa, hiç
bir vasıtası olmıyan hattâ parasızlık ve yoksul
luk içinde çırpman, kıvranan ve çoluğunu ço
cuğunun iaşe ve ibatesi ile meşgul ve bunların 
iaşelerinden kısıntı yaparak memleekt dâva
sında uğraşan Simselere nasıl olur da üçüncü 

I madde mükellefiyet yükler arkadaşlar t 
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Böyle bir mükellefiyet, doğrudan doğruya 

ve sadece siyasi bir maksat güdüldüğünü açık
ça ispat eder. O itibarla bunun tayyı gerekir. 

2 nei maddenin 4 ncü fıkrasındaki hükme 
gelince : Bu hüküm yerindedir arkadaşlar. 
Eğer Cemiyetlerde hakikaten idareciler, yeni ge
nel merkez, genel idare kurulu, bu suça iştirak et
mişse, sükûtu ihtiyar etmişse yahut alenen 
onu benimsemişse, kapatılsın arkadaşlar! Çün
kü memlekete en büyük zarar veren şey, hiç 
şüphe yok ki, idarecilerin ağzında bir sakız gi
bi çiğnenmek şartiyle dinin siyasete alet edile-
gelmiesidir. (Soldan, bravo sesleri). Kaldıra
lım, kapatalım ama, bir şart var arkadaşlar! 
Elbette her mahkemeye hürmet ederiz. Ama 
her mahkemenin salâhiyetini, yetkisini, bilgisini 
ve tecrübesini müsavi tutamayız. Böyle ağır 
bir meselede milyonlarca üyesini sinesinde ba
rındıran bir partiyi kapamak, yetkisini, hiç şüp
he yok ki, bir ağabey mahkemeye vermek zarure
ti vardır. Zaten bu da hukuki esasların zaruri 
icabatıdır. 

Bu maddenin üçüncü madde ile olan iltiba
sına da işaret etmek isterim. 

Arkadaşlar; ikinci maddede deniliyor ki, 
tefsiri mahiyette bir hüküm sevkı ile partiler, 
cemiyetler faaliyetten menedilebilir, kapatıla
bilir. Yerindedir arkadaşlar. Yalnız, biz teş
riî bir uzuv olarak, tam mânasiyle müstakil 
olduğunu kabul ettiğimiz mahkemeye emir ver
memeliyiz. Vakanın, takdiri kendisine ait ol
duğuna göre, ahkâmı müessire ile iktifa etmeli
yiz. Yoksa üçüncü maddede olduğu gibi, 
« ve her halde cemiyetein feshine karar verilir » 
diye böyle draconiyen bir hüküm vaz'etmeme
liyiz arkadaşlar. 

Görüyoruz ki, kanun tekniği bakımından da 
birbirine mübayin hükümler mevcuttur. Bina
enaleyh, ikinci maddedesindeki hükümlerin 
ipkası ve bu sonuncu mükerrir hükümlerin tay
yı yerinde olur. 

Gelelim içtima hürriyetine: 
Muhterem arkadaşlar, teferruatı arkada

nım izah etti. Ben sadece hukuki esas üzerinde 
duracağım. Devletler hukuku sahasında ecne
bilerin hak ve vazifeleri sahasında seyyanen 
tatbik edilen bir esas mevcuttur. Biz tebaa sı
fatını maziye mal ederek siyasi haklarda da mü
savatı sağbyan vatandaşlık kanununun 1928 de 
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I kabul ettik. Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu 
I üfliyerek içmek mecburiyetini duyarak ne olur ne 
I olmaz diye uzun ıstıraplar çekerek elde ettiği-
I miz ilk hakirniyet ve istiklâli nişanesi, meşhur 
I ve ideal olan şu kudsi vasfını ihraz için (Vatan

daşlık) bir sene bekledik. 1929 Ocağının bi-
I rinde kanunu meriyete koyduk. Demek ki, bu-
I gün yer yüzünde bütün devletler bilhassa mede

niyette en ileri gitmiş memleketlerin başında 
Fransa vardır, ecnebilere içtima hürriyeti tanı-

I mıştır. 
Arkadaşlar; bir misal olarak veriyorum. 

I Bir de anormal rejim var. Hakikatta hiçbir 
I hak tanımıyan ve fakat zahiren bâzı haklar ta

nıyan Sovyet Rusya var. Orada, anormal re-
I jimde dahi, birkaç şartla, ecnebilere de içti

ma hürriyeti tanınmaktadır*. Şimdi elimizi vic-
I danımıza koyarak düşünelim, medeniyette en 

ileri gitmiş olan Fransa bu hakkı ecnebilere ta-
I nımaktadır, biz tebaa kelimesini mazinin o ka-
I ranlık günlerine bir daha dönmemek şartiyle 

gömdük. Vatandaşlığı kabul ettiğimiz ve 1950 
j senesinden beri de demokrat iktidarın, demok

rasiyi memlekete getirdiğini farzettiğimiz halde 
neden bu hakkı takyit ediyoruz? Burada geniş 
akademik münakaşa açmak istemiyorum, o hal
de ve niçin, neden, acaba? Ecnebilere tebaaya 
haydi haydi bahşedilen bir hakkı ve el'an Os
manlı tmperatorluğu zamanında İstibdat zama
nında vaz'edilen bir kanunun serbest hükümle
rini bugünkü demokratik rejimde de tahdit ve 
tahdit yoluna gitmiş oluyoruz arkadaşlar? H ı -
kuki esaslar bakımından bunun müdafaasına 
asla imkân yoktur. Ben Demokrat Parti Hükü-

I metinden müstakil bir vatandsış ve milletvekili 
olarak rica ediyorum; şu kürsüye gelsin dör
düncü maddeyi geri alıyorum ; desin. (Sağdan 
bravo sesleri). 

Arkadaşlar; bunun daha fazla teferruatına 
girmek istemiyorum. Çünkü işin tutar yeri 
yoktur. Olabilir; bir ferdin her şeyi bilmasine 
imkân yoktur. Fakat hakikaten memlekt ve 
milletin nef'ine ve dâvanın lehine olarak şu gö-
zümüzdeki siyah, yeşil, ak camlı gözlükleri, par
ti gözlüğünü atalım, şu dâvada en büyük sıfat 
olarak sadece vatandaş gözjyle görelim ve dâ
vayı gökleştireüm arkadaşlar. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir, kı-
I saca arzettiğim hususlara mütaallik olmak üze-



B : 115 U. 
re birkaç takriri sönüyorum, »azarı itibara 
alınmasını bilhassa rica ederim. 

REfiS — Cezmd Türk. 
Türkiye Köylü Partisi 'Hecin Grupu adına. 
CEZMt TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşlar. 

millî bayat ve istikbalimizi yakından ve candan 
alâkadar eden bir mevzu üzerinde; ittifakla 
karara varmış bir grup ekseriyeti huzurunda, 
bu dâvayı müdafaa etmemin müşkülâtını müd
rikim. Fakat ne olursa olsum hayatımın en 
elemli ve en nazik vazifesini de eda etmekte 
olduğuma inanarak uzunca mâruzatta^bııluna-
aağim için de alâka, sabır, dikkat ve müsama
hanızdan peşinen özür dilerim. 

Benden evvel konuşan C. H. P. Sözcüsü ar-
• kadaşımız büyük muhalefet grupu adına ola

rak bu tasarının esasını teşkil eden bilhassa 
biriacd maddesini tasvip etti, üçüncü maddesi
ni tasvip etti, dördüncü maddesinde tadil is
tedi.. 

Dün dağa çıkmış iken - Menderes'in tabiriy
le - bugfin avdet ettiği anlaşılan (Gülüşmeler) 
sayın bir arkadaşımız da tasarıyı sevinçle kar-
şıladığmı ve hattâ alkışladığını ifade ettâ, bâzı 
maddeler -üaerkıde de tadiller istedi. Dördün
cü maddenin geri alınmasını talep etti. 

Bir muhalefet grupu adına ve bir müstakil 
vatandaş olarak yapılan bu beyanlardan sonra 
da bu tasarının afeyhinde konuşmanın müşkülâ
tını bir kere daha tekrar ediyorum. 

Arkadaşlar, biz Türkiye "Köylü Partisi kü
çük grupu adına bu tasarının esaslarına, met
nine, maddesine, zihniyetine ve memlekete ge
tirmek istediği havaya derinden, bütün benli
ğimizle ve bütün imanımızla muhalifiz arkadaş
lar. Çünkü biz demokrasiye inanıyoruz arka
daşlar. 

Bu muhalefetimizin sebepleri nelerdir? Bun
ları imkânlarımız nispetinde arzetmeye çalışa
cağız. Eğer imkânlarımızı zayıf bularsanız, mü
dafaamızı zayıf bulursanız, kabul ediniz ki, bu 
dâvayı töfikabbül ederek huzurunuza çıkmış olan 
«vukat zayıftır. Yoksa dâva zayıf değildir. 

Geçende Sayın Menderes bizi; başka bir ta
sarı dolayısiyle beyanlarda bulimufken «Ara bu
luculuk» la tavsif etmişti. Yerinde bir kelime 
olmamalda beraber îkâ gündür bu «Ara bulucu
luğu» ile vazifelenmiş olanlara terkederek bu
gün bfeim için daha münasip bir Mbir olan ka-
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i talizör rolünü dahi ifa edenüytceğim. Yana, 

halitalar arasında imtizacı temin eden faktör 
roKmde olamıyaeağım. Bilâkis terkipleri tah
lil eden mürei faktör relünde olacağım. Elimiz
de kalan son oksijen bombasını da Meclisin at
mosferinde kullanarak, halitalar arasındaki 
imtizacın. terkibine de artık bir son vererek, dü
şüncelerimizi arzedeceğiz arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bu mukaddemeden, umumiyet
ten bahsetmem, tahammülsüzlük ve sabırsızlık 
göstereceklere beyanatımın özetini esas olarak 
vermekten ibarettir. Uzun dikkat harcamala
rına lüzum kalmaması içindir. 

Arkadaşlar, bugün tarihî bir gün yaşıyoruz. 
Bugün 23 Temmuz Türkiye'de hürriyet ilânının 
45 nci yılını bitirdik. Tarihî gardp bir tecelli 
ve tesadüf olarak; altı yaşında bayramını id
rak ediyordum, bugün 51 yaşında o hürriyetin 
müdafaasını yapmak zaruretinde kaldım. Altı 
yaşında çocukluğumun bu devresinde hürriyet 
kelimesini Rümelikavağı'nda kırmızı, beyaz gül 

I ve kaymak macunu satan bir macuneudan öğ-
I rendim. O zamanlar bu macuncu yakasına bdr 

kokart takardı, biz ona hürriyet kürdelâsı der-
I dik. Hürriyetin ilân edildiğini bu kırmızı be-
I yaz kurdelâdan öğrendik. Bunun peşinden 31 
I Mart ve arkasından da Bayezit Meydanında 

seyrettiğimiz sehpalar geldi. Sonra toplar atıl
dı, 5 nci Sultan Mehmet tahta, çıktı. Bunlar Ka
nunu Esasinin ilânından sonra oldu. Biz evimiz
de kalamadık. Çünkü Rus donanması Boğaza 
geliyor dediler. Evimizin eşyaları toparlandı, 
top mermisi tutmaz diye Sarıyer'deki Çırçır De
resine gittik. O zaman Boğazda bir tabye ko-

I mutanı olan babam da bizi üç gece dağ derelerin-
I de yatırdıktan sonra Kadıköy'ne gönderdi. Bu 

Rus donanmasının İstanbul'a gelmesinden koı-
I kuluyordu. Devirler geçti, yaşasın îttihat ve 
I Terakki dendi. Biz de mekteplerde yaşasın îtti-
I hat ve Terakki diye bağırdık. Çünkü hoealan-
I mız hep bu tarafı tutuyorlardı. Merhum LûtfS 
I Bey olan hocamız, sonradan Kars Mebusu oldu. 
I Sarıyer'deki evimizin cumbasına yazdığım ya-
I şasin İttihat ve Terakki yazısı da yakın yulara 
I kadar duruyordu, bir yangında evle beraber 
I yandı. Sonra bir Babıâli baskını, Harbiye î?a-
I zırmm katli. Babam ağır başlı bir adamdı. Kom-
I sumuz olan bir zat geldi, alçaklar, sefiller ar-
I ttk düştüler. Babıâlryi bizimkiler bastı ve 
I Bairbîye Nazırını feattettîter dedi. Babam ie^ni 

— 1365 — 
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çekti. Yazık diye teessür gösterdi. Komşumuz ı 
niçin, dedi, yoksa siz îtilâfçı missiniz. Babam da; 
Ben ne İttihatçıyım, nede îtilâfçıyım, ancak bu I 
memlekette bir Harbiye Nazırı Babıâlide vuru
lursa bu işler iyiliğe alâmet değildir, evlâdım 
dedi. 

Mütareke oldu. 16 Mart faciasını, İstanbul'un 
işgalini, İstanbul sokaklarında yabancı millet 
askerlerini gördük. Korku içinde geçen devir
ler yaşadık. O zaman Sultanide idim; ve merhum 
Nüzhet Şakir küçük bir bro'şür neşretmişti. Bu
günün vazifesi adini taşıyordu: Şu satırları hâlâ I 
hatırlarım. Şöyle başlıyordu: I 

«Siyaseti hariciyemizde aldandık. Hasmı biâ-
rnanımız olan «Alman 'larla ittifak ettik» ilâh... 
Bu yazılar o zaman bir bomba gibi tesir etti. 
Oünkü o devirde bir kimsenin bu şekilde yazı 
yazması kadar, diş siyaset aleyhine tek cümle 
yazması kadar ağır bir suç tasavvur edilemez
di. Nitekim takibata başladılar. 

Cumuriyetin ilânında Tıbbiyede idim. Sabaha 
karşı şafakla atılan toplarla uyandık. Cumhu
riyet ilân olundu diye yeniden bir hürriyet bay
ramı yaşadık. Gece gündüz bayram ettik. 
geceleri meşalelerle İstanbul sokaklarında do
laştık. Hürriyet şarkıları terennüm ettik. 
Aynı zamanda kurtuluşumuzu tekrar tesbit et
tik. Fakat çok sürmedi, İzmir suikastı oldu, 
adamlar sehpalara çekildi. İstiklâl mahkemeleri.. 
Teni bir devre girdik. I 

Arkadaşlar, sonra serbest fırka çıktı. Muhale
fet, demokratik hayat yeniden inkişaf ediyor. 
dediler. O vakit Şark'ta bir isyanı takip eden 
bir seyyar jandarma alayının hekimi idim. Çı
kışından 30 gün sonra elime bir gazete geçti. 
Fethi Beyin İzmir rıhtımına çıktığını ve orada 
bir jandarmanın öldüğünü yazıyordu. Çok acı 
duydum. 

1931 de burada aşağı yukarı aynı hava var
dı. Ben de yukarda locada idim. O zamanki Baş
vekil başta olmak üzere hatipler gayet güzel 
nutuklar iradettiler. Bilhassa Fazıl Ahmet Ay-
kaç, hatırlarım, matbuata karşı gayet şiddetli I 
hücumlarda bulundu. Ondan sonra; çok heye
canlandığım enteresan bir hitabe dinledim. Mer
hum Halil Menteşe kürsüye geldi. O günkü si- [ 
yasi hâdiseleri telmih ederek «bir siyasi buhran 
geçirdik, şimdi de büyük bir iktisadi buhrana 
girmek üzereyiz, bu, belki daha da genişliyecek- 1 
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tir. Biz istiklâl mücadelesinde nasıl bir çift mavi 
gözün etrafında toplanıp kurtulduysak, bugün 
de, gittikçe artacak bir iktisadi buhrana gir
mekte olduğumuz bugün de, aynı b'ir çift mavi 
göz etrafında toplanalım» dedi, aynen kendi ifa
delerinden alıyorum, hâlâ kulaklarımda çınlıyor, 
«puissance publique» i idame mecburiyetindeyiz, 
dedi. 

Bugün de şartlar aynıdır arkadaşlar. Kendi 
kendini fesih yerine mahkeme karariyle kapan
mış bir parti karşısındayız. Memleketin siyasi 
bir buhran içinde olduğunu söyliyen Hükümet 
kendisi gelip bu zaruretleri öne sürerek bu tasa
rıyı teklif etmektedir. Ayrıca iktisadi darlık 
içindeyiz. Ve nihayet yakında önünüze gelecek 
- ve belki de kışa kalır - anlaşmalar, tahditler ge
lecektir. Ve memleket bilhassa dış ticaret bakı- * 
mmdan ağır iktisadi buhranlara girmektedir. 

Bütün bunlar, başka bâzı memleketlerde çok 
zaman olduğu gibi, az muvazeneli memleketler
de olduğu gibi, iktisadi imkânsızlıklarına ve ik
tisadi işlerine doğru dürüst deva buİamıyan 
memleketlerde olduğu gibi, derhal rejim baskısı
na baş vurarak bu iktisadi imkânsızlıklarını ber
taraf etmek ve büyük iktisadi inkişaf zaruretleri 
hasebiyle yeni rejim meseleleri getirilir. 

Fakat Demokrat Partinin huzurunuza çıkıp da; 
dün Demokrat Partinin mücadelesini Çakırbey-
li Çiftliğinin elâ gözlü beyi ile birleşerek, onun
la birlik olarak kazandınız. Bugün de onun bir 
çift elâ gözü etrafında birleşin demiyeceğmı. 
Bunu demeye lüzum görmeden ilâve ve ifade et
meliyim ki, siz zâten birleşmiş vaziyette, müt
tefiksiniz. Grupunuz ittifakla karar aldığı için, 
buna lüzum görmüyorum. Ancak, Demokrat 
Parti Grupun müttefikan aldığı karara karşı 
mâruzâtıma devam ediyorum. 

Arkadaşlar, 1950 den bu yana bu kanunu 
icap ettirecek neler oldu? Ticani hâdiseleri ol
du, Atatürk Kanunu çıktı. Malatya suikasdı ol
du, tahkikat yapılmaktadır. Hükümetin yeşil 
neşriyat dediği mecmua, gazeteler çıkmıştır, 
mahkemelerde takip olunmaktadır. Millet Par
tisi kapatılmıştır. Bu kanuna esbabı mucibe ola
rak gösterilebilecek sivri hâdiseler bunlardan 
ibarettir. Yoksa Hükümetin gerekçesinde de ob
jektif hâdiselerden bahsedilmediği gibi Sayın 
Adalet Bakanının bu kanunu takdimen yaptığı 
ve dikkatle dinlediğim beyanatında da maale
sef vakıa olarak hiçbir şeyden bahsedilmedi. 
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Yalnız Hükümet gerekçesinde, «Dini saik ve 

gayretler altında girişilen bâzı fiil ve hareket
ler» deniliyor. Hareket... Bu hareketler neler
dir? Bu münasebetle arzedeyim ki; düşünce 
ile,yazı ile, kalemle, tasavvur ve teşebbüsle ha
reket ve fiil arasında hukukan da dünyalar ka
dar mjsaha ve mesafeler vardır. Yazma başka 
şey, düşünme başka şey, tasavvur başka, şey, te
şebbüs etme başka şey; bir şeyi icra etmek, ha
reket haline getirmek fiili başka şeydir. Onun 
için Hükümetin bu tasarıyı gelişigüzel yazı ver
mediğini zannettiğim bu hareketler nelerdir? Bu 
tasarıyı okuyunca; sanki Kubilây hâdisesi gibi 
bir hâdise olmuş, irtica ayaklanmış, memleket
te daha kanlı hâdiseler beklenmektedir. Bu ya
pılan propagandalar şunlara, bunlara karşı ka
nuni mevzuatımız kifayetsiz gelmektedir. Bu
nun için de bunları sevkedeccgız. Biz bütçe es
nasında yukarda komisyonda da defatle zikret
tik; adalet mekanizması elindeki mevzuatı kul
lanmamaktadır. Hükümetindeki mevzuatı kul
lanmamaktadır, dedik. Sl&fm İnönü'nün idam 
olunmuş resmini çizen Aldt£ Gazetesine nasıl 
para veriyorsunuz, dedik. Siz nasıl kızıl, yeşil 
neşriyat yapan matbuata para veriyorsunuz, de
dik. Bu milletin milyonlarını nasıl boş yere akı
tıyorsunuz, dedik. Hükümet yalnız bunlara ka
nunları tatbik etmemekle kalmadı, endirekt yol
larla bunları besledi ve büyüttü. Bugün de çı
kıp, geliyor şunları söylüyorlar, şunları şun
ları yazıyorlar. Binaenaleyh yeni yeni kanunlar 
ve şunlarla önleyin diyor. Bu garip ve acıklı 
tezadı sadece belirterek geçiyorum. 

Arkadaşlar, demokrasi; bahusus bizim gibi 
yeni demokrasilerin en büyük düşmanı evvelâ 
siyasi sonra da malî faktörlerdir. 

Nevyork Hukuk ve Siyasi İlimler Fakültesi 
Dekanı Prof. (Mirkine Guetzeviteh) in iki cilt
lik son eserinden birkaç satırını aynen alıyo
rum, affmızı dilerim : 

«Demokrasiye karşı olan imanın gevşemesi 
bu mistiğin gaip olması, siyaseti dejenere eder. 
Şahıslar veya gruplar arasında bir menfaat mü
cadelesi şekline düşürür. 

Totaliterlikten, faşist veya komünist dikta
törlüğünden çok korkan demokrasi, bugün ümit
sizliğe karşı güç müdafaa olunmaktadır. Parl-
mantarizm buhranlarında en çok şeflerin kifa
yetsizliği âmil olmaktadır vıe sonra devam «edi
yor : «Her demokrat iyi biliyor ki hürriyet re-
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I jimi en iyisidir. Bu mevcut olmalıdır ve ola

caktır. Çünkü yalnız demokrasi ahlâkidir, ay 
nı zamanda demokrasi bir oluştur, beşerî te
kâmüle tevafuk eden bir şekli içtimaidir.» Te
kâmül yolunda yürüdüğümüz müddetçe, de
mokrasi yolundayız demektir. Geriye değil, ile
riye gideceğiz. Bu gidiş; benim 50 semedir gör
düğüm gibi değil, fakat daha ileriye, daha gü
rele, daha doğruya, daha yeniye olmalıdv\ 

Arkadaşlr; vicdan hürriyeti deyip geçiyo
ruz, fakat vicdan hürriyeti üzerinde nedense 
esaslı şekilde durmuyoruz ve iyice tietkik et
meden kesin hükümler ve kararlar alıyoruz. 

Sayın Adalet Bakanının bulgünkü ifadesiyle; 
bizi Avrupai, ileri bir Türk medeniyetine gö
türecek olan yol Avrupa 'dan geçmektedir. O 
halde, bizden evvel bu yoldan geçmiş olanlar 
ine yapmışlar, ne koymuşlar, ne diyorlar; on
lara bakalım. 

Vaktinizi fazla suiistimal etmeden kısaoa 
bu tasarıya tekabül eden hükümleri zikredip 
geçeceğim. 50 yaşında ve eza içinde bu vazife
yi eda ederken tutanaklara da partimiz adına 
bunları tevdi etmeliyim: 

İsviçre Flederal Kanununun 49 ncu maddesi: 
«Hiç bir kimsenin dinî bir teşekküle iltiha

kına, dinî bir tedris taki'betmıesine, dkıî bir ha
reket yapmasına karşı konamaz. Dinî inanı
şından dolayı her hangi şekilde olursa olsun 
müşkülâta ve ezaya mâurz bırakılamaz. Hiç
bir kimse dinî içtihadı sebebiyle medeni bir 
hakkı istimalden menedilemez.» 

(Bu, bizim anladığımız mânada bir beyaz 
demokrasinin hükmüdür. 

•İkinci hüküm : 25 sene karar bdr kâbus, bir 
totaliter faşist rejimi geçirmiş İtalyanların kur
tuluştan sonraki Anayasalarına koydukları 
maddedir, 20 nci maddeyi okuyorum. Sanki 
•aynen bu eldeki tasarıya karşı konmuş bir hü
kümdür : (Bir müessese veya bir cemiyetin di
nî karakterde olması, din veya mezhep mak-
sadiyle kurulmuş bulunması, hususi kanunlarla 
tahdit sebebi olamaz. Bular itjin hususi, malî 
mükellefiyetler de konamaz.) 

Biri karanlıktan çıkmıış bir ülkenin, diğeri 
de bir beyaz demokrasinin kanunlarından alın
mış hükümlerdir bunlar. 

Biraz da komşularımız, Balkanlı dostlarımız-
I dan bir iki misal vermek istiyorum, 
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Yunanistan Anayasasının - ki Yugoslavya ile 

beraber müşterek bir ittifak paktına malikiz -
birinci rn.adde.si; (Yunanistan'da hâkim olan 
din Şarki Ortodoks Kilisesinin dinidir. Diğer 
malûm vıe makbul dinlerin icrası da kanunların 
himayesi altında serbesttir. Hâkim dine karşı 
her türlü müdahale memnudur.) 

'İkinci maddesini de aynen tutanaklarımızın 
sinesine tevdi ediyorum : 

(Yunan Ortodoks Kilisesi a yolmaz bir şe
kilde Kostantaniyye (İstanbul) büyük kilisesine 
bağlı ve onunla birliktir. 

Yunan Kilisesinin kararlarını Kostantaniyye 
büyük kilisesi tasdik eder.) 

Dostumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ın 
Anayasasına göre, onlarda hâkim din olan Orto
doks Kilisesinin en büyük makamı lâyik Türki
ye'nin bir şehri olan İstanbul'dadır. İftihar ede
riz; bu hâdise 500 yıl önce yaşamış olan Fâtih 
Babamızın zihniyetine uygundur. 500 yıldır do
kunulmamış bir emanet gibi durmaktadır. Baş
kalarına karşı gösterdiğimiz müsamahayı biraz 
da kendimize karşı göstermek, bunlardan haber
dar ve meşur olmamız lâzımgeldiği için de bu ta
rihî misali de dinler dünyasına Türklüğün ve 
müslümanlığm büyük bir müsamaha örneği ola
rak arzediyorum. 

Arkadaşlar, yine paktla bağlandığımız dostu
muz ve müttefikimiz olan Yugoslavya'nın Anaya
sasında da madde vardır : 25 nci madde : 

«Düşünce ve iman hürriyeti vatandaşlara 
müemmendir. Kilise Devletten aynlmıştır.» diyor 
ve eidden durmaya ve düşünmeye şayandır ki, 
Yugoslavya'dan itibaren bize yakın kanunlar baş
lıyor. Devam edelim. (Doktrini Anayasaya aykırı 
olmıyan dinî bilgiler, dinî âyinler ve işler ser
besttir. Papaz yetiştiren mektepler serbest
tir. Devletin umumi murakabesi altında bu
lunurlar. Dinî binaların ve dinî imanın siyasi bir 
maksatla istimali memnudur. Din esaslı siyasi teş
kilât mevcudiyeti de böyledir. Devlet dinî mües
seselere maddi yardımlarda bulunabilir) görü
yorsunuz!... Din esasına dayanan siyasi teşekkül 
memnuiyetini koymuştur. Fakat bunun yanında 
papaz yetiştiren mektepleri de serbest bırakmış 
tır. 

Eskiden bizim küçük bir parçamız olan Ar
navutluk Anayasasının 16 ncı maddesi de şöy
ledir : (Kilise Devletten ayrılmıştır. Din toplu-
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! lukları kendilerine ait hususlarda dâhilen ve lıa-
I ricen dinlerinin icrasında serbesttirler. 

Dini suiistimal etmek ve kiliseyi siyasi mak
satlara âlet etmek yasaktır. Din esasına dayanan 
teşkilât kurmak da aynı suretle yasaktır. 

I Devlet dinî topluluklara maddi yardımlarda 
I bulunabilir. 
I Biraz uyuyor, fakat söylemeye mecburum, ka-
I ranlık bir kâbustan kurtulmuş olan ve oradan da 
I kızıl bir kâbusa kendini kaptırmış olan Doğu - Al-
I manya'dan da bir şey vermeliyim. Çünkü beyaz-
I dan karaya, pembeden kızıla kadar her renk bel-
I li olsun. 
I Doğu Almanya Anayasasının 16 ncı maddesi: 
I (Her vatandaşın din düşünce ve hürriyeti mut-
I laktır. Dinin serbest icrası Cumhuriyetin himaye-
I si altındadır. Dinî müesseseler, dinî hareketler, 
I din öğretimi, Anayasaya aykırı maksatlara veya 
I partizan politika hedeflerine tevcih edilemez. 
I Bununla beraber dinî birliklerin, halkın ha-
I yati meseleleri muvacehesinde vaziyet alma hak-
I lan mahfuzdur. 

43 ncü madde; Devlet kilisesi yoktur. Bütün 
I din toplulukları kendi işlerinin idaresini, herkese 

aynı olan kanunlar dairesinde, serbestçe icra 
I ederler. Mazide olduğu gibi, dinî topluluklar âm-
I m e haklannı haiz cemiyetlerdir.. 

Bütün diğer din birlikleri de statülerini ver-
I mek ve devamlı olarak kJa saliklerinin sayısını 
I bildirmek şartiyle ve talepleri üzerine aynı hak

ka sahip olurlar. Bu neviden âmme haklarına sa
hip muhtelif dinî birliklerin birleşmesi halinde 
husule gelen fedarasyon da, aynı suretle dinî 
korporasyoutı olur. Dinî birlikler umumi ah
kâm dairesinde, Devletin tesbit ettiği malî 
esaslara göre üyelerinden aidat alabilirler. 

Daha birçok, maddeler ve örnekler var. Üze
rinde fazla durmak istemiyorum. Yalnız şunu 
söylemeli istiyorum ki. dün dine afyon diyen, 
dini inkâr eden memleketler vardı, o memleket
ler dahi inkilâplarmm yirmi, yirmi beşinci se
nesinde dine dönmeyi zaruri görmüş, dine hürri
yet ve serbesti vermiştir. Antikomünist bir cep
heye dâhil olmuş, ta eski tarihinden beri daima 
antikomünist kalmış ve kalacak bir memleketin, 

i bir milletin dinî mevzuat üzerine artık eğilip 
bakması zamanı gelmiştir. Biz bugünkü mevzu-

I atımızı, laisizmin beşiği addettiğimiz Fransa.'-
j dan aldık. Bizim bu husustaki mevzuatımızın 
I mehazı Fransa'dır, Onların kanunu 7 Tem mu;: 
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1904 te çıkmıştır, Sciences Politiques 'te oku
yanlar çok iyi bilirler bu, kongregasyon ka
nunudur. Fransa'da her nevi tedrisat bu ka
nunla papasların elinden alınmıştır. Biz onla
rın kanunlarından bir kısmını almışızdır. Din 
işlerini düzene koyanları da vardır. Fakat bu 
kanunlardan nedense bizde hiç bahsedilmemiş 
ve din işlerini tanzim edecek olan bu mevzuat 
bize nakledilmemiştir. Bugün Avrupa'da laisi
zmi'in ilk vatanı ve âbidesi gibi görünen Fran
sa'da 9 Aralık 1905 te çıkarılmış kanun âmme 
nizamı bakımından bütün dinlerin icrası serbest 
ve müemmendir, der ve Cumhuriyet hiçbir dine 
ücret ve sübvansiyon vermez der. 

Ancak bir dine para ve masraf ödemek yo
lunda cemiyetler kurulabilir, der. Ayrıca bu ka
nun, Devlet müesseselerinde din servisi tesis 
eder. Okullarda, hastanelerde, hapishanelerde 
din adamlarını ücretle Devlet kadrosuna ve büt
çesine alır. Yani imanla icrayı birbirinden ayı
rır. Din servisi tesis eder. Bu kanunun 18 nci 
maddesi, bizim Cemiyetler Kanunumuza mehaz 
teşkil etmiş olan 1 Temmuz 1901 tarihli Cemiyet
ler Kanununun hükmünce bu din cemiyetleri 
kurulabilir, der ve 19 ncu maddesinde şu hüküm
leri koyar: Bu cemiyetler sadece din icrası mak-
sadiyle kurulur. Bin nüfuslu belediyelerde en 
az 7, 20 bine kadar olanlarda 15, 20 bin den fazla 
olan yerlerde 25 kişi tesbit eder. Bunlar da is
terlerse din cemiyetleri kurabilirler, der. 

Cemiyetlere kendilerine verilecek mal ve va
kıfları kabul etmek hakkı tanınmıştır. 

Aynı kanunun 20 nei maddesi mucibince bu 
cemiyetler bir merkezi idare altında hirleşebi-
lirler. Malî kontrolları umumi malî teftişlere 
tâbidir. 

26 ncı maddesi; bir din icrasına tahsis edilen 
binalarda siyasi toplantılar yasaktır. 

30 ncu maddesinde: 6 - 13 yaş arasındaki ço
cuklara ancak ders saatleri dışında din dersleri 
verilebilir. 

34 ncü maddesine bilhassa dikkatinizi çeke
rim. Bir din adamı dinî ibadetlerin icra edildiği 
yerlerde âmme hizmetiyle vazifeli bir insanın 
aleyhinde nutuk söyler, yazı okur veya beyan-
neme dağıtmak suretiyle zemde bulunursa bizim 
paramızla 6*00 liradan 3 600 liraya kadar taz
minat ve bir aydan bir seneye kadar hapis veya 
ikisinden biri ile tecziye edilir. 
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Yani bir kilise adamının, bir adam hakkında, 

vali, kaymakam, müddeiumumi hakkında zem ve 
hakarette bulunursa niye mahkûm edileceğini 
yazı yazar, afiş yaparsa niye mahkûm olacağını 
gösterir. Ancak bu zemler, memurun vazife
sinden dolayı olursa ispat hakkı verilir. Aynı 
kanunun 35 nci madde şöyle demektedir : 

«Madde 35 okundu». 
Din icra edilen yerlerde söylenen sözler, ya

zılar, afişler veya tevzi edilen kâğıtlarla halk 
kanunlara veya âmme makamlarına karşı koy
maya tahrik veya vatandaşlardan bir kısmı, di
ğerleri aleyhine silâhlı veya silâhsız ayaklanma
lara teşvik edilirse suçlu olan din adamı 3 ay
dan 3 seneye kadar hapsedilir. 

Bütün bunlarla şunu arzetmek istiyorum ki, 
lâyikliği yalnız olarak ele almak kâfi değildir 
veya bâzı müesseseleri vesayet altına almak kâfi 
değildir. Tarihten, beşerî tarihle beraber gelen 
din müessesesini cemiyet hayatı için normal sis
teme, yola sokmak lâzımdır. Bu da ayrı bir ka
nun ile tanzim edilir. Memlekette dînlerin yürü
yüşünü, teşkilâtını fonksiyonunu tanzim edecek 
kanunlara ihtiyaç vardır. Bu kanunlar ceza ka
nunları değildir. Daha evvel Cemiyetler Kanu
nu başta olmak üzere bu gibi cemiyet hayatını 
tanzim edecek kanunlardır. Şiddetli ceza kanun
ları ile yolları kapatmak bütün hissiyat sahaların
da olduğu gibi, cemiyet hayatında da dinî refoulle-
ment'lara sebep olur. Aşağıdan gelir, yukardan 
gelir, arkadan gelir, sağdan, soldan gelir daima 
başka başka mâna ve mahiyette, başka başka 
maskeler altında karşımıza çıkar. Ve dejenere 
bir dâva içinde her türlü tahrikleri yapabilir, 
onun için, normal yollara, salim yollara, sokmak 
için din hayatında, sosyal ve dinî kanaatimize 
uygun mevzuatla düzene koymak lâzımdır. Lâ-
yisizm bu demektir. Lâyisizmi aldığımız Fran
sa bunu yapmıştır. Dinler üzerinde (Lois des 
cultes) den şu örnekleri vermek istiyorum, îlk 
metin 2 Ocak 1817 de yürürlüğe girmiştir. Fran
sa'da kanunen tanınmış bulunan bütün din mü
esseseleri Kralın müsaadesi ile menkul ve gayri
menkul kıymetler veya irat getiren vakıf ve 
hibeler kabul edebilirler. 

24 Mayıs 1825 tarihli kanun ise 1941 de ve 
1949 da tâdil görmüştür. Dördüncü maddesi 
şöyledir : 

Menkul ve gayrimenkul kıymetler kabul eder, 
Devlet tarafından garanti edilen ve kendi mülki-
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yeti erinde bulunacak rant, gayrimenkul, ve men
kul sahibi olabilir, bir nevi vakıf tesis edebilir. 

Arkadaşlar, kiliseyi Devletten ayıran kanun 
44 maddelik bir kanundur, ona dayanarak bu 
işi esaslı şekilde tanzim etmişlerdir. Ve bunu 
tatbik için ayrıca bir nizamname çıkarmışlardır. 

O kanunun ikinci maddesine göre: Devlet, 
belediye ve Muvazenei Umumiye bütçelerindeki 
din tahsisatı kaldırılmıştır. Ancak din servisle
rinde ve âmme müesseselerinde ibadetlerin ser
bestçe icrasını temin eden tahsisatlar baki kalır, 
denmiştir. Liseler, kollej, mektepler, hastaneler, 
bimarhaneler, Darülaceze, hapishanelerde Hükü
met tarafından tahsisatı konulmuş din adamları 
vardii'. 

7 Ocak 1907 tarihli Kanunla da cemiyetlerin 
serbestçe teşkil ettiği din müesseselerinin idare
sini tanzim etmişlerdir. Yani inkılâbı yaptıktan 
sonra, inkılâbın neticelerini tanzim etmişler ve 
düzene koymuşlardır. Biz bir inkilâp yapıyo
ruz demişiz, gayet kısa birkaç madde ile iktifa 
ile ondan sonra da kendi haline bırakmışız. 
1907 Kanununun 5 nci maddesiyle : Din cemi
yetleri bulunmıyan yerleerdeki ibadete mahsus 
binalar, bu din sâliMerine ve papazlar emrine 
terkedtilir denmetkedir. 

Arkadaşlar, Hükümetin bahusus muhale
fette kurulurken programına « lâiklik din düş
manlığı demek değildir » diye gayet derin ve 
manidar bir hüküm koyan bir parti Hüküme
tinin bu programla muhalefet mücadelesini 
yaptıktan sonra iktidara gelip iktidarda mütte-
fikan grup kararı veren bir grupun bu kanun 
üzerinde biraz fazla düşünmesi lâzımdır. Bu kanun 
gelişigüzel çıkarılacak bir kanun değildir. Bu 
kanunla siz benim anoak 1914 te gördüğümü, 
1918 de gördüğümü ve 1931 de gördüğümü; kı
saca hatırlattıklarımdan bir sahneyi daha tek
rar etmiş olursunz. Bu memlekette tesiri iyi 
olmamış, bu memlekette beklenilen neticeyi 
vermemiş ve zararlı bir reçeteyi tekrar etmiş 
olacaksınız. 

Bu memleket daha 20 - 25 s'ene belin derin 
bir sükût kâbusu altında kalacaktır. Bu mem
leket bu suretle 20 - 25 sene rahatça idare edile
bilir. Yine bu memleketin meclisleri 20 - 25 se
ne daha az endişeli çalışabilir. Fakat hayat ve 
istikbali tanzim edilmiyen ve bu boşluğu ile de
vam. eden bir cemiyete eza edilmiş olur. Benim 
gibi yaşamıya nasibi olan 50 yaşındakiler gör-

7 .1953 O : 1 
I müştür. Yaşamıya nasibi olanlar 75 yaşında 

tekrar görürler. İlerde memleket hayatını bir 
defa daha aynı yerde kalmış görerek eza du
yarlar. Ve birçok insanlar dönüp de evlâtlarına 
bu meclisteki üyelikleri hakkında yüzleri kızar
madan söyliyecek söz bulamazlar. Evlâtlarımız 
benim benden yaşlılara şimdi soracağım gibi; 
bize soracaklardır: Komşularımızdan geri miyiz? 
Yunanistan'dan, Yugoslavya'dan, Bulgaristan-
dan, Arnavutluk'tan geri miyiz? Bizi niçin böy
le Dragoniyen kanunlara lâyık görüyor, sonra 

I da demokrasi var diyorsunuz. O zaman vere
ceğimiz cevap var mı arkadaşlar? (Var, var 
sesleri) 

Bu tasarı, evvelâ bir Anayasa tadilidir. Sa
rahaten budur. Sonra bir Ceza Kanunu tadili, 
sonra bir Seçim Kanunu tadilidir, sonra bir 
Cemiyetler Kanunu tadilidir. 

Bu dört kanun gayet parlak!.. Kurnaz bir 
metotla, karma yapılmış, Zihni Betilin de bu
rada teferruatlı ve teknik olarak belirttiği gibi, 
ama hukuki olmıyan bir metotla karşınıza ge
tirilmiştir; ve tasarı evvelâ Anayasaya aykırı
dır. Anayasanın 70 ve 75 nci maddelerine ay
kırılığını Sayın Adalet Bakanı da hissetmiş ol
duğu içindir ki; evvelâ o maddelerin müdafaası 
ile takdimi beyana başladı. Evvelâ Anayasaya 
aykırıdır, sonra Cemiyetler Kanununa; bu ka
nun Fransa'dan alındığı zaman tercüme edil
miyen sonradan tuluatla ilâve edilen hükümleri
ni teşdit ederek ve endirekt olarak, Cemiyetler 
Kanununun tadili yolu ile de tekrar Anayasaya 
aykırıdır. Bu kanun elimizde mevcut Seçim Ka
nununa aykırıdır ve milletvekilleri seçimi esna
sında, kadirşinas olarak söyliyeyim Halk Par
tisinin kısmen iyi niyetle koyduğu Seçim Kanu
nunun bu hususlara ait maddelerini ağır tahdit
lere tâbi tutmaktadır. Arkadaşlar bu kanun 
köy bekçi ve korucusunu hâkim kılmaktadır. 
Korucular, köy bekçileri, partili muhtarın em
rinde bulunan köy bekçisi her hangi bir toplan
tının hâkimidir. O, sövdün, sükûneti ihlâl ettin, 
hakaret ve tecavüz ettin diye hatibin kolundan 
tutup atmak salâhiyetini gayri kabili temyiz ol
mak üzere haiz olacaktır. Bu suretle bir siyasi 
toplantıyı bozmak hakkını hâizdir. 

Jandarma belki biraz okumuş, polis ondan 
fazla okumuştur. Fakat köylerimizin yüzde sek
seninde - Köy Kanunu ile - tâyin edilen köy 
bekçileri ve korucuları maalesef tahsilsizdir, 
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Arkadaşlar İnşallah memleketimiz birgün 

o seviyeye de gelecektir. Köy bekçileri dahi as
gari ilkokul veya ortaokul mezunu olacaktır, 
hukuk kurslarından geçirilecektir, takdir hak
kı alacaktır. 

Esasen aselmda Napolyon devrinden kalma 
ve alma olan îçtimaatı Umumiye Kanununu dahi 
geride bırakan bu hükümleri bir köy korucu
sunun eline vermek ne devlet hukukuna ne de 
cemiyetimize ve milletimize lâyik değildir. Bu
nun teyidini yüksek takdirinize terkederim. 

Arkadaşlar, bu kanun temenni ederim ki, 
her şeyden evvel silâhlı toplantıları düşünsün. 
Vatandaşların toplantılarda silâhlı bulunma
malarını, silâh kullanmamalarını mutazammm 
müeyyideler getirsin... Sözlerden bu kadar kork-
maymız; Sözle kazandınız, büyük sözler söyle
diniz. Bizim bölgemizde meydan kürsülerinde 
polemik kullanılarak neler söylendiğini biliyo
rum. Arkadaşlar, burada intakı hak olarak tas
rih edeyim : Arif Nihat Asya arkadaşımız tara
fından yazılmış, güzel bir manzume vardır. Bu 
manzume Adana meydanlarında okundu; onun
la beraber bütün halk tarafından zikredildi. Me
ali, özü şöyledir : 

«iktidarda bulunanlar 
Mostradır mostra, 
Lostradır lostra.. 
Gittikleri yol, 
Moskova'dır Moskova...» 
Diye gidiyordu. Bu gök kubbe altında se

çim savaşı için söylenmiştir. Arif Nihat Asya 
arkadaşım sizinle beraber bu tasarıya imza ko
yacaktır. Nasıl, ne maksatla, ne hakla? Milleti
miz o kadar büyük, imanı o kadar derin bir 
millettir ki, yıllar boyu içerden ve dışardan ya
pılan her türlü tahriklere rağmen imanla, ah
lâkla, salâbetle ayakta durmaktadır. Hakaret, 
sövme, ağır konuşmaları umumi seçimlerde ve 
ara seçimlerinde de bölge bölge dolaşırken gör
düm. Zehirhandle, acı bir tebessümle karşılan
makta olduğunu sizler de gördünüz. 

Yine müşahhas bir misal vereceğim, mahke
me Millet Partisini kapadı. Bu partilileri Ada
na'ya gider İnönü Meydanında mitingler yapar
lardı. Ben Millet Partisinin Adana'nm her ka
zasında miting yapmasını temenni ederim. Bu
nu geçen seçimden evvel de yapmışlardı, temen
ni ederim yine yapsınlar. Çünkü tuttukları yol 
yanlıştır, halk da bunu anlamıştır. Uç provadan 
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j sonra anlamamışlar, dördüncü provayı da yap

mışlardır. (Gülüşmeler) Bunun hükmünü halk 
vermektedir. Yine son toplantılarından birinde 

I General Sadık Aldoğan konuşurken evvelâ Ana-
{ yasadan filân bahsettikten sonra «İktidar kuy

ruk sokumundan konuşuyor.» lâfını sarfeder et
mez, meydan boşalmıştır. Halkımız bunu takdir 
etmektedir. Halkımızın kültür seviyesi, irfanı 
terbiyesi böyledir. Okumuş efendileri daima 
efendi görmek ister. Nutuklara ayetlerle başla
mak. Ara seçimlerinde Sayın Behzat Bilgin, İz
mir Eadyosundaki nutkuna bir ayetle başlamış
tı. Ama ayetle başlamanın dahi bir tesiri olmı-
yacağını arzedeyim. Bir kazamızda bir Cuma na
mazından sonra bir miting yapmak istedik. En 
mutaassıp zannedilen bir kazamızda 1950 seçi
minde gittik. Cuma namazı zamanındaydı. Bü
tün halk camide toplanıyorlardı. Böyle Cuma 
namazlarından sonra halk topluluğundan istifa
de etmeyi bizler de, bütün partililer de yaptık. 
Pazar günleri, köylüler panayıra geldikleri için, 
bir, Cuma namazı günleri iki. Bu mitinglerde 
bu günlerden faydalanamıyorduk. Yarın da böy
le faydalanacaksınız. Büyük vatandaş toplulu
ğunu bir arada görmek için Cuma namazların-

I dan sonra açık hava toplantıları yapacaksınız. 
Geldiler, dediler ki, Cuma namazı vakti, cami
ye gidecek misiniz? Biz,namaz kılmak ve hele 
bunu her kese göstermek mûtadımız değildir, de
dik. Şimdi namaz kılmak için camiye gitmeye 
kalkarsak bizim daima namaz kılmadığımız efa-
lü harekâtımızdan belli olur, bu da aksi bir te
sir yaratır, dedik. Millet Partili arkadaşlarımız 
gittiler, abdest aldılar, biz de uzaktan seyir et
tik. Fakat abdest alırken, acemilikleri hal ve ha
reketlerinden belli olmakta idi. (Gülüşmeler) 
Camiden çıkıldı, orada her kes gördü, içinizde de 

i bu vakanın şahitleri vardır, Millet Partililerin 
) mitingine hiç kimse gitmedi, bütün cami halkı 

bizi dinlemeye geldi. Milletimiz işte bu millettir 
i arkadaşlar. 

Arkadaşlar, kasabalarda, şehirlerde bâzı 
din esnafı vardır. Bir taraftan tefecilikle % 60 
faizle para verirler, diğer taraftan da teşbih 

I elden, din dilden ayrılmaz. Bunlar gibi muh-
I telif partilerin ocak, bucak, ilce başkanlığını 

yapan, kongrelerde dki yüzlü konuşan partizan 
dinçi tiplere aldanıp böyle kanunlar çıkarmaya 
kalkmayınız. 

I Size bir vaka daha arzedeyim: 
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(Bir milletvekili arkadaşımla bir cuma gü

nü bir köye gittim. Hürmetli bir hoca efendi 
ile köydeki yuvasında konuştuk, yemek ye
dik. Ben ve arkadaşım o kadar daldık ki, Cu
ma namazını, kazasını, edasını düşünemedik, sa-
sat 3,5 a yakın çıktık. Tam arabaya bineceği
miz zaman hatırıma geldi, özür diledik, sizin 
cuma namazını aldık, dedik. Hoca efendi bize 
üç misli özür beyan eden bir eda dle dedi ki : 
Cuma namazını her zaman eda ve kaza edebili
riz. Buna vaktimiz müsaade eder. Fakat bu 
köy şimdiye kadar bir milletvekili görmedi. 
Bir milletvekili görmek, oturup onunla konuş
maya, dertleşmeye, sonra da, namazı kaza et
meye razıyız, işte arkadaşlar; her gördüğü
nüz din adamı da beyni kefenli değildir. Açık 
fikirli ve açık kalplidir. 

Milletimizin millî ve (içtimai bünyesini iyice 
bilmeden, masa başında hüküm şerheden bâzı 
eski kürsü şeyhleri ve softaları gibi milletin 
dinî ve içtimai bünyesini alâkadar eden ters 
bir teklif getirilmemelidir arkadaşlar. Yüce di
nimizi iyice bilenler kimler? Bu, en müteassıp 
devrimiz olan imparatorluk zamanında dahi 
ekseriyetle iyi bilinmiyordu. 

Dün din esnafı taassubu köye, böyle girmiş, 
bugün de politika yoliyle yine bu esnaf ve sof
ta girmeye çalışmaktadır. Bunu önlemenin 
yolları bu tasarı değildir, bu yolları ve vasıta
ları bütün bir millete nasıl teşmil edersiniz ar
kadaşlar? Din üzerinde, bizini memleketimiz 
kadar az korkulu olması lâzımgelen başka bir 
memleket yoktur, içtimai bünyemiz meydan
dadır. En basiti, rakam vereyim arkadaşlar, 
1945 rakamı elimizdedir, 50 rakamı henüz eli
mize gelmedi. Bu milletin 18,5 milyonu islâm, 
'200 bini hiristiyan, 75 bini müsevi, 565 kişi de 
dinsizdir arkadaşlarım. (Gülüşmeler). Bu mil
let kadar insicamlı bir millet yoktur. Avrupa'
da insicamlı bir millet yoktur. Bu memlekette 
on dokuz dil konuşulur ama, on altı buçuk mil
yonu Türkçe konuşur, bir buçuk milyonu Kürt
çe konuşur, iki yüz elli bini Arapça, geri kalanı 
da iki bin ile altmış bin arasında muhtelif dil
lerdir. Onun için dil bakımından de en insi
camlı bir memlekettir, Avrupa memleketlerinin 
hiçbirinde bu yoktur arkadaşlarım, ingiltere'
yi alınız dil ve din bakımından, Fransa'yı alınız 
din ve dil bakımından, italya'yı alınız dil ba
kımından hiçbirisinde böyle bir insicam yoktur. 
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Bu kadar homogene, bu kadar sağlam bir 

millet içerden, dışardan, karşısında, gelen her 
tahrik ile ve bu tahrik sonundaki heyecanla, 
vehimlerle telkini binefsihi yeni hükümler çı
karmak olmaz arkadaşlar. Dün ötekiler bu ha
taya düştüler, sizler bu hataya düşmemelisi
niz arkadaşlar. Bu millet öyle bir millet ki, 
hiçbirine benzemez. Fransa'da Britanya istiklâ
li iddia ediyorlardı. Onların şenliklerine gittim 
gördüm. Ne diyorlar biliyor musunuz? Birinci 
Büyük Harbde Mareşal Foş'un zaferini kazanan 
biziz. Alman cephesinde en çok Bretonlar ölmüş
tür. Künyelerini çıkartıyorlar. Ama buna kar
şı kanunla tedbir almıyor. Hükümet, bunlar 
millî kıyafetleriyle raksedip bayram yapıyorlar. 
Fakat Fransa için bir tehlike olduğu zaman be
raber oluyorlar, Fransa için ölüyorlar. 

Belçika 'da Flaman ve Valon '1ar. Dilleri de din
leri de ayrı. Aynı vaziyettedirler. Fakat onlar 
için kanun çıkarmaya lüzum görmüyorlar. Artık 
sokaklarda heykellerin dibinde konuşan hatip
ler, kendi cemiyetleri içinde misyonerlik edenler, 
her şey var. Mezheplere girmiyorum ama, bizde 
hanefi ve alevî mezhebinin sâlikleri en çok ola
nıdır. O bakımdan da temeller sağlamdır. Bu 
kadar derin ve sağlam bir temele dayanan bir 
memleketi başka yerde bulamazsınız. Çeşitli, ren
gârenk katolik mezhebi, Protestan mezhepleri ve 
Ortadoks mezhepleri vardır. Ondan sonra felse
fî cemiyetler, içtihat diye kurulmuşların türlü
sü vardır. Yalnız türlü yolları tutan misyoner
lerin b'izim memleketimizdeki faaliyetlerine ba
kınız size bir fikir vermek için yeter. Şimdi bu 
kanunla onları da menedeceksiniz. Onların bas
tırdıkları kitabı mukaddesleri, kendi akidelerine 
göre kitap bastLran cemiyetleri, kütüphaneleri 
kapatacaksınız. Misyonerlerin bâzı fikirleri tel
kin için açtıkları mektepleri kapatacaksınız, 
çünkü onlar da bu suretle nüfuz kullanıyor ve 
kendi cephelerinden menfaat temin etmek isti
yorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; misyonerlik bu mem
lekete 1856 da Nasturiler'in içerisinden girme
dir, fakat bir asırda büyük bir şey yapamamıştır. 
Bu memleket içinde dışarıdan gelme, kara, beyaz, 
kızıl tahrikler olmuştur, Şark vilâyetlerimizi köy 
köy gezdim, oradaki vatandaşlarımızla yakından 
temas ettim, bu tahriklerin kimlerden geldiğini 
hep biliyoruz, fakat muvaffak olamadılar. Niha
yet 1933 te gelip elimizi sıktılar, ama yapmak 
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istedikleri kursaklarında kaldı, muvaffak olama
dılar. 

Arkadaşlar bu memlekette kızıllar da 1920 
den beri çalışırlar, bu memlekette onların tür
lü eserleri vaz'ı sahne edilmiştir. «Kızılların 3 
ncü Enternasyonali Türkçe marşlar halinde ça
lınmış, okunmuştur. Bu memlekette çok şey ya
pılmıştır, fakat bu memleketin içtimai bünyesi 
bütün bu propagandalara anadan doğma muaf
tır. Bunları dine işlemenin imkânı yoktur. Be
yazların dün beyaz, bugün1 Kızıil Rusya, diğer be
yaz emperyalistleri saymıyorum, dükraı düşman-
larımüz bugünkü büyük dostlarımız Şimalden 
Oanuptan, Garptan, Şarktan girerek içimizde 
kökleşmiş aileler yetiştirerek çok şeyler yap
mışlardır. Ama bu fakir, fakat asil içtimai ve 
millî bünyeye bir şey yapamadılar ve yapa
mazlar. 

(Reise hitaben) : Toplantı hürriyetine kısa
ca temas edeceğim, müsaade eder misiniz? 

REİS — Buyurun efendim, buyurun. 
CEZMİ TÜRK (Devamla) — Yakından iki 

misal alacağım. Yunanistan; Anayasanın 10 
ncu maddesi : «Elenler istedikleri zaman si
lâhsız olarak toplanma hakkına haizdir. Polis 
ancak âmme toplantılarında bulunur ve âmme 
emniyetine tehlike teşkil etmedikçe açık hava 
toplantıları menedilemez.» 

İtalya'da 17 nci madde : Vatandaşlar silah
sız ve sükûnla toplanma hakkını haizdirler. 
Toplantı açık yerde dahi olsa önceden haber 
verme mecburiyeti yoktur. Ancak; âmmeye ait 
bir mahalde toplanmak için salahiyetli makam
lara daha önceden haber verilir. Onlar da ; 
âmme emniyet veya her hangi bir sıhhi sebep 
mevzuubahis olmadıkça bu toplantıları me'ne-
demez. Meselâ grip salığım olursa tabiatiyle 
Hükümet bu toplantıyı nrenedebilir. Yahut bir 
yerde iğtişaş çıkarsa, buna tabiatiyle mâni ola
caktır. Onun için mutlaka Napolyon Kanunu 
ile hareket etmeye lüzum yoktur. Şimdi, siz 
bütün bunlara karşı icra hâkimliğini köy koru
cusuna veriyorsunuz, öyle bir hatip farzedin::: 
ki benim gibi değil, dinliyenleri kolayca teh-
yi<2 edebiliyor. Bu bir sosyal pisikoloji mevzuu 
dur. Eskiden oluyordu, şimdi oluyor mu bil
miyorum,' Menderes Parti Grupunu teshir 
eder ve neticeyi kolayca elde ederdi. Benden 
daha kuvvetli bir hatip çıkar, köy halkitnı tes-
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hir eder, o sırada köy korucusu bu adamı ta
lana hakaret etti diye gidip indirecektir, der
hal dayak yiyecektir. Vukuat çıkacaktır. Jan
darmalar ve şimdi motorlu kuvvetler de var, 
haydi oraya, köyde hâdise çıkacaktır. Yeni 
yeni Aslanköy hâdiseleri çıkabilir. 

Arkadaşlar, ateşpare bir hatibi dinliyen mâ-
şer, hatibini, kimseye vermez arkadaşlar. Siz bu 
vaziyette mücadelede bulundunuz arkadaşlar. 
Polis .çok yerde sizi halkın elinden alamıyacağı 
için üstünüze varmadı, onun için almadı, almaya 
teşebbüs ettiğinde kan çıkacağını bildiği için 
yaklaşmadı. Böyle günler geçirdiniz, geçirdiği
niz bu mücadeleyi ne çabuk unuttunuz. Hatibini 
severek, istiyerek dinliyen vatandaşın karşısın
da o hatibi hangi kuvvet onun karşısından ala
caktır. Benim arslan köylülerim, tekrar buna mı 
duçar olacaklardır? Ve Recep Peker Hüküme
tine aziz hükümet mi diyeceklerdir. Birçok va
kalar: Ezalar, cefalar, sürünmeler, mahkemeler, 
hapisler. 

Arkadaşlar, kanunu koyarken tatbikatı dü
şünmek lâzımdır. Bu, benim memleketimin şima
linde, cenubunda, şarkında, garbında, dağında 
ovasında nasıl tatbik edilir, bizim geçirdiğimiz 
seçim şartları içinde nasıl tatbik edilir? Falan
cada nasıl olur, falancada nasıl olur diye biraz 
bunları düşünmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu kanundaki, 163 ncü madde 
hükmü zaten var. Tarikat memnudur. Mânevi 
nüfuz tesisi zaten şenlerde ve tarikatlardadır. 
Bu hususta mevzuat varken ve Bektaşilikten 
Biberiliğe, Ticanilikten Teberiyeye kadar tari
katlar da vardır. Bu her memlekette de var. 

Geçen gün gazetelerde okudum, gördünüz. 
İngiltere'de prenseslerden biri boşanmış bir su
bayla evlenemiyor. Çünkü kilise müsaade etmi
yor. Kanunlar müsaade ettiği halde, kilise etmi
yor. Şimdi ingiltere'de demokrasi tehlikede 
midir? 

Amerika'da öyle yer vardır ki, haçsız dola-
şamazsınız, haç çıkarmadan giremezsiniz. Buna 
mukabil öyleleri var ki, 28 kadın alır, mezhep 
diye. 28 kadınla oturur. Amerika'da din yok 
mudur, demokrasi yok mudur? Amerika'da irti
ca mı vardır? 

Burada size bir müşahhas misal daha vere
ceğim. Lâyisizmin beşiği olan Fransa'da, Val 
de Grace da popotta oturduk. Asistanı, doktoru 
yemek yiyordu. Bugün (Vendredie saint) dediler, 
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et yemediler. Bir hekim, Legendre isminde bir | 
çocuk et yemeği istedi. Etrafındaki doktorlar te
hevvürle kalktılar. Bu dinî günümüzde et yiye
mezsin dediler. Çanağını aldılar. Sen kiliseye de
vam ediyor görünüyorsun demek ki iki yüzlü ha
reket ediyorsun diye haykırdılar, bağırdılar. Ço
cuk bir tabak eti yiyemedi. Biz vaktiyle zorla ca
miye de gittik, aptessiz namaz kılanlarımız da çok 
oldu. Deve hesapları okuduk, su hesapları oku
duk; o zaman dahi oruç bozan bir arkadaşımızı 
dövüp sövmek aklımıza gelmedi. Biz böyle bir 
milletin çocuklarıyız ki, girdiğimiz yere müsama- I 
hayı götürdük. Tarihe müsamaha ile girdik. Zap
tettiğimiz memlekette katliâm yapmadık. Huzur 
ve sükûnu medeniliği beraber götürdük. Bugün 
oraları müstakil birer memleket oldu ve hattâ 
bizden ileridir. Biz öyle bir dinin sahipleriyiz ki, 
girdiğimiz yerleri müsamaha ile en ileriye götür-
müşüzdür. En mukaddes yeri fetheden Fâtih da
hi aldığı yerde ilk lâyisizm örneğini vermiştir. 
Ben böyle bir Fransız taassubunu görünce, ürper
dim. Doktorları dahi mutaassıp olan Fransa'da 
böyle bir kanun çıkarılmıyor. Fransa'da orduda 
büyük rütbe alabilmek için kilise erkânı ile te
mas etmek ve onların sevgisini kazanmak lâzım
dır. Profesör olacak agrejeler de buna dikkat 
ederler. Ben zannederim ki, hiç biriniz seçilebil
mek için Diyanet İşleri Reisine kur yapmazsınız. 
Buna katiyen tenezzül edeceğinizi zannetmiyo
rum. Yalnız burada . bir noktayı arzedeyim ki, 
Seyhan Mebusu olarak, buna tenezzül edip propa
ganda yapsaydık, seçilemezdik. Bizim bütün ko
nuşmalarımızda tek gösterdiğimiz sembol şudur : 
Nasıl Atatürk 19 Mayısta bir inkılâba başladı, 
muvaffak oldu. Sonradan bozuldu ya, 14 Mayıs
ta ikinci bir 19 Mayıstır diyorduk. Bu millet de 
19 Mayısta olduğu gibi 14 Mayısta da bir güneş 
doğacağına ve memleketi nurlu yollara götüre
ceğine inanıyordu. Neden arkadaşlar, memleket
te lâyüad iktisadi, içtimai ve hele milletimizin çok 
sevdiği tarihî ve millî mevzular varken dinî mev
zulara girmek, neden böyle görünmeye lüzum gö
rüyoruz?. Bunu yapanlar bilsinler ki, millet ken
dilerine rey vermişse, onun için vermedi. Halk 
Partisini devirmek için verdi. Bundan sonra da 
ben yine dinî kurlar yaparım, şeyhler, müritler
le hoş geçinir, onlardan rey alırım. Belki pek 
mahdut bölgeler müstesna, buna imkân göremi
yorum arkadaşlar. Lâyisizmi programına alan De
mokrat Partiyi din düşmanı telâkki etmiyorum I 
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arkadaşlar. Ancak bu millete bu muameleyi de 
lâyık görmüyorum arkadaşlar. Pek buhranlı bir 
devrede, büyük bir mücadeleden sonra iktidara 
geldiniz. İçerden, dışardan türlü tahriklerle kar
şılaştınız. Muhalefet, ilk gününden itibaren size 
çok şiddetli hücumlarda bulundu. Onun için ikti
darınız gurup olarak biraz yıprandı ve yoruldu
nuz arkadaşlar. 

Bir demokratik idareyi idame güçtür. Daima 
toleransı ve sinir harbini icabettirir. Siz de buna 
ancak iki. sene dayanabildiniz, buraya gelen bâzı 
kanunları üç defa geri çevirdiniz, ondan sonra 
kabul etmeye başladınız. İradeniz yoruldu. He
yecanlanmayınız, bu tarihî ve asil milletin içer
de ve dışarda düşmanları çoktur. Türlü türlü, 
renk renk, gizli, açık tahrikçiler çalışmaktadır. 
50 yıldır bunların çeşidini gördük, öğrendik. 
Kızıl tahrik, beyaz tahrik, kara tahrik ve 
maalesef söylemeliyim ki, bunlara son yıllarda 
ilâve olunan emniyetçilerimiz de vardır. Her 
memlekette emniyet suçları takip eder, suçları 
tahrik ve tekemmül ettirmez. 

20 kişinin 20 senede işlemeye muvaffak ola-
mıyacakları bir suçu onların kendi içerisine 
girerek, onlara imkânlar temin ederek onları o 
suçu işliyecek duruma getirmek bu memlekete 
yapılacak en büyük fenalıktır, en büyük suçtur. 
Hükümetler türlü tahrikçileri önleyim derken 
onların suçlarının tekemmülüne vesile olmak 
doğru değildir, emniyetçilerin işlerine de dik
katli olmaları lâzımdır. Bu memlekette partizan
lığı kendileri için bir menfaat sayanlar, politika 
üzerine müessir olmıya çalışan büyük malî mah
fillerde mevcuttur. Fakat ben onlardan kork
muyorum. Fakat memleket emniyeti içindir diye 
cemiyetlerin içine girip onları suç işlemekte va
sıtalar temin edenlerden korkuyorum. Bu yoldan 
vazgeçmelidir arkadaşlar. Çaptan düşmüş bu 
eski istibdat silâhlarını kullanmaktan çekinelim 
arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bütün bunları önliyecek şıey de
mokrasiye ve onun büyük kudretine temelden 
inanmaktadır, sağlam imandır, karakterdir 
arkadaşlar. Sağlam iman, sağlam zekâ, sağlam7 

irade, bunların üçü de grupumuzda vardır ar
kadaşlar. Sizleri içinizden de gördüm. îki se
nedir dışınızdan da görüyorum arkadaşlar, ka
rakterinize güveniniz, kendinize güveniniz, ze
kânıza güveniniz arkadaşlar. S:z bu memleketi 
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daha uzun zaman, böyle zararlı silâhlara mü
racaat etmeden idare edebilecek bir gurupsunuz 
arkadaşlar. Bu arada içeriden gelecek tahrik
lerle, dışarıdan gelecek türlü tahriklerle; bu 
kabîl hareketlere yol vermeyiniz arkadaşlar. 
Demin burada bir arkadaşımız bir kehanet açık
lar gibi, gurupları dahi feshedilmiş bir partinin 
iç yüzü hakkında yaptığı beyanatta ahlâk ka
rakter ve namus kelimelerinden bahsettiler. 
Onun için söylemeliyim. Bu arkadaşımız bize 
de geldiler, beraber konuştuk, beraber parti 
kuruyorduk arkadaşlar. Hattâ hukuki madde
lerimiz üzerinde de bir ay kadar derin, güzel 
misaller verdiler, fikirler irat ettiler. Kendi
leriyle mutabakat halinde olmadık. Tam karşı
lıklı bir nokta; Anayasada öyle prensipler olma
lıdır ki, rejimimiz referandumla değiştirilebilir, 
dediler. 

ARİF HÎEMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 
Şimdi cevabını alacaksınız. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Biz kendilerine 
dedik ki, Cumhuriyet üzerinde hiçbir münaka
şa kabul edemeyiz. Anayasamızın değişmez te* 
mel maddesi Cumhuriyettir. Referandumla dahi 
değiştirilemez. (Bravo sesleri). 

Arkadaşım programımızda hukuk maddele
rini tekrar gözden geçirip tafsilen tenkid etmek 
için bir nüshasını alıp gitti bir daha avdet et
mediler. (Gülüşmeler). îki gün sonra haber 
aldım. Halbuki Menderes'in dağa çık dediği 
meşhur nutuklarını içerde gazinoda bendenize 
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I okumuşlardır, iki gün sonra bize haber gön

derdi. Ben Millet Partisi adına içlerine girip 
i bir şeyler öğrenmek istemiştim. 
I Arkadaşlar; ispiyonlar olur. Kurulmakta 

olan bir parti veya mevcut bir parti adına gelip 
öğrenmek istiyenler olur; diğer partilerle ilgili 
memurlar gelirler, içinize karışırlar fikir alır
lar, bunlar bizde normal şeylerdir, hattâ em
niyet adamları gelirler, daima temas ederler, 
partilerin içine girerler, hattâ kongre yapar
lar, bunlar olağan şeylerdir, bizim memleketi
mizde olur. Ama bir milletvekili arkadaş ge
lir, içimize girer, başka bir partide mukayyet
tir, henüz çıkmamıştır, sonradan filân parti 

I namına geldim der, fakat tarih bir gün ge
tirir, o parti adına da gelmediğini, o partiden 
olmadığını, başka bir parti adına olduğunu 
gösterir ve onları burada söylerse, mukabeleten 
söylemek mecburiyetindeyim ki; bu gibi tah
riklere bakmayınız, bu memleketin bünyesi sağ
lamdır, böyle şeylere mütahammildir. İsterse
niz bu kanunu da reddediniz, 25 senelik bir ik
tidar size huzur ve sükûn içinde mukadderdir, 
eğer maksadınız bu ise, matlubunuz bu ise. Ne 
isterseniz onu yapınız arkadaşlar. Çünkü ekseri
yet ve iktidar elinizdedir. 

REÎS — (Arif Hikmet Pamukoğlu'na hita
ben) söz hakkınız mahfuzdur. 

Saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

I Kapanma saati : 12,50 



İKtNÖÎ ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : Ahmet Morgil, (Rize), Ali Ocak (Gazianteb) 

mmm 

REİS — Yoklama yapacağız, 
(Yaklama yapıldı). 
Oturumu açıyorum. 
ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 

Söz istiyorum, çatıkmıştır, cevap vereceğim. 
REİS —Buyurun! 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlar; rejimi birinci derecede il
gilendiren bir kanun müzakeresinde Seyhan Mil
letvekili, bilmiyorum, şimdi kısaca temas edece
ğim, bu konuyu bir tarafa bırakarak sanki ben 
bu kanunun bütün madde ve hükümlerini be
nimsemiş ve müdafaasını üzerine almış veyahut 
parti, pırtı -namına çalışmış ve hareket etmişim 
gibi hayalî birtakım istifhamlar çizmek istedi. 
Bunları sırasiyle cevaplandıracağım. 

Bakınız söze başlarken neler söylüyor. 
Seyhan Mebusu « dün dağa çıkmış iken 

Menderes'in tabiriyle bugün avdet ettiği an
laşılan sayın bir arkadaşımıza da tasarıyı se
vinçle karşıladığını ve hattâ alkışladığını ifade 
etti, bâzı maddeleri üzerindede tadiller istedi 
ve dördüncü maddenin geri alınmasını istedi, » 
diyor ve bir muhalif gurupu adına ve bir müs
takil vatandaş olarak vâki bu beyanlardan son
ra kendi muhalefet gurupu adına konuşmanın 
müşkülâtını ifade ediyor. Beni dinlemiş, fakat 
'belki de haklı dlarak bir hukukçu olmadığı için 
anlıyamamış mazurdur. Ben her maddeyi ten-
kid ettim, fakat bir şeyi övmedim. 

Partiler elinden siyasi bir silâh alınarak de
mokrasi dâvasına hizmet etmek teşebbüsü ar-
zettiğim tadillerle bu teşebbüsü yine de alkış
lıyor ve sevinçle karşılıyorum. Çünkü bu gö
rüş ve kavrayışta, bu kanaatte. Prti pıtı mülâ
hazasından uzak olarak sadece objektivitenin 
ta kendisi vardır. Onu Seyhan Mebusu elbet 
anlıyamaz ve kavrıyamaz, şu kürsüde bir bar
dağı bile doğru dürüst kavrıyamadığı gibi. 
(Gülüşmeler). 

Seyhan Milletvekili bdr parti grupu adına 
ve bir müstakil namına vâki konuşmalardan 
sonra bir muhalefet grupu adına konuşmanın 
müşkülâtından bahsediyor. Arkadaşlar; doğru 
olan ve doğruluğuna inanılan bir tez üzerinde 
iki kişi değil, bir milyon kişi konuşsa hakikatin 
galebe çalacağı yüzde yüz aşikâr bir realitedir. 
Demek ki sözlerinin haki'katla bağda'şaımıyacağı-
nı bizzat kendi hissi ve ifadesi ile itiraf ediyor. 
Kendisini başlıb.aşına bırakıyorum. Bunda da 
haklıdır. Çünkü orta yerde rejimle birinci de
recede alâkalı bir tasarı varken söyledikleri 
nevi şahsına münhasır büyük bir hukuk âlimi
ne mahsus bir eda ile doğumdan, ahvâli şahsi-
yeden, nakli mekândan, dereden, tepeden, dağ
dan, bağdan ve nihayet iktidar partisine ve 
Hükümetine, ölü doğan bir çocuktan alamamış 
ve diğer bir partiyi Seçim Kanunu vaz'etti diye 
medhetmiş ve onun başkanını Atom Gazetesin
de neşriyatını tenkiden himayeye yeltenmiştir. 

Bu tezat, mantık ve fikir perişanlığını sade
ce belirtmekle yetinirim. Daha birkaç ay evvel 
bdr kanun tasarısındaki hatayı meydana çıkar
dığım için elimi sıkarak beni tebrik eden ve 
fakat bir müddet sonra 180 derecelik bir dönüş
le ve hem de sonradan söylendiğine göre gru-
punun dahi haberi olmadan, bu tasarıyı müda
faa eden bir zata cevap vermek mecburiyetinde 
kaldığım için cidden üzgünüm. 

Hukukun «H» smdan bihaber olan bu zat 
Atatürk Kanununun ilk şekli ile en uzun müda
faasını yapmak üzere bizim karşımıza çıkmamış 
mıydı? Ben bunu başkanlarına söyledim ve 
böyle bir zatla kurucular arasında bulunamıya-
cağımı hazmedemediği ve aylardır kendisi ile 
selâmı dahi kestiğim için, hazmedemediği bu 
hareketler karşısında içini döktü; hüviyet ve 
karakterini ispat etti. 

Daha birkaç gün evvel partilerine girmek 
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üzere bulunan bir arkadaş benim de aynı par- I 
tiye girmemi söyledi, güldüm. 

Dün bile aynı partinin iki mensubu ile bu 
hususta konuştuk ve sadece şunu söyledim; 

Partiniz taazzuv edebilmek için asgari on 
beş sene ister. 

tşte şimdi hiddetdn, kin ve gayzm hakiki se
beplerini her halde daha iyi anlıyorsunuz sanı
rım. 

Dağa çık, kelimesine gelince: Evet onu söy-
liyen hak ettiği cevabı aldı. Fakat bir gün şu 
köşede oturan Seyhan Milletvekiline aynı zatın 
bu kürsüden en ağır ithamı karşısında kendisi 
ne yaptı? Kulaklarına kadar kıpkırmızı olarak 
soluğu dışarıda aldı. 

Partilerine girmek efsanesine gelince: Ben 
prensip olarak Millet Partisine girmeye karar I 
vermiştim. Bu arada tanınmış bir zevatın bir 
parti kuracakları, elele verecekleri mevzuüba- I 
his ddi. Bir gün bundan bahisle başkanları be
ni evine davet etti. Mühim bir siyasi şahsiye- I 
tin de kurucular arasında olduğunu söyledi. 
Gittim, bekledim. Gelen, giden yoktu. Büyük 
bir şüpheye girdim. Boş oturulmasın ddye, tü
züklerini kaleme almakla meşgul olduklarını 
söylediler ve bâzı kısımlarını okumaya başladı- I 
lar ve benim mütalâamı öğrenmek istediler. 
Ben birinci derecedeki siyasi şahsiyetin neden I 
gelmediğini düşünmekle meşgul iken berayı ne- I 
zaket dinler gibi göründüm. Metin uzun imiş, I 
bir nüshasını bana veriniz okurum, dedim ve 
böylece peki dediler. Giderken verdikleri nüs- I 
hayı bile almadım, başkanlarının evinde bırak- I 
tim. 

Son defa başkanlarını gördüğüm zaman; I 
yanımda Ahmet Tahtakılıç da vardır. Beni 
Tahtakılıç davet etti, gidelim Remzi Beyle gö- I 
rüşelim, dedi. Gittik. Gece, başkanlarının evin
den ayrılırken, size verdiğimiz kısmını burada 
bırakmışsınız. Hukuki bakımdan mütalâaları
nızı öğrenmek isterdim, dedi. Ben de cevaben; 
veriniz okuyayım, dedim. Vermek sitedi, fa
kat uyuyan çocuğunun odasındaki çantada imiş, 
sonra veririm, dedi. Bir daha da başkanları
nın evine gidemediğim için o metinden bile ha
berim yoktur. Ertesi gün bahsettikleri bdrinci 
sınıf siyasi şahsiyetin, kendi partisi içinde ya
kın arkadaşlariyle neşeli bir grup içinde fotoğ-
rajüsini gördüm ve diğer arkadaşlarımla da gö- | 
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rüşerek, Millett Partisine giriyorum, dedim ve 
bu partiye girdim. 

İşte hakikatin ta kendisi budur. 
Şimdi karakterin kimde olduğunun takdiri

ni umumi efkâra bırakırım. 
ıŞu noktayı bilhassa belirtmek isterim ki ben 

Adalet Komisyonunda konuşmayı reddettim. 
Fakat matbuata yanlış aksettirildiği için tas
hih mecburiyetinde bırakıldım. Sorarımı: Ada
let huzurunda doğruyu söylememeli mi id'iim? 
Dürüst karakter bunu mu icabettirir? Hangi 
sahada olursa Seyhan Mebusu ile bağdaşmama 
imkân olmadığı için bahtiyarım. 

iMerak etmesin Pamukağlu Tükürdüğü tü
kürüğü yalıyacak değildir. Çıktığı bir partiye 
girmeye hiçbir zaman teşebbüs etmiyecektir. 
Kendi partisine (Köylü) asla ve kat'a arkadaş
lar. 

REİS — Server Somuncuoğlu. 
SERVER SOMUNCUÖĞLU (Sinob) —Muh

terem arkadaşlarım, huzurunuza getirilen ka
nun tasarısı, hiç şüphe yok ki bugüne kadar 
buraya getirilip konuşulan kanun tasarlılarının 
en mülhimmi'dir. Fikrimce, hem Meclisin bu
günkü kadrosu, hem de. Adliye* Vekilinin kanu
nun ilk görüşülmesinde bir beyanda bulunmak 
lüzumunu hissetmesi cidden bu kanunun öne
mini .teyit eder mahiyettedir. Bendeniz şahsan 
bu tasarı hakkımda mütalâamı arzetmeden ev
vel bir görüş zaviyesini yüksek huzurunuzda 
belirtmek isterim. 

Sayın arkadaşlar; iktidar ve muhalefet par
tilerinde yer almış arkadaşların bu memleke
tin selâmeti, bu milletin refahı uğrunda her 
türlü partizan telâkkilerin üstüne çıkarak me
seleler üstünde birleşeceklerine ve bu m-esele-
lerde aynı üzüntüyü duyacaklarına hiç şüphe 
yoktur. Ancak, siyasi ve teşriî teşekküllerin 
bünyesinde yer almıış bulunan iktidar ve mu
halefet diye ikiye ayrılan kuvvetler ister iste
mez aldıkları yerlere göre kendi bünyelerin
den doğan hususi ışıklarla önlerine gelen işleri 
tetkik edecekler ve bu yönden kendi telâkkile
rini söyliyeeeklerdir. Memleketin maddi ve 
mânevi mesuliyetini üzerine almış iktidara 
içinde yaşadığımız günlerin şartlarına bakarak 
yeni tedbirler almak icabettiriyorsa, onları idrak 
ederek tedbir istiyeeektir. Birtakım hâdiselerin 
kendisine hak verdirecek mahiyette olması müm
kündür. Bu şartlar içinde olan ve salâhiyet igt'i-
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yen bir iktidar ve o iktidara dayanan bir hükü
met elbette en meşru hakkını kullanmış olur. 
Bunun karşısında, gelen tasarıları âli birtakım he
defler güttüğünü kabul etmekle beraber demok
ratik hayatın tabiî bir unsuru olan muhalefet 
emniyetine dokunulmaması bakımından bu kay-
giiım ışığı altında, kılı kırk yararak, düşündük
lerini ifade edeceklerdir. 

Aziz arkadaşlar, nasıl iktidar idaredeki mesu
liyetini kavrıyabilmek için, yürütebilmek 'için, 
elinde bulunduğu kuvvetten fedâkârlık etmek 
istemezse, demokrasinin tabiî nizamı içinde re 
jimin esaslı aartltrmdan biri olan muhalefet de 
emniyetinden feragat edemez. Vaziyet böyle 
olunca, hukuk kaidelerini, siyasi realiteleri ob
jektif olarak ele almak ve karşı karşıya getir
mek icabeder. Bendeniz bu zarureti belirttik
ten sonra bir muhalefet partisi mebusu olarak 
şimdi kanun tasarısı üzerindeki fikirlerimi iza
ha çalışacağım. 

Sayın arkadaşlar; kanun tasarısı esas 'itibariy
le iki ana prensip üzerine dayanmaktadır. Bun
lardan bir tanesi, dini siyasete, politikaya alet et
mek istiyenlere mâni olmaktır, ikincisi ise, kapalı 
veya açık toplantılarda ağzına gelenleri söyliyen, 
şeref ve haysiyet kırıcı hareketlerden çekinmiyen 
mütecasirlerin bir müeyyide ile haddini hududu
nu çizmektir. 

Şimdi, bu iki noktayı ayrı ayrı mütalâa et
meme müsaadenizi rica ederim. 

Memlekette dinî hisleri politikaya âlet etmek 
istiyen bu köprüden geçerek Büyük Millet Mec
lisi sandalyalarmda ve ekseriyete dayanarak ik
tidarda yer almış insanların mevcudiyeti inkâr 
edilemez bir hakikattir. Bu hakikati ne kadar 
reddederseniz ediniz realite, en mantıki konuşan 
hatibin yüzüne en sonunda getirip çarpacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, demokrasi rejimi bu 
memlekette adım adım teessüs ederken, tıpkı 
Nisanın bereketli yağmurundan faydalanan bir 
tarla içindeki mahsul gibi bu hürriyetler inkişaf 
ederken onun içinde muzır otlar da, muzır to
humlar da neşvünema bulabilir. Nitekim 1945 
ten bu yana başlıyan hareket içinde hürriyet 
havasından faydalanarak sadece dinî hisleri po
litikaya âlet ederek iktidara geçmek için ya
pılan mitinglerde, toplantılarda konuştukları 
birer hakikattir. (Bravo sesleri). 

1950 den bu yana gittikçe temposunu artıran 
ve bu yüzden boy atmadan büyük tehlike iras 
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I edecek hale gelmeden bu tehlikeyi bertaraf et

menin tedbirlerini almak hususundaki muhale
fetin sesi maalesef zamanında, vaktinde kaale 
alınmadı. Bu tarihî hakikati da ifade etmek lâ
zımdır. (Sağdan, bravo sesleri). 

Bugün bizzat Hükümet böyle bir tasarıyı ge
tirmek suretiyle hâdiselerin inkişafının sonunda 
yeni bir tedbir almak ihtiyacını duymuş olduğu
nu belirtmektedir. Geriye dönerek, niçin bu za
mana kadar tedbirlerini almadın diye bir muha
sebe yapmak, öyle zannediyorum ki, karar ve 
hareket zamanında bulunduğumuz bu gün için 
yerinde değildir. Olaylara, cüretlere müsamaha 
göstermiş bir iktidar ve Hükümetinin bu yoldaki 
hareketlerinin muhasebesini seçmenler ve Türk 
efkârı umumiyesi yapacaktır. Biz muhalif veya 
iktidar milletvekili olarak bugün düşen vazife 
önümüze serilen şartlara bakmaktır. 

Sayın arkadaşlarını, dini siyasete âlet etmek 
istiyen insanlar karşısında birtakım hususi ka
nunu a tedbir almak ihtiyacı var mıdır? Demok
rasi ailesine girmiş dünya yüzündeki memleket
lerde belki de bu mevzua hususi bir önem atfet
mek lüzumu bugüne kadar doğmamıştır. Ama bu 
Türkiye'nin hususiyetlerine göre aynı derecede 
kabul edilecek bir hakikat değildir. Nasıl in
sanlar birbirine benzemez ve başka başka iseler, 

I nasıl dünya muhtelif iklimler ve muhtelif husu-
I siyetler arzedîyorsa Türkiye'nin de kendisine 

mahsus bir hususiyeti vardır. Türkiye 'de irtica 
I en korkunç ve en kara düşmandır. Buna karşı 
I tedbirler alınırken diğer demokrasileri ele alarak 
I kıyaslar yapmak yanlış ve nazari bir yol olur. 
I (Bravo sesleri). 
I Sunulan tasarı suçun mahiyeti bakımından 
I büyük bir yenilik getirmemiş olmasına rağmen 
I Hükümetin bu mevzua hususi bir ehemmiyet at-
I fettiği için psikolojikman desteklenmeye değer. 
I (Bravo sesleri). Bu bakımdan birinci maddenin 
I istihdaf ettiği gayeyi bütün gücümün yettiği ka-
I dar ve Atatürk devrinde yetişmiş C. H. P. men-
I sııbıı olarak inkılâpçı bir genç olarak bütün kuv-
I vetimle ve oyumla destekliyeceğim. (Alkışlar). 
I Sayın arkadaşlar, kanunun umumi hükümleri 
I ve esasları arasında ikinci bir prensibi de ortaya 
I koymuştur. Suç işliyen bir cemiyet mensubu ol-
I duğu takdirde, kendisi ile cemiyet arasında bir 
I irtibat tesis «etmek için birtakım hükümler vaz'-
I edilmiştir. İkinci madde baştan aşağı bu hüküm-
I leri ihtiva etmektedir. Fakat birinci maddenin 
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hükmüne ne kadar gönülden katılıyorsam ve 
onun bu memleket için ne kadar zaruri olduğu
na inanıyorsam; ikinci maddeden nevama usule 
taallûk eden hükümleri bu memleketin siyasi 
hayatı için o kadar korkunç ve faydasız telâkki 
ediyorum. Müsaade buyurursanız fikirlerimi 
açıkça izah edeceğim. 

Şimdi sayın arkadaşlar; birinci maddede ta
rif edilen suç işleniyor, eğer bir cemiyet men
subu işlemişse, buradaki cemiyet mensubu hiç 
şüphesiz ki, siyasi partilerin üyeleridir, asıl 
ehemmiyet oradadır. Suçu işlemişse evvelâ o 
şahsan kendi partisi ile olan münasebetlerinin 
halli meselesi vardır. Bu noktada komisyonda 
yapılan konuşmaları dikkatle dinledim. Hükü
metin beyanı o yoldaydı ki, bir suç işliyenin 
suçu genel merkezde, genel başkana veya mü
messiline tebliğ edildiği zaman, (Bizden değil
dir) diye ifade edilirse mesele kalmaz. Kanu
nun maddesinin bu şekilde anlaşılması müm
kündür, fakat başka türlü anlaşılmasına da im
kân vardır. 

Şimdi arkadaşlar, Türkiye'deki partilerin 
ve parti üyelerinin durumunu lütfen nazarı iti
bara alınız. D. P. nin Van'da, Trabzon'da Ada
na'da, İzmir'deki azalarını birer birer merkez
den bilmesine imkân tasavvur eder misiniz? 
Ben kendi partimin içinde, ocakların kayıt sa
lâhiyeti oldukça, o kadar uzaktaki vatandaşın 
hakikaten parti safında olup olmadığını bilmem. 
Hele arkadaşlar bir de seçimle iktidar değişti mi 
değil vatandaşı, seçilmiş olan milletvekillerinin 
partisini bile tâyin etmek güçleşiyor (Gülüşme
ler). Tatbikatta gördük. Bu vaziyet karşısında 
(Bu üye benim partime dâhil değildir demek) 
bir partinin yakasını kurtaramaz. Mukabil de
liller vermek suretiyle belki de başka bir cep
heden o suçlu ile partinin münasebetinin tesis 
edilmesi istenir. 

Sonra arkadaşlarım, nihayet siyasi hayat 
hakikaten partiler üzerinde durur ve partilerin 
faaliyetine dayanır. Partiler bâzı vatandaşla
rın bir fikir etrafında toplanmasından teşekkül 
eder. Buralara nifakın girmemesi icabeder. Sa
yılan hükümler aynı partinin adaylarının tesbi-
tinden .sonra birbirleriyle ihtilâfa düşer düşmez 
birbirlerini jurnal etmeye vesile olur, sebep 
olur. Partide dirlik düzenliğin tesisine imkân 
kalmaz. O itibarla baştan sonuna kadar ikinci 
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i maddenin tamamen tasarıdan çıkarılması lâ

zımdır. 
Faydasız olduğunu iddia ettim. Müsaade eder

seniz hakikaten faydasız olduğunu izah edeyim. 
Farzedinz ki, bir suç işlenmiştir. Hakikaten 
suç vâkıdır ve suçlunun asıl partiyi idare 
edenlerle irtibatını ispat edecek deliller yoktur. 
Partiye bir tezkere yazaccaksınız, (bu kimse ile 
alâkanız var mı, ona bu hareketini veya sözünü 
tasvip ediyor musunuz?) diyeceksiniz. Tasvip 
etmiyorum deyip kurtulacak. 

Diğer taraftan irtibat vardır, kararlıdır, 
merkezle bu propagandayı yapan insanlar ken
di kellelerinin pahasına dahi haber vermemek 
iddiasında olabilirler. 

O zat hakkındaki takibattan dolayı (merkez 
tasvip etmiyor) cümlesi ile karşılaşacaksınız. Bu
nun hiçbir faydası yoktur. Buna mukabil par
tileri mütemadiyen teyakkuz altında tutacaksı
nız. Belki de aralarında şuriş yaratacaktır. Bu 
kanunun hedefini ikinci maddenin mahiyet ve 
hükümleri ile telif kabul eder farzetmiyorum. 

Sayın arkadaşlar,, topluluklarda işlenmiş suç
lara karşı .alınacak tedbire ait dördüncü mad
deye gelince; Zihni Betil arkadaşımın dedikleri 
gibi, İçtimaatı Umumiye Kanunu ile Milletve
killeri Seçimi Kanununda muhtelif toplantıla
rın nasıl olacağı tâyin ve tesbit edilmiştir. Bu
nunla dördüncü maddenin katiyen alâkası yok
tur. Dördüncü maddenin hedefi, bu nevi top
lantılarda suç işliyen, yani hakaret ve tecavüz
lerde bulunan insanlarla toplantının huzuru
nu kaçıracak kimselerdir. 

Demek oluyor ki, topluluğun bünyesiyle doğ
rudan doğruya ilgili değildir. Sadece konuşur
ken, dinlerken dinleyicinin yapacağı suçları ih
tiva etmektedir. Böyle bir hükmün sevkedil-
mesine saik olan hâdiseler nelerden ibarettir? 
Arkadaşlar, bunu uzun uzadıya aramaya, teşrih 
etmeye, zannediyorum, lüzum yoktur. Bendeniz 
1950 de politika hayatına atılmış ve ondan 
sonra bu hâdiseleri yakından ve çok iyi bir 
şekilde tetkik etmiş bir arkadaşınızım. O ta
rihten bu yana gördüm ki, siyasette bulunmuş 
veya halen bulunan şahsiyetler çok insafsız bir
takım iftiralara mâruz bulunmaktadır. Bugün 
halk da, onun efkârının aynası olan matbuat da 
bundan duyduğu nefreti muhtelif şekillerle iz-

j har ve ifade etmektedir. 
! Arkadaşlar, o hale geldik ki, tedbir alnıazsa-
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nız bu memlekette siyaete kedini verecek, âmme 
işlerinde çalışacak adanı bulabilmek için haka
ret ve sövmelere en fazla tahammül edebilecek 
bir imtiyaza sahip olanı aramak lâzımgelecektir. 
Şerefli, haysiyetli ve namuslu insanların bilgi 
ve tecrübelerinden faydalanarak bu memlekete 
hizmet etmek imkânları, tedbir alınmazsa, ya
vaş yavaş -azalacaktır. Bu memleketin bekası, 
•bu cemiyetim terakkisi için bu şekilde müeyyi
delerin .getirilmesi elbette lâzımdır, muhakkak 
ki bir zarurettir. 

(Ancak, vatandaşın haysiyet ve şerefinin 
korunması ne kadar mukaddes bir vazife ise 
hür bir cemiyette hürriyet ve hakları sebepsiz 
tahdit etmemek de- hür cemiyetin geçilmez bir 
esasıdır. Bu tasarı, kabul ettiği prensiple za
bıtaya doğrudan doğruya müdahale etmek sa
lâhiyetini vermek suretiyle hakikatta hürriyet
lere tecavüze kapı açmakta hattâ bilvasıta top
lanma hürriyetini selbetmektedir arkadaşlar. 

Tasavvur buyurunuz, istanbul'da bir kaza 
merkezinde, yahut, Cezmi Türk'ün verdiği mi
salde bir dağ başında yapıdan toplantıda söz-
söyliyen hatibe, orada zabıta vazifesini gören 
höy korucusu, jandarma eri veya bir polis, tak
dir ile hareket ederek müdahale edecek ve onu 
kürsüden indirecektir. Bu topluluğa alet ve va
sıta olan hatip ortadan kalkarsa o topluluğun 
mevcudiyetinin devam edeceği yolunda bir mü
talâa serdetmeye imkân bulunur mu? Bu se
beptedir ki bağımsız mahkemelerde tetkik edi
lerek karara bağlanmasını istediğimiz suçların 
hakikaten suç. oluıp olmadığının belli olmadığı 
bir zamanda zabıtanın emrine işi terketmekle 
toplanma hürriyeti tahdit edilmiş olacaktır. 

ISayın arkadaşlarım, bu kamun tasarısı vic
dan hürriyetini ve toplanma hürriyetinin ko
runması hakkında bir kanundur. Kabul buyu
rursunuz ki bir kanunun adı bu hükmün tatbi
kattı hakkında kâfi teminat sayılamaz. Bendeniz 
başka bir memleketten size misal vereceğim : 

26 Şubat 1933 te Almanya'mın Halk ve Mem
leketi Koruma Kanunu, toplanma hürriyetini, 
şahsi hürriyeti ve matbuat hürriyetini boğan 
bir kanun olarak tatbik edilmiş bu salâhiyetleri 
Hitler'in eline vermiştir. Artık kapı açılmıştır, 
onun altından Hitler gibi diktatörlük taslıyan 
bir adam çıkmış, ondan sonra da etrafındakiler 
bizim Anayasamız Führer ' in emridir. Vaymar 
Kanunu Esasinini meriyetten kaldırmadık, mu-
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| vakkaten hükümlerini talik ettik diyerek ve il

mi ayaklar altına alarak führerlerine yaranmak 
I istemişlerdir. Ne Hükümete, ne de iktidar par-
I tisine böyle yapacaksınız demekte beni şu anda 
I haklı gösterecek bir sebep mevcut değildir. An

cak, mevzuatımıza verilmesi istenen istikamet fe-
I rahlatıcı ve iç açıcı değildir. Kötüye kullanma 

yolu acıktır. Aziz arkadaşlarım; Sayın Başba-
I kan burada yoklar, eğer olsalardı yine o tatlı 
I tebessümleriyle dinliyecekler ve cevaplarını ha-
I zırlıyacaklardı. Ve benden sonra çıkıp bu su-
I allerimizi, diğer kanunlarda olduğu gibi, cevap

landıracaklardı. Konuşurken o çok edibane hi-
I tabeti ve sempatisiyle nevema baskı yapan Baş-
I bakana ben daha evvel davranarak cevaplarımı 

vereceğim. Sayın Başbakan gelecekler ve diye-
I çeklerdir ki, arkadaşlar bugüne kadar verilmiş 

olan salâhiyetleri suiistimal ettik mi? Bu güne 
I kadar yaptığımız suiistimaller karşısında mura-
I kabe hakkını kullanan Yüksek Meclis bir an bu 
I hakkı kullanmaktan fariğ oldu mu? 
I Sayın arkadaşlar, cevaplarım şunlardır; ka

nun objektif ve şâmil bir hukuki tasarruftur, 
I hiçbir zaman şahısla sübjektif alâkası olamaz. 
I Sonra bu kanun meriyette kaldığı müddetçe Sa-
I ym Başbakanın partisi iktidarda kalacak mıdır 
I ve iktidarda kalsa dahi Sayın Başbakanın mesu-
I liyette daima birinci mevkii işgal edeceği temi-
I natı verilebilir mi? Ve sonra nasıl zamanla bütün 
I ahkâm değişir, yeni hükümler konursa, zaman

la Adnan Menderes'in fikri değişerek yeni ted-
I birlerin alınmıyacağmı kim kabul eder? Bir 
I devletin bekası, içinde bulunduğu nizamın kerı-
I dişine taallûk eden mevzuatı şahsın teminatına 

bağlamak en sakat yoldur. Bu sebeple kanunda-
I ki bu açıklığın behemehal kapatılması lüzumuna 
I kaniim. 

Arkadaşlar; murakabe İçtüzük hükümlerine 
göre çok uzun zamanlardan beri Mecliste iddia 
edilemez. Otomatikman bir takrir silsilesini ha
tırlarsınız. Âdeta okunmaz varakı mihri vefa 
haline gelen sözlü soruların mütemadiyen bi
riktiğini de hesaba katarsanız bu şartlar içinde 
murakabenin mevcut olduğu iddia edilemez. Ben 
kaani olmak için her türlü hüsnüniyete sahibim 
ve sizin yanınızda yer almaya hazırım. (Senin 

I yerin her zaman hazır, yerin var sesleri, gülüş
meler.) 

I Sayın arkadaşlar; bu kanunun çııkması için 
I Grupunuzun bir kararı olduğunu biliyorum, 
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Ama bu kararın kanunun metnine taallûk etti
ğine dair bu âna kadar bir işaret almış değilim. 

Arkadaşlarda, Demokrat Parti Grupumm bu 
yolda bir karar mevcudiyeti hakkında ne bir 
şey söylemişler, ne de gazeteciler buna dair 
umumi efkâra malûmat vermişlerdir. 

Şimdi, bu ince siyasi noktadan hareket ede
rek diyeceğim ki, bendeniz ara sıra, Cezmi Türk 
arkadaşımın fikirlerini tercihe bir vesika olarak 
bırakması içdn yaptığı gibi burada hasbi ve 
fil'hal netice getirmiyen birtakım talepler yap
mak istemiyorum. Bendeniz Demokrat Parti 
saflarında olan arkadaşlarıma bugün bir yan
lışlığı tashih etmeSk imkânını vermek için bu ha
rekete geçebilmeleri için hitabetmek maksadiy-
le söz aldım ve konuşuyorum. Ne pahasına 
olursa olsun müdafaa etmeye kararlı olduğu
muz inkılâplar için tedbir almaya gelince : Bu
rada sizi yalnız bırakmak istemeyiz. (Bravo 
sesleri). îrtioaa karşı alınacak cephe, zaten bi
zim dâvamız olduğu için sizinle beraberiz. O 
takdirde verdiğimiz tadil tekliflerini nazarı 
dikkate alınız. Medeni insanlar olarak kendi
nizi nasıl bâzı haklar karşısında nasıl tahdit edi
yorsanız, Teşkilâtı Esasiyeyi değiştirebilecek 
bir ekseriyete sahip olduğumuz şu sırada mem
leket şartlarını, memleket emniyetinin zaru
retlerini bir araya toplıyarak bu kuvvetinizi, ik
tidarımızı kendi kendinize tahdit ediniz arka
daşlar. (Bravo sesleri). Çünkü s}aym arkadaşlar, 
yaptığımız bir kanundur. Kanun, sadece vâzıı 
kanunun emri olduğu için değil, halkın o kanu
nun ruhuna ve şekline bütün gönlü ve şuuru 
ile iltihak ettiği için huzur ile tatbik edilir. 
Şimdi arzettiğim noktalariyle bu tasarı hakika
ten Türk âmme efkârının benimsiyeceği bir hu
kuk manzumesi değildir. Lütfen verdiğimiz ta
dil teklifini nazarı dikkate alın, onu mükem
mel hale getirin, takip ettiğimiz hedeefi kaçır
madan, tedbirlerde maksatlar dışına taşmadan 
bunu taknin ediniz. 

Benim şahsi ricam bu tadil tekliflerini kabul 
etmenizdir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REÎS — Osman Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar; evvelâ vatan, sonra parti mülâ
hazasının hepinizin kalbinde hâkim olduğuna 
inanmak isterim. Bu memlekette demokratik niza
mı hakiki mânasiyle kurmak gibi tarihî bir va-
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| zife ile toplanmış olan Dokuzuncu Büyük Millet 

Meclisi elbetteki bu mesuliyetin ağırlığını her 
zaman hissetmektedir. Bu düşünce ve bu görüşle 
bu tasarı üzerindeki fikirlerimi arzedeceğim. Di
ğer arkadaslanmıza tanıdığınız geniş konuşma 
imkânlarını ve müsamahayı benden de esirgemi-
yeceğinizi ümit etmek isterim. (O senin elinde 
sesleri) Böyle bir tasarının bu Meclise getirilmesi 
ni icabettirecek şartlar mevcut mudur, değil mi
dir?. Bu nokta üzerinde esaslı bir şekilde durma
dıkça isabetli bir karar vermeye imkân olmadı
ğını hepiniz takdir edersiniz. Biliyorsunuz ki, bu 
memlekette daima siyasi hayatta kullanılan hazır 
damgalar vardır. Havayı bulandırmak istiyenler, 
siyasi emellerine nail olmak istiyenler sık, sık bu 
damgaları kullanırlar, birtakım mefhumları va
tanın selâmeti namına ortaya atarlar. 

Bu memleketin siyasi tarihini bilenler çok iyi 
hatırlarlar ki, irtica ve dinin siyasete âlet edil 
mesi, daima siyasi maksatlar uğruna istismar 
edilmiş mefhumlardır. Bunun acısını bu memle
kette çekmiş birçok arkadaşlar vardır. Sayın Baş
bakanın Kayseri nutkunda da çok güzel tebarüz 
ettirdiği üzere milletin siyasi haklarına kasdet-
mek istiyenler daima dinî irticai bir bahane ola
rak kullanmışlardır. Bu sabıkalı mefhumun geç
mişteki tecellileri üzerinde durmadıkça bugünkü 
vereceğiniz kararın isabetli olmıyacağı kanaatiy
le konuşacağım. Bir binayı inşa edecek olan mi
mar, her şeyden evvel zemini ve sathı yoklamak 
mecburiyetini hisseder. Memleketimizin şartlan 
nedir, evvelâ bunları tesbit edelim ondan sonra 
ihtiyaca cevap veren bir kanun tasarısı ile karşı 
karşıya olup olmadığımızı"takdir edelim. Bende
niz fikirlerimi, kimden sâdır olursa olsun isabet
li fikirlerle takviye etmek itiyadında olan bir ar
kadaşınızım. Müsaade buyurursanız irtica ve in
kılâp teraneleri karşısında bugün bu tasannm al-

I tında imzası bulunan Sayın Başbakanın dün ne
ler söylemiş olduğunu burada tekrar edeceğim. 

21 Kasım 1952 tarihinde Kayseri'de inkılâp 
ve irtica teranelerine karşı cephe alan Sayın Ad
nan Menderes, Türk Milletine hitaben şu sözleri 
söylemiştir. «Yine ortalarda iktidarımızın müs
pet işlerini gölgelemek, dikkat nazarlannı başka 
sahalara çekmek için kopanlan gürültüler ara
sında dinî irtica ve inkılâp teranelerini de say
mak lâzımdır. Muhalif ağızlarda daima çiğnenen 
bir çürük sakız haline getirilmiş olan bu iki mev-

I zua da kısaca temas etmek isterim. Bu memleket-
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te irtica vardır demek sizlerin kitle halinde geri I 
fikirde, mutaassıp ve kara cehaletin pençesi al
tında bulunduğunuzu, ileriye doğru değil, bilâkis 
ortaçağ karanlıklarına müteveccih olduğunuzu 
iddia etmektir. Muhalefet çevrelerinin zihinlere 
salmak istediği korkuya bakılacak olursa Türk 
cemiyeti, her an dinî bir irtica hareketine derhal 
geçmeye müheyya bulunan, fakat silâh ve süngü 
tehdidi altında ancak zaptolunabilen geri bir ce
miyettir. Bu, Türk cemiyetine hakaret etmektir. 
Sizleri müdafaa ederek sizler adına haykırıyo-
rum, Türk milleti mutaassıp değildir. Korkmayı-
hız, Türk milletinin siyasi haklarını gaspetmek 
için dima dinî irtica tehlikesi ileri sürüle gelmiş
tir. Onlara göre bu memlekette bir avuç. insan 
vardır. Bu münevverler ileri hamleler taraftarı, 
inkılâpçı insanlardır. Buna mukabil bütün siz
ler mutaassıpsınız, ileri hamle ve hareketlerin, 
düşmanısınız, irtica peşindesiniz, ileriye doğru ne 
yapılmışsa, hepsini koparıp atacaksınız. Bu, Türk 
milletine iftira etmektir.» 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Başbakanın bu 
görüşlerine bilmiyorum kendileri halen aynı gö
rüşü muhafaza ediyorlar mı i Ben bütün mevcu
diyetimle iştirak ediyorum. îrtiea bu memlekette 
bir behane olarak daima kullanılmıştır. Bugün 
dahi aynı şekilde kullanıldığı kanaatini taşımak
tayız. Sayın Başbakan, dinî irtica tehlikesinin 
mevcut olmadığını eski itiyatlarının zebunu ola- I 
rak siyasi irticai memlekete getirmek istiyenlerin I 
mevcut olduğunu aynı nutuklarında söylemişler
dir. Bendeniz buna da iltihak ediyorum, trtica 
muayyen maksatlarla bu memlekette ortaya atıl
mıştır. Dinî *irticaylfy dinî siyasete âlet etmekle I 
itham edilmemiş parti, itham edilmemiş, siyaset I 
adamı hemen hemen kalmamıştır. Bugün bu ta- I 
sarının altma imza etmiş bulunan Sayın Başba- I 
kan bu nev'i ithamlara en çok mâruz kalmış bir 
adamdır. Ve bugün memlekette irtica vardır di- I 
ye sisli ve karanlık bir hava yaratmıya çalışan 
kendisinin yardımcıları daha düne kadar kendi- | 
sine aynı silâhi tevcih ederek sen irticaın hami- I 
sisin demişlerdir. 

Eğer ithamlar, eğer ithamlar bir delil olarak, 
bir hakikat olarak kabul ediliyorsa,, bu memle
kette irticai okşamaktan dolayı mesul edilmesi 
icabeden tek şahsın Adnan Menderes olması ica-
beder. 

Günün birinde Malatya hâdisesi zuhur edi- I 
yor. Bu hâdisede fikirlerinden dolayı bir zata j 
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frttrşun sıkılıyor. Bütün Türk milleti, temayülü 
ne olursa olsun, bu menfur hâdisenin karşısında 
cephe almıştır. 

Fikre silhla, fikre zorbalıkla mukabele eden
leri tel'in etmiştir. 

Bu hâdiseden sonra da bu tasarının altında 
imzası bulunan Sayın Başbakan, gerek tzmir ge
rek Gazianteb nutuklarında irtica iddialarını 
reddetmiş ve birkaç bedbahtın hareketlerine ba
karak Türk milletini irticaın pençesinde addet
mek, Türk milletine iftira etmektir, demiştir. 

Görülüyor ki arkadaşlar; Türk milletinin 
bünyesini irticaa karşı kuvvetli ve mücehhez te
lâkki eden bir iktidar sanki bugün ayni bünyede 
fevkalâde bir tahavvül vukubulmuş gibi büyük 
bir telâş içinde Meclisin dağılacağı bir sırada bh 
gecede karar vererek fevkalâde kanunlarla kar
şımıza gelmektedir. Bu tahavvül nedir, bu sır 
nedir? Atom sırrı gibi bir sır olması icabeden 
bu sır nedir? Bu cihet anlaşılmadıkça kanun 
lâyihasının esbabı mucibini, muallakta kalmaya 
mahkûmdur. 

Arkadaşlar; her cemiyet içerisinde geri fikir
li insanlar bulunabilir. 150 seneden fazla bir 
zamandan beri Fransa Cumhuriyete kavuştuğu 
halde hâlâ Fransa'da Kıralcıyım diyen insanlar 
vardır. Ama hiçbir zaman Fransız Hükümeti, 
bunların mevcudiyetinden dehşete düşerek mec
lislerine böyle dragoryen kanunlar getirmeyi ak
lından geçirmemiştir. Bu cemiyetin içinde ne 
kadar ilerlersek ilerliyelim, geri düşünen insan
lar mevcut olacaktır. Yalnız mühim olan nokta 
bunların mevcudiyeti değildir. Bu nevi insanlar 
bu cemiyetin hayatına istikamet verecek bir kud
rete sahip midir, değil midir? Asıl ehemmiyetli 
olan nokta budur. Eğer bu memlekette, yine Sa
yın Başbakan'in 1951 de Babıali'de yapılan bir 
nümayiş üzerine gazetelere verdiği beyanatta 
çok isabetli olarak belirttiği üzere, dört tane 
mutaassıbın tahriki ile bu milletin onların pe
şinden sürükleneceğini kabul edecek olursak bu 
taktirde milletin siyasi rüştten mahrum ve ve
sayete muhtaç bir kitle olduğunu kabul etmek 
mantıki bir zaruret olur. Şahsi kanaatimiz şudur 
ki: Bu milletin dinî hisleri okşanmak suretiyle 
bir partinin iktidara gelmesine imkân yoktur. 

Bu milletin ihtiyacının ne olduğunu biraz 
sonra tebarüz; ettireceğim. 

Arkadaşlar; 1951 Bütçesinin bu kürsüde ten-
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kidi esnasında demiştim ki, «halriki mânasiyle 
lâyik olan bir devlette din bir devlet işi değil bir 
cemaat işi olarak telâkki edilir, siyasi partiler 
içerisinde kendi partilerinin programlarını ve 
hedeflerini kavramıyarak günlük menfaat peşin
de koşan insanlar bulunabilir. Bunların, bu faa-
liyetleriai ortadan kaldırmanın bir yolu vardır. 
O da cemiyetin duyduğu ihtiyaca lâyıkı veçhile 
cevap vermektir. Bu da ancak vicdan ve din 
hürriyetini bütün icaplariyle bir kerede tesis 
edip siyasi partilerin ağzından mukaddesat mef
humunu almakla mümkündür.» Benim bu görü
şüme mukabil bu kürsüde beni tenkid eden, 
'mecellenin hasretini çeken, islâmiyet âlemşümul 
bîr medeniyettir. Onun usulü fıkhı vardır, ona 
nazaran ecanibin hukuku, çürük binaya benzer. 
diyen demokrat milletvekilleri de çıkmıştır. Bu 
sözlerden dolayı biz ne dehşete düştük, ne telâş 
ettik, olabilir dedik. 400 milletvekili içerisinde 
sakat düşünen birkaç kişi çıkabilir, ama neticeye 
müessir midir? 

Asla... Her partide geri düşünceli insanlar gö
rülüyor. 

Şimdi arkadaşlar, yine o konuşmamda teba
rüz ettirdiğim gibi bir noktayı bir kere daha ifa
de etmek ıstırarındayım. Bizler siyasi parti ku
rarak milletin karşısına çıkmış insanlarız. Siyasi 
parti kurmanın tazammun ettiği bir taahhüt var 
dır. O da kitlenin, milletin rüşdüne ve olgunlu
ğuna inanmaktır. Bir taraftan parti kurup mil
letin karşısına çıkmak, Türk Milleti reşittir, 
kendini idare eder, olgun, medeni bir millettir 
demek, ondan sonra da bu milleti irticaın pen
çesine düşer diye endişe etmek açık bir tezattır, 
bu tezadın arkasında da açık bir samiyetsizlik 
vardır. 

Arkadaşlar, uzun müddet tek parti hayatı 
yaşamış bir memlekette geriliklerle mücadele et
miş ve inkılâplar yapmış bir memleketiz. Bu 
memleket bugüne kadar mevcut kanunlarla idare 
ediliyor, hiçbir irticai hareket bahsi mevzu olmu
yor. Acaba irtica endişesi milletin olgunluğuna 
inanarak 14 Mayısta bayram yaptığımız zaman 
mı başlamıştır. Ondan sonra bu millet: geriye. 
mi gitmiştir. Ben bu milletin manen geriye git-, 
tiğine asla kani değilim. İrtica denilen bir teh
like yoktur. Arkadaşlar söyliyeyim belki birçok 
milletvekili arkadaşlarımız da duymuşlardır. Ben 
son seyahetlerimde 20 ye yakın yerde birçok 
vilâyetlerde irticai fikirleri teker teker ele al-
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dım. Meydanlarda yerin dibine soktum. Hiçbir 
yerde benim bu sözlerimden dolayı kimse mütees

sir olmadı. Müsaade buyurursanız bir hâdiseyi na
kil edeyim: Sivas'ta konuşuyordum. Biliyorsunuz; 
bu memlekette bazı insanlar kadının iş hayatına 
girmesine taraftar değildir. Kadın iş hayatına 
girerse ahlâkı bozulur gibi bir zehap bâzı insan
larda mevcuttur. Ben bu zehaba hücum ettim ve 
dedim ki, «yanıbaşımızda 220 milyon nüfusa sa
hip bir Rusya var, kader bizi bununla komşu 
yapmış. Rusya atom bombası yapar, mig uçağı 
yapar. Biz birçok sahalarda geri kalmışız. Böy
le bir tehlikenin karşısında ayakta durmaya mec
bur olan bîr milletin 21 milyon nüfusu vardır. 
11 milyonu kadındır. Ayaklarını bağlayıp kü
mese tavuk hapis eder gibi bunları evlerine bağ
ladığımız zaman 21 milyon 10. milyona iner. Böy
le bir şeyi' düşünenler, arzu edenler ya akıldan 
mahrumdurlar, ya bu vatana bağlı değildirler.» 
Kimse sözlerimden dolayı müteessir olmadı arka
daşlar. 

Sivas'ta bir hoca var, ismîni ben bilmiyorum, 
belki Sivas milletvekili arkadaşlarım için tahkik 
mümkündür. Akşam partiye geldi «Evlâdım 
haklısın», dedi. iki kadın istiyen varsa, benim 
mensup bulunduğum partiden, çıksınlar, Padişah 
ve halife istiyenler var ise çıksınlar diye meydan
larda bağırdığım zaman partimden bir tek kişi 
istifa etmedi. Herkes bu fikirlerden dolayı mem
nuniyetini izhar etti. Demek ki, kurunu vustai 
müesseselere hasret çeken, bunlara kucağını 
açan bir millet yoktur arkadaşlar.. 

Arkadaşlar, siyasi parti, tâbir caizse, has
tanın ihtiyacına göre reçete yazan doktorlara ben
zerler. Bunların programları, bir cemiyetin bün
yesinin hissettiği ihtiyaçları, ifade için kaleme 
alınmıştır. Muhitin ihtiyaçlarını tesbit eden par
ti elbette vicdan ve din hürriyeti üzerinde dura
caktır. Buna ait hükümleri programına? koya
caktır. Bu itibarla din üe siyasetin temasa gel
mesi zaruri olan bir saha vardır ki, bundan iç
tinap etmeye imkân yoktur. O da vicdan hür
riyeti sahasıdır. Siyasi partiler memleketimizin 
mevzuatına göre dinlerin ve mezheplerin muhte
vası ile meşgul olamazlar. Sadece din, vicdan 
hürriyeti için lüzumlu olan kaideleri tesis etmekle 
iktifa ederler. 

Lâik bir devlette hiçbir meclis hiçbir hükümet 
dinî mevzularda karar alamaz, . vicdan hürriyeti
nin icaplarını yerine getirinsk için meclisler ka-
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nun çıkarabilirler. Takdir edersiniz ki, hürri- I 
yet prensiplerinin her sahada hâkim olmasını is-
tiyen bir milletin mümessili olarak vicdan hürri
yetinin icabı olan kaideleri tesis etmek de bize dü
şen bîr vazifedir. Her partinin programında vic
dan hürriyetine yer verilmiştir. Bir parti vic
dan hürriyeti prensibini programında tesbit et
tikten sonra tesbit etmiş olduğu esasları, halk 
önünde müdafaa edecektir. Neden böyle bîr esası, 
kabul ettiğini izah ederken bazan vicdan hürri
yetinin mazideki tecellilerine de temas edecektir. 

Bunu yalnız bugün muhalefette bulunan par
tiler mi yapıyor? Hayır, arkadaşlar, bizzat siz
ler de yapmaktasınız. Demokrat Partinin pro
gramını açıp bakınız ilk zamanlarda lâyikliği 
tarif ederken demokrat parti şöyle söylüyordu: 
«Lâyikliği kanunların tanziminde hiçbir dinî 
düşünceye yer vermemek mânasında anlıyo
ruz.» Sonradan Demokrat Parti, ihtiyaçların 
tazyiki ile, umumi efkârın tazyiki ile bu lâyik-
lik telâkkisini genişletmek zaruretinde kaldı. 
Hattâ programına mazi hakkında hüküm ve
ren bir fıkra ilâve etmek mecburiyetinde kaldı 
ve dedi ki : «Lâyikliğin din 'aleyhtarlığı şeklin
deki yanlış tefsirini reddederiz.» Bunun mâna
sı nedir arkadaşlar? Demek ki bu memlekette 
lâyikliğin din aleyhtarlığı telâkki edildiği bir 
devir yaşanmış. Demokrat Parti Programına 
bu fıkrayı ilâve etmekle mazi hakkında hü
küm vermektedir. Böyle bir hükmün, muhale
fette bulunan Halk Partisinin aleyhinde ola
caktır. Demokrat Partiye de sempati temin 
edecektir. O halde Demokrat Parti memlekette 
dini siyasete alet ediyor diye hüküm vermek 
mecburiyetindeyiz. Çünkü programının izahı 
kendisine siyasi menfaat temin etmektedir. 
Hattâ Demokrat Parti daha ileri gitmekte ve 
Devlete dinî vazifeler yüklemektedir. Lâyik bir 
Devlette Hükümetin dinî vazifeleri olamaz. Hü
kümetin dinî vazifeleri üzerine alması, sade
ce bir intikal devrinin zarureti olarak müta
lâa edilebilir. Diğer partilerde olduğu gibi men
sup olduğum Millet Partisi de vicdan hürriyeti 
hakkındaki görüşünü programiyle tesbit etmiş
tir. Onun tesbit etmiş olduğu esaslar, bugün 
medeni memleketlerde cari olan esaslardır ve 
-İnsan Hakları Beyannamesinin 18 mci madde
sinde yer almış olan hükümlere uygundur. Bir 
parti, Millet Partisi veya Demokrat Parti, onun 
bir hatibi, kendi vicdan hürriyeti görüşünü I 
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halka izah ederken, bunun mazideki tecellile
rinden bahsederken, bir siyasi menfaat takip 
ediyor demek pekâlâ mümkündür. Zaten pro
gramı halka anlatmak demek, kendi maksat 
ve gayesine taraftar kazanmak demektir. Şim
di bu gibi şeylerin izahı ve söylenmesi, yasak 
edilecek olursa, bu takdirde Türkiye'de vic
dan hürriyetinden bahsetmek tamamiyle abes 
bir keyfiyet# olur. Biraz -evvel konuşan arkada
şımız Cezmi Türk, başka memleketlerdeki vic
dan hürriyetinin Türkiye ile mukayese edilemi-
yecek kadar geniş olduğunu da izah ettiler. Biz 
çıkaracağımız bu kanunla mevcutları da orta
dan kaldıracak bir yol tutmuş bulunuyoruz. 
Bizde garip bir telâkki hâkimdir. Halkın vic
danına karışmıyoruz, kul ile Allah arasına gir
miyoruz, denilir. Sanki Devletin jandarmasiyle 
polisi vicdanların kapısını zorlıyabilirmiş gibi. 
Vicdan hürriyeti dendiği zaman yalnız inanma 
hürriyeti akla gelmez, inanma, ibadet etme, 
telkin ve tedriste bulunma cemaatin din iş
leri için teşkilât kurma hürriyetleri akla gelir. 
Bunlar mevcut değilse Allah ile kul arasına 
girmiyoruz sözü tamamiyle demagojik boş bir 
sözden ibaret kalır. Vurun abalıya kabilinden, 
herkesin hücum ettiği bir devirde, Millet Par
tisine mensup bir milletvekili olarak, bu kür
süde ona ait şeyler üzerinde fazla durmıyaca-
ğım. Madem ki bu kanun buraya getirilmiş
tir, onunla alâkalı olarak şunu söyliyeceğim. 
Biz hiçbir zaman kanunların tanziminde dinî 
düşüncelere yer verilmesini istemedik. Bilâkis 
böyle şeylerin lâyik bir Devlette ileri sürül-
miyeceğini kongrelerimize arzettiğimiz genel 
kurul raporlarında belirttik. Hattâ o kadar 
ileri gittik ki, bâzı yerlerde fatiha okuyalım 
diyenleri genel kurul olarak kongreye sundu
ğumuz, raporda takbih ettik, dinî tezahürleri 
andıracak şeyler siyasi toplantılarda asla yer 
alamaz, dedik. Fakat şairin dediği gibi : 

Ehibba şivei yağmada mephut eyler adayı 
Hûda, göstermesin âsarî izmihlal bir yerde. 
Bizden ayrılan bâzı zevat iftirada o derece 

ileri gittiler ki, kendilerinin resmî beyanlariy-
le, imzaları tahtındaki yazılardyle tezat haline 
düşmekten çekinmediler. Bunu da hoş görü
yoruz. Çünkü bir zamanlar Halk Partisini al 
kışlıya, alkışlıya elleri nasırlananlar, ondan ay
rılınca, onun aleyhinde çok şeyler söylemişler
dir. Bunları gördüğümüz için, tarihin tekerrür 
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etiğini kaydetmekle iktifa ediyoruz. (Sağdan 
gülüşmeler). 

Arkadaşlar, bizim telâkkimize kanunu bu 
tarzda çıkaracak yerde bir madde halinde çıkar
mak çok daha dürüst bir hareket olurdu ve 
vatandaşın emniyetini daha az ihlâl etmiş bu
lunurdu. Demeli ki : «Siyasi partdler dinden, 
imandan, vicdan hürriyetinden bahsedemez.» 
Bunu söylemek daha kestirme olur arkadaşlar. 
Türk milletinin hissetiği ve tatmin edilmemiş 
büyük bdr ihtiyacın şurada, burada bâzı anor
mal tezahürlerini ele alarak, bu memlekette ir
tica vardır diye yaygara koparanlar emin olu
nuz ki, samimî değildirler. Size, bence tarihî 
kıymet taşıyan bir makaleden birkaç satır oku
yacağım; göreceksiniz ki, bugün bize ta'neden
ler, biziım fikirlerimizi üç sene evvel müdafaa edi
yorlardı. 1 Mayıs 1950 tarihli bir makale okuyaca
ğım, gazetesini, imzasını sonra söyleyeceğim. Ma
kalenin adı: «Dinî bir inkılâba doğru» Dinde 
inkılâp nasıl olur orasını anlamak güçse de ma
kaleyi okuyalım. Sayın muharrir diyor kd: 
«İstiklâl Mücadelesi esnasında bu milletin düş
manları memleketinden kovmak için yaptığı 
hamleleri; dinî bahanelerle arkadan vurmak is-
tiyen birtakım din yobazları çıkmıştır.» Biliyor
sunuz Atatürk'ün idamı için fetva da vermiş
lerdir. «îşte bu gibi hareketlerin yarattığı ak-
sülâmel olarak inkılâp muhitlerinde dine karşı 
bir soğukluk hâsıl oldu.» Ondan sonra devam 
ediyor: «Bunun aksülâmeli olarak, inkılâp mu
hitlerinde dinin asıl kendisiyle bunun yobazlık 
•tarafından suiistimal edilmiş şeklini birbirine 
karıştırmış şeklinde bir istidat peydah olmuş
tur. Sovyet Rusya'dan memleketimize türlü 
türlü mecralardan gelen tesirler de; dinî, geri
likle alâkalı göstermek yolunda yarı bilgili ve 
anlayışsız insanlar arasında daima tesadüf edi
len meyilleri ısrarla desteklemiş ve dine karşı 
yıkıcı bir zihniyet yaratmıştır. Üçüncü olarak 
da tek parti muhitlerinde gelişen hulûskârlık 
itiyatlarını zikretmek icabeder. Taassup yobaz
larının bir aralık boş kalan yeri, derhal inkı
lâp yobazları tarafından doldurulmuş, bunlar 
dini istihfaf etmeyi bir nüfuz ve menfaat va
sıtası haline koymuşlardır. Son 28 yıl içinde 
ibadet hürriyetine tecavüz edilmemiş olmakla 
beraber Türkiye'de yaşıyan müslüman vatan
daşlar için vicdan hürriyeti başka sahalarda te-

. cavüze ve tatile uğramış, en iyi ve hayırlı mak-

7.1953 O : 2 
I satlarla da olsa dinî mevzuları münaakşa etmek 

ve dinî bir gaye etrafında topluluk kurmak ya
sak edilmiştir.. îş, bu kadarla da kalmamış, lâ-
yıklık esası çiğnenerek dinî mevzulara birtakım 
müdahaleler yapılmıştır. Başvekâlete tâbi bir 
Diyanet İşleri kurmak suretiyle bir intikâl dev
ri için kendi üzerine dinî vazifeler alan Hükü-

• met, dinî esasların gelecek nesillere geçmesi im
kânlarını yakın zamanlara kadar temin edeme
diği gibi vatandaşların bunu yapmalarına da 
meydan vermemiştir.» 

Bu makalenin sayın muharririnin müdafaa 
ettiği fikirlere göre dinî maksatlar uğruna ce
miyet kurmak tabiî bir şeydir. Bunu yasak eden 
o devri, sayın muharrir takbih etmektedir. «Müs-
lümanız derler, fakat müslümanlığm müstakbel 
nesillere geçmesi için tedbir almazlar. İhtiyacım 
var diyen bir milletin ne ihtiyacına cevap verir
ler, ne de milletin çare bulmasına imkân bı
rakırlar» Muharririn, söylemek istediği budur 
arkadaşlar. Şimdi söyledim : gazetenin adı Va
tan, muharriri Ahmet Emin Yalman. (Gülüş
meler) . 

Arkadaşlar, ben muayyen bir devri mahkûm 
etmek, kimseyi rencide etmek için konuşmu
yorum. Sayın Ahmet Emin Yalman'in tasvir et
tiği şu manzara karşınında ıstırap duyan bir 
milletin ihtiyacına cevap vermek bizim vazife
miz değil midir? Senelerce bir millet dinî terbi
yeden mahrum kalırsa, dinin ahlâkla olan sıkı 
alâkasını da göz önüne getirecek olursanız, o 
cemiyetin bünyesinde türlü hastalıklar peydah 
olmaz mı? Doktoru göndermediğiniz köyde, 
doktor bulundurmadığınız kasabada üfürükçü
nün peyda olmasını neden çok görürsünüz? Diş
çileri kovarsanız, mektebini kaparsanız dişi ağ
rıyanlar ister istemez berberin kerpetenine gi
der. Binaenaleyh şurada burada gördüğümüz 
ve hepimizin takbih etmekte birleşeceğimiz me
seleler tamamiyle bu dinî ihtiyacın karşılanma
mış olmasından çıkmıştır. Ortada ne irtica var, 
ne geriliğin hasretini çeken bir millet var. Kağ
nı arabası olan köylü, bir traktör alayım diye 
düşünüyor. Parayı bulursa köylü, hanımına nay
lon çorap alıyor. Parası olursa hastasını kasa
baya da göndermiyor, doğru İstanbul'a gönde
riyor. Kasabadaki doktorlar iyi değil, diyor. Şu 
zihniyette olan, gözü ileriye olan bir milletin 
karşısında irtica vardır, aman sıkı tedbirler ala-

I lım diye sanki Türkiye yanıyormuş da Meclis^ 
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ten tulumba kanunu çıkanlacakmış gibi bir ge
cede kanun getirmek, anlaşılır hikmet değildir 
arkadaşlar. 

Arkadaşlar, benim telâkkime göre, âcizane 
telâkkime göre, memleket için en büyük tehlike, 
açıkça ifade ediyorum, politika adamlarının fiil 
ve hareketlerindeki tenakuzlar ve bunların de
lâlet ettikleri samimiyetsizliklerdir. Filân yerde 
adamın çıkıp da muska yazmasiyle, falan yerde 
birisinin çıkıp da din namına mânâsız sözler 
söylemesiyle yüzü Garba doğru dönmüş, bugün
den yarma daha iyi olmak istiyen bir millet 
asla geriye gitmez. Bu yaygaraları koparanların 
ne kadar samimiyetsiz olduğunu size ispat ede
cek imkânlarım var. Fakat ben kimseyi incit
mek istemediğim için bu mevzular üzerinde faz
la durmıyacağım. öyle partiler gördük ki, bir 
taraftan inkılâbın birinci sınıf müdafii görü
nürken diğer taraftan ayağının kirli suyunu 
müritlerine içiren şeyhleri, aday olarak listele
rine almışlardır. (Sağdan, soldan gülüşmeler; 
Pilvoğlu sesleri). 

Vallahi lâflarım ortayadır, rütbe gibi, k'imin 
üzerine yakışıyorsa o kabullensin. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, günlerden beri haysi
yet ve şerefi payımal edilmek istenen, hattâ 
katledilmek istenen bir partinin mensubuyum. 
Ve onun müessisi ve son günlere kadar idarecisi 
olarak bulunmuş bir adamım. Binaenaleyh be
nim bu mevzu üzerindeki hassasiyetimi ve vere
ceğim izahatı insafla karşılıyacağınzı ümit edi
yorum. Dini siyasete âlet etmek ithamlarının, 
Başbakan en ağırına hedef olmuştur. Halk 
Partisi bile bu ithamlara hedef olmuştur. Biz de 
olduk. Hazır bir damga, kim kızarsa karşısında
kinin alnına bu damgayı vuruyor. Kim sıkışır
sa kendini kurtarmak için, vaktiyle padişahım 
çok yaşa diyenler gibi, inkılâp ve irtica diye 
feryadediyor. Biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarı 1949 Haziranında bu Meclis
ten Sağcılık ve Solculukla Mücadele Kanunu 
adiyle bir kanun geçirdi. Bu kanunun 3 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağı yukarı bu tasarıda 
yer almıştır. Dinin siyasete alet edilmesi esa
sen memleketimizde yasaktır. Dinin siyasete 
alet edildiği yolunda ithamlar senelerden beri 
yağmur gibi yağdığı halde bu memleketin sav
cıları, bu memleketin zabıtası, bu memleketin 
Hükümeti şimdiye kadar nerede idi? Arkadaş
lar . Bugün karşımıza öyle şeylerle geliyorlar 
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ki insan hayretler içinde kalıyor. Filân filân 
yerde ayet okumuş! E, kıyamet mi, kopmuş? 
Başvekil de bu kürsüde ayet okudu «Leküm di-
niküm ve liye din» dedi. Bunun için gırtlağı
nı mı sıkayım Başbakanın? (Gürültüler) (Gü
lüşmeler) Biraz evvel Cezmi Türk'ten öğrendi
ğimize göre ara seçimlerinde propaganda vazi
fesi almış olan Behzat Bilgin arkadaşımız da 
işi tatlıya bağlamak için radya konuşmasına aye
ti kerime ile başlamış. Vatan batıyormuş, gemi 
beş yerinden torpil yemiş gibi bir telâş gös
teriyoruz ve bu kanun tasarısı için mucip sebep 
olarak ileri sürdüğümüz şeylerin hepsinin es
kiye ait şeyler olduğunu unutuyoruz. Görülü
yor ki, bir kişinin ayet okuması, bir kişinin 
fikrim Hadisle desteklemesi, bu memleketi ba-
tırmamaktadır. 

Üçüncü basın toplantısı oluyor. Sayın Baş
bakan efkârı umumiyenin mümessili telâkki 
ettiği gazeteci arkadaşlariyle başbaşa oturuyor
lar. Sorun, sorabildiğiniz sualleri, diyorlar. Din 
siyasete alet ediliyor, yaygarası bu toplantıda da 
devam, ediyor. Cumhuriyet Halk Partisine men
sup Cemil Said Barlas arkadaşımız, Başbakana 
şunu soruyor? Benim okuyacağım vesika Vatan 
gazetesi olduğuna göre bu şahadeti Menderes 
her halde makbul telâkki eder. (Gülüşmeler) 
Cemil Said Barlas soruyor; (Millet Partisini 
çağırıp ne yapmak istediğini sorunuz. Dini si
yasete alet etmeyi menettiğine göre Ceza Kanu
nunu tatbik kâfi gelmez mi?). Bu suali şu ba
kımdan soruyor; yeni bir kanun getirmekten 
bahsediyordu sayın Menderes o günlerde.. O da 
diyor ki: «Dini siyasete alet etmeyi kanun za
ten yasak etmiştir. 

(Neden yeni bir kanun getirmek lüzumunu 
hissediyorsunuz?) Sayın Ahmet Emin Yalman 
hâdiseyi şöyle anlatıyor: Başbakan cevabında 
« Ceza Kanunundaki müeyyidelerin bâzı vazi
yetlerde vazıh olmadığım, meselâ bunların lâik
lik, diye Diyanet tşlerini Hükümet kontrolün
den almak, cemaati islâmiye teşkilâtı yapmak, 
vakıfları onlara bağlamak âdeta bir nevi pa
palık yani devlet içinde devlet yaratmak iste
diklerini belirtti. » Ne imiş dini siyasete âlet 
etmemiz? Meğer hareketlerimiz değilmiş, arka
daşlar, programımızmış. Beş seneden beri faa
liyette bulunan bir partinin programına karşı 
bir hukuk devletinin Başbakanı en ufak bir tah 
lile mukavemet edemiyecek olan bu sözlerle 
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cephe almaktadır. Ne demekmiş papalık kur- j 
mak? Devlet içinde devlet kurmak? Siyasi par
tilerin yurdun her tarafında teşkilâtı var. Bun-
'lar devlet içinde devlet midir? Lâik bir dev
lette her din ve mezhebe müsavi muamele ya
pılır. Hiristiyanm cemaat teşkilâtı var, Ya-
hudinin cemaat teşkilâtı var. Müslümanların 
da olsun, deyince bunun adı papalık kurmak 
mıdır? Devlet içinde devlet kurmak mıdır ar
kadaşlar? I 

ŞEVKİ ECEVlT (Sivas) — Burası Yuna
nistan değildir. Burada cemaat kurulamaz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - » Sayın 
Muammer Alakant arkadaşımız bütçe müzake
releri esnasında bu, cemaat mevzuuna temas 
ederek birçok memleketlerin bu merhaleye gel- I 
diklerini izah ettikten sonra memleketimizde 
bu yola gidilirse bâzı mahzurlar doğabilir dedi
ler. 

Mahzuru kabul edip etmemek herkesin içti- I 
hadına kalmış bir şeydir. Bu, bir partiyi suç
landırmak için bir sebeep değildir. Kimse içti
hadından dolayı suçlandırıîamaz. Velevki, ka
nun onu suçlandırmış olmasın. I 

Bir hâdiseyi daha zikredeceğim. Arkadaşlar, 
biz hayret içinde idik, bize yapılan bu itham
lar karşısında. Bir istizah takriri verdim. Baş
bakanın hakkımızdaki isnatlarını ispat etmesi- I 
ni istedim. Biliyorsunuz, istizah takriri, malûm 
âkibete mâruz kaldı. Bundan evvel parti Ge
nel Başkanı Enis Akaygen ile Fuat Ama, Muh
terem Ahmet Emin Yalman'ı ziyarete gittiler. I 
Nedir bize hücumlarınız? Biz dini siyasete âlet I 
etmiyoruz. Eğer dini siyasete âlet ediyor demek 
icabediyorsa bu sözler bizden ziyade Mende
res'e müteveccih olmalıdır dediler. Verdiği I 
eevap şudur arkadaşlar: « Sizin programınızda 
cemaati islâmiye teşkilâtı kurulmasına dair bir 
madde var, işte bu tehlikelidir, » ondan bir I 
müddet sonra basın toplantısında Başbakan da I 
aynı şeyi söylüyor. Demek dostlar kavilli. I 
(Gürültüler). 

Görülüyor ki, bu sözlerin ortaya koyduğu 
•endişe, aynı zamanda korkunç bir hakikati de I 
ortaya koymaktadır. Bu memleket, milletin I 
rüşdüne ve olgunluğuna inanmıyan liderlerin 
idaresindedir, 

Ayet okunmuş, ikinci büyük kongremizde I 
Sayın Emin Yalman'da bulundular. Ayet okun- 1 
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duğundan dolayı mütemadiyen zemmedilen 
Doktor Kentli kongrede bir âyeti kerime oku
dular ve dediler ki, Bepgamber bir diktatör de
ğildir. 

Allah'a inanmıyanın cezasını Allah verir. Bu 
sözler dini siyasete alet etmek, rejimi sarsmak 
için söylenmiş sözler değildir. Bilâkis müminin 
ve müslümanm kalbinde bir endişe varsa bizim 
itikatlarımız dahi lâyiklikle kabili teliftir, kim
senin vicdan hürriyetine karışılmaz, demek su
retiyle bu endişeyi izale etmek ve rejimi tak
viye etmek gayesine matuftur. Dillerde dolaşı
yor, ayeti kerime okunmuş! îşte okunan ayeti 
kerime budur. Ben kendimi şimdi Adalet Ba
kanına ihbar ediyorum. Aralık ayının 21 nde 
Bursa'da diktafonla tesbit ettirdiğim nutkum
da ben de bir ayeti kerime okudum. Savcıyı 
haberdar etsinler. Ahmet Emin'e Malatya'da 
kanaatinden dolayı kurşun sıkanları, tel'in et
tim ve dedim ki, bu gafiller din namına hare
ket ettiklerini söylüyorlarmış. Nasıl unutuyor
lar ki, mensup olduğumuz din, (Lâ ikrahe Fid -
din) diyor. Dinde cebir ve tazyik yok, diyor. 
Eğer bu suçsa, Adalet Bakanı harekete geçsin. 

Arkadaşlar, şimdi ben Hükümetten bir cihe
tin aydınlatılmasını istiyorum. Doktor Kentli'-
nin ayet okuduğunu encümende Adalet Bakanı 
ifade ettiler. Atom sırrı imiş gibi bunu encü
menin huzuruna getirdiler ve bu sırra yeni vâ
kıf olmuşlar da vatan endişesiyle hareket edi
yorlarmış gibi bir edâ takındılar. Bunun hilafı 
hakikat olduğunu bir vesika ile ispat edeceğim. 
(Okumuştur, sesleri) Hayır, hayır, yanlış anla
mayın, ayetin okunmadığını iddia etmiyorum. 
Merak etmeyin, ne çıkar. Menderes de okumuş, 
fetvayı demokratlar vermiş. (Gülüşmeler) Bu 
şahit de makbul, elimdeki Zafer Gazetesi. Tari
hi 16 Mayıs 1952. Sayın Başbakan o zaman 
başka bir zihniyetin ve fikrin adamı olarak in
kılâptan ve irticadan bahsedenlere hücum et
mektedir. Bakınız neler söylemiş Balıkesir'de. 
Altını çizdiğim satırları okuyorum : «Atatürk 
inkılâbı Garba mütevecih bir inkılâptır. Kendi
leri Atatürkçüyüz, diyorlar, öte yandan biz 
Şarklıyız, Şarkta kalacağız, diyen bir parti çıkı
yor. Bugün bu parti ile kendileri iş birliği ve 
muvazaa halindedir.» Gören Allah için söylesin. 
Hani şu muvazaa lâfını ele alıp da sizden kolay 
oy toplamak istiyen Menderes var ya... Bu sözü 
o söylüyor. Şimdi kendisi ile ödeştik. (Gülüşme-
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ler, gürültüler) Kızmayın, tatlı konuşuyoruz. 
Menderes'in sözlerini okumaya devam ediyorum: 
«Ayeti kerimeler okuyan bu parti karşısında 
susan insanlar, ben bunların onda birini söyle
sem arkama üşerlerdi.» Menderes ayeti kerime 
okuyan Dr. Kentli partisi ile muvazaa halinde 
olan Halk Partisi vaktiyle ben bunun onda bi
rini yapsam arkama düşerdi, diyor. Neden kendi
si bizim arkamıza düşmemiş?, Yakamızdan tut
mamış, böyle dragoniyen kanunlar getirmemiş? 
Onu da izah edemiyor. Çünkü Menderes o zaman 
vicdan hürriyeti müdafiidir. 

Menderes nutkuna devam ediyor «vicdan hür
riyeti bahsindeki hareketlerinizin nasıl irticai 
körükliyorlar diye istismar edildiğini hatırı-
mızdadır. Hulusi niyetleri bugün saklıyız di
yen parti taraftarlarının arkalarını okşamala
rı ile tecelli etmektedir.» Nasıl arka okşarımş 
bu Halk Partisi ki, şu Mecliste onların sıraların
da oturduğum zaman, yanıma irili ufaklı kim 

.gelirse hep onları tenkid ederim, darılmazsanız 
derim. Ben burada oturuyorum, ama bu oturuş 
müslümanm kilisede namaz kılmasına benezer 
bu, derim. (Gülüşmeler) (Bir daha oturmazsın 
sesleri) Şimdi gördük ki, arkadaşlar ayeti keri
me okumak hikâyesi bugünün hikâyesi değilmiş, 
yok eski imiş. Memleketin kanunlarını ihlâl 
eden bir tarafı yokmuş ve bundan endişeye düş
meye mahal yokmuş. Ne oldu şimdi, Atom sırrı 
mı keşfetti Hükümet? Millet Partisi kapandı,. 
arkasından Meclis tatile gidiyor, birçok arka
daşlar seviniyor, tatile kavışıyoruz, istirahat. 
edeceğiz diye. Bir gecede ani bir toplantı, va
tan tehlikede, yangın var, kanun çıkaralım. 
İşte arkadaşlar, bu istifam bütün bir milletin 
vicdanında düğümlenmiş kalmıştır. Bu istifhamı, 
vicdanları tatmin edecek şekilde çözemiyen 
insanlar kendilerini tarihin ve milletin mahkûm 
edeceğinden emin olsunlar. (Gürültüler) 

Ne yapalım bu hüküm mantık icabıdır, arka
daşlar bu işin bu Mecliste geçmiş bir mazisi var
dır. Ne demiştim, irtica, dinin siyasete alet 
edilmesi, bu kelimeler sabıkalıdır. Bu kelime
ler yüz binlerce masuma zulüm yapmış kelime
lerdir. Onuun mazisinden bir parça bahsedelim. 
Cellâtlarına karşı «ey hürriyet senin namına 
ne cinayetler işleniyor» diye bağıran Madam Ro-
lan'ın masum ruhu gibi, Demokrat Partinin 
vaktiyle bu kürsüden nasıl bağırdığını zabıtlar
dan okuyacağım ve sizi eski ruhumuza avdete 
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davet edeceğim. (Muhalefette iken, o sesleri) 
Vallahi iyi şey olursa geriye de dönülür. Böyle 
mantık olmazsa, Rönesansta geriye dönüş 
değil mi? 

REÎS — Osman Bey Heyeti Umumiyeye hi
tap ediniz lütfen. 

OSMAN BÖLYKBAŞI (Devamla) — (Meclis 
zaptını açarak) 666 Muammer Alakant (gülüş
meler) Arkadaşlar, 1949 da sağcılık ve solcu
lukla mücadele için bir kanun tasarısı getiriliyor. 
Altındaki imza, Sayın Şemsettin Günaltay'm, 
Başbakan: Demokrat Partinin ruhu şimdi Bölük-
başı'nm ruhu gibi isyan halimle. Bağırıyorlar, 
çağırıyorlar, Şemsettin Günaltay'da ağzından 
baklayı çıkarıyor. Ben o bakladan bahsetmiye-
ceğim. (Et, et sesleri, söyle, söyle sesleri). Ne 
ise, ne ise müsaade edin. Demokrat Parti Gru-
pu adına Sayın Muammer Alakant sözcü tâyin 
edilmiş, 1951 de 163 ncü maddenin tadilini ve 
teşdidini istiyen Hükümet tasarısı buraya gel
diği zaman biraz sonra okuyacağım, o Muam
mer Alakant 'm o zamanki ifadesine göre, Sayın 
Celâl Bayar, Menderes ve bütün arkadaşları 
toplanmışlar, böyle kanun olamaz demişler ve 
protostoya karar vermişler. Muammer Ala
kant, sözcü tâyin edilmiş. Kürsüde neler söylü
yor; bunun hepsini söylemeye imkân yok. Şai
rin dediği gibi nasıl methetmiyeyim Hûplar 
Hasını, yazarken vasfını kalem kan ağlar, bu ka
dar güzel şeylerin hepsini söylemiye dilim dön
mez bir iki satırını söyliyeceğim. 

Sahife 667 sol taraf, «mevcut olan metni tet
kik buyurursanız dinî fikir ve telkinlerin yapıl
ması gayet ağır suçlarla karşı karşıya bu
lundurulmaktadır.» ondan sonra devam ediyor
lar, «Vatan ve millet duygusunu yok etmek isti
yen, ecnebinin aleti olan komünistlikle din fikir
lerini yaymayı aynı mahiyette telâkki ederek bu 
kürsüye getirmek, hatadır» diyorlar. Asıl ruh
larının isyanı, biraz sonra başlıyor. Şemsettin 
Günaltay darılmasmlar, şimdi Menderes'in de
diği gibi vatanın selâmeti, demokrasinin selâ
meti için biz bunu getirdik diyor. Muammer 
Alakant tarihin tekerrürüne hazin bir misaldir, 
onun için arzediyorum, aynen şunu söyliyor; 
teklif edilen bu maddeyi antidemokratik bulu
yoruz.» Bu hükmü ilim komisyonu verirse, onun 
mütalâasını istişaridir diye reddedebilirsiniz. 
Ama, patenti size ait olan bu antidemokratik 
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testisini reddedemezsiniz. Alakant devam edi
yor ve demokratik hak ve hürriyetlerin tatbi-
kında biz baskı vasıtası olarak kullanılacağını 
telâkki ediyoruz.» Biraz düşüklük varya ifade 
de yine Muammer Alakant devam ediyor. «Sayın 
Başbakanın bunu biz demokrasiyi tersin etmek 
için, demokrasiyi korumak için teklif ediyoruz 
şeklindeki sözleri bir hayret uyandırmıştır.» 
Tıpkı bugünkü gibi. «Bu sözler hürriyet uğruna 
giyotine gönderilen Madam Rola'nın sözlerini 
hatırlatıyor. Ey demokrasi, senin namına nasıl 
kanunlar teklif ediliyor diyoruz.» öyle mi Mu
ammer Alakant? (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, Sayın Başbakan hafızamın kuv
vetinden çok şikâyet eder. Yine bir şikâyet 
mevzuudur ama arzedeyim; Şemsettin Günaltay 
arkadaşımız nispî temsilin 1950 de aleyhinde 
bulunmuştu burada. Geçen senede kader yiğitin 
sırtını yere getirince, akıllar değişti. (Gülüş
meler) . Yine atom sırrının keşfi gibi bir tahav-
vül vâki oldu. Ozaman nispî seçim bu milletin 
bünyesine uymaz, bir şuriş yaratır, Türk Mil
leti şurişi sevmez, disiplinli bir millet demişlerdi. 
Sonra, rücu ettiler, hatadan rûcu etmek fazilet 
olduğu için kendisine çattığımı zannetmeyiniz. 
Sayın Başkan geçen sene bu tenakuzu yakaladı
lar. Ama ben kendini bin kere yakaladım, hiç 
yola gelmedi. (Gülüşmeler). 

Dediler ki, «bir insanın mazisi vardır, siya
set adamının bir mazisi vardır. Mazisine ve ma
zide müdafaa ettiği fikirlere bağlıdır. Dün mü
dafaa ettiği fikrin bugün aksini müdafaa eder
se kimse ona inanmaz. Kimse ona itimat etmez». 
O zaman Şemsettin Günaltay arkadaşımız demiş
lerdi ki, belki bu kanun hiç tatbik edilmez. Hiç 
tatbik edilmiyecek kanunu çıkarmanın mânasını 
anlamanın ne kadar güç olduğunu takdir eder
siniz. Şimdi devir değişiyor, tarih hazin bir 
şekilde tekerrür ediyor. 1951 ele 163 ncü mad
denin tadili için Menderes buraya geliyor. Mu
ammer Alakant'm, baştan aşağı vecize olan söz
lerinden bir iki cümleyi hissettirmeden İcürsü-
den tekrar ediyorum, yeniden isyan ediyor Baş
bakan. «Din fikirlerinin yayılması suç değildir» 
diyor. Halbuki okuduğum şeyin Muammer Ala
kant'a ait olduğunu sonradan kendilerine ifade 
ettim. Evet din fikirlerini yayma, açıktan me-
nedilmemiştir. Ama din fikirlerini yaynialk öy
le ağır cezalarla karşı karşıya konmuş: Ki,' hiç

bir babayiğit böyle mayinli böyle sahada dolaş
mak istemez. 

Vaktiyle D. P. nin müdafaa ettiği hususları 
hatırlatınca Sayııi' Menderes'te bir uyanıklık 
hâsıl öldtL '•Hatırladığıma göre, dert senelik 
Hükümet Bkşkanlig¥ zarfında ilk defa bir ku
suru bu kürsüde-itiraf'etti. Ben müsaade eder
seniz şu itiraf ettiği kusuru okuyayım. Meclis 
zapti, sayfa 181, Menderes devam ediyor i «So
la karşı tedbir düşündüğümüz zaman tam orta
da kalma gayretkeşliği içande mutlaka sağa 
doğru da bir tedbir almak zorundadır diye ka
falarımızda öteden beri bence nabeca yer et
miş bir düşünce ortaya atılmaktadır.» Yani ay
larca üzerinde durup, encümenlerde tasarıyı 
müdafaa eden Hükümet bir saniye içinde böyle 
düşünce nabecadır, beni affedin, itiraf ediyo
rum, dedi ve fikrinden vazgeçti. Birçok mil
letvekilleri arkadaşlarımız da aynı fikri des
teklediler. Dinle komünizmi nasıl yan yana 
getirdiniz, dediler? Bir tanesi; bunlardan bir 
tanesi Kirazoğlu, Kayseri Milletvekili'arkadaşı
mız. Onun üzerine tasarı encümene gitti, Hü
kümet de encümenden bu tasarıyı geri aldı. 
Demokrat Parti her sahada ileri gittik, diyor, 
o günden bugüne memleket kurunu vustanm 
hasretini çeker bir hâle mi geldi ki vaktîyle bu 
kada»tehkid ettikleri, 1951 de rücu edip geri al
dıkları bu tasarıyı daha da teşdit etmek sure
tiyle Menderes'in mâruf tâbiri ile seçim sathı 
'mailine girdiğimiz bir zamanda Meclisin'huzu
runa getiriyorlar. Sebep ve illetin takdiri1 ehli 
imana ait. Geçenlerde Halil Özyörük'ü eski fi
kirlerine bâğlıh'k göstererek beni desteklemeye 
davet ettim, başlarını eğdile*, Muammer Ala
kant ' înşaallah daha iyi çıkar. (Gülüşmeler). 
1951 de Sayın Muammer Alakant kürsüye çık
tılar've 163 ncü maddenin tadilini istiyen Hü
kümet teklifinin aleyhinde bulundular. O çok 
güzel sözlerden bâzı satırlar okuyacağım: «Bu
günkü Sayın Başbakanın ve birçok bakanları
mızın bugün çıkacak bu kanunu veto etmek 
hakkına malik olan Sayın Cumhurbaşkammızm 
bulunduğu bir toplantıda 163 nefr' maddenin 
teşdid edilmesinin aleyhinde elimizde lytûtman 
bütün imkânlarla mücadele etmek kararı ve-

'rtlrûişti. Bendeniz d* bu 1«3 ncü madde hak
kında konuşmaya memur edilmiştim. Hakika
ten ilk tasarı geldiği zaman bizim vaktiyle bu 
kadar"'şiddetle mücadele yapmış olduğumuz bu 
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teklifin bu tasarıda yer almış bulunması, bütün 
memleket tarafından kabul ve tasvip edilen ve 
14 Mayıs seçimleriyle bir defa daha teyidedilen 
Demokrat Partinin kendi umdelerini, kendi 
prensiplerini nehiy ve inkâr etmek mahiyetinde 
görülmüştür.» Alakant 'm beyanatının son cüm
lesini okuyayım: «Bu 163 ncü madde geldiği za
man bunu reddedelim.» dedi. Meclis zaptına gö
re bir kişi bravo çekmiş, Osman Bölükbaşı. O 
da yazılı. Ne hazindir ki, o günden bugüne si
yasi maksatlarla yaratılan sisli hava hariç, 
memleketi endişeye düşürecek hiçbir fevkalâde
lik olmadığı halde bu tasarı siyasi partilerin 
emniyetini tamamiyle yokedecek karakterde 
karşımıza gelmiş bulunuyor. Birçok hukukçu 
arkadaşlarım üzerinde durdular. Müasade 
ederseniz bendeniz de duracağım. 

Arkadaşlar; bir kimse yumurta çalmış. Bu
nu idam etmek de mümkün, elini kesmek de 
mümkün, üç gün hapis cezası vermek de müm
kün. Bunun, hangisi yapılacak? Cemiyetin telâk
kisine, anlayışına göre suçla ceza arasında bir 
muvazene ve bir nispet kurulaoaJktır. Herkes din 
fikirlerini yaymakta serbesttir deniyor. Çok gü
zel bir formül. Arkasında bu fikirleri yayarken 
şahsi menfaat, şahsi nüfuz takip etmişse beş se
neye kadar ağır hapis cezası Verilir „ deniyor. 
Kim tâyin edecek bunu? (Mahkeme sesleri). Ko
lay değil arkadaşlar. Bakınız mahkeme tâyin 
edecek diyorsunuz. Eskiden de bu memlekette 
mahkeme vardı. Müsaadenizle şunu söyliyeyim 
ki, sizlerin buraya gelmeniz o mahkemelerin 
gösterdiği celâdetin bir neticesidir. O zaman da 
takınız mahkemeler vardı. Fakat seyyal suç 
unsurları karşısında ağır cezaların bulunması
nın fikir hürriyetini, vicdan hürriyetini nasıl 
Öldüreceğini, benim dilimin hiçbir zaman ula-
şamıyacağı bir belâgatle aynı Menderes bu kür
süden o zaman ifade etmişlerdi, okuyayım : 13 
Eylül 1946 tarihli Meclis zabtının 294 ncü 
sayfa. Matbuat Kanununun. 30 ncu maddesini 
Halk Partisi iktidarı değiştirmek ve teşdit et
mek istiyor. Sayın Menderes seyyal ve parlak 
zekâsiyle püf noktalarını yakalıyor ve şöyle 
söylüyor : «30 ncu maddede zikredilen suçlar 
o kadar çok işlendi ve kanundaki cezalar tatbik 
edildiğb- halde önlenemediği gibi, bir durum 
karşısında mıyız?» 

Şimdi aynı suali Bölükbaşı Menderes'e sor
maktadır. 163 ncü maddedeki suç çok işlendi, 

kanunu tatbik ettiniz, hapishaneler doldu taştı 
da önliyemediniz mi? Hayır. Böyle bir şey yok. 
Yalnız politika çok garip şey, vehimler şahit 
olarak ikame ediliyor, ihtiraslar da hâkim mev
kiine oturtuluyor. Artık alacağımız hükmü bir 
düşünün. Menderes beyanatına devam ediyor : 
«Hayır. O halde yazı yazarken her vatandaş beş 
seneye kadar hapis olmanın dehşeti içinde ten
kidin semtine uğramamaya, tehlikeli noktalar
dan çok uzaklarda kalmaya mecbur olacaktır. 
Burada ağır ceza vasfından vaz'mdan maksat 
açıktır. Tenkidi korkutarak asgariye indirmek.» 
30 ncu maddede doğru dürüst tenkid yapan kim
seye tecavüz, taarruz etmiyenlere ceza mı var
dı. Hayır taarruz edenlere ceza vardı. Bu taar
ruzun haddini tâyin etmek o kadar güçtü ki, bu 
kanun, muvacehesinde yazı yazmak 21 milyonun 
değil, bu mahareti gösterebilecek bir avuç insa
nın imtiyazı haline getirilmişti. Bu gün aynı 
durum karşısındayız. Bir sohbette «Hazreti Pey
gamber şöyle söylemiştir, ayeti kerime şöyle söy
lüyor.» dediniz, ve sizin sözlerinizi orada bulu
nanlar hayran hayran dinlediler ve size büyük 
bir hürmet gösterdiler. Denemez mi ki, «Siz bu 
sözleri bu cemaatin teveccühünü kazanmak için 
söylediniz.» haydi bakalım mahkemeye. Hâkim 
pirincin taşını ayıklıyacak ama tilki tilkiliğini 
bildirinceye kadar post elden gidecek. Menderes 
nutkuna devamla şöyle söylüyor : «Suç unsurla
rının, böyle seyyal olması, bunların karşılığında 
gayet ağır cezalar konulması ortada başka mâ
kul sebep gösterilmediğine göre, tamamiyle kor
kutmak ve tenkidi asgariye indirmek maksadına 
matuftur.» Adalet Bakanının izahat vermesi lâ
zım. Ayeti kerime hikâyesini bir tarafa bırak
sın, 163 ncü madde ile bu memlekette kaç yüz 
kişi mahkûm edilmiş, hapishanelerinde yer kal
mamış mı? Bunları söylesin. Böyle bir vaziyet 
yok arkadaşlar. Konulan hüküme bakınız arka
daşlar - Cumhuriyet müddeiumumisi her 
hangi bir ihbar üzerine veyahut doğrudan 
doğruya kendi müşahedesi üzerine harekete 
geçecek, bir kimse hakkında takibata teves
sül edecek. Mesele hazırlık tahkikatı safha
sında. Tutacak partiye mektup yazacak, se
nin mensuplarından falan, filân yerde dini si
yasete alet etmiştir, diyecektir. Partiye nasıl bir 
mecburiyet koyuyorsunuz? Ya mensubunu tak
bih etmek veya inzibat divanına verip hakkın
da muamele yapmak. Bir iddia daima ortaya 

— 1080 — 



B : 116 23.7 
atılabilir. Onun isbatı meseledir. Bir şeyin huku- I 
ki hakikat telâkki edilmesi, hukukçular da bilir, 
her aklıselim sahibi olan da bilir, o mesele hak
kında verilen hüküm kaziyei muhkeme haline 
geldikten sonra iddia bir hukuki hakikat telâkki 
edilir. Hukuki hakikat haline gelmedikçe her kes 
masum telâkki edilir. Kabul ettiğimiz insan 
hakları beyannamesi de aynı şeyi söylemiyor 
mu? Parti mensubunu takbih edecek. Yarın fi
lân yerden iki kişilik bir jurnal tertiplenecek. 
Jurnalların bu memlekette neler yaptığının ıs
tırabını çekmiyen arkadaş ne iktidarda kalmış
tır ve ne de muhalefette. Bu jurnal üzerine par
ti kendi başkanı hakkında, «Bizim Başkan dini 
siyasete alet etmiştir, takbih ediyorum.» diyecek. 
Bu haber gazetelere verilecek. O partinin hali 
ne olur arkadaşlar? Bir de bakarsınız ki, altı 
ay sonra takbih edilen zâtın masum olduğu 
mahkeme ilâmiyle anlaşılacaktır. Atı alan Üs
küdar'ı geçtikten sonra eyvah para etmez. Mü
cerret bir ithamı bir partinin iç (füzenini boz
mak ve itibarını sarsmak için vesile yapmak hu
kuki zihniyetle siyasi emniyeti düşüncesiyle 
asla kabili telif değildir. Bu görüş bir kastin 
mahsulü değilse affı kabil olmıyan bir ihmalin 
mahsulüdür. J 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Dört bardak | 
su içtiniz... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Fazla 
yaktığınız için... Belki şöyle bir hüküm sevke-
dilebilirdi : «Dini siyasete âlet ettiği kaziyei • 
muhkeme haline gelmiş bir ilâmla sabit olanın 
parti ile ilişiği kesilir.» Bu dahi abes olurdu. 
Çünkü birinci maddedeki cezalar ağır cezalar- I 
dır. Bir seneden beş seneye kadar ağır hapis. 

Cemiyetler Kanununa göre ağır hapis ceza
sına mahkûm olan bir adam ne bir siyasi cemi
yete girebilir, ne de bir başka cemiyete gire
bilir. 

Binaenaleyh; bu bakımdan da böyle bir hü
küm düşünülemez. Hukukçu arkadaşımız Zihni 
Betil'in, kifayetle, kudretle üzerinde durduğu 
bir nokta daha var. Tasarıdaki cemiyet idare 
heyetleri, cemiyet mensuplarının birinci mad- I 
dede yazılı cürmü işlemelerine mâni olacak şe- I 
kilde lüzumlu tedbirleri almakla mükelleftir» 
denmektedir. Bu, tarihî bir hikâyeyi hatırlatır 
arkadaşlar : Birisini bir vilâyete defterdar gön
dermişler, haşmetli bir valinin yanma. «Bu 
vali geçimsizdir ama sen idare et» demişler. | 

. 1953 O : â 
Adam da idareci imiş, «'ben onu idare ederim» 
demiş. Bir gün Hükümet konağına girerken 
baksa ki, müftüyü asmışlar. Valiye sormuş; 
«paşa hazretleri bu adam niçin asıldı?» Vali : 
«Kerata, dün gece rüyama girdi, beni korkut
tu» demiş. Adanı eşyasını toplayınca İstanbul'
un yolunu tutmuş. Orada demişler : Niye gel
din, niçin geçinemedin? Sana söylemiştik. 

Birader, her şeyi yapmak elimde ama, he
rifin rüyasına girmemek de mi elimde, demiş. 
Bu tasarıya göre galiba partilere de aynı şeyi 
yapmak düşüyor. 

Şimdi, bir siyasi parti düşünün; bir mil
yon, iki milyon âzası var. Bunların suç işleme
sine mâni olacakmış. Hiçbir kudrete, kuvvete 
sahip olmıyan partiye böyle bir yükü yükliyen 
Hükümete soruyorum; kendisi suç işlenmesine 
mâni olabiliyor mu bu memlekette? Eğer suç 
işlemiye mâni olmak' kudreti olsa idi böyle ka
nunlar getirmezdi. Görülüyor ki arkadaşlar; 
siyasi emniyet, demokrasinin şartı olan siyasi 
emniyet bu /tasarı ile ister kasdan ister ihmal 
tarikiyle maalesef katledilmektedir. Bir parti 
lâyiklik esasını kabul etmişse dinin siyasete 
alet edilmesini reddetmiş demektir. Onun pro
gramında bu esaslar yazılmıştır. Eeee, buna 
rağmen adam suç işlerse elin ağzı torba değil 
ki parti büzsün. Mahkûm olduktan sonda parti 
onu takbih etsin, diyorsunuz. Takbih etsin, 
yazsın, âleme teşhir etsin, buna aklım erer. 

Sonra, üçüncü maddede fiile iştirakten bah
sediliyor, neden böyle bir hususi hüküm getirdik
lerini anlıyamadım. Ceza Kanununun 64 ve 65 
nci maddesinde buna ait hükümler vardır. Aca
ba bu hükümlerin tatbiki siyasi hayatımızın ih
tiyacını temin edemedi de bir zaruret netice
sinde mi Hükümet bunu getirdi? Hayır arka
daşlar; madem ki,'bir kere düğün oluyor, bütün 
saltanat tamam olsun, demişler. Hele bir dör
düncü madde var arkadaşlar; Hakikaten hazin 
bir madde. Sayın Başbakan her zaman bu kür 
süde tekrar etmişlerdir; bilhassa muhalefet yıl
larında, « demokrasi teminatlar rejimidir » de
mişlerdir. Sayın Başbakan bize hak tanıyor 
amma, bizim hakkımız pamuk ipliğine bağlı. Si
yasi toplantılarda hakaret ve tecavüzde bulunan
lar çıkarsa zabıta bunları menedecektir. Kim
dir bu zabıta? Hâkim midir, müddeiumumi mi
dir? Hayır; köy bekçisi, kır bekçisi, ilk mek
tep mezunu olmıyan jandarma. İçinizde hu-
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kukçular var arkadaşlar. Birçok hukukçu ar
kadaşlarımdan mütaaddit defalar duydum ki, 
hazırlık tahkikatını jandarmaya yaptırmak ada
leti işgal etmetken başka bir netice vermiyor. 

Bunların elinden bu işi almalı, çünkü bun
ların kifayeti bu işi yapmıya müsait değildir, 
demişlerdir. Şimdi memleketin siyasi hayatiyle 
alâkalı bir emniyet meselesini jandarmanın 
takdirine ve kontrolüne bırakıyoruz. Hiç bir 
vatandaşı hakir görmüyorum ama cahile âlim 
demek mecburiyeti de yoktur. 

Arkadaşlar, siyasi toplantılarda hâdise çı
karmak meselesine gelince; ben 1946 nın Şubat 
ayından itibaren siyasi mücadeleye atılmış bir 
arkadaşınızım. Memleketin her tarafında ko
nuştum. Hamdolsun hiçbir yerde suç işledin 
diye beni mahkemeye vermediler arkadaşlar. 
Bütün teşebbüslere rağmen ve her yerde gördüm 
ki bu millet çok olgun, filezof bir millet. Asır
lar, maddeten her şeyini götürmüş fakat selin 
gidip de dibinde tortu bıraktığı gibi bir filezof-
luk, bir efendilik bu millete kalmış, hiçbir hâ
dise çıkmıyor, arkadaşlar. Hâdise istenilirse 
çıkarılıyor, fakat çıkarıldığı zamanda büyük 
kitle bunu takbih ediyor. Bu mühim işi poli
sin, jandarmanın takdirine bırakıyorsunuz. İs
tikbali aydınlatan hakiki projektör mazidir ar
kadaşlar. Ben bu maziden bir iki misal vereyim: 

Neler olmuş bu memlekette, dün olmuş, bu
gün olabilir, yarın olabilir. Şahsımızı da temi
nat olarak gösteremeyiz. Çünkü hepimiz fâni
yiz. Birgün Bartın'dayız, işte hâdisenin şahidi 
olan Zonguldak M. V. Hüseyin Balık buradadır. 
Partide konuşma yapıyoruz, üç saate yakın ko
nuştum, arkadaşlar, yerden yere vurdum Halk 
Partisini ve Hükümetini, Hükümet komiseri 
olan polis ne zaman müdahale etti bilir misiniz? 
Hani Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu vardı 
ya, valilere şu veya bu ahvalde vatandaşı tev
kif salâhiyeti veriyordu, öyle bir salâhiyet ki, 
müddeti yok, hududu yok* Böyle hudutsuz salâ
hiyetler tanıyan bir kanun bir memlekette va
tandaşın hürriyeti için büyük bir tehlikedir de
dim. Sanki büyük bir lâf söylemişim gibi, ten-
kidlerimin hepsini bir tarafa bıraktı, son cüm
lenin içinde polis kelimesi var diye toplantıyı 
dağıtıyorum dedi. (Gülüşmeler). 

Ne ise; o gün bizi yolcu ettkiten sonra Hüse
yin Balık epey gitti, geldi. Arkadaşlarımızdan 
bâzılarını da zannederim mahkemeye verdiler. 

.1953 O : 2 
öyle bir şeyler oldu, kaymakama gittik, bu ne 
hal dedik? Bir kere cahillik yapmış dedi, Sekip 
isminde bir kaymakamdı, Sivas'lı. Köylerde ko
nuşma yapacaksınız arkadaşlar, partizanlık bir 
hastalık halindedir; bu memlekette. Bunu söy
lerken yalnız D. P. yi mi kasdediyorum? Kendi 
partim içinde de partizan ruh taşıyanlardan çok 
muztarıp bir arkadaşınızım. Her partide ham 
sofular var. Köylerde muhtarlar partilere men
sup, kimisi Halkçı, kimisi Demokrat kimisi 
Millet Partili. Konuşma yapıyorsunuz, hoşuna 
gitmedi mi muhtarın, haydi diyecek bakçiye 
hakaret etti, sustur şunu. 

Arkadaşlar, ne çabuk unutuyorsunuz, da
rılmayın ne çabuk unutuyorsunuz, siyasette en 
hakiki mürşit bence hafızadır; ne çabuk Seçim 
tuyorsunuz? D. P. ye ilim heyeti sordu, Seçim 
Kanununda hangi esaslar yer alsın diye. D. P. 
nin verdiği cevap dosyamdadır. Dedi k i ; «idare 
cihazı menfi bir imtihan geçirmiştir, ona itima
dımız yoktur, bunun sebep ve hikmeti, idare ci
hazında çalışanlar münhasıran kötü insanlar de
ğil, onların kaderine iktidarın ağzından çıkacak 
iki kelimenin hâkim olmasıdır. Bu itibarla bun
lara itimat edemeyiz. Siz seçim işlerini hâkim
lere bırakınız» dediler. Arkadaşlar, propagan-
dasız seçim olur mu? Vatandaş rey verecek, ne 
zaman, siyasi ruzu mahşerde. Yani seçim gü
nünde her kesin kaderi, hatası, günahı o gün 
tâyin edilecek. Reyini verecek olan vatandaş 
o gün hâkim mevkiindedir. Hâdiselerle temasa 
gelmeden, reyini nasıl verecektir? Nasıl hü
küm verecektir? Muvafıkı dinliyecek, muhalifi 
dinliyecek, müstakili dinliyecek ve böyle bir 
karar ve kanaat sahibi olacaktır. Hür olarak 
konuşulamıyorsa, hür olarak yazılamıyorsa se
çim bir dalâveraden ibarettir, gözü kapalı bir 
oyundan ibarettir. Vatandaş konuşacak, karşı
sına kim çıkacak, köy bekçisi çıkacak, muhtar 
efendiden emir almış, neyi tâyin edecek, konuş
mada hakaret var mı, tecavüz var mı? Haydi 
hakaret için bâzı kelimeler vardır, onları anlı-
yacağmı kabul ediniz, Temyiz Mahkemesi bile 
işin içinden çıkamıyor da Ceza Heyeti Umumi-
yesine gidiyor bâzı meseleler, şu cümleyi haka
ret olarak alırsınız ama bir de heyeti umumi-
yesini tetkik ediniz diyorlar, neticede heyeti 
umumiyede tetkik edildiği zaman o sivri gözü
ken cümlenin hakaret kasdı ile değil, tenkid 
kasdı ile söylendiği anlaşılıyor. Böyle nazik bir 
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işi, tâbiri caizse elmas terazisi ile tartılacak bir 
işi kimlere emanet ediyorsunuz? Köy bekçisi ile 
jandarmaya, onbaşıya. Ben size bir hâdise anla
tayım müsaade buyurursanız. Matbuata geçtiği 
için Halil Sezai de bilir. Kaman'm bir nahiye
sinde nutuk söylüyorum, 1950 seçimlerinde. 
Mehmet Ali Çavuş isminde Kayserili bir vatan
daş sandaliyenin üzerine oturmuş dinliyor, hiç 
not aldığı yok. Aradan üç gün geçti, Kargı'nın 
Yenice Köyünde nutuk söylüyorum, bu sefer bir 
masa, bir sandalye koymuş yazıyor. Maksat hal
kın üzerinde korkutucu bir tesir yaratmak, de
dim ki, «Kaymakam parti propagandası yapı
yormuş, eğer Halk Partisine inanıyorsa Devle
tin arabasından insin, Bizim gibi vatandaş ola
rak, piyade olarak particilik yapsın. Devlet ara
basında particilik yapmasın.» Bu sözler bir suç
muş gibi bir zabıt mevzuu oldu arkadaşlar. Bu
gün isterse Dahiliye Vekili dosyalarında bula
bilir. Odaya gittik, konuşmadan sonra zaptı ge
tirdiler imza etmek için. Bunu imza ettim, ça
vuşun elinde ayrıca 15 - 20 sayfa daktilo ile ya
zılmış bir yazı var. Bunu da imza buyurun dedi. 
Bu nedir Mehmet Ali Çavuş dedim, «Savcılı 
bucağında söylediğiniz nutuk dedi.» Yahu de
dim, sen orada not almadın, karşımda oturdun, 
bunu nasıl üç gün sonra 15 sayfa yazdın getir
din deyince, ne derse beğenirsiniz, «Hâfzıam 
kuvvetlidir» dedi (Gülüşmeler) peki senin ha
fızanın kuvvetli olduğunu kabul edelim, bu ha
fızası kuvvetli otuz şahidi nasıl buldun? 

Onların da hafızası kuvvetli imiş. Kaman'da 
söylediğim bir nutukta bu garip hâdiseye temas 
ettim, öğrendiğime göre Mehmet Ali Çavuş 
dört evli imiş, 19 çocuğu varmış, bu zamanda 
bir avrat insanda hafıza bırakmıyor, dört av
ratla, 19 çocukla bunda nasıl hafıza bırakmış de
dim. (Gülüşmeler). 

işte Türkiye'de demokrasinin en hassas ta
rafı, toplantı hürriyetini emanet etmek istediği
niz kadronun fikrî seviyesi budur arkadaşlar. 
Yalnız fikrî seviyesi mi? Bu kanunu yarın kim
ler tatbik edecek? Nerede Nuri özsan arkada
şımız? Buradan 1949 da Demokrat Parti sözcüsü 
olarak bağırıyordu, îller Kanunu konuşulur
ken, bu kanun «karşısında valiler iktidarın ku
ludur, memurlar da valiye bağlıdır, bir süt
süz Dahiliye Vekili çıkarsa, memleketi altüst 
eder, böyle kanun çıkmaz» diyordu, istikbale 
matuftur kanun. Menderes mi tatbik edecek? 

. 1953 Ö : 2 
Ecel île pazarlığı yok ya. Herkes fânidir. Bil
meyiz. (O tatbik edecek, o çok yaşıyacak ses
leri.) Başka efendim, herkes bin sene yaşasın. 
Biz Menderes'in bin sene yaşamasını isteriz, ik
tidara geldiğimiz zaman karşımızda görmek is
teriz. (Gülüşmeler). 

Yani böylelerini muhalif olarak görmekten 
zevk aldığımızı söylüyoruz. Geliriz, gelmeyiz, o 
Allah'ın bileceği ve milletin bileceği bir iştir, si
zin bileceğiniz değil. Yeter söz milletindir demi
yor mu idiniz? Bir gün de millet sîze yeter der. 
Bu idare cihazı neler yapmaz, neler yapmamıştır. 
Yaptığına bakarak yapacağım anlamak müm
kündür. işte Suat Başol, Hüseyin Balık bura
dalar. Zonguldak'ta siyasi bir toplantı yapıyo
ruz. O toplantı Öyle bir hava içinde yapılıyor 
ki, endişe ve korku memlekette hâkim, Recep 
Peker Başvekil, 1947 nin Mayıs ayı. Ben top
lantı yapılmasını istemedim arkadaşlar. Bir hâ^ 
dişe çıkması ihtimalini düşünerek, Sayın Hüse
yin Balık, Celâl Bayar'la konuştu. Bayar ba
na arkadaşların arzusunu kırma dedi ve yap
tım. Ne yapmak istediler, bilir misiniz? Sivil 
polisleri amele kıyafetine sokup hâdise çıkar
mak istediler. Tedbir aldık. Savcıya bildirdik. 
Vilâyete bildirdik. Savcı orada bulundu, Em
niyet Müdürü de bulundu arkadaşlar, bakınız 
sonra ne oluyor. Nutuk bitti. Bizim Dayıoğlu'-
nun da ya oğludur ya yeğenidir savcı. Mithat 
Dayıoğlu'nun. Aradan günler geçiyor. Bir 
mektup Zonguldak'tan, savcılığa verildiniz. Ne 
imiş. Savcı dinliyor, emniyet müdürü dinliyor, 
âlemin huzurunda konuşuyoruz, bir şey yok, kür
süden inmeden savcıyı vazifeye davet ediyo
ruz. Sesini çıkarmıyor. Ondan sonra ne oluyor 
bilir misiniz? Bir gazeteci varmış, onu tazyik 
ediyorlar. O, güya not tutmuş. Ben Hükümete 
sövmüşüm, Meclise sövmüşüm. Yani Ceza Ka
nununda siyasi maksatlarla kullanılan damga
ların hepsi aleyhimize harekete geçirilmiş. Fa
kat toplantıda savcı bulunduğu için Adalet Ba
kanlığı akıllılık etmiş. Savcının huzuru ile olan 
bir toplantı da böyle şeylerle dâva açılmaz de
miş de yakayı böyle kurtardık. (Bunlar Halk 
Partisi zamanına ait şeyler, bunlardan bahset
meyin sesleri). 

Hayır, hayır hepsinden bahsedecek değilim, 
merak etmeyin. Ne bunları, ve H. P. vurmak, 
ne de iktidarı okşamak için söylüyorum. Herkes 
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hissesini alsın arkadaşlar, tçtimaatı Umumiye 
Kanunu ne diyor, mahallinde ikametgâh sahi
bi, siyasi haklara sahip iki vatandaşın verece
ği bir dilekçe ile yapacağı bir ihbarla toplantı 
yapılır. Hükümete bir hak tanımıyor kanun. 
Sen hiçbir şey yapamazsın. Vatandaş suç işlerse 
ondan sonra vazifeni gör diyor. Kanun toplan
ma hürriyetini o kadar ehemmiyetli telâkki edi
yor ki, Hükümetin her türlü mülâhazasını bir 
hükümde reddediyor. 

;Bu kamunun altında padişahların mührü var. 
Sonradan arkadaşlar, bir kanun çıkarılıyor, 
deniliyor ki; açıkta yapılacak toplantıları vali 
ve kaymakamlar memleketin asayişi mülıâha-
'zasiyle menedebilir. Yani öyle lastikli bir kapı 
ki valileıre, kaymakamlara bunu verdiniz mi? 
Partizan bir Dahiliye Vekilini de makamına 
oturttunuz mu? Azrail den ziyade seçimden kor
kan bir bakanı oturttunuz mu hürriyet ölmüş
tür. Halk Partisi, bakınız şimdiye kadar vur
duğum Halk Partisi bile 1946 da çok partili 
hayat başlayınca böyle kanun olamaz diye bu 
kanunu kaldırmıştır. Arkadaşlar, tçtimaatı 
Umumiye Kanununa ek 1328 tarihli kanun. 
Günün birinde bu kanun başımıza belâ oldu. 
Gazianteb'e gittik. Hasan Polatkan burada mı 
bilmiyorum, ve Ahmet îhsan Gürsoy ile birlik* 
te toplantı yapmak için müracaat ettik. Vali 
bir tezkere göndermiş. «Asayişi memleket mü-
lâhazasiyle açıkta toplanma yapılmasına vilâ
yetçe müsaade edilmemiştir.» x\sayişi memle
keti muhafaza değil arkadaşlar. Maksat söy
lenecek sözleri on bin kişi duymasın da kapalı 
salonda elli kişi duysun. Sebep? diye sormuş 
bu iki milletvekili. Şimdi birisi Bakan. Vali
nin cevabı : «GazianteVde çok rakı içilir, sar
hoş çoktur, hâdise çıkar.» Biz dinlemedik bu
nu arkadaşlar, Ekrem Cenani burada ise bilir, 
dinlemedik bunu bu memlekette valilerin emri 
değil kanunların hükmü geçer, dedik ve top
lantıyı yaptık. Vali de ricat etti. Ne hâdise 
oldu, ne sarhoşa rasladık. Valiler böyle baha
nelerle siyasi hürriyetlere darbe vururlarsa siz 
köy muhtarının emrindeki bekçiyi bizim hakla
rımız üzerinde tasarrufta, bulunmak salâhiyeti 
ile teçhiz ederseniz nasıl demokratız dersiniz, 
nasıl bu memlekette demokrasi vardır dersiniz 
arkadaşlar? Sonra arkadaşlar, hiddetlenme
meniz şartiyle bir noktayı hatırlatayım. İn
sanlar Devlet arabasının yüksek yerinde söz 
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söylerken, konuşurken, hamamda Türkü soy-
liyenler gibi seslerini çok beğeniyorlar. Fakat 
o arabadan düştükleri zamanda, eğer yüksek 
mevkilerde bulundukları zaman dürüst hare
ket etmemişlerse, prensip sahibi adamlar ola
rak hareket etmemişlerse öyle şeylere mâruz 
kalryorlar ki, haysiyetli bir insan için bunlar 
ölümden daha beterdir arkadaşlar. Ne olacak, 
bugün siz iktidardasınız, biz muhalefetteyiz. 
Halk Partisi muhalefette. Günün birinde bu 
iktidar değişecektir. Kimse ebedî değildir. Ni
çin bu memlekette Hukuk Devletinin hakiki 
icaplarını yerine getirerek bunun temin ettiği 
mânevi zevkin saadetine ermiyelim. arkadaşlar? 
Partiler farklı olabilir, akideler farklı olabi
lir. Eğer sadece çarpışan kitaplarsa, yani ki-
<tap deyince âyet falan anlamayın, (Gülüşme
ler) programlarsa, programların çarpışması 
insanları düşman etmez. Bu memlekette haki
katen düşmanlık doğuyor. Sebep, programların 
çarpışması değildir. O programların birtakım 
şahsi ve küçük emellerin maskesi olmasından 
doğuyor. Bu vatanın evlâtları, bir geminin 
yolcuları gibiyiz. Gemi batarsa lüks kamarada 
oturan iktidar mensupları da batacak. Birinci 
mevkide oturan Halk Partisi de batacak. Bi
zim gibi güvertede oturanlar da batacak. (Gü
lüşmeler). 

Şu gemiyi batırmıyacak usulleri getirelim. 
Nesillere intikal edecek kin ve intikam tohum
ları ekmiyelim arkadaşlar. Bu nevi usulleri or
tadan kaldıralım arkadaşlar. (Sağdan: Bravo 
sesleri),. Diyecekler ki Bölükbaşı bugün yu
muşak konuşuyorsun, her gün sert konuşul
maz ya! (Gülüşmeler, bâzı sözler). Yok, o sizim 
halinize bağlı. İktidara mensup birisi, neden 
bu kadar vesika ile geliyorsun, dedi. Günahı
nız arttıkça hamalla geleceğim ben de, fcaşıya-
mıyacağım, dedim. (Gülüşmeler). Arkadaşlar, 
sakin bir hava içinde karşılıklı, olarak içleri
mizi dökemediğimiz için birbirimize karşı çok 
menfi hisler hâsıl oluyor. Bunda hiç şüphe et
meyin. Karşı karşıya gelip kiminle konuşsam, 
yüzde dokson dokuz mutabık kalıyorum. İkti
darın mensuplariyle, fakart öyle olm'azsa her
kes düşman nazariyle bakıyor birbirine. Bu, 
memleketi nereye götürür arkadaşlar? Muha
sebesini yapamıyoruz hâdiselerin ki, mutabrk 
kalalım, anlaşalım. Muhasebesi yapılmıyor, 
yalnız bir taraf mütemadiyen itham ediyor. 



B : 115 23. 
1946 dan bu tarafa benim bildiğim teşvik ve 

tahrik olmadan umumi toplantılarda bir hâdi
se cereyan etmemiştir. Bir tanesi bağırmıştır 
işte o kadar. Toplantıyı ihlâl etmemiştir. Fakat 
maksadı mahsusa ile hareket edildiği zaman çok 
şeyler olmuştur, öyle şeyler olmuştur k'i, zavallı 
millî vicdan iftiraya uğramıştır. Balıkesir'de 
Manisa'da. Darılmayın, bak püf noktasına gel
dik. Bâzı hâdiseler olmuş, bu hâdiselerle Millî 
vicdan galeyana gelmiştir diye 'izah edilmek 
istenmiştir. Niye Millî Vicdan galeyana gelmiş? 
C. H. P. Genel başkanı «bir siyasi parti hakkın
da hususi kanun çıkarmak, zulüm yolunu aç
maktır, böyle olursa zulüm vardır» diyor. Bir 
insan kendi sözü ile ya yükselir, ya alçalır. îyi 
ise kalbleri kazanır, kötü ise herkes dudağını 
büker, geçer gider. Hiç millî vicdanın galeya
na gelmesini icabbettirecek hâd'ise değildir. 
Doğru veya yanlış. Ben 15 Haziranda Manisa' 
lılpra dedim ki: «Manisa'lılar İzmir'de konuşu
yor bu zat, altmış bin tane hararetli İzmir'li 
dinliyor, hiçbirisinin vicdanı galeyana gelmiyor 
da 48 saat sonra ıslak barut gibi siz mi ateş al
dınız» dedim. (Gülüşmeler, sağdan bravo sesleri) 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Konuştu
ğun kâfi artık in. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bak 
Allah seçimlerde Suad'ı jandarma yapmasın, 
bakınız in d'iyor, aşağıya. Arkadaşlar; hakaret 
gibi, tecavüz gibi takdirini mahkemelerin dahi 
güç yaptığı bu işlerde jandarmayı, bekçiyi hâ-
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I kim yapmak yoluna gittiğimiz zaman siyasi 

toplantıya veda etmek lâzımdır. Cezmi Türk 
arkadaşımızın belirttiği gibi, sayın «Menderes'in 
arkadaşlarını teshir etmesi gibi» kitleyi teshir 
eden, galeyana getiren bir hatibi bir bekçi yaka
sından tutup da indirmeye kalkışırsa bunun ne 
gibi hâdiselere sebebiyet vereceğini tahmin et
meye imkân var mı? Haydi hakareti anladık, 

1 bildiğimiz alelade kelimelerle hakaret ediliyor. 
Ya şu tecavüz ne oluyor? 

Çıkar bir adam da, hükümeti yerden «yere 
vurursa hükümetin muhtelif beyanlarını muka
yese eder, bu beyanların ortaya koyduğu tena
kuzları, samimiyetsizlikleri söyler de böyle hü
kümete bu memleket nasıl emanet edilir, derse; 
ömründe hükümet lâfını çok ağzına almamış, 

I hükümet deyince dudağı çatlıyan b'ir bekçi bun
dan dehşete düşer de, bunu tecavüz telâkki eder 
de hatibin yakasına yapışırsa, o zaman ne olur 

' halimiz? 
Arkadaşlar, şimdi son kanaatimi söyliyeyim; 

kızmamak şartiyle, bu kanunda şu yaptığım tah
lillere göre cemiyetin menfaatinin emrettiği bir 
zaruretin ifadesi olarak buraya getirilmemiştir. 
Adına Millî selâmet kanunu demişler ama mü
saade ederlerse ben ona başka bir ad takayım; 
«sandalyenin selâmetini temin kanunu». 

REİS — Efendim Heyeti Aliyenin yoruldu
ğunu müşahede ediyorum 15 dakika ara veriyo
rum. 

I Kapanma saati : 17,10 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,25 

REtS — ReisvekLli Muzaffer Kurbanoğlu 

KÂTtPLEB : Ahmet Morgil (Rize), Ali Ocak (Gazianteb) 

RElS — Oturumu açıyorum. 
Söz Adalet Komisyonu Sözcüsü Semi Ergin 'in

dir. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 

ERGİN (Manisa) —• Muhterem arkadaşlarım, 
vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması 
hakkındaki kanun lâyihasının komisyonumuzca 
hazırlanan raporu Yüksek Huzuruuzda daha et
raflı bir şekilde açıklamak ve arkadaşlarımızın 
gerek komisyonda ve gerekse Yüksek huzurunuz
da bu tasarı hakkındaki tenkid ve tereddütlerini 
Adalet Komisyonu adına cevaplandırmak üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Fakat tenkid-
leri cevaplamadan evvel bu lâyihanın getirilme
sinde ve komisyonumuzca kabul edilmesindeki 
mucip sebepleri kısaçça arzetmek isterim. 

Memlekette yer yer vukua gelen hâdiseler 
bize göstermiş bulunuyor ki, Anayasanın ikinci 
maddesinde kabul edilmiş bulunan lâyiklik pren
sibine, kökü malûm olmıyan cereyanlar vası-
tasiyle, aykırı bir hareket yaratılmak istenildiği 
ve Anayasanın teminatı altında bulunan fikir 
ve vicdan hürriyeti ve demokratik hürriyetler 
aleyhinde yine demokrasinin lûtufkâr ve mü
samahakâr zihniyetinden istifade edilerek mem
lekette huzur ve sükûnun ortadan kalkması 
ve din maskesi altında, hattâ dinle alâkası ol
mıyan itusanferra yer yer >faalUyette bulundukliari 
inkâr kabul etmez bir hakikat olarak karşımız
dadır. Zaman oluyor, bir insan çıkıyor, gerek 
şahsının ve gerekse mensup olduğu cemiyetin 
nüfuzunu sağlamak ve muvaffakiyet temin 
etmek gayesiyle toplantıdan toplantıya gidiyor 
ve bu toplantılarda hadis ve ayetler okmak su
retiyle şahsı veya mensup bulunduğu cemiyet 
namına siyasi nüfuz temin edebilmek için vatan
daşların din duygu ve düşüncelerini ve bu mu
kaddes varlık ve mefhumu politika mücadelesine 
alet etmeye çalışıyor. 

Bir hatip çıkıyor, bir yerde yine aynı mak

sat ve gayelerle, Alevîlerin kestiği hayvanın eti 
yenmez eliyor ve vatandaşların din ve taassup 
duyguları arasında bir bütün olan cemiyetimiz 
içerisinde din ve taassup meseleleri yüzünden 
bu milletin çocukları arasında bir nifak ve hu
sumet tohumları yaymaya çalışıyor, 

Bir insan çıkıyor, yine topluluklara hitap 
ederek «Müslüman vatandaşlar; niçin demokra
tik rejimlere bağlı bulunduğunuz halde din mu
vacehesinde en az akalliyetler kadar bir hakka 
sahip olamıyorsunuz. Neden din ve mezhepleri
nizin âyinlerini serbestçe icra edemiyorsunuz, ne
den bu müslüman memlekette tekkeler ve zavi
yeler açık olmasın diye müslümanlarm dinî his
lerini, siyasi sahada bir muvaffakiyet kazanmak 
emeliyle harekete getirmeye çalışılıyor. Diğer ta
raftan birisi çıkıyor, biz, bu memlekette kanun 
korkusuna değil, Allah korkusunu vicdanlara ko
yacağız, diyor ve bu memleket evlâtlarını sükûn 
ve nizam içerisinde her an hızlı ve büyük adım
larla yetiştirip sahai medeniyette tekâmül mer
haleleri kateden bir memleketi geriye, şeriata ve 
bunun neticesi olarak medeni dünya camiasın
dan ayırmaya teşvik ediyor. Yine görüyoruz ki, 
bir insan, böğründeki torbanın içerisinde birçok 
dinî kitaplar taşıyor, Kuranı Kerim dağıtıyor ve 
hattâ satıyor. Aradan zaman geçiyor ve bu 
Kuranı Kerimleri elde ettiğimiz zaman görüyo
ruz ki, içlerinde Kuranın hakiki yazılarından tef
rik edilmesine imkân olmıyan, birçok sayfa
larında aynı yazılarla yazılmış ve fakat Kuranı 
Kerimin yazılarından başka siyasi, politik ve bir
çok cemiyetlerin ve şahısların propagandasını 
istihdaf eden yazılar sokuşturulmuş. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Allah Allah, biz hiç görmedik. « 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMt ERGİN (De
vamla) — Allah, Allah. Tabiî. Ve yine birtakım 
neşriyat, mütemadiyen ve ısrarlı olarak yeşil ni-
kap altında yazılar yazmak suretiyle memleketin 
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hukuki ve içtimai temel nizamlarını sarsmaya 
çalışıyor ve âdeta bir maksat altında dinin si
yaset ve devlet işlerine müdahalesini temine uğ
raşıyor ve netice olarak, Cumhuriyetten evvelki 
devirlerde olduğu gibi, Hükümetin şeriat adam
larından izin ve fetva almadan hareket imkân
larına mâlik olmaması yolunda propagandalar 
yapmaktan çekinmiyor. Ve yine son zamanlarda, 
memleketin muhtelif köşelerinde, yapılan top
lantılarda fikirlerin fikirle müdafaası değil, ce
miyetlerin ana programlarının izahı ile değil 
ve fakat topluluğumuzun bütün varlıklarına küf
retmek, tecavüz etmek, şahısların şeref ve hay
siyetini topluluklar muvacehesinde çiğnemek. 

Hürriyet ve demokrasinin müsamahakâr hi
mayesine sığınılarak hürriyet ve demokrasi va
veylası ile hürriyet ve demokrasinin baltalan-
makta olduğu, hürriyet rejiminde, hürriyetten 
faydalanılarak hürriyetlerin yok edilmeye çalı
şıldığı ve bu topluluklarda küfür, hakaret ve te
cavüzlerle vatandaşlar arasında bir husumet ha-
havası esdirmeye yeltenilirken namuslu ve şe
refli insanların âdeta ürkek bir hale getirilerek, 
demokrasi ve hürriyetin sanki yalnız mütecasir 
ve mütecaviz insanları himaye ettiği hissini ya
ratan bir havanın memlekette hâkim olmaya baş
ladığını görmüş olmak., 

îşte bu kanun lâyihasının Yüksek Huzuru
nuza getirilmesi için en mühim sebeb teşkil et
mektedir. Bâzı arkadaşların temas ettiği gibi bu 
kanun lâyihası, ne şu cemiyet, ne bu cemiyet, 
ne şu şahıs ve ne de bu şahıs için değil, bu ka
nun; dini siyasete alet ederek memlekette irti
cai körükliyerek bundan memleket zararına fay
dalar sağlamak niyet ve düşünceleri olan kötü, 
menfi ruhlu cemiyet ve şahısları istihdaf eyle
mektedir. Bu kanunda, kendi program ve gaye
lerinden aynlmıyan cemiyetlerin ve yine mem
leketin selâmetinden başka bir fikir beslemiyen 
namuslu vatandaşların endişe edeceği hiçbir 
cihet mevcut değildir. Bu kanun, ancak memle
ketin ana nizamlarını yok etmeye açık veya giz
li olarak çalışan, mensuplarının çalışmasına göz 
yuman cemiyetlere ve şahıslarsa şâmildir. Fikirle 
ri iyi olan ihsanlar için endişe edilecek bir ka
nun olarak mülâhaza edilemez. Şimdi birer: bi
rer komisyonunuz adına arkadaşlarımıntasarı 
üzerindeki tenkidlerine cevap vermeye çalışaca
ğım : 

Bu tenkidlerden bir tanesi, lâyihanın hür

riyet rejimini ve toplantı hürriyetini biraz daha 
kısmak ve seçim arifesinde siyasi teşekküllerin 
faaliyetini daraltmaktan başka bir mânası yok
tur, demektedirler. 

Yine bir arkadaşımız, eğer kanun çıkarsa 
muhalif partiler artık toplantı yapamıyacak, ik
tidar partisi merkez ve teşkilâtı zabıta üzerinde 
mûtat baskısını yaparak - son kısım bugünkü 
Ulus Gazetesinin başlığıdır - zabıtayı harekete 
geçirerek tenkidcileri hakaret etti diye sustura
caktır. (Sağdan doğru sesleri) Doğru diyen ar
kadaşlarımın bir itiyadı mevcuttur. Mevcut 
olan kanunlar muvacehesinde hürriyetleri haki
katen kırmaya alışmış olan bir zihniyetin ifa
desi, bundan başka bir şekilde mânalandırıla-
maz. 

Fikir hürriyetlerinin mevcut olduğu, kanu
nun tatbik edildiği devirlerde kanunu bir ta
rafa bırakarak bu memlekette neler yapıldığını 
ifade etmenin bence artık sırası ve zamanı geç
miş bulunmaktadır. Çünkü bu, hepinizce açık 
ve katî olarak malûm bulunmaktadır. 

Fikir hürriyetini baskı altında bulundurmak 
istiyen bir zihniyetin, dünkü iktidarları zama
nında mevcut olan bir usulle matbuata mensup 
insanların yedisinin, sekizinin birden hapisane-
lere götürüldüğü bu memlelkette. bugün bu ka
nun muvacehesinde ... 

CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Onlar geride kaldı. 

ŞEMÎ ERGÎN (Devamla) — Evet geride 
kaldı, sizi arıyor yine. 

REtS — Cemal Reşit Bey, rica ederim, ha
tibin sözünü kesmeyiniz. 

ŞEMÎ ERGÎN (Devamla) — Bu zihniyette
ki insanların bugün hürriyetler tahdit ediliyor, 
fikir hürriyeti yok edilmek isteniyor diye ya
pılan vaveyladan bir mâna çıkarmak mümkün 
olamamaktadır. Hürriyet, nizamları sağlayan 
kanunların'çerçevesi içerisinde başkasının hür
riyet hudtrtlariyie tahdit edilmiş?bBİtmmak!fea-
dır. Toplantı hürriyeti dediğimi* şey,; nedir? 
Binlerce, on binlerce* vatandaşla huzurunda 
hattâ zabıta v̂e kanunların himayesindeMîieûıLe-
ketin bütün var^klarma, memleketi.idare:eden
lere kttfretmeîe -ve şakalara tecavüz ve hakaret 
demek midir? Artık bu mânada: vatandaşın hu
zurunu kaçıran, vatandaşı birbirine düşüren, 
hasım yapan ve memlekette nizam tanımıyan 
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hudutsuz bir hürriyete mâni olmak için bir ça-
?-e aramak ve bulmak zamanı gelmiştir. Bu 
kanunla toplantılarda varlıkların şerefi koru
nacak, vatandaşların izzetinefsi ve şerefleri ko
runacak nihayet bu memlekette toplantıların 
edep ve nezahet kaideleri içerisinde yapılması 
temin edilecektir. Yani hakiki toplantı hürri
yeti, fikir hürriyeti, asıl mânasiyle işte bu mü
eyyidelerle teminat ve garanti altına alınmış 
bulunacaktur. 

Arkadaşlarım; kanunun 4 ncü maddesinde 
bahsedilen hürriyetlerin, taplantı hürriyetinin 
bu madde ile tahdit edilmeJk istenildiğini ve ni
hayet bir zabıta memurunun bu toplantıya 
kendi görüş ve anlayışı nispetinde müdahale 
edecek konuşmalardan hakaret ve tecavüz mâ
nasını çıkardığı anda o toplantıyı dağıtabile
ceğini veyahut vatandaşı, hatibi kürsüden indi
rebileceğini söyliyerek, bu kanun metni muva
cehesinde artık toplantı yapmanın imkânı ol
madığını ifade buyurdular. Bu arada mevcut 
kanun hükümleri ile sevkedilmek istenilen 4 
ncü madde arasında kısaca bir mukayese yap
manın faydalı olacağı kanaatindeyim. îçtima-
atı Umumiye Kanununun 9 ncu maddesi mu
cibince yapılan açık yer toplantılarında bu top
lantıyı ddare etmek üzere iki, üç kişilik bir he
yet kurulur ve bu heyet toplantının müsaadesini 
alır. Ve toplantının devamı müddetince top
lantının sükûn ve nizamım ve konuşan hatip
lerin edep ve nizamlara aykırı hareket etmeme
sini temine çalışır. Şöyle der: 

«içtimalara tarafı Hükümetten memurini 
mülkiye veya adliye memur edilebilir. Bu me
mur tensip veya intihap edeceği mahalli mah
susta bulunur ve heyeti idarenin talebi halinde 
veyahut mahallî inzibatı ihlâl edecek şekilde 
münazaa ve mücadele vukuunda içtimai feshe
der.» Görülüyor ki, İçtimaatı Umumiye Kanunu
na göre buraya gidecek memura, mahallî inzi
bat hal vukuunda, dçtimaı ve toplantıyı feshet
mek salâhiyetini vermiş bulunuyoruz. 

Bunun mütenazırı olarak Seçim Kanununun 
44 ncü maddesinde ise «yapılan kapalı yer top
lantısında da yine üç kişilik bir heyet toplan
tıları idare eder ve bu toplantılarda kanuna ay
kırı hareket olmamasını temin eder.» der. 

Her iki halde de bu heyetler eğer kanuna 
riayet etmiyen hatibin kanunsuz sözleri, teca
vüz ve hakaretleri karşısında, kanuna aykırı 
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fiiller karşısında eğer kendi kendine bu işi hal
letmek imkânını bulamazsa zabıtayı davet eder 
ve zabıta bu gayrikanuni hareketlerde bulunan, 
edebe mugayir söz söyliyen kimseyi konuşmak
tan meneder. Şimdi burada sevkedilmiş bulunan 
4 ncü madde ile bu heyetlere ait birinci vazife 
de zabıtanın üzerine verilmdş bulunuyor. Yani 
nasıl ki, bu üç kişilik heyet, hakaret, tecavüz, 
edebe aykırı haller vukuunda konuşan hatibe 
kanun çerçevesi içerisine dönmesini, edebe ay
kırı konuşmamasını ihtar edecek, bunda muvaf
fak olmazsa zabıtaya haber verecek idiyse bu
rada bu heyetin vazifesdni de zabıtaya vermiş 
bulunuyor. Bâzı arkadaşlarımızın anladığı gi
bi dördüncü madde de: Zabıta, toplantılarda 
her ne suretle olursa olsun kavlen veya fiilen 
hakaret veya tecavüzde bulunanların, toplantı
nın huzur ve sükûnunu ihlâl edenlerin bu hare
ketleri zabıtaca derhal menedilir. Burada za
bıta tarafından derhal menedilir tâbirine, bâzı 
arkadaşlarımız zabıta tarafından hatibin her han
gi bir ihtar yapılmaksızın derhal ayağından tu
tularak kürsüden aşağıya indirileceği yolunda 
bir mâna. vermektedirler. Daha doğrusu ka
nunun metninden bu mâna dahi anlaşılıyor şek
linde ifadede bulunmuşlardır. Burada zabıta
nın yapacağı vazife evvelâ, bu heyetler, toplan
tıyı idare eden heyetlerin birinci vazifesi olan 
hatibin kanuni konuş'ması bakımından ihtarı 
yapacak, edeple konuşmasını temin edeceektir. 
Bunda muvaffak olmazsa elbette o zaman ha
karet ve küfür ve kanuna aykırı olan sözlerin 
temadisine imkân ol'amıyacağmdan hatibin sö
zünü kesmiş olacaktır. Komisyonunuz olarak 
maddenin içerisinde, maddeden yarın tatbikat
ta her hangi bir şekilde yanlış anlaşılmaması 
ve yanlış tatbik edilmemesi bakımından arka
daşlarımızın hakikaten hassasiyetle üzerinde 
durdukları bu noktayi ilâve etmek mümkün 
olabilecektir. Yani zabıta, kanuna aykırı, ede
be aykırı hakaret ve tecavüz vukuunda bu üç 
kişilik toplantıyı idare eden heyete baş vura
cak, diyecektir ki, mesuliyetini üzerine aldığın 
bu toplantının nizamını, nezahetini ve necabe-
tini temin et; hatip her tarafa hakaret ediyor, 
hatip edebe aykırı konuşuyor, hatip kanuna ay
kırı ifade kullanıyor diye, bu heyeti harekete 
geçirerek ve heyet de hatibe lâzımgelen ihtarı 
yapacalktır. ikinci olarak, eğer heyet zabıtanın 
ihtarı karşısında vazifesini yapmazsa veya he-
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yetin bu ihtarına rağmen hatip edebe avdet et
mez, teşebbüs ve faaliyetlerinden vazgeeçmezse, 
ondan sonra zabıta, kanunun kendisine vermiş 
olduğu vazifesini yapacak ve bu hareketlerin 
devamına elbette ki mâni olmak gibi vazifesini 
yapmış bulunacaktır. 

ZÎHNÎ BBTÎL (Tokad) — Dördüncü mad
dede böyle şey yoktur. 

REİS — Rica ederim hatibin sözünü kesme-
ym. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMl 
BRGİN (Devamla) — Dördüncü maddeyi, ko
misyonumuz olarak anladığım mânada izah et
meye çalıştım ve dedim ki, zabıtanın vazi
fesi, burada iki oluyor, birinci vazifesi bu 
toplantıları idare eden o üç kişilik heyetin vazi
fesidir, bu üç kişilik heyetin vazifesini yapa
caktır. İkinci olarak, nasıl ki, bu heyetler va
zifesini yapmadıkları takdirde zabıtanın müda
halesini davetedeceklerdir, ikinci vazifesi olarak 
da zabıtanın bu şekilde bir müdahalesi olacak
tır. Eğer arkadaşlar kanunun maddesinden bu 
mânayı çıkaramıyıorlarsa kanunun tedvininde
ki maksadın bu olduğunu bir iki kelime ile tav
zih ediyorum, bu şekilde bir netice çıkarmak 
her halde mümkün olabilecektir. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIĞİLLER (Zon
guldak) — 4 ncü maddeyi geri mi alıyorsunuz? 

ADALET KOMİSYONU ADINA ŞEMl ER. 
GÎN (Manisa) —Biraz kulak verirseniz 4 ncü 
maddenin geri mi alındığını yoksa izahını mı 
yaptığımı anlarsınız. 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyin. Sonra 
söz alıp sual sorarsınız. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ŞEMl ER
GİN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
vatandaş hak ve hürriyetlerinin, vatandaşın şe
ref ve haysiyetine tecavüzü önleyici ve vatan 
evlâtlardın birbirine girmesini önleyici tedbir
lerin alınması ve memlekette nifak tohumu yay
mak istiyenlere mâni olunması ve nihayet mu
kaddes varlık olarak tanıdığımız dinin politi
kaya alet edilerek sokak sokak, meydan mey
dan dolaşılarak propaganda yapılmasını önle
mek maksadiyle kanunun çıkarılması, hiçbir 
zaman hürriyeti tahdit' değildir! Tarihlerde gö
rüyoruz ki demokrasilerin zaman zaman türlü 
safhalar arzetmesinin yegâne sebebi, demokra
tik rejimi tatbik eden muhtelif memleketler 
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I çok çabuk bu hürriyet bolluğu içinde bir anar

şiye bir inhidama gitmişler ve bu rejimden 
faydalanan yabancı-ideolojiler o memlekette mil
let bünyesini yıkıcı faaliyetler göstermişlerdir, 
bunlar, tarih kitaplarında açık olarak yer al
mış bulunmaktadır. 

I Devlet iktidarının tahdidi ve hürriyetlerin 
hudutsuzluğu mevzuunda bakınız fransız hu
kukçularından Düguit ne diyor. 

ZİHNİ BETİL (Tokad) — Onlar geçti, ye
nileri çıktı şimdi. 

ŞEMl ERGİN (Devamla) — Evet efendim, 
dinliyelim. Ferdî tabiî hakların Devlet iktida
rının aşılması imkânsız hudutlarını teşkil eyle
mesi keyfiyetinden biri anarşi ve diğeri de keyfî 
lik gibi iki önemli sonucun zuhuru mümkün bu
lunmaktadır. Böyle bir anarşi' kabulü halinde 
aşağıdaki iki hal şeklinden birinin tercihi gereke
cektir. Evvelâ ya ferdiyetçi telâkkinin icapları
nı çok sıkı bir şekilde yerine getirerek, ihlâli im
kânsız görülen ferdî - tabiî haklara mutlak su
rette riayet temin olunacaktır ki, bu tarzda bir 
şıkkın tercih edilmesi keyfiyeti Devlet iktida
rının ortadan kalkması yani anarşinin zuhuruna 
müncer olacak düzenli ve medeni bir cemiyeti 
imkânsız kılacaktır. Yahut da ikinci hal şekli 
olarak mevzuubahis telkinin icaplarının mevcu
diyeti karşısında sosyal nizamın muhafazasiyle te
life çalışılacaktır. Ama bâzı arkadaşlarımız top
lantılarda, mitinglerde arzu etmektedirler ki, 
bırakınız bizi, istediğimiz şekilde konuşalım, is
tediğimiz şekilde Hükümet mensuplarına, vatan
daşlara, müesseselere yapabildiğimiz kadar haka
ret ve tecavüzü yapalım, bize kimse ilişmesin, eğer 
böyle yaparsanız memlekette hürriyet vardır, 
eğer mâni olursanız hürriyeti tahdit ediyor De
mokrat Parti, diye avaz avaz bağıracaklardır. 

Sayın Bölükbaşı, Manisa'yı misal getirdiler, 
Manisa'daki beyanları, şimdi yanımda olsa da 
okuyabilsem. Bu nutuk başından sonuna kadar 
küfürle doludur. 

İstenilen hürriyet, istenilen fikir hürriyeti 
bundan başka bir şey değildir. Artık bu memle
kette fikir hürriyeti diye şahısların izzetinefis
lerine tecavüz zamanı artık geçmiştir, Eğer par
tiler muvaffak olmak istiyorlarsa, eğer cemiyetler 
muvaffak olmak istiyorlarsa, eğer cemiyetler, yü
rüdükleri yolda kazan,ç temin etmek istiyorlarsa, 
istikbal sağlam istiyorlarsa, bu istikballeri içm 
şu veya bunun izzetinefsim, şahsını basamak 
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yaparak, ona hakaret ederek istikbal sağlamanın 
zamanı gelmiş olacağını hiçbir zaman arzulama
yız. (Soldan bravo sesleri). 

Bu izahatımızdan anlaşılacağı veçhile hürri
yetleri tahdit değil ve fakat kanunen himaye al
tına alınmış hürriyetlerin, ve şereflerin müdafaası 
ve sosyal nizamımızın bekası ve tekâmül yolunda
ki mânilerin izalesi bu tasarıda ön plâna alın
mış bulunmaktadır. 

Arkadaşlarımız, ikinci bir tenkid olarak Türk 
Ceza Kanununun 163 ncü maddesi varken ve ge
ne Cemiyetler Kanunu mevcutken bu kanunu ge
tirmeye ne lüzum vardı ve nihayet bu kanunun 
birinci maddesi Türk Ceza Kanununun 163 ncü 
maddesinin son fıkrasından başka bir mâna taşı
mamaktadır demektedirler. Türk Ceza Kanunu
nun 163 ncü maddesi muhtelif fıkraları ve muh
telif hükümleri ihtiva etmektedir ve esas? olarak 
halkın dînî hislerini alet edilmek suretiyle Devle
tin hukuki ve içtimai temel nizamlarının yok 
edilmesine matuf propagandaları ihtiva etmek
tedir, birinci kısım yine bu maksatlarla cemiyet
ler kurmayı istihdaf etmektedir. 

Getirilen kanunun birinci maddesiyle Türk 
Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin birinn 
fıkrasındaki, temel nizamları yıkmaya matuf 
hareketlere ait cezalar, elbette ki mahfuz bulun
maktadır. Ama, temel nizamları yıkmaya ma
tuf olmasa dahi cemiyet içerisinde siyası veya 
şahsi nüfuz veya menfaat temin etmek maksa-
diyle din ve ve dinî hisleri yahut dince tanı
nan mukaddes şeyleri veya dinî kitapları alet 
ederek yapılacak propagandayı istihdaf etmek
tedir. Yine 163 ncü maddede mevcut bulunmı-
ya.n din kitaparraın alet edilmesi suretiyle yapı
lan propagandada da bu madde içine alınmış bu
lunmaktadır. Kanunun getirilişindeki mucip se
bep ve mânayı izah ederken anlatmaya çalıştı
ğım gibi. dinin cemiyetlerce ve şahıslarca si
yasete alet edildiği ve cemiyetlerin mesul şahısla
rından hariç veya mesul şahıslan tarafından 
siyasi ve şahsi nüfuz için bir alet olarak kulla
nıldığı ve nihayet topluluklarda fert hürriyet
lerine tecavüzler yapılarak siyasi toplantı man-
zarrasından ziyade başka mânalara ve yönlere 
toplantıların tevcih edildiği malûmdur. İşte 
163 ncü maddenin son fıkrasından alınmak su
retiyle şahısların cemiyetle olan irtibatları ve 
programları bakımından cemiyetlerin bizzat ve-
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ya •şahısları vasıta kılmak suretiyle dini siyasete. 
alet etmek hallerinin önlenmesi bakımından 
faydası dokunacak bir kanun olup halkın haleti 
ruhiyyeninde yapacağı pisikolojik tesirleri de 
nazarı itibara alarak müstakil hükümleri ih
tiva eden bir kanun tasarısı olarak Yüksek Hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım demektedir ki, T. Ceza Kanu
nunda yapılan hakaretleri cezalandıran bir 
sürü müeyyideler vardır. Şu halde dördüncü 
maddeye neden mevhum şahıslar ve müessese
lere hakaret ve tecavüzleri ayrıca bu kanunla 
tecziye etmiş bulunuyorsunuz. Türk Ceza Kanu
nunun 480, 482, 268 ve mütaakıp maddeleri ha
kikaten hakareti mütazammın fiilleri cezalan
dırmış bulunmaktadır. Ama getirilen tasarının 
dördüncü maddesinde şahısları istihdaf eden, 
şahıslara vâki hakareti tecziye eden bir gaye 
mevcut değildir. Şahısları himaye eden bir 
gayesi yoktur; ancak hakaret, tecavüz ve küfür
lerle baştan sona dolmuş bulunan toplantının 
nezahatini, âdabını ve necabetini temin maksa-
diyle konulmuş bir müeyyidedir. Türk Ceza 
Kanununun bu hususa, ait maddeleri ile en ufak 
bir münasebeti, mevcut değildir: 

Çok hürmet ettiğim arkadaşım Zihni Betil'-
in Halk Partisi adına vâki konuşması üzerinde 
de kısaca durmak isterim. 

Oedi ki, arkadaşım, C. H. Partisi, Cumhuri
yet nizamını ve inkılâpları korumayı kurulduğu 
günden beri siyasi faaliyetinin birinci vazifesi 
saymıştır: Faaliyetine bu vazife çerçevesi içinde 
devam etmektedir ve edecektir; hakikaten 
Halk Partisinin kurulduğu günden beri inkılâp
ları koruma bakımından ne şekilde muamele 
yapmış olduğunu, nasıl bir hattı hareket ta
kip etmiş olduğunu burada izaha imkân bulamı
yorum. Tahmin ediyorum ki, yine burada muh
terem arkadaşımı inkılâpları koruyan partinin, 
inkılâbı yaratan kimse hakkındaki, inkılâpları 
bizzat bu memlekette başarmış bulunan insan 
hakkındaki fikir ve düşünceleri onun hakkında 
reva gördüğü hattı hareketleri burada izaha lü
zum görmüyorum. (Sağdan ne demek sesleri). 

Anlatayım. Sordunuz, izah edeyim. 
İnkılâpları koruyan parti, inkılâpları kurul

duğu günden beri müdafaa ediyorum, bunda 
İ devam edeceğim, diyen partinin hakikaten inkı-
] lapların banisi olan Atatürk 'ün ölümünden son-
{ ra pullardan dahi resimlerinin çıkarılmış olması, 
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onun ölümünden sonra namına yapılan heykelin 
Köşkte toprak üstünde bırakılmış olması.. 

HÜSAMETTİN TUĞAÇ (Kars) -*- Size ya
kışmaz bunlar, ayıp. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — İnkılâpla 
bunların alâkası ne? (Sağdan gürültüler). 

REÎS — Müsaade buyurun, hatibin sözünü 
kesmeyin. Söz isterseniz alırsınız. Buyurun Se
mi bey devam edin. Heyeti Umumiyeye hitabe-
din. 

ADALET KOMİSYONU SÖZÜSÜ SEMİ SR-
GİN (Devamla) — İki C. H. Partisi irtica ile 
mücadele etmiştir, edecektir. 

Üç, inkılâpları korumak için elinden gelen 
tedbiri almakta, iktidara en büyük desteği yap
mış bulunacaktır. Bu ifadeyi yaptıktan sonra bu 
gaye ve zihniyet içerisinde kanunun birinci 
maddesine parti olarak tamamiyle muvafakat 
ettiklerini ve birinci maddeyi kabul -ettiklerini, 
üçüncü maddeyi de kabul ettiklerini, ikinci 
maddeyi kabul etmediklerini, dördüncü madde
nin tadilini istediklerini ifade etmiştir. Kanun 
mânasını, ikinci maddeden almaktadır. İkinci 
madde, dini siyasete alet eden şahısların cemi
yetle olan irtibatları bakımından cemiyetlerin 
dahi tecziyesine gitmek neticesini sağlamak
tadır. 

•İkinci madde, dini siyasete .alet eden şahıs
ların, partilerin bünyesinde bulunmamasını te
min eden bir maddedir. İkinci madde, cemi
yetlerini bünyelerinde dimi siyasette alet edecek 
kimselerin memlekette irticai harekete getire
cek kimselerin bulunmaması hususunda partile
rin ve onların merkez heyetlerinin âzami ihti
yatı, âzami dikkati sarf etmiş olmalarını ieabet-
tiren bir maddedir. 

Birinci' madde ile, bir vataındaş olarak el
bette ki yaptığı' suçun cezasını çekecektir. 
Ama bu vatandaş, bir cemiyete mensup ise 
ve fikirleri tamamen mensup olduğu cemiyet 
tarafından tasvip ediliyorsa veya diğer mâna
sında cemiyet tarafından bu fikirler teşvik edi
liyorsa, elbette ki bu vatandaşın fikirleriyle 
cemiyetin fikirleri ve hattı hareketi arasında 
bir mutabakat olması lâzımgelecektir. Bu ba
kımdan kanunun ruh ve mânasının izahını ya
pan ikinci maddenin ademi kabulü, birinci 
maddedeki kabulü de beraber almış ve götür
müş bulunmaktadır. 
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| (İkinci maddenin üçüncü fıkrası, Cemiyetler 
I Kanununun birinci ve dokuzuncu maddelerine 

göre, yine Cemiyetler Kanununun 33 ncü Mad
desinde bunlar hakkında ayrııca hüküm meveut-
/tur. Bu, kapatma ve faaliyetten ımenetme hü-

I kümlerinin bu kanunda derpiş edilmesinin mak
sadı, şahısların cemiyetlerle olan artibatlaı*! ve 
fikirleri, cemiyet tarafından tekşbbül edilmiş 

I bulunması bakımından müstakil kanun içinde 
I ifade etmenin mânasını taşımaktadır. 

İYine arkadaşım, bu üçüncü fıkra ile, Dev-
I lete yüklenmiş bulunan lasaıyiş ve nizamı koru-
I ma vazifesinin cemiyetlere tahmil editeniş ol-
I masının hakiki hukuk prensiplerine uygun ol

madığını ifade etmiş bulunmaktadır. 
Devlet, birçok hâdiselerde asayiş ve inzi

batı, nizamı muhafaza bakımından toplulukla-
I rın've cemiyetlerin yardımımı bâzı yerlerde bul

muştur. Misal olarak biraz evvel arzettiğim 
gibi Seçim Kanununun 44 ncü maddesinde ve 
îçtimaatı Umumiye Kanununum 9 ncu madde^ 
sinde toplulukları idare eden heyetlerin niza
mı muhafaza bakımından Devlete yardımcı ol
ması sağlanmış bulunmaktadır. Burada da 
ikinci maddenin üçüncü fıkrasiyle Devlet, bu* 
günkü hâdiselerin vukuu karşısında gereken 

I tedbirleri almak bakımından cemiyetleri kendi-
I lerine yardımcı olarak çağırmaktadır ve alınan 

tedbir ile istemektedir ki cemiyetler, o eemi-
yetlerce de arzu edilmiyen kötü ruhlu insanla
rın girmemesini temin bakımından daima uya
nık olmalarını ve teşkilâtlarını zaman zaman 
bu bakımdan ikaz etmelerini temdn yönünden 
konulmuş bir mâni tedbirden ibarettir. 

Bâzı arkadaşlar demektedirler ki, "bir vatan
daşın hatası yüzünden milyonlarca âzası bulu
nan bir parti kapanmalı mıdır? Ben filân par
tiye kayıtlıyım derse bu nasıl ve ne şekilde tah
kik edilecektir? 'Elbette ki sizde takdir edersi
niz böyle bir şey üzerinde düşünmek dahi müm
kün değildir. Bir vatandaşın, mücerret ben fi
lân partiye kayıtlıyım diye ifadede bulunması, 
onun o cemiyete kayıtlı olduğunu ispat etmez. 
Cemiyetlere kaydolmanın, cemiyetle ilgili bu
lunmanın bdrçok hususiyetleri ve Cemiyetler 
Kanununa göre formaliteleri vardır. Elbette ki 
bunlar tahkik ve tetkik edildikten sonra o va-

I tandasın cemiyetle alâka ve rabıtası tesbit edil
miş bulunacaktır. 

| Şimdi arkadaşlarımın esas olarak üzerinde 
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durduğu bir noktayı komisyonunuz olarak açık
lamak mecburiyetindeyim. Bâzı arkadaşlarım 
demektedirler ki, birinci madde muvacehesin
de artık bu memlekette hiç dinden bahsedilmi-
yecek midir, din adamları vaazlarım vatandaş
lara yapamıyacaklar mıdır, partiler program
larındaki bu mevzua ait hususların münakaşa
sını yapamıyacaklar mıdır ve nihayet biraz ev
vel zannederim ki, Pamukoğlu arkadaşım söy
ledi, bir köyde yıkık minare veya yıkık cami 
görmüş, Evkaf İdaresine gitmiş, yapmayınca, 
yapmıyorlar, camiyi tamir etmiyorlar şeklinde
ki tenkid üzerine çekilecek bir telgraf suç ola
rak kabul edilecek mi, dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Huzurunuz
da hemen şunu açıklamak isterim, elbette ki 
dün olduğu gibi bugün de din adamlarının din
den bahsetmelerinin vatandaşlarının mensup ol
dukları din ile alâka ve irtibatlarının kesilmesi 
mânasında anlamamak icabeder. Ve nihayet 
bir vaiz camisinde dinin icaplarını cemaate ifa
de edecek, dinin gereken nasihatlarmı vatan
daşa anlatacak, ama elbetteki hiçbir zaman bir 
cami ve mabette va'zederken, nasihat verirken 
hu nasihati, ve hâdiseyi bir politikaya alet et-
miyecektir. 

Yine Anayasanın ikinci maddesinde mevcut 
•bulunan lâiklik prensibinin münakaşası, elbet
teki ilmî, kritik mânada yapılabilecektir. Par
tilerin, programlarında bu mevzua ait hüküm
leri bir program olarak Hükümete tevdi edip 
resmen açıkladıktan ve efkârı umumiyeye arzet-
tikten sonra bu programlarının izahını da yap
mak imkânlarını bulabileceklerdir. Ama bun
ların izahı, lâikliğin münakaşası, takdir eder
siniz ki, hiçbir zaman sözlerimin başında ifade 
etmek istediğim gibi son zamanlarda vukua ge
len hâdiseler cümlesinden toplantılarda ya şah
sına veyahut da mensup olduğu cemiyete nüfuz 
veya menfaat sağlamak bakımından hâdiseler 
okumak şeklinde - nebileyim ben - dini politi
kaya âlet etme şeklinde olmıyacaktır. Kanunun 
kasdetmek istediği mâna bundan ibarettir. 

Muhterem Cezmi Türk arkadaşım muhtelif 
memleketlerin Anayasalarından okuyarak, fikir 
hürriyetinin bu anayasalar, muvacehesinde ga
rantiye bağlanmış olduğunu, bizde ise bu ka
nunlar karşısında fikir hürriyetlerinin tahdit 
edildiğini ifade buyurdular. 

Okunan bu anayasalar karşısında, nihayet 
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bizim kendi Anayasamızın hükümleri de hiçbir 
zaman hürriyetleri himaye hususunda diğer 
memleketler anayasalarından aşağı hükümleri 
ihtiva etmemekte olduğu görülmektedir. 

Bu arada İtalyan Anayasasından bahseddldi. 
Karanlık günler geçirdikten sonra İtalyan Ana
yasasında geniş mânada hürriyetlerin yer aldı
ğından bahsedildi. Bu İtalyan Anayasasında 
geniş hürriyetler kabul edilmiş ve bugün italya'-
daki hürriyet bolluğunun, hürriyet keşmekeşli-
ğinin içinde kötü cereyanların, kötü fikirlerin, 
yabancı ideolojilerin faaliyetlerini görmek ve 
bunların ne dereceye kadar muvaffak olduğunu 
nazardan uzak tutmamak icabeder. Hürriyetle
rin en bol olduğu birçok memleketlerde ne gibi 
hâdiselerin cereyan etmekte olduğunu bu toplu
luk ve cemiyetlerin bundan daima ve daima za
rar gördüğünü de düşünmek icabeder. 

Şimdi Pamukoğlu arkadaşım dediler ki; De
mokrat Parti, kendi elinden düşen bir silâhı se
çimlerin arifesinde başka partinin eline verme
mek için bu kanunu çıkarmaya teşebbüs etmiş 
bulunmaktadır. 

Gene Sayın O. Bölükbaşı arkadaşım, 1949 se
nesinde Türk Ceza Kanununun 163. maddesi
nin münakaşası sırasında bir demokrat millet
vekilinin Yüksek Meclisteki konuşmasından bah
setti ve bu konuşmadan parçalar okudu. 

Şimdi o zaman Demokrat Partinin yüksek 
sevkü idaresini elinde bulunduran bir heyetin 
üyesi olan Sayın Fuad Köprülü'nün 163 ncü 
madde hakkında ne konuştuğunu ve ne ifade 
ettiğini kısaca bâzı cümlelerini okumak suretiyle 
izaha çalışacağım. Şöyle demektedir : «Parti
mizin yalnız Başkanı değil, bütün mensupları, 
muhtelif vesilelerle matbuatta, nutuklarımızda 
ve Meclis kürsüsünde bu esas prensibimizi daima 
tekrar edegelmişizdir. Çünkü bizim programı
mızda lâiklik esası şiddetle müdafaa ve muhafa
za olunmaktadır. Dinin siyasete alet edilmesi 
memleket için büyük felâketler doğurabileceğin
den şiddetle takbih olunmaktadır. Gerek komü
nizm, gerek faşizm; nazizm gibi diktatörlük te
şekküllerine karşı hürriyet hakkı verilmiyecek, 
hürriyet düşmanı ideolojilere sahip olan bu 
mesleklerin hürriyeti yıkmak, baltalamak için 
hürriyetten istifade etmek imkânları olmıyacağı 
da partimizin Grupunda sarahaten ifade edilmiş 
bulunmaktadır.» 
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Muhterem arkadaşlarım, şu parti veya bu 

parti elbette ki, kendilerine düşen vazifeleri 
yapmış bulunacaktır ve yapacaklardır. Bun
dan kimsenin şüphesi yoktur. Muhalefet olarak, 
muhalefet vazifesini yapmak elbette ki, icabe-
decektir. Ve bunu yapacaklardır. Ben tahmin 
etmiyorum ki, hiçbir cemiyet mensubu, hiçbir 
cemiyet ana prensibi itibariyle hiçbir parti, 

, arkadaşlarımız da burada izah ettikleri gibi 
memlekette irticai hareketlerin meydan bulması
na taraftar olsunlar ve partilerinin içerisinde 
bu yoldaki kimselerin barınmasına fırsat versin
ler. 

Dâva bu olduğuna göre ve bu esasta muva
fakat ve muhalefet birleşmiş olduğuna göre haki
katen memleketin ufuklarında tehlikesi belir
mek ihtimali olan kara bulutların uzaklaştırıl
masında memleket bünyesinde yabancı ideolo
jilerden alınan ilhamla harekete geçmek istiyen-
lere fırsat ve imkân vermemek ve bu itibarla 
büyük topluluklarda ve bilhassa devam eden 
partilerin mücadele hayatlarında vatandaşları 
biribirine karşı getirmemek, vatandaşların 
birbirine husumetini sağlamamak bakımından 
mitinglerimizin, toplantılarımızın âdaba, neza-
het kaidelerine, kanun hükümlerine uygun bir 
şekilde yapılmasının teminini sağlamak bizim 
olduğu gibi elbetteki muhalif arkadaşlarımızın 
da vazife ve arzusu bulunmaktadır. Arzularda 
birleştiğimize göre, gayelerde birleştiği
mize göre, kanunun bu maksadını sağlamak 
bakımından hazırlanmış olduğunu nazarı dik
kate alarak ve dördüncü maddede arkadaşla
rının vâki tenkidlerinden ilham alarak dör
düncü maddedeki o yanlış tefsire mahal bıraka
cak hüküm üzerinde de oynamak kaydı ile mad
delerin münakaşasında bütün bunları yeni baş
tan tetkik imkânı olacaktır. Muvafık ve mu
halif arkadaşlarımdan, bir fikirde ve bir gayede 
birleşmiş arkadaşlarımdan memleketin selâ
meti bakımından hazırlanmış bulunan bu kanu
nun kabulünü komisyonumuz adına rica ediyo
rum. 

(Sağdan, sual soracağız sesleri). 
REÎS — Konuşmalar bittikten sonra sualle

re geçeceğiz efendim. 
(Sağdan, sual soracağız sesleri). 
REÎS — Konuşmalar bittikten sonra sualle

rinizi sorabilirsiniz. 
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I ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HALİL 

ÖZYÖRÜK (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, 
Adalet Komisyonu Başkanı olarak bâzı husus
ları arzetmek maksadiyle Yüksek Huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. Fakat sözlerime baş
lamadan evvel Sayın Osman Bölükbaşı arkada
şımın şahsıma taallûk eden bir hususu cevap
landırmak isterim. 

Osman Bölükbaşı arkadaşımız evvelki gün 
komisyonda cereyan etmekte olan müzakere sı
rasında benim bu kürsüden bir âyet okuduğum
dan bahsederek bir tenkidde bulunmuşlardı. 
Tabiî bu tenkide o sırada derhal cevap veremez
dim. Mütaakiben komisyonu terkettikleri için 
bittabi benim sonradan verdiğim cevaba muttali 
olamadılar Hâdise şu idi : Burada Ceza Kanu
nunun 480 nci maddesi mevzuubahis olurken, 
maddeli olarak vâki olan hakaretlerde ispat 
iddiasının kabul edilip edilmiyeceği meselesi 
üzerinde konuşuldu 480 nci maddenin, ispat id
diasının asla kabul edilmiyeceği hakkında koy
muş olduğu hükmün esbabı mucibesini izah 
sadedinde hiç kimsenin diğerini teşhire hakkı 
olmadığını, bunun ahlâkan ve dinen mezmum 
olduğunu söylemiştim. Dinen mezmum olduğu
nu ifade sadedinde reeyte âyetini söyledim ve 
dedim ki: ben burada kürsü vaizliği yapacak 
değilim, mânasını öğrenmek istiyen tedkik eder 
dedim. Söylediğim söz bundan ibarettir. Bu 
kürsüde ben âyet okumadım. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIĞÎLLER (Zon
guldak) — Okusan ne çıkar. 

HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Ve başka 
bir söz de sarfetmedim. Bu kürsüde ayet okudu 
diye bunu bir nevi propaganda vasıtası olarak kul
lanmalarından dolayı bu zihabı tashih etmek 
isterim. 

iMuhterem arkadaşlar, yüksek huzurunuza 
sunulmuş bulunan tasarının sebebi tanzimi, son 
hâdiselerle açıkça anlaşılmış olduğu üzere, soy-
suzlaştırılmak istenilen vicdan hürriyetini ko
rumak için gereken tedbirleri almak maksadı
na müstenittir. Tasarı bunun için tanzim edil
miş ve koruyucu hükümler tedvin ve tesbit edi
lerek yüksek huzurunuza arzedilmiştir. Mâruf 
bir âlimimizin söylediklerini aynen tekrar edi
yorum. Gayesi kendisi olan tek şey yaşamak
tır. Her şey onun içindir. Hürriyet de böyle
dir. Bir insan topluluğu hürriyet istiyorsa, bu 

I arzu, yaşamaktan gayri ne olabilir? Bugün, 
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Türk milleti hür bir hava içinde yaşamakta
dır. Hürriyet, hiçbir şeyle mukayesesi imkânı 
olmıyan bir cazibeye maliktir. Hiçbir kuvvet 
hürriyeti bizden çekip alamaz. Uğranılan aksa
malar ne olursa olsun yol budur. Bu başarı ile 
herkes sevinebilir. Milletin seviyesi bu geliş
meye elverişli olmasa idi bir fert, hürriyet te
şebbüsünü bu nispette gerçekleştiremezdi. în-
Ksan cemiyetlerinin yaşadıkları çevreleri bir fi
danın yetiştiği bir yere benzetmek mümkün
dür. Fidanın körpeliğini korumak ve gelişme
sini sağluyabilmek için onun üzerinde daimî 
bir itina sarfına mecburiyet vardır. Kendi ba
şına terkedildiği zaman onu saran tufeyliler 
hayatiyetini mahvedebilir. Fidanın neşvünema
sını temin eden ilk hareketler ve temizlemeler 
inkılâp hareketleri demektir. Bundan sonra 
görpe fidanı bürüyen otlardan kurtarmak ge
rekmektedir. Bugün fidanın gelişmesini temin 
için onu tufeylilerden temizlemeyi istihdaf eden 
her hareketi, hürriyete karşı bir darbe olarak te
lâkki edenler, fidanın hayatiyetini düşünmiyen-
lerdir. Eğer hürriyeti kelâm olmasaydı bugün 
bu sözler söylenebilir mi idi? Görülüyor ki, 
hürriyeti korumak için yapılan ameliyeler ancak 
ve ancak onun yaşamasını ve istikrarını müm
kün kılacaktır. Bugün bütün dünyanın şahidi 
olduğu millî gelişmeye mâni olan faaliyetler 
her zaman açıkça ortaya çıkamaz. Bunlar mü
sait zaman ve imkân bekliyen muhterislerdir. 
Bunların zararlarını önlemek ve yoketmek mec
buriyetindeyiz. 

Memleketin emniyet ve selâmetini düşünmek 
ve temin etmek vazifesiyle mükellef bulunanlar, 
son zamanlarda tekevvün etmiş bulunan hâdise
ler karşısında elbette lâkayıt kalamazdı. Halkın 
huzur ve sükûnu bir müddetten beri devam 
eden vakalarla muhtel olmak tehlikesine mâruz 
bulunmaktadır. Tasarının maksadı tanzimi bu 
olunca; yani birtakım menfaatperestlerin, va
tandaşlarımızın dinî hislerini istismar ederek 
kendilerine şahsan veya mensup oldukları cemi
yete nüfuz ve üstünlük veya sair menfaatler 
sağlamak maksadifyfle vukua geitMlknekte bulunu
lan hareket ve faaliyetleri meni, zihniyet için mü
eyyideler koymak ve bu kabîl hâdiselerin cürmi 
mahiyetlerini eşkâli kanuniye dairesinde belirt
mek olunca bu tasarının, lüzumsuz olduğunu 
iddiaya imkân var mıdır? 

Bâzı düşüncelerde Ceza Kanunumuzdaki hü-
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kümlerin kifayetinden bahsedilerek tasarıdaki 
hükümlere lüzum olmadığını ileri sürmektedir
ler. Şu halde tasarının tanzimine hâkim olan 
prensiplerle 163 ncü maddedeki suç unsurlarını 
mukayese etmek icabediyor. Bu sebeple her iki 
mevzuu ayrı ayrı mütalâa etmeyi lüzumlu bul
maktayım. Ceza Kanunumuzun 163 ncü madde
si: Dinî veya dinî hissiyatı veya dinen mukaddes 
tanınan şeyleri alet ederek her ne suret ve sı
fatla olursa olsun Devletin emniyetini ihlâl ede
bilecek her harekete halkı teşvik veya bu bapta 
cemiyet teşkil edenleri tecziye etmektedir. Bu 
maddede istihdaf olunan, hususi veya suç sayı
lan esas fiil, Devletin emniyetini ihlâl etmektir. 
Suç budur. Bu gaye ister tahakkuk etsin, ister 
tahakkuk etmesin, fiil müstelzimi cezadır. Hal
buki bugün müzakere mevzuu olan tasarı, şunun 
bunun siyasi nüfuz ve menfaat temini veya her 
hangi bir şahsın yine bu maksat altında halkın 
dinî hislerini istinmar ederek dinî hisleri, din
ce mukaddes tanılan şeyleri veya din kitapla
rını alet etmekten men'ini tazammun etmektedir. 

Suç işlemekten beklenen netice, bu hususta 
sarfedilen sây ve faaliyetten maksut olan gaye, 
birinde, memleketin dahilî emniyetini bozmak 
olduğu halde, diğerinde, siyasi veya şahsi nüfuz 
ve menfaat sağlamaktır. Binaenaleyh kıyas yo-
liyle meseleyi halle ve tasarı hükümlerini tadile 
imkân yoktur. 

Çünkü arada veçhi mukayese mevcut değil
dir. Sebepte ve illette iştirak olmayınca hü
kümde vahdet aramamıza da imıkân bulunamaz. 
Demek ki 163 ncü madde, muhtevi olduğu suç 
unsurları bakımından bugün üzerinde durulan 
bir ihtiyacı tamamen karşılıyaoak durumda de
ğildir. Karşısında bulunduğumuz hâdiselerin 
•mahiyet ve tekevvün sebeplerini izaha elbette 
lüzum yoktur. Zira bu hâdiseleri vücuda geti
ren maksat ve esbabın saikleri her keşçe bili
nen, açık hakikatlardır. 

Aziz arkadaşlar, dini istismar etmek husu
sunda bazıları tarafından sepkedilen faaliyet
ler,. endişe verici bir hal ve şekil almak istida
dını göstermektedir. Bizler kanun vâzıı olarak 
içtimai nizamı bozacak ve memleketin umumi 
hayatı üzerinde menfi tesirler yapacak bu ha
reketler muvacehesinde kayıtsız kalabilir mi
yiz? î lk vazife, umumi siyasetten ilk merhale 
de mesul olan Hükümete müteveccih olmakla 
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beraber, her birimiz mebus olarak bunlardan 
teami edebilir miyiz? Gayet tabiî olarak hem 
Hükümet ve hem de bizler derhal gereken ted
biri almakla vazifeten ve vicdanen mükellef 
bulunuyoruz. îl'k teşebbüs Hükümet tarafından 
ele alınmış ve Yüksek Meclise sunulan tasarı 
Büyük Meclisin bir cüzü olan Adalet Komis
yonunuza gelerek tetkik ve kabul olunduktan 
sonra yüksek huzurunuza arzedilmiştir. 

Tasarının lüzumsuzluğuna ve ihtiva ettiği 
hükümlerin mevcut mevzuattaki hükümlerle 
temin edilimiiş bulunan terhipkâr müeyyideleri 
karşısında tedvinindeki faydasızlığına veya 
lüzumsuzluğuna taallûk eden düşüncelerin ye
rinde olmadığını biraz evvelki sözlerimle açık
lamış. bulunduğumu •zannediyorum. 

[Bu kısım düşünce; ve mütalâlara bu veçhile 
kısaca arzı cevap ettikten sonra maddeler hak
kında tasarının umumi ahkâmı üzerinde yapıl
makta bulunan tenkidlerde dermeyan olunan 
husuları gözden geçirmek faydadan hâli olmı-
yacaktır. 

Diyorlar ki; birinci maddenin ilk cümlesin
deki suç unsurları bâzı iltibaslar ve tatbikatta 
zorluklar yaratacak mahiyettedir. Cümleyi ve 
tasarının tanzimine saik olan sebebi daha vazıh 
bir şekilde ifade etmek icabeder. 

Her fikir gibi bu fikir ve düşünceler de şa
yanı hürmettir ve münakaşaya değer kıymette
dir. Ancak bir maksat ifade edilirken kullanı
lan kelimeler veya cümleler eğer kâfi gelmiyorsa 
fikrin daha vuzuhla beyanına yetecek kelime
ler elbette bulunabilir. 

Tasarının tanzimi sebebine göre, menedil-
mek istenen fiiller nelerdir? Bugün yurdumuz
da birtakım muhterisler, müslüman vatandaş
larımızın dinî hissiyat ve kanaatlerinden istifa
de etmek için kendilerine hoş görünmek ve mad
di hayat ile dahi telâfisi mümkün olamıyacak 
değer ve kıymette bulunan dini, dinî hisleri ve 
dince mukaddes tanılan şeylerime hattâ din ki
taplarını alet ederek onların samimî ve vicdanî 
olan kanaatlerini istismar etmek üzere vukua 
getirilmekte olan hareket ve faaliyetler değil mi
dir? Bunları imal ile meşgul olanların temin et
mek istedikleri nüfuz ve menfaatin önlenmesi 
bahis mevzuu olunca, maddede kullanılmış bu
lunan beyanın buna kâfi geleceğini zannetmek
teyim. Fakat her beyan ve ifadenin başka şe
killeri de ortaya konabilir. Maksat, tumturaklı 
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I kelimeler veya terkibi izafiler gibi cümleye zı-

net verici bir üslûbu müzeyyen istimali değil, 
vuzuhla maksadı anlatacak bir beyan şeklidir. 
Eğer muaraza eden muhterem arkadaşlarımız 
birinci maddenin daha vazıh ve itirazsız kabule 
elverişli bir hukuk lisaniyle bunu ifadeye imkân 
bulunuyorlarsa kabul etmemek için hiçbir sebep 
tasavvur edilemez. Fakat bâzı zehap ve düşün
celer gibi şahsi nüfuz ve menfaati bir cer hoca
sının veya bir Kuran kitabı satan adamın yap
tığı alış veriş veya bir hizmet akdinin de bu 
mevzu için girebileceğini zan ve tahmin buyuran
lar var ise elbette ki; bu itirazlar, maddedeki 
hükmün sevk ve tedvini sebebine asla teva
fuk etmez. 

Madde, siyasi veya şahsi nüfuz ve menfaat 
için dinî propagandadan bahsetmektedir. Bir 
Kuran kitabı satan adam bir satış akdi yap
maktadır. Kezalik bir Ramazan ayı için namaz 
kıldırmak, va'zetmek gibi muayyen hizmet 
mukabilinde belli bir ücret alan cer hocasının 
vaziyeti, bir hizmet akdinden başka birşey ola
maz. Maddenin ihtiva eylediği memnu fiil ile 
bu misaller arasında bir iltibas ve münasebet 
tasavvuru bilmem ne dereceye kadar iltifat ve 
mukayeseye şayan olabilir? 

Tasarının ismi (Vicdan Hürriyetini Koruma 
Kanunudur. Vicdan hürriyetini, şunun bunun 

I bazicei menfaati olmaktan kurtarmak istiyoruz. 
Vicdan hürriyetini koruma için alınacak tedbir
ler de, bu hareketleri şiddetli ve ağır müey-
yedelerle meni ve terhip etmekten başka ne ola
bilir? 

I Binaenaleyh 163 ncü madde ile bu tasarı 
arasında bir münasebet ve alâka bulunmadığı 
gibi, tasarının birinci maddesindeki hüküm de 
maksadı ve tedvin sebebini izaha kâfidir. 

Tasarı, bu ilk hükümden sonra cemiyetleri 
şaibeden kurtarmak maksadiyle ikinci maddede 
bâzı tedbirler tesbit eylemekte ve bunları terhip 
edici hükümler koymaktadır. Kesretle vâki ol
duğu üzere, cemiyetler doğrudan doğruya hare
kete geçmekten ziyade, kendi mensupları va-
sıtasiyle propaganda yapmayı daha zararsız bul
maktadırlar. Bunun için de mensuplarına ve-

I rilen talimatla onları tahrik etmektedirler. Eğer 
cemiyet bu propaganda faaliyetinde medhaldar 

I değilse, bunu derhal menetmesi ve bir suç vaki 
I olmuş ise mensubunun hareketini takbih etmesi 
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ve onun faaliyetine iştirak etmediğini bildir
mesi lâzımdır. Aksi halde, hele bir siyasi ce
miyetin din propagandası yapmasında halk ef
kârını kendi lehine imale ve onun sempatisini 
kazanmak maksatları mündemiç olacağı için, 
mensuplarından birinin tek basma hareket et
mesi ihtimalinin çok zayıf olması karşısında he
men töhmeti selbetmesi ve din propagandası 
yapmış bulunan mensubunu cezalandırması ve 
kendisini bu suretle tenzih etmesi iktiza eder. 
Teşebbüssüz kalan cemiyet tasvipkâr demektir. 
Tasvip ise iştirakin en mukni delilidir. Şaibesiz 
olan veya şaibeden kurtulmak istiyen bir ce
miyet için Cumhuriyet müddeiumumiliğine be
yanda bulunmayı lüzumsuz bir külfet saymaya 
da imkân yoktur. Zira ma'rizi hacette sükût ik
rardır. Dördüncü maddedeki hükmün toplantı 
hürriyetine aykırı olduğu beyanına müntehi 
olan bâzı düşüncelere de muttali olduk. 

Adalet Komisyonunuz bu hükümler üzerinde 
de ehemmiyetle durdu ve uzun münakaşalardan 
sonra tasvip edici kanaat ve neticeye vardı. 

Bu madde; belli maksatlarla açık veya kapalı 
yerlerde yapılmakta olan toplantılarda her ne 
suretle olursa olsun kavlen veya fiilen hakaret
te veya tecavüzde bulunanların, toplantıları
nın huzur ve sükûnunu ihlâl edenlerin bu ha
reketlerinin zabıtaca derhal menedileceklerini 
ve fiilleri daha ağır bir cezayı icabettirmiyorsa 
kendilerinden bir para cezası alınacağını âmir 
bulunmaktadır. Siyasi hayatımızın münakaşa 
adabı maalesef zaiflemiştir. Siyasi münakaşa
ların, politika mevzuu dışındaki tartışmalardan 
daha nezih olması, müeddep bir lisan kullanıla
rak yapılması icabeder. Zira gaye; şahısların bir
birlerini kötülemesi değil, memleket meseleleri 
üzerinde durmak, iktidar mevkiinde bulunanla
rın icraatını, yine memlekete hizmet bakımın
dan, tenkidden ibarettir. Şahısların birbirlerini 
tahkir ve tezlil etmesi, memleket dâvalarını hal
letmez. Bilâkis, memlekette partiler ve ptrtili-
ler arasında husumet ve kin yaratır. îleri demok
rasi ise, vatandaşların birbirlerine düşman ol
ması demek olmadığı gibi, demokratik hürri
yetlerde kimseye tecavüz ve hakaret hakkını 
vermez. 

Tenkidler, velev şiddetli olsun, mutlaka kü-
$ir ve hakareti icabettirmez. Eğer böyle müna
kaşalar frensiz bırakılır ve buna bir hudut da 
ttâyin edilmezse, neticede facialar meydana ge-
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| lir. Siyasi münakaşaların birtakım toplantılar

da nasıl yapıldığını ve buna terbiyeli bir insa
nın asla cesaret edemiyeceşini ne kadar ağır ke
limeler kullanılmak suretiyle revaç verildiğini 
esefle görmekteyiz. Bir toplantıda usul olan, 
orada bulunanların huzur ve sükûnunun ihlâl 
edilmemesi, edep ve terbiye hududu tecavüz 
edilmiyerek söz söylenmesidir. 

Toplantı hangi maksatla olursa olsun bu esa
sı kaideye riayet etmeye her kes mecburdur. Ter
biye ve nezaket hududu aşılır ve şahıslara te
cavüz edilirse, elbette bunun vazifeli olanlar ta
rafından menedilmesi icabeder. Yoksa toplantı
nın devamına ve sükûn içinde konuşularak söz 
söyliyenlerin maksadını anlamıya imkân bulu
namaz. Mütecaviz bir adamı menetmek ve teca
vüze mâruz kalanları korumak, zabıtanın vazi
fesidir. Umumi istirahat ve huzuru selbedenle-
rin hareket ve tecavüzlerine seyirci kalmayı 
düşünen bir kanun vâzıı tasavvur edilebilir mi? 
Ceza Kanunumuzun bâzı maddelerindeki hü
kümler cümlenin malûmudur. Içtimaatı Umu
miye Kanununun toplantıyı feshe kadar salâ
hiyet veren hükümlerine mukabil bu madde, yal
nızca umumun huzurunu bozan hareketi menet
meye yarıyacaktır. Meselâ toplantının köylerde 
yapıldığım farzedelim. Büyük hâdiseleri bir 

1 jandarma erinin tuttuğu zabıtla indelhace mah
kemeler huzurunda isbat imkânı var mıdır sua
line arzı cevap ediyorum : 

Böyle bir toplantıda kavlen veya fiilen vâki 
olan tecavüz ve hakaretin mahiyetini idrak etmi-

1 yecek kadar şuurdan mahrum bir jandarma eri 
tasavvur edebilir misiniz? Kavlen veya fiilen te
cavüz ve hakaretten bahsediyor. Kavlen hakare-

I tin ne gibi elfaz kullanmak suretiyle vukuunu 
bilmiyen insan olmadığı gibi fiilî tecavüzün de 
müşahede edilen mahiyeti itibariyle bir jandar
ma erinin ona müdahalesi evleviyetle vazifesi 

I icabıdır. Bir jandarma eri nerede bulunursa bu
lunsun bir suçun vukuna muttali olduğu takdir
de o suçu önlemek, bir zabıtai mania olarak va-

I âfesidir. Bu toplantının nezahetini, huzurunu, 
selâmeti cereyanını ihlâl eden fiilü hareketlerin 
vukua geldiği hakkında jandarma eri bunu id
rakten ve anlamaktan âciz midir? Niçin daima 

I bunun üzerinde duruyorlar Arzettiğim gibi, 
bir jandarma erinin en mühim bir hâdisei cina-
iyeyi dahi takip ederek tuttuğu zabıt varakası 

1 indelhace orada ifadeleri alınan kimselerin 
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hükme medar olması dolayısiyle çok mühim rol
ler oynamaktadır. Bir jandarma erini bu ka
dar hakir görmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 
Bir -sarhoş- umumi bir yerde rezalet çıkartacak 
vaziyette bulunduğu veya buna müstait bulun
duğu müşahede edilirse derhal zabıtanın müda
halesine mâruz kalır ve hemen gönderildiği meş
hut suç mahkemesinde muhakeme edilerek tec
ziye edilir. Ortada tecavüz edilmiş bir kimse 
yoktur, hakarete mâruz kalmış şahıs malûm de
ğildir. Ancak umumun huzuru ihlâl edilmiş ol
masından dolayı zabıta derhal işe vaziyed et
mekte ve suçluyu yakalayıp mahkeme huzuruna 
sevketmektedir, bu, vazifesi icabıdır. 

* Bir toplantıda ağzına gelen küfrü savuran, 
hedefli hedefsiz lisanen tecavüzlerde bulunan 
adam, kendi haline serbest bırakılamaz. Ora
ya gelen insanlar hezeyan ve hakaretleri ve 
sövmeleri dinlemek için gelmemiştir. Vatan
daşları, istemedikleri halde, küfür edenleri din
lemeye cebreden bir kanun vâzıı tasavvur et
mek çok güçtür. Burada toplanma hürriyetine 
tecavüz ve bu hürriyetin ihlâl edileceğimden 
'bahsedilmektedir. Yani şu demek oluyor : Top
lantıda sövmek, hakaret etmek herkesin hak
kıdır, çünkü bu, toplantı hürriyetinin icabı
dır ve halkı bu terbiyesiz ve mütecaviz adam
dan kurtarmaya Hükümetin hakkı yoktur. Zi
ra bu, hürriyeti tahdit edici bir harekettir, de
niyor. Bu mantıki Yüksek Takdirinize arzede-
rek kürsüden ayrılıyorum. 

•BEİS-—Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Sevgili arkadaşlarım; konuşma ve din
lemeden çok yorulmuş olduğumuz bir zaman
da huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Fakat ne 
çare ki, mevzuata verilmek istenilen büyük ehem
miyet Hükümet olarak bâzı sözler söylememi "ve 
zihinlerde bulunması muhtemel olan tereddütleri 
bertaraf etmeye çalışmamı icabettirmektedir. 

Arkadaşlar vicdan ve toplanma hürriyetle
rinin ieyidedilmesi ve korunması hususunda 
bir kanun tasarısının hazırlanmakta olduğu ha
beri çıkalıdan beri, hattâ daba evvel siyasi 
partilerimizden birisinin dini siyasete alet etmek 
ve müesses içtimai ve siyasi nizamı bozma su
çunun maznunu olarak hakkında ihtiyati ted
bir ittihaz edilmiş olduğu günden başlamak 
üzere, Demokrat Parti iktidarının aleyhinde 
görülmemi§ şiddette bir kampanya açılmış bulu-
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nuyor. Gazeteler bu partinin umumi kongresin
de kendi içinde vukua gelen hâdiseler üzerinde, 
derhal, mûtat olduğu üzere, Demokrat Parti 
iktidarını suçlandırmaya başlamışlardır. Mesele
nin mahkemeye intikâl etmiş olduğunu ve ihtiyat 
tedbirinin mahkemece verilmiş olduğunu tama-
miyle unutarak meseleyi Demokrat Partinin 
rakibi olan bir partiyi kapatmak teşebbüsüne 
geçmiş olması şeklinde umumî efkâra kabul 
ettirmek ve Demokrat Partiyi hilafı hakikat, 
hilafı vâki olan böyle bir töhmetin altında bu
lundurmak gafletinden şu ana kadar bir an dahi 
fariğ olmuş değillerdir. 

İşte bu tasarının müzakeresi böyle bir zehir
lenmiş hava içinde başladı. Hattâ daha bana 
gelmeden önce evvelki gün, müzakere ve ka
bul etmiş bulunduğunuz bir tadarı da ele alınmak 
suretiyle yine dünyanın gürültüsü koparıldı ve 
memleket efkârını tağlit etmek için elden gelen 
gayret diriğ olunmadı. 

Profesörlerin nasıl hareket edip nasıl hare
ket etmiyecekleri hakkındaki bir maddelik kanun 
tasansı görüşülürken müzakerenin nasıl başla
dığını ye neticede hakikatin nasıl tecelli et
tiğini hepiniz gördünüz. Hepiniz ve umumi ef
kâr bir bardak suda koskoca bir fırtmanın na
sıl koparılmak istendiğine şahit oldunuz. Tıpkı 
onun gibi, şimdi bu vesile ile de günler ve hafta
lardan beri memlekette ve bu sabahtan beri de 
burada «hürriyet elden gidiyor, din elden gidi
yor» vaveylâlariyle yalnız Mealisin çatısının de
ğil memleket afakinin nasıl sarsılmak istendiğinin 
yine şahidi oluyorsunuz. 

Sevgili arkadaşlarım huzurunuza altı madde
lik bir tasarı getirmiş bulunuyoruz. Bu tasarı ha-
kikatta iki mevzuu ihtiva etmektedir. Bunlardan 
biri dini siyasete alet etmek suçunu daha bariz 
surette ele alarak sarih kıstaslara, ve müey
yidelere bağlamak mevzuu, 

Diğeri de, siyasi toplantılarda, senelerden beri 
ve hassaten son zamanlarda kesretle görülmek
te olan ve çok teessüfe şayan bad ve derecelere 
kadar götürülmüş olan tecavüz ve hakaret fiil
lerinin Önlenmesi mevzuu. 

Burada bu iki mevzuun müzakeresinde fikir
lerin hattâ muhalefetin fikirlerinin ne suretle 
mütebayin olarak tecelli ettiğini gördünüz, iç
timai ve siyasi vakıaların ve hakikatların ne 
derecelere kadar seyyal olduğunu, sabahtan beri 
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cereyan etmekte olan müzakerelerin m ân asın
dan anlamış bulunuyorsunuz. 

Mevzuların birincisinde, dini siyasete alet etme 
bahsinde, muhterem II. Partisi bizim fikrimize iş-
ı irak ediyor ve «lâyiklik prensibine, vicdan hürri
yetine uygundur, sizinle beraberiz yerden göğe 
kadar hakkınız vardır.», diyt)r. Halk Partili 
iarkadaşları ve onlara iştirak eden arkadaşları 
dinlediniz, , bunun yerinde olduğunu ifade etti
ler. Diğer başka muhalifler ise, getirmiş oldu
ğumuz metin ile dinin, imanın elden gittiğini, 
bundan sonra Allah adının ağızlara 'alınamı-
yaeağrnı iddia etmek suretiyle memlekete kay
gılar salmak istiyorlar. 

Siyasi toplantılarda zabıta tedbir ve kaide
lerinin tarsin ve teyidi hakkındaki madde için 
de, tenkideilerin bâzıları bunun siyasi hürri
yeti tamamiyle ilga etmek okluğunu ve bu ta
sarı kanunlaştıktan sonra artık siyasi toplan
tılar yapmanın tamamiyle imkânsız bir hale 
geleceğini iddia ettiler. Muhalefete mensup di
ğer bâzı arkadaşlarımız da, bunun varit ola-
mıyacağını, yalnız maddenin yazılışında bâzı 
değişiklikler yapılması lâzraugeldiğini ileri sür
düler. 

'Görüyorsunuz ki, Deırnokraıt Parti iktidarı 
hürriyeti ortadan kaldırmak, istibdadı tesis et
mek için teşebbüslere girişmiştir, yolundaki va
veyla, burada bu sabah başlıyan müzakereler 
neticesinde, şu anda sabun köpüğü gibi eriyip 
ortadan kalkmış Dulunuyor. Halbuki ne vatan-
perverane nutuklar çekildi, bunları burada 
gördünüz ve işittiniz. Bütün meselenin esası 
şudur : 

Dini siyasete alet etmekte devam edecek mi
yiz, etmiyecek miyiz? Siyasi toplantılarda hiç
bir mesuliyet hissi ve kaygısı tanımadan mef
humlara, müesseselere, Hükümete ve Devlet 
adamlarına hakiki ve hükmi şahıslara ağza 
geldiği gibi sövüp saymakta devam edecek mi
yiz, etmiyecek miyiz? 

İnsanlar ve teşekküller var ki, bunlar bugün 
bulundukları mevkiden kolayca iktidara gelebil
mek için sadece ve sadece dini siyasete alet etme
yi, sabah akşam memlekette tahrikat yapmayı, 
müesses nizamı her tarafından zayıflatacak su
rette çalışmayı, küfür ve tahkir ile yıpratmayı 
tek yol olarak telâkki etmektedirler. 

iktidara gelmenin tek vasıta ve yolunu, di-
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j ni siyasete alet etmekte, haysiyetli ve şerefli 

insanları, asgari ve muayyen bir prestije sa
hil) olması lâzımgelen otoriteleri, şehirlerde ve 
köylerde, sokaklarda ve köşe başlarında ayak
lar altında mütemadiyen çiğnemekte ve bu suç
larından dolayı hiçbir ceza görmemekte bulan
lar, bu tasarının kanuniyet kesbetmesinden 
korksunlar. Bu kötü maksatları takip edenler
den başka hiçbir kimsenin, bu tasarının ka
nuniye!; kesbetmesinden zerre kadar üzülmesi
ni mucip bir hal bulunmadığını bütün Türk 
vatandaşlarına, bütün dünyaya ilân etmek, vic
dan huzuru içinde iş gören bizler için en şeref
li bir vazife teşkil eder. Mevzu ile alâkası olsun 
olmasın, yapılan perakende tenkidlerin, tenkid 
ve tahliline geçmeden önce, Halk Partisinin 
derli toplu ve tam bir tenkid vasfını haiz bu-

I lunan sözlerine kısaca temas edeceğim. 
Evvelâ şunu arzedeyim ki : Halk Partisi ar

kadaşlarıma tereddütlerinizi ve endişelerinizi 
kolayca bertaraf etmek kabildir, sözlerini söy-
liyebilecek mevkide bulunduğumu zannediyo
rum. Çünkü maddelerin müzakeresine geçtik
ten sonra görülecektir ki, getirdiğimiz teklifle
rin zekâ, izan ve insaf sahipleri için hiçbir ay
kırılığı yoktur ve bugünkü rejimi sıkıştıran ve 
hürriyeti tahdit eden mahiyet ve hüviyetleri 
asla mevcut değildir. Halk Partisi Meelis öru-
puna derli toplu, şayanı hürmet bir tenkid ge
tirmiş olmasından ve bu tenkidde, bâzı ana 
prensiplerde bizimle beraber olmayı kabul etmiş 
bulunmasından dolayı teşekkür etmek yerin
de olur. Ben burada bu teşekkürü çok zevkli 
bir vazife olarak ifa etmekteyim. Kendilerini 
bir adım daha ileriye giderek tasarının tümü 
üzerinde bizimle beraber olmaya davet etmeyi 
de yine kendime bir vazife telâkki etmekteyim. 

Hâdiseler geçtikten sonra mahiyetleri daha 
iyi anlaşılıyor. Fakat dirayet ve kiyaset odur ki, 
tedbirler ve kararlar tam vaktinde alınsın. 
Meselâ usul meselesini bahis mevzuu eden Muh
terem Halk Partisinin Kore kararma iştirak et
memesini, zannediyorum ki, hâdiseler uzakta 
kaldıktan sonra bugün, kendileri de bir hatalı 
hareket ve karar olarak kabul ederler. Burada 
millet ve vicdan huzurunda karşılıklı bir has
bıhal içinde doğru konuşan insanlar olarak 
birbirimizi incitmek, hatalı görmek ve göster
mek kaygısından uzak bir şekilde rahatça ko-

I nuşmak mümkündür. Bu arada yine yapılan ha-
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taların mahiyetini belirtmek bakımından eğer 
Muhterem H. Partisi müsaade ederse, belki 
(kendilerini biraz üzecek bir mevzua temas et
mek mecburiyetinde kalacağım. 

Bir parti hakkında ihtiyati tedbir alınması, 
mahkemece karargir olduktan sonra H. Par
tisi bir beyanname neşretti. Bu beyannamenin 
muhtevasının neşrine takaddüm eden hâdise
ler ve bugünün siyasi icaplariyle ne dereceye 
kadar kabili telif olduğunu huzurunuzda 
tetkik ve tahlil edecek değilim. 

Yalnız şu noktaya işaret edeceğim ki, Halk 
Partisi bu beyannamesinde, hâdiseyi yalnız bir 
partiler teminatı meselesi olarak ele almış ve 
bir inkılâp mevzuu olarak taşıdığı büyük ehem
miyeti tamamiyle gözden uzak tutmuştur. Hâ
diselerin içinde yaşamakta olmanın, uzun yıllar 
Devlet idaresinde bulunmanın ve tecrübeleri 
edinmenin kendilerine verdiği seziş kabiliyeti ile 
meselenin bugün için ele alınacak tarafının par
tiler teminatı meselesi değil ve fakat bu par
tinin çalışmalarında ve alınan ihtiyati tedbîrin 
zımnında ve maverasında cereyan etmekte olan 
büyük sosyal meseleler olduğu anlaşılmalı idi. 
Halbuki bu nokta bir tarafa bırakılmış bulunu
yordu. Hakkında ihtiyati tedbir alınmış olan 
parti, başkası tarafından ele verilmiş, De
mokrat Parti tarafından ihbar edilmiş hakkın
da Hükümet tarafından harekete geçilmiş de
ğildir. Bunlar kendi kendilerini ele vermiş, ada
letin pençesine teslim etmiş bulunmaktadırlar. 
Hal böyle iken, bunu bir partiler teminatı me
selesi olarak ele almak ve büyük sosyal ve siyasi 
dâvayı ihmal etmek, zannediyorum ki, doğru 
olmazdı. 

Bugün ben eminim ki, Halk Partisi, hiçbir 
zaman mevcut kanunların gösterdiği yolun dışı
na çıkmayı tasavvur dahi etmiyeceği memleket 
menfaatlerine şiddetle aykırı yollarda yürümeyi 
hiçbir zaman hedef gütmiyeceğî için kendisinin 
her hangi bir tehlike altında bulunmadığını, böy
le bir şeyin asla bahis mevzuu olmadığını kendi
leri bizden çok daha iyi bilmektedir. Aynı zaman
da vatan ihanetine kadar giden hareketler için 
partiler teminatı diye partileri serbest bırakma
nın asla mümkün olmadığını da yine kendileri bi
lirler. Bu meyanda kendilerini üzecek bir hâtıra
ya da temas etmek mecburiyetindeyim: Demok
rat Parti kurulduğu zaman hangi,teminata isti
nat etmekte idi? Ben size söyliyeyim, Demok-
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rat Parti kurulduğu zaman bütün antidemokratik 
kanunlar ayakta idî, antidemokratik kanunların 
tatbikatı bütün şiddetiyle devam etmekte idi. 
Memleketin birçok bölgelerinde örfi idare hâ
kimdi. örfi idare bu parti kurulduktan sonra bir
kaç sene daha devam etti ve bilâhara kaldırıldı. 
Aynı zamanda istiklâl Mahkemeleri Kanunu da 
meriyette bulunuyordu. Bîr siyasi parti için, De
mokrat Parti için, mevzuat bakımından teminat 
işte böyle bir manzara arzediyordu. 

Tatbikat bakımından ise, açılan her ocak 
beş defa kapatılmıştı. 1946 seçimlerinin nasıl 
cereyan ettiğini de hepiniz bilirsiniz. Demokrat 
Parti bütün mücadelesinde hiçbir teminata sa
hip değildi. Haklı dâvasına inanmış olmaktan, 
haklı dâvasına Türk milletinin büyük ekse
riyetini inandırmış olmaktan başka teminatı 
yoktu. Ama, Demokrat Partinin üstüne gelin
medi. Kanun maddesi vardır diye gelinmedi de
ğil, gelinemezdi de onun için gelinmedi. Bugün 
de Halk Partisinin üzerine gidüemez. Fakat 
kaptıkaçtı politikacılar için memleket menfa
atlerini tamamen ihmal ederek, dil ve el hüne
riyle, koparıp iktidara geleceğini kafasına yer
leştiren için her türlü kanuni mevzuatı bir 
tarafa bırakarak, memleket menfaatlerini ayak
lar altına alıp çiğnemek pahasına da olsa, mut
laka iktidara geleceğim diyenler için, kanunun 
kahredici pençesi her zaman vazife yapmaya 
amade bulunacaktır. 

Şimdi sizlere görüşülmekte olan tasariyle 
huzurunuza getirdiğimiz mevzuların birincisin
den bahsedeyim : 

«Din elden gidiyor» diye haykırıyorlar. Ha
yır Türk milleti müslümandır, rnüslüman kala
caktır. Müslümanlık muhteremdir. Ve kimse 
ona tecavüz edemiyecektir. Her rnüslüman iba
detini, taatmı yerine getismekte tamamiyle ser
besttir. Bu mevzuda eğer eksik varsa, Demokrat 
Parti Meclis Grupu ve Büyük Millet Meclisi bu
nu tamamlamaya amadedir. Ancak birtakım si
yaset vurguncularının, dini siyasete alet etmek 
ve dini siyasette istismar etmek heves1 ve peşin
de olan kimselerin tarihimizde bu millete pek 
pahalıya mal olmuş şeni hareketlerini artık dur
durmak kararındayız. Bunların din ile, müslü-
manlıkla en küçük bir alâkaları dahi mevcut 
değildir. Bunlar, sadece dini, dinin mübeccel 
mefhumunu, Allah'ın kutsi adını, en âdi ihtiras
larına alet etmekten çekinmiyen, bu suretle din-
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ee günah işliyeıı kimselerden ibarettir. Bunların, 
'bu gibi birtakım tufeylilerin, dinî tahrik ile, 
vatandaşlarımızın vicdanlarmdaki hürriyetleri
ni rahatsız etmelerine kaygısız kalmıyacağız. 

Bize, muhtelif memleketlerin anayasaların
dan bahsettiler. Ne memleketler birbirine benzer 
standart memleketlerdir, ne de anayasalar bir
birine benzer standart anayasalardır. 

İsviçre'yi, diğer bâzı memleketleri misal ge
tirdiler. Bunların anayasalarında elbetteki ko
ruyucu tedbirler vardır. Eğer bunlara benzemek 
istiyorsak, bunlara benziyen her tedbiri alma
mız lâzımgelir. Bu memleketlerde komünist par
tileri de kurulabilir, rejim değiştirilmesi idamı 
mucip bir harekettir diye bir kayıt mevcut de
ğildir. 

Fransa'da, Anayasaya göre, klerikal partile
rin, komünist partilerinin, kralcı partilerin ku
rulması mubahtır. Biz ise Anayasamızla bunları 
kabul etmemekteyiz. Bir tarafta benzerlik, di
ğer tarafta büsbütün aykırılık olmaz, ölçü bir 
olmak lâzımgelir. 

Fransa'da ve İsviçre'de teokratik bîr devlet 
kurmak teşebbüsünün ne derecelerde muvaffak 
olabileceğini takdirlerinize havale ediyorum. Fa
ka/t bu,meimlekette halifeliği ilhyaı, saltanatı iade 
etmek hülya ve tasavvurları hâlâ birtakım ha
yalperestlerin, maceraperestlerin kafalarında, 
kavak yelleri gibi, esmektedir. 

Muhterem arkadaşım Server Somuncuoğlu, de
min, dinıiaı silyaısete alet edilmesini daha belirli hale 
getiren teklif imiz münasebetiyle konuşurken, vak
tiyle muhalefetin bizi çok ikaz etmesine rağmen 
o zaman irtica yoktur cevabını verdiğimizi ileri 
sürerek küçük ve dostane bir tarizde bulundu. 

Bugün hâdise tamamiyle olgun ve iltihaplı bir 
hale gelmiş olduğu bir zamanda dahi neşterin 
vurulmasına teşebbüs edilirken, ne dereceye ka
dar vaveyla koparılmakta olduğunu görmektesi
niz. 

:Eğer, biz geçeni sene, evvelki sene Maçam ve 
mürtecilerin bir partinin saflarında yer almakta 
olduklarını ve irticaın bir siyasi parti halinde teş-
küâtiandırıilması gayretinin mevcut bulunduğunu, 
hâdise bariz ve olgunlaşmış bir hâle gelmeden 
söylemiş olsa idik, bir siyasi rakibi ortadan kal
dırmak içini bühtanı etmekte olduğumuz itemadı, o 
günlerin hudutsuz hürriyetinin âşıkları tarafın
dan, gırtlaklar parçalanarak suratımıza haykınla-
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I cak ve memleket âf akı bunun avazesiyle çınlatıla-

caktı. Bugün, işler bu derece olgun hale gelmiş
ken dahi uğramakta olduğumuz taarruz ve teca-
Tüzleri, kanunum] tecziye ettiği bir fiil ve hareketin/ 
tasrihini, istibdadın kurulmasının bir delili ola
rak göstermek gayretlerini gördükten sonra, bize 
böyle bir itabın yapılmasının ne dereceye kadar 
yerinde olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. 
O zamanlar irtica yok mürteci vardır, dedjm. 

Sözlerimi iyi hatırlıyorum. Hakikaten,, irtica 
vardır denildiği zaman, bu memleketin, bir baş
tan öbür başa kolayca irticai hareketlere sü
rüklenebileceğim iddia ve kabul etmek veya 
böyle bir iddiayı serdetmek demek olur. Böy
le bir şey, katiyen bahis mevzuu olamaz. Hal
buki, bu memlekette elbette mürteci vardır. Ka
zancını, şahsi menfaatini ona bağlamış, bunu 
mûtat meslek haline getirmiş olanlar ve bunla
rın yanında da birtakım gafiller mevcuttur. Bun
lar, Türk milletinin küçücük bir dinî tahrikle 
parça pairça oluvereceğiini zannederler. Bu ümit
le yaşar ve çalışırlar. Memlekette henüz siyasi 
hayat tam salâbetiyle teessüs etmemiş iken, bir 
kısım vatandaşlar vardır ki, banlar, bu tahrik
çilerin şikârı olabilirler, öyle insanlar, öyle te
şekküller vardır ki, Türk Milletinin müslüman-
lığa ve ananelerine bağlı olmasını esas ittihaz 
ederek, bir defa müslümancı olduğumuzu onla
rın kulaklarına kaçırdıktan sonra, seçimlerde 
derhal kahir bir ekseriyetle iktidara gelmek 
bizim için mümkündür faraziyesine yakalarını 
kaptırmış bir halde çalışmaktadırlar; başka is
tinat edecekleri hiçbir şey üzerinde konuşabile
cekleri hiçbir mevzu yoktur. Bu memleketin 
bugün tek ihtiyacı, tek ıstırabı sanki din bakı
mından mâruz kaldığı büyük acılar, büyük 
baskılarmış, bu cemiyetin içinde en bariz dert, 
hattâ tek başına dert bundan ibaretmiş gibi 
bunların parti faaliyetlerini ona ayarlamış ol
maları, arzettiğim hakikatin en açık delilini 
teşkil eder. 

Burada bir defa daha tekrar edeyim k i ; vic
dan hürriyetine tam olarak kavuşturmak ba
kımından eğer bir eksik varsa, Büyük Millet 
Meclisinin muhterem âzası, Demokrat Parti 
Grupunun muhterem âzası, bunları kanun tek
lifi olarak getirirler; her meseleyi konuştuğu
muz gibi bunu da karşılıklı konuşuruz ve ek
seriyetin karariyle neticeye varırız. 

I Şimdi Halk Partisi adına yapılan tenkidlere 
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tekrar avdet etmeme müsaade buyurmanızı ri
ca ederim. 

Birinci madde üzerinde bizimle (mutabıktır
lar. İkinci madde şahsiyeti mâneviye-nin suçlu 
olabilmesi halini derpiş etmekte ve şahsiyeti 
mâneviyeyi de suçlandırabilecek haller mevcut 
ise bunların tebyini usulünü tesbit eylemekte
dir, buna hacet yoktur, diyorlar. Biz, buna 
hacet bulunduğu kanaatindeyiz. Hacet olma
dığını ispat için ileri sürdükleri delil şudur : 
Her hangi bir partinin mensubu birinci madde
ye muhalif hareket ettiği takdirde hakkında 
ya inzibati bir tedbir alarak tatbik edecek, ve 
yahut da müddeiumumiliğin yazılı tebliğine 
karşı, ben bunu tasvip etmiyorum, cevabını 
verdikten sonra hiçbir mükellefiyeti kalmadı
ğı için, başka yallardan suça iştiraki tesbit 
edilmediği takdirde, hiçbir suç ve töhmet al
fanda bulunmıyacak. Bu sebeple maddenin abes 
bir madde olduğunu ileri sürüyorlar ve kaldı
rılmasını teklif ediyorlar. Biz meselenin o ka
dar basit olmadığı kanaatindeyiz ve bu kana
atledir ki maddeyi huzurunuza şevkettik. Faz
la derine gitmeden sadece ilk akla gelen se
bebi ilerî süreyim. Siyasi partilerin, hükmi şa
hıs olarak hakiki şahıslar gibi, suç işliyebile-
cekleri aşikârdır. (Kanunlarımız hakiki şahsa 
tanıdığı tasarrufların pek çoğunu hükmi şa
hıslara da tanımış, hakiki şahıs gibi, hükmi 
şahsı da mücazata ehil telâkki etmiştir. De
mek oluyor ki hükmi şahıslar da suç işeyebi
lirler. Bu (nasıl tesbit edilecektir? Bu ikinci 
maddede bir küçük nokta var : Bir parti, ben 
koca partiyim der, iki yüz bin, bir milyon, di
lin kemiği yok ya, şu kadar milyon âzam var. 
800 bin kilometreye yaıklaşan sathı vatanda bu 
kadar nüfus topluluğunun, bunlar arasında, 
Ahmet'in, Mehmet'in, Ali'nin, Veli'nin ne yap
tığını ne bileyim, partinin nasıl işliyor, nasıl 
çalışıyor olduğu, el altından bu gibi hareket
leri teşvik ediyor mu, etmiyor mu bulun
duğu noktalarında, ikinci madde ile ka
rinelerin teşekkülü mümkün olacaktır. Siyasi 
partilerin bu sahalara gitmemeleri lâzımdır. O 
halde, şahsiyeti hükmiye olarak bunların 
ne tarzda vazife gördüklerini murakabe et
mek faydalı olacaktır. Vatanın dört bir ta
rafında vukua gelen bu gibi hâdiseler müd-
dadumumiliklerce merkeze yazılacaktır, onlar 
sadece, bunu tasvip etmiyoruz, diyeceklerdir. 
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I Ama nerelerde, ne gibi vakalar ne şekilde 
I tahaddüs ediyor ve bir partinin kendi mensup-
I lan ne tarzda hareket ediyor, bütün bunlar 
I "müddeiumumiliğin haber vermesiyle partilerin 
I umumi merkezleri tarafından da malûm ola-
I çaktır. Diğer fiiller meyanında fiilî iştirak mev

cut ise bunu tesbit ve değerlendirmenin ehem
miyeti aşikârdır. Diğer taraftan bu ihbarlar, 
böyle çalışılmasını arzu etmiyen parti umumi 
merkezleri için de bir ikaz, bir tenbih teşkil 
edecek ve tedbir alma vazifesini yerine getdrmte-
ye medar olacaktır. Sadece bu sebepten dolayı 
dahi ikinci maddenin abes bir madde olmadı
ğını kabul etmek lâzım'gelir. 

Üçüncü maddeye ıgelince; bunu, maddele
rin müzakeresinde cevaplandırmak daha ye
rinde olur. Şimdi müsaade ederseniz dördün
cü maddeye intikal edeyim. Dördüncü madde 
aynen şöyle demektedir : 

«Belli maksatlarla açık veya kapalı yerler
de yapılmakta olan toplantılarda her ne su
retle olursa olsun kavlen veya fiilen hakaret 
veya tecavüzde bulunanların, toplantının hu
zur ve sükûnunu ihlâl edenlerin bu hareketleri 
zabııtaca derhal menedilmekle beraber fiil da
ha ağır cezayı -müştekim bulunmadığı takdir
de bunlar yüz liradan beış yüz liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır.» 

* Şimdi burada derhal ileri sürülen itiraz, 
bunun toplantı hürriyetini menedeceği, 
partilerin serbest çalışmasının bundan sonra ar
tık mümkün olmıyacağıdır. 

Halbuki, hal ve keyfiyet katiyen böyle de
ğildir Çünkü mevcut hükümler yalnız bu fiilleri 
irtikâp edenleri susturmak değil, toplantıyı 
feshetmek imkânını dahi zabıta ve adliye me-

I murana vermektedir. Size îçtimaatı Umumiye 
j ve Seçim kanunlarındaki hükümleri okuyacağım. 

Göreceksiniz ki, bu tasarı ile daha ağır, daha 
tahdit edici bir hüküm getirmemekteyiz. Burada 

i yazılış ile düşünüş arasında bir fark mevciıt 
olabileceğini kabul edelim. Komisyon adına 
konuşan arkadaşım, maddenin müzakeresi esna
sında bu noktanın nazarı itibara alınabileceğini 
söyledi. O da şudur: Mevcut îçtimaatı Umumiye 
Kanunu gereğince toplantıda zabıta ve adliye 
memuru ile toplantının tertip heyeti de buluna
caktır. Kanuna aykırı, tecavüzü tazammun eden 

1 fiil ve hareketler vukubulursa, idare heyeti hare-
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kete geçecek, idare heyeti vazifesini görmediği tak
dirde, zabıta veya adliye memuru, idare heyetine 
vazifesini ihtar edecek, yapmadığı takdirde de 
toplantıyı feshedecektir. Şimdi toplantılarımızda 
idare heyetlerimiz bulunacağına göre, mad
deye zabıta memurunun isterseniz mülkiye me
murunun idaı-e heyetine keyfiyeti hatırlatması 
ve idare heyeti vazifesini yapmadığı takdirde 
toplantıyı re'sen feshetmesi şeklini vermek 
mümkündür. Bu takdirde, bugün mevcut olan 
hükümle bir tenazur temin edilmiş olur. Bunda 
bir aykırılık görmemekteyiz. Maddayi bu hale 
getirdiğimiz takdirde tahmin ediyorum ki, Halk 
Partili arkadaşlarım, tasarının tümüne iştirak 
etmek noktasından biraz daha kolaylığa ermiş 
olacaklardır. 

Hepinizin ve Halk Partili arkadaşlarımızın 
endişelerini eğer mevcut ise, biraz daha berta
raf etmek için maruzatıma devam edeyim : 

Bir jandarma neferi, bir köy koruyucusu 
gelecek, toplantıyı feshedecek... Bütün tenkidlerin 
mihverini teşkil eden bu oldu. Hükümetin mut
laka jandarma neferini göndereceğini ne bili
yorlar. İsterse mülkiye veya adliye memuru 
gönderir. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Cürmümeş-
hutlar için Hükümet memur bulamıyor, memur
lar yetişemiyor, nerede kaldı ki, dağ başlarına 
yetişecekler. 

REÎS — Atıf Bey Müdahale etmeyiniz lüt
fen. 

BAŞVEKÎL ADNAN MENDBRE (De
vamla) — Sonra muhterem arkadaşlarım; Heye
tiniz tasarıyı kabul ettiği takdirde bunun tat
bik imkânlarını temin etmeyi yüksek huzurunuz
da derhal taahhüt . . . 

OSMAN BÖLÜKBAŞI VE ABDÜRRAH-
MAN BOYACIGÎLLER — Pazarlık ediyorlar. 

BAŞVEKÎL ADNAN MENDERES (De
vamla) — îçtimaatı Umumiye Kanunu ile 
bir tenazur tesis ederek mevcut kanunun 
nesi var ki, yeni bir madde koyuyorsunuz, 
dendi. Burada bunun bir iki sebebine te
mas eden arkadaşlar oldu. Bu arkadaşlar bir 
hususi kanun çıkarmak pisikölojik tesirler yapar 
ve ele alınan mevzuu ehemmiyetlendirir, dediler. 
Filhakika bir yeni ve ayrı kanun çıkarılmasının 
böyle bir tesiri haiz olduğu ve bu tesirden fera
gat etmek için bir sebep mevcut bulunmadığı 
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aşikârdır. Fakat bu maddenin ayrıca getirdiği 
bir yenilik vardır. Bu yeniliği küçümsemek 
yerinde olmaz. Biraz gizli kalan bu yenilik 
şudur: Mevcut Îçtimaatı Umumiye Kanununda, 
toplantı feshedilir der. O kadar. Eğer hakaretin, 
tecavüz veya hücumun mağdura varsa, o şahıs 
dilerse mahkemeye müracaat eder. 

Şimdi bu kanun lâyihası ile getirdiğiniz yeni 
hüküm, fiilin men'idir ve fiilin men'i âdeta bir 
âmme dâvasının açılmasını da temin etmektedir. 
Yenilik buradadır. 

(lerekçede okuyacaksınız, orada der ki, fiilin 
mağduru ekseriya bundan haberdar olamaz, 
çünkü bu toplantılar memleketin her tarafında 
yapılıyor, onun için de dâva açma imkânı yok
tur. Bu gibi tecavüzleri sabahtan akşama ya
panlar ise bu ümitle cesaretlerini artırarak or
tada dolaşırlar. 

Yeni tasarıya göre ise, susturma veya top
lantıyı feshetme hâdisesinin vukuu ile beraber 
ceza da tâyin etmekte olduğu için hâdise mah
kemeye gidecektir. Yani mağduru dâva açsın 
açmasın, şikâyet etsin etmesin, otomatik olarak 
fiil mahkemeye intikal etmiş olacaktır. Bu, 
toplantılarımızda namuslu, dürüst, haysiyetli 
ve haysiyetlere riayetkar insanlar gibi konuş
mak için mühim bir müeyyide teşkil eder zan
nediyorum. Bunclan da feragat etmek kolay de
ğildir. 

Kanunlar içtimai zaruretlerden doğar. Ka
nunlar aynı zamanda idealizmin de mahsulü 
olabilir. Bu memlekette içtimai bir zaruret ola
rak sövüp sayma edebiyatının ve bununla alâ
kalı sahte kahramanlık devrinin artık nihayete 
ermesi lâzımgeliyor. (Soldan alkışlar, bravo 
sesleri) Eskiden halkın hâtırasında, Hükümete 
karşı söz söylemenin ne dereceye kadar ağır 
bir hal olduğu hakikati yaşamakta olmasın
dan istifade ederek, bugün hiçbir cezaya çar-
pılmıyacağmdan emin bir halde, bak ben sö
vüyorum, ne kahraman adamım, diye çalım 
satmanın ve böylelikle içtimai ve siyasi bünye
yi mütemadiyen sarsmanın artıık bir sonu gel
mesi elzemdir. 

(Halk Partili bir arkadasın dediği gibi, sir 
yasi partilerde Devlet ve Hükümette çalışmak, 
asgari haysiyet sahibi olan, veyahut da serden-
geçti huyu taşıyan insanların sanatı olmamak 
lâzımgelir. Bu makamlarda vazife deruhde 
etmekten başka hiçbir kusuru olmıyan vatan-
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daşlarm sadece millet hizmetinde ve Hükümet 1 
mevkilerinde oldukları için sabah akşam küf
re, sövüp saymaya mâruz kalmaları beoa değil
dir. Bunu şayet Demokrat Parti veya Hükümet ya
pıyorsa o da suçlu olmak lâzımdır. Kim yapıyorsa 
yapsın, artık buna bir son vermek lâzımdır. Bu 
içtimai zaruret kendisini çoktan göstermiştir. 

Fakat bir hürriyet dervişliği hattâ bir hürri- I 
yet sarhoşluğu içinde, hürriyeti hudutsuz telâkki I 
edilen revaçta bir devirde bu sarhoşluğun geç
mesini, bu telâkkinin sona ermesini bu mazar- I 
ratlarm bariz olarak ortaya çıkmasını da bekle
mek lâzımgeliyordu; beklendi. Şimdiye kadar 
yapılan bu hareketlerin içtimai bünyemizde tah
ribat yapmadığını iddia etmeye imkân yoktur. 
Bunun failleri bu tahribatın yapılmış olduğunu 
gömmekle övünebilir. Kanunlair yalnız içtimai za
ruretlerin değil, fakat Möaüizımin de maüısulü ola
bilir, dedim. Demokrat Parti programının birinci 
maddesi bu idealist görüşü tesbit etmiş bulun
maktadır. Bu idealist görüş siyasi partilerin 
karşılıklı hürmet hisleri beslemelerini âmirdir. 
Bugün Demokrat Part i iktidarı ile Halk Partisi 
muhalefeti beraberce bu memlekette bu sövme 
ve saymaya bir nihayet vermeyi ve yeni kurul- I 
makta olan demokratik nizamı, nezih esaslar 
üzerine istinat ettirmeyi münasip görebilirler I 
ve böylece bu dördüncü madde üzerinde itti- I 
fak edip birleşebilirler. 

Tasan hiçbir yeni tahdit getirmemektedir. I 
Din elden gidiyor vaveylaları tamamen bulanık 
suda balık avlamak istiyenlerin kopardıkları 
gürültülerden ibarettir. Dördüncü maddenin I 
kanuniyet kesbetmesi siyasi partilerin faaliyet
lerini sona erdirecek bar kanun maddesi ola
rak telâkki edilemez. Müsaade «derseniz bu 
son mevzu üzerinde son iddiamı delillendirmek 
için mevcut kanunları okuyayım : 

(Madde 8. — Içtimalar lâakal üç kişiden iba
ret bir heyet vasıtasiyle idare olunur. Bu he
yet intizamın muhafazasına, hilafı kanım ah- I 
vali men/e ve beyannamede tâyin otaamı mevzu 
haricine çıkılmamasına ve asayişi memleketi ve 
âdabı umumiyeyi ihlâl edecek nutuklar irat edil
memesine ve ikaı ceraime teşvik misillû ahvalde 
bulunulmamasma dikkat edecektir. Azayı he
yet, beyannameyi imza edenler tarafından tâyin 
ve irae edilmiş ise içtimada bulunanlar tarafın
dan intihap olunur. Yedinci madde ile işbu se
kizinci maddede münderiç ahkâma muhalif ha- I 
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reketten heyeti idare ve bu heyetin teşekkülüne 
kadar beyannamede imzası bulunanlar mesul
dür.) 

îşte çok hürriyetperver olduğu söylenen, 
altında sultanın damgasını, imzasmı havi 1327 
tarihli îçtimaatı Umumiye Kanunu bu hüküm
leri ihtiva ediyor. Okumaya devam ediyorum 
ve zaıruntetmeyitniiz ki), bunıu, getirmiş ollduğumuz 
tasarıdan okuyorum: 

(Madde 9. — İçtimalara tarafı Hükümetten 
memurini mülkiye veya adliyeden biri memur 
edilebilir. Bu memur tensip ve intihap edeceği 
mahalli mahsusta bulunur ve heyeti idarenin ta
lebi halinde veyahut muhilli inzibat münazaa ve 
mücadele vukuunda içtimai fesheder.)' 

Size şimdi 1327 değil, 1950 tarihinde neşre-
edilmiş olan ve hepimizin çok beğendiğimiz Se
çim Kanununda, seçim esnasındaki toplantıla
rın buna mütenazır bir hükme bağlandığını 
göstermek de benim için mümkündür. Madde 
şöyledir : Kapalı yer toplantıları yapanlar, 
toplantıdan evvel üç kişilik bir heyet kurarlar 
ve en yakın zabıta âmir ve memurlarına 
haber verirler. Bu heyetin görevleri toplantının 
nizamını sağlamak, kanunlara karşı hareketle
ri önlemek, - görülüyorki, toplantı başıboş de
ğildir - kamu tüzelerine ve edep türelerine 
aykırı) suç işleme, kışkırtıcı mahiyet taşıyan 
söz, nutuk ve hareketleri menetmeye çalışmak
tır. 

Bunun Îçtimaatı Umumiye Kanunundaki 
maddenin buigünkü dile tercüme edilmiş hü
kümler olduğunu görüyoruz : 

« Heyet mensupları bir hal hudusunda bun
lara menetmeye çalışır. » Demek ki zabıtayı ça
ğıracaktır. Çağırmadığı takdirde soruıoıludur. 
Zabıtayı davet etmediği takdirde sorumludur. 

« Heyet mensuplarının görevlerini yapma
ları hususunda gerekli tedbirleri alır ». 

Muhterem arkadaşlar; görüyorsunuz ki, bu
günkü mevzuatta bunların hepsi mevcut. 

ZİHNİ BETİL (Tokad) — Heyet talep eder
se. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Ne olur heyet talep etmezse? 

Eğer bugün adliye veya zabıta memuru açık 
ve sarih olarak hakareti, tecavüzü görür de top
lantıyı idare eden ve harekete geçmiyen heyeti 
zaptti raptı temin et diye vazifeye davet ederse 



fc : 115 23 . 
bu bir suç mu, bir günâh mi olur! Maksat, 
zaptu raptı, kanun dışı hareketleri ve hakareti 
menetmek olduğuna göre, bundaki fark nerede 
kalır? 

Görüyorsunuz ki, hal ve keyfiyet açık olarak 
meydandadır. Hükümete ne gibi salâhiyetler 
veriyorsunuz. Kontrolsüz ve murakabesiz ras
gele toplantıları menedecek bir kanun mu veri
yorsunuz? Şu noktaya dikkat etmenizi, bilhassa 
halk partili arkadaşlarımın dikkat etmelerini ri
ca ederim. Hükümete verdiğiniz salâhiyet isti
mal olunduğu takdirde mutlaka mahkemeye 
gidecektir. Çünkü ceza müeyyideleri konulmuş
tur. Bunun faydası nedir diyeeeeksiniz? Bu sa
lâhiyetin iyi kullanılıp kullanılmadığının, tah
kik vo murakabesi bakımından fevkalâde mü
himdir. Hâdiselerin hepsi mahkemeye gidece
ğine göre Hükümet bunu korucu ile mi, jan
darma neferi ile mi, Adliye memuru ile mi yap
tı, baskı yapmak maksadiyle mi hareket etti. 
Başka bir kasıt var mıdır, anlaşılacaktır. Va
kaların mahkemeye intikali neticesinde alına
cak kararlar ve bu kararlar da mahkûmiyetlerin 
nispeti bu salâhiyetlerin ne veçhile kullanılmak
ta olduğunu derhal meydana çıkaracaktır. 

QBu kanun bugün kanuniyet kesbettikten 
sonra, faraza bu yaz muhterem muarızlarımız 
birçok yerlerde toplantı yapacaklardır. Bu top
lantılarda biz 50 kişiyi indirmiş veya sustur
muşuz, bunlar mahkemeye intikal etmiş, mah
keme 45 ini beraet ettirmiş, 5 ine mahkûmiyet 
vermiş. Sayın muhalefet bir yazılı takrir ve
ril', şöyle bir kanun çıkmıştı, 4 ncü maddenin 
tatbikatı ne oldu, der. Bizden rakam ister. Al
dığı rakama göre gelir ve haklı olarak, ne bi
çim hükümetsiniz, 45 beraet 5 mahkumiyet var, 
demek ki ya vazifede bulundurduğun memurlar 
meseleyi iyice anlamamışlar veyahut da sen 
kanunu kasdı mahsusla kötüye kullanmışsın 
der. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 165... 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De

vamla) — Müsaade buyurun efendim, gelir 
konuşursunuz. 

Şimdi bugünden siz böyle kullanacaksınız 
diyerek vehme itibar etmektense bunun yerin
de bir tedbir olduğunu ve murakabenin her gün 
mümkün bulunduğunu kabul ederek neticede 
vehme değil, ihsai malûmata dayanarak, Hü-

T . 1953 O : 8 
[ kümet bu salâhiyeti doğru kuUaamıyor diyte 

icradan haklı olarak hesap üşüyebilirsiniz, 
Sözlerimi hulâsa etmek ieabederse, diyebili

rim ki biz buraya İM mevzu ile geldik. Bu İM 
mevzuun ne olduğunu yüksek huzurunuzda te
barüz ettirmiş bulunuyorum. 

Görüyorsunuz ki, yine, dağ doğura doğura, 
fare doğurdu oluyor. Nerede vaveylalar, ne
rede feryadu figanlar, nerede din elden gidiyor. 
avazeleri? Ortada bunların hiçbirisi kalmadı. 

Hürriyetlerin korunmasına gelince : Bu bir 
mecburiyettir. Hürriyet bir taraflı da değildir. 
Mağdurun da bir hürriyeti vardır. Bir adam 
çıkacak, bir saat küfredecek. Onun mağduru da 
belki oradadır. Küfredeni dinliyecek, ondan sonre 
mahkemeye gidecek. Böyle şey olmaz. Sokakta 
elleri sopa ile kavga edilirken zabıta gelir, ay
rılın der; şikâyet edilmesini beklemez, içtimai 

I nizamı da bu gibi zabıtalarla takviye etmiye-
cek olursak yarın toptan her hangi bir sarsıntı 
karşısında nizamın toptan yıkıldığını görmek 
mukadder olur. 

Evet acaba eski iktidar daha hürriyet-
perverdi de onun için mi? îçtimaatı Umu
miye Kanununa hayatiyet vermedi. Demok
rat Parti, başka partiler kurulduğu zaman, bu
nun tatbikma çalışıldı. Fakat şu sebepten üze
rine fazla varılmadı. Baskı ve tahakküm yolun
da o derece ileri gidilmişti ki, memlekette âdeta 
bir Millî kıyam mevcuttu. Bunun yanında 1946 
seçimleriyle iş başına gelen Büyük Millet Mec
lisinin ve onun Hükümetinin millî vicdanda meş
ruiyeti şüpheliydir 

Bunum doğurduğu muazzam bi<r aOssülâmeli 
vardı. Bunun üzerinde yürümek çok zordur. 
Şimdi de o günlerin ve o şartların mücadele me
totlarını, bunun kaynaklarım bir tarafa bıraka
rak, o zamanki gayrimeşru bir meclise ve Hü
kümete takip edilmiş yollardan, bugün meşru 
olarak kurulan bir Meclise ve onun Hükümeti-
ne karşı hâlâ kelimesi kelimesine tatbika yelte
nenler var. Onlarca hiçbir şey değişmemiştir. 
Güya bugün de gayrimeşru bir Meclis, onun bir 
Hükümeti ve millî bir kıyam vardır. Kafalarında 
hâlâ mevcut olan budur. Halbuki, onların di-
mağlarındaki yelkuvan ta 1947 de durmuş, si* 
yasi hayatları bir takvim yaprağı gibi koparılmış
tır. Bu sebeple bugün de aynı teraneler içindeler. 

Eski iktidar, demin arzettiğim sebeplerden 
î dolayı hükümler üzerine varmadı, bunları kulla^ 

— U04 #•* 
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namadı. Biz vazife başına geldik. Allah göster
mesin eğer biz bunları kullanacak olsaydık, der
hal kıyam edeceklerdi: Biz kullanmadık, bizim 
zamanımızda bir tarafa bırakılmış olan bu hük
mü siz kullanmaya başladınız diyeceklerdi. Ve 
işte o zaman hürriyet elden gitti teraneleri ay
yuka çıkacaktı. Fakat hâdiseler buraya geldik
ten sonra, mevcut olanı hükümlere bir hayatiyet 
vermek bir ahlâki kaideyi yani siyasi mücadelele
rin nezahet dairesinde sövüşmeden yapılması lâzi-
mesini teyit etmek ve bunu bütün vatandaş
lara duyurmak için, böyle bir kanunun çıkması 
bugün bir zarureti içtimaiye haline gelmiş bu
lunmaktadır. (Soldan bravo sesleri). 

Burada, demin modası geçmiş patetik eda ile 
mevzu ile alâkadar olsun olmasın, birçok sözler 
söylendi. Bu şekilde konuşmanın ve ondan sonra 
bu dâvayı gayet güzel müdafaa ettim zehabiyle 
kurula kurula buradan çıkmanın zamanı çoktan 
geçmiştir. 

Biz hukuk adesesini kullanarak, hakikatların 
ve maddelerin üzerine iyice eğilmek mecburi
yetindeyiz. 

Demokrasi teminatlar rejimidir. Küfür sa
vurma nizamını teminat altına almayı meneden 
rejim değildir. Hukuk Devleti, Hukuk Devleti... 

Her devrin bir modası bâzı moda cümleleri 
vardır. Bugün de moda olan hukuk devleti tâbi
ridir. Herfees, ölçüsü bîzaat böndlinde olarak bunu 
ve antidemokratik tâbirini, şahsan beğenmediği 
her şey hakkında kullanmaktadır, cevap yok. 
Fransa kanunutndım bahsediliyor. İsviçre'dem 
maddeler getiriliyor. Türk Anayasasının hangi 
maddesiyle irtibatı vardır? 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Maddelerini de 
zikrettim. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — O mad
delerle bu maddelerin irtibatını tesis edebilecek 
olan hukuk hünerverini çok takdir etmek lâzım-
gelir. 

Kanunların biribirlerini sarahaten ve zım
nen ilga etmeleri, bâzı hükümleri değiştirme
leri mümkündür. İlganın sarih olmadığı husus
larda iki hüküm karşılaştırılır, hangisinin daha sa
rih, muahhar daha hususi olduğuna bakılır ve ona 
göre bir karara varılır. Yoksa bunları tesbit et
meden bu kanun İçtimaatı Umumiye, Ceza ve 
Seçim kanunlarını taddl veya ilga ediyor demek 
ve bunu bir hukuk felâketi gibi göstermek caiz 
değildir. Esasen ortada da böyle bir şey yoktur. 
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I Burada söylenen bîr nutukta da Meşrutiyetin ilânı 

ve bunun arkasından 31 Mart vakası, Cumhuri
yetten sonra aynı kâbus, 1950 den sonra da aynı 
kâbus hikâyelerini dinlediniz. Mutlaka kâbus 
içerisinde yaşıyacağım diyen bir arkadaşı bu kâ-

I bustan kurtarmanın imkânı yoktur. (Alkışlar). 
Memlekette türlü türlü, bir yığın düşman 

I var. Din sahtekârları, komünistler, milliyetçi
lik düşmanları. Bunlara bir tane de kendisi ilâ
ve ediyor: emniyetçiler. Bu emniyetgirizlik 
hissi acaba bunu söyliyene nereden geliyor? 
Bir eski itiyat mıdır, yoksa yeni mi edin
di? Yoksa Emniyet memurlarını iyi kullanama
dık da kendilerini taciz mi ediyor? Partilerin 

I içine sokmuşuz. Ben bunu hilafı vâki telâkki 
ederim. İhbar ve ispat ettikleri takdirde bunu 
takip etmek benim borcumdur. 

Fakat bunu yapmadığı ve misal vermediği 
I takdirde kendisinin hilaf beyanda bulunduğunu 
I da ifade etmek mecburiyetindeyim.r 

I Her şeyden evvel silâhlı toplantılara mâni 
I olunuz, diyorlar. Bu kelimelerin altında neler 
I var, bilmiyorum. Silâhlı toplantılar oluyor da 
I biz mâni olmuyor muyuz? Evleviyetle mâni 
I olacağız. , Yine tezatlar içinde şöyle deniyor. 
I Bu kanun çıktıktan sonra radyoda Kuran 
I okunmıyacak, Allah adı ağza alınmıyaıcak, rad-
I yoda dinî mevizalar verilmiyecek, Diyanet lş-
I leri Bütçesi Devlet bütçesinden ayrılacak, imam 
I ve hatiplerin kadroları çoğaltılmıyacak, maaş-
I larınm artırılması artık bahis mevzuu olmıya-

cakmış. Bütün bunların hepsi bu tasarının kes-
I bi kanuniyet etmemesi için vicdanlar üzerinde 
I yapılmakta olan baskıların neticesidir. 
I Muhterem arkadaşlar, baskı dedikten son-
I ra bir baskıya daha işaret etmek istiyorum : 
I Küfürbazlıkta ileriye gitmek suretiyle insan-
I lan baskı altmda bulundurmak da bir sanatı 
I mûtade haline gelmiştir. Evvel yok idi işbu ri-
I vayet yeni çıktı. 
I Siyasi mücadele sahasını bû gibi başıboş 
I külhanbeylerinin, bu gibi siyaset derebeylikle-
I rinin taarruzundan kurtarmak lâzımgelir. Bu 
I bir zarureti içtimaiye haline gelmiştir. Sadece 
I küfretmek, tecavüz ve taarruzda buluşmak hür-
I riyetini tahdit etmek istiyoruz. Sadece Allahm 
I kutsi adını ve mukaddes din mefhumunu zavallı 
I ihtiraslarına alet etmek istiyen bezirgan kara-
I borsalarını kapatmak istiyoruz. 

.— U05:— 
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Maksadımız bundan ibarettir. (Bravo sesle

ri, sürekli alkışlar). 
IREÎS — 3Söz Hâmid Şevket înce'nindir. (Gü

rültüler). (Yarın devam ederiz* sesleri). 
Müsaade buyurun, Başvekilden sonra yal

nız Hâmid Şevket înce'ye söz veriyorum. Kifa
yeti müzakere takrirleri var, onları okuyacağız. 
(Devam için ıkarar yok sesleri). 

Meclisin kararı bidayet saatd ifade eder. Ni
hai saat için bir karar mevcut değildir. Bu iti
barla müzakereye devam ediyoruz efendim. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Efen
dim, huzurunuza hiç çıkmak istemiyordum. 
Şahsan dinlemekten çok yoruldum, itiraf ede
yim. Dinlemek söylemekten daha zor bir key
fiyet; ben parti namına bu kanunun sebebi 
şevkini izah ile mükellef olmamış olsaydım, hu
zurunuza katiyen çıkmıyacaktım. Fakat bir 
vazife verildi. (Devam, devam sesleri). 

Arkadaşlar, son hâdiseler, Hükümeti idare 
etmek sorumluluğunu üzerine alan kimselere, 
yeni bir tedbir almak, ciddî ve esaslı bir sefer
berliğe koyulmak mecburiyetini tahmil etmiştir. 
Hâdiseleri burada tadat etmiyelim. Hep söy
lendi neler olduğu onun için biz, konferans ve 
hitabet sahalarını küfür ve sövme yerleri halin
den çıkaracak ve küfürbaz hatipleri nezih olma
sı lâzımgelen o meydanlardan kanunla kovaca
ğız. (Bravo sesleri). Orası bir nezahet, bir edep, 
bir fikir teatisi, bir tebliğ yeridir. Orası bu 
maksadın haricinde, din basamağı üzerinde, 
milletin, bilhassa halkın maneviyatını gıcıklı-
yarak, siyasi sandalyalara sıçramak istiyenlere 
tahsis edilmiş bir yer değildir. Dinî hissiyatı 
ve duyguları gıdıklamak suretiyle resmî san
dalyeleri; iktidar sandalyesine yükselmek, 
bundan sonra, artık ve Demokrat Parti ayak
ta bulunduğu müddetçe imkânsız olacaktır. 
(Soldan bravo sesleri). 

Arkadaşlar, bizim partimiz vicdan hürriye
tini ve toplanma kudret ve yetkisini bertaraf 
edecek bir parti değildir. Biz zaten, toplanma 
salâhiyetinden kuvvet alarak iktidarı elde ettik. 
Muvaffakiyet anahtarımız elimizde iken o salâ
hiyeti bertaraf etmeye nasıl çalışırız? Acaba 
iktidara geçtikten sonra, bundan sonra başkası 
bizim yerimize gelmesin diye mi yapacağız? 
Böyle bir düşünce, memleketin irfaniyatma, 
idrakine bir taarruz teşkil eder. Demokrat Par
tinin ve onun dayandığı millet ekseriyetin, bu 
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memlekette istibdada taallûk eden bir hüküm 
sevkedeceğini tevehhüm etmek azîm bir büh
tandır ve ancak bir hırsın ifadesidir. Bu mem
lekete istibdat gelemez ve bu vatanda hürriyet 
ortadan kaldırılamaz. Demokrat Parti, bu mem
leketin irfanına, mânevi varlığına böyle bir şa
mar vuramaz. Ve bu hiçbirimizin aklından geç
mez. Onun kudret ve takati ahlâki ve akidesi 
böyle menfur bir harekete geçmeye müsait de
ğildir. Demokrat Parti vicdan hürriyetini, ken
disine mihrak ve mabut yapmıştır. Prensip 
olarak söylüyorum ki, Demokrat Parti muhalif
lerin korktukları kâbusu hiçbir zaman yarata
cak değildir. Buna emin olsunlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElS — Yeterlik takrirleri var. 
ZÎHNÎ BETÎL (Tokad) — Grup namına söz 

istiyorum. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde ko

nuşacağım. 
RElS — Yalnız bir kişiye aleyhte söz vere

ceğim. 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması 

hakkındaki kanun lâyihasının tümü üzerinde, 
muhalefet partileri ile muvafık ve müstakil me
buslar ariz ve amik konuşma yapmışlar, konu 
tamamen aydınlanmıştır. Lâyihanın tümü üze
rindeki konuşmaların kifayetinin oya konulma
sını ve maddelere geçilmesinin sağlanmasını arz 
ve teklif ederim. 23 . VI I . 1953 

Sivas Mebusu 
Ercüment Damalı 

Yüksek Reisliğe 
Kanunun tümü üzerinde kâfi miktar konu

şuldu. Müzakerenin kifayetiyle maddelere ge
çilmesinin oya konulmasını arz ve teklif eyleriz. 

Aydın Mebusu İstanbul Mebusu 
Şevki Hasırcı Hüsnü Yaman 

tzmir Mebusu 
Cihad Baban 

23 . V n . 1953 
Başkanlığa 

Müzakere kâfi olduğundan maddelere geçil
mesini teklif ederim. 

Erzurum 
Enver Karan 

— 1106 — 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla

rım, gelecek nesillerin, siyasi tarihlerin ve hu
kuk tarihinin üzerinde ibretle duracakları bir 
kanun tasarısı üzerinde konuşuyoruz. Bu sebep
le daha dünden... 

iMÜKERREM SAROL (İstanbul) — Arka
daşların öyle söylemedi. 

ıSIRRI ATALAY (Devamla) — Müsaade bu
yurun, benim kanaatime karışamazsınız, burada 
bir milletvekili sıfatiyle konuşuyorum. 

Binaenaleyh dünden söz almış, sıraya girmiş 
arkadaşlar vardır; bunların konuşmasına im
kân verin. Burada Başbakan, komisyon başka
nı, komisyon sözcüsü, komisyondan bir arkadaş 
söz aldılar. C. H. P. Muhalefet Grupundan ar
kadaşımız söz istedi, kendisine söz verilmedi, bu 
imkânı da kendisine verin. 

Aziz arkadaşlarım, 20 Temmuz 1953 tarihli 
(Başvekâlet tezkeresi ile Adalet Komisyonuna 
gelen tasan aynı gün saat 15 te görüşülmeye 
başlandı, saat 23 e doğru bittiği zaman imza 
edildi. İmzada meşruhatımızı, muhalefet şerhi
mizi yazacağımızı bildirdik. Ertesi gün saat 
dokuzda gözlerimizde hazır bulduk. Muhalefet 
şerhini yazmaya imkân dahi verilmemiştir. 

REİS — Sırrı Bey siz tasarının tümü üze
rinde konuşuyorsunuz. Ben size yalnız müza
kerenin kifayeti aleyhinde konuşmak için söz 
verdim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunları an
lamaktan maksadım, bu mesele üzerinde konuş
mak imkânının verilmesi ve sağlanmasıdır. Ta
rihî bir dönüm noktasmdasmız. Bu tasarı üze
rinde konuşmak imkânını verin. 

REİS — Kifayet takrirlerini oyunuza arz-
etmekle beraber Sırrı Beyin ifade ettikleri bir 
hususu tasrih etmek istiyorum. Grup adına söz 
istendi, verilmedi, diyor. Meclisimizde mevcut 
Gruplardan C. H. P. adına Zihni Betil, Köylü 
Partisi adına Cezmi Türk ve Demokrat Parti 
Grupu adına Hâmid Şevket konuştular, Binae
naleyh Gruplara söz verilmedi, iddiaları yerin
de değildir. Bu noktaya işaretle iktifa ediyo
rum. 
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I ZİHNİ BETİL (Tokad) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 
REİS — Kifayeti müzakere takrirlerini oyu

nuza arzediyorum. Müzakerenin yeterliğini ka
bul edenler... Etmiyenler... Müzakerenin yeterli
ği kabul edilmiştir. Tasarının komisyonlara ha
valesi hakkında iki takrir var. Okutuyorum : 

T. B. M. M. Y. Başkanlığına 
Hükümet tarafından getirilen vicdan ve 

toplanma hürriyetinin korunması hakkındaki ka
nun lâyihası Anayasaya muhaliftir. Zira ka
nun lâyihası toplanma hürriyetini tahdit ve fii
len ilga eden bir karakteri haizdir. 

Bu itibarla lâyihanın bu noktadan tetkik ve 
i tezekkürünü sağlamak üzere Anayasa Komisyo-
I nuna havalesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak M. 
A. Boyacıgiller 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan kanun tasarısı Ana

yasamızın 70 ve 75 nci maddelerindeki tabiî hak
ları sarih şekilde takyit etmektedir. Bu bakım
dan tasarının her şeye takdimen Anayasa Ko
misyonuna havalesini arz ve teklif ederiz 

Türkiye Köylü Partisi Meclis 
Grupu Sözcüsü Seyhan Mebusu 

Cezmi Türk 

REİS — Her iki takrir de her şeye takdimen 
tasarının Anayasa Komisyonuna havalesi mahi
yetindedir, bu takrirleri oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil-.-
mesi kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda ivedilik teklifi de mev
cuttur. İvedilikle görüşülmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi teklifi kabul edilmiştir. 

15 dakika oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saai : 20,30 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,45 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Füruzan Tekil (İstanbul) 

REÎS — Oturumu açıyorum. 
Birinci maddeyi okuyoruz : 

Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Siyasi veya şahsi nüfuz veya 
menfaat temin etmek maksadiyle din veya dinî 
hisleri yahut dince mukaddes tanılan şeyleri ve
ya dinî kitapları alet ederek her ne suretle olur
sa olsun propaganda yapan veya telkinde bulu
nan kimse bir seneden beş seneye kadar ağır ha
pis cezasiyle cezalandırılır. 

Fiil, neşren işlenirse hükmolunacak ceza ya
rı nispetinde artırılır. 

REÎS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adına Zihni Betil. 

ZİHNÎ BETÎL (Tokad) — Muhterem arka
daşlarım, tasarının birinci maddesinin her iki 
fıkrası hakkındaki mülâhaza ve mütalâalarımızı 
sabahki oturumda Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına yaptığımız konuşmada arzetmiş ve 
maddenin her iki fıkrasına da taraftar olduğu
muzu bildirmiştik. 

Tasarının bu maddesinn Adalet Komisyo
nunda müzakeresi sırasında bahis konusu olan 
iki noktanın da Komisyon Sözcüsü tarafından ce
vaplandırılmasını rica etmiştik. Kendileri bunu 
da cevaplandırmış bulunuyorlar. Bu itibarla 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu bu mad
denin' kabulü lehinde oylarını kullanacaklar
dır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Osman Bölükbaşı. (Yok sesleri), 
Reşad Güçlü (Yok sesleri), Fehmi Açıksöz. (Yok 
sesleri), Sırrı Atalay. (Yok, sesleri), (Heyeti 
umumiyesi hakkında söz almışlar, bunlar, sesle
ri-) 

REÎS — Birinci madde hakkında söz alan
ları sıra ile çağırıyorum. 

Abdürrahman Boyacıgiller. (Yok, sesleri), 
Hasan Ali Vural. (Vazgeçti sesleri) 

Efendim; rica ederim, müsaade buyurun. 
Söz hakkından vazgeçip geçmemek hususu biz
zat söz alan arkadaşa aittir. 

HASAN ALÎ VURAL (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar; ben gayet kısa konuşacağım. 
Bir hususu arzedeceğim, tensip buyurursanız, 
muhakak ki, faideli olacaktır. 

Arkadaşlar; bu maddedeki din kelimesi mü
cerret ve müfret bir mefhumdur. Şimdi, bu mü
cerret ve müfret olan mefhumun yalnız ve mün
hasıran Müslümanlara, îslâm dinine sâlik olan
lara ait olduğu kanaati bende tahassul etti. 
(Umuma şâmil, sesleri) Müsaade buyurun efen
dim. 

REÎS — Rica ederim hatibin sözünü kesme
yin. 

HASAN ALÎ VURAL (Devamla) — Mem
leketimizde başka dinlere sâlik vatandaşlarımız 
da mevcuttur. Onların da bu mevzu üzerinde 
propaganda ve telkin yapmaları ihtimali kuv
vetlidir. Binaenaleyh arkadaşlar, bu maddedeki 
«Din» kelimesinin, şu verdiğim takrirde 
olduğu gibi «siyasi veya şahsi nüfuz veya men
faat temin etmek maksadiyle dinleri veya dinî 
hisleri yahut dinlerce mukaddes tanınmış şeyle
ri veya dinlere ait kitapları alet ederek» şeklin
de olduğu gibi yani «1er» edatının ilâvesiyle ka
bulünü teklif ediyorum, ve bunun için de bir 
takrir veriyorum. 

REÎS — Necip Bilge. 
NECÎP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, bendenizin mâruzâtım çok kısa ve ifa
deye münhasır olacaktır. 

Burada «Din» kelimesi sadece isim olarak 
kullanılıyor. Meful olarak kullanılmıyor. Halbu
ki diğer kelimeler meful halinde bulunmakta
dır. Bu bakımdan (maksadiyle) kelimesinden 
sonra «dini» veya «dinî hisleri» demek lâzımdır. 
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îtEÎS — Tadil tekliflerini okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddeden «her ne suretle olursa ol

sun» ibaresinin tayyedilmesini, arz ve teklif 
ederim* 

22 . V n . 1953 
Giresun 

A. H. Pamukoğlu 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Kanun tasarısının 1 nci maddesinin aşağıda 

yazılı olduğu üzere tadilini arz ve teklif ederim. 
Zonguldak Milletvekili 

Boyacıgiller 

Madde 1. — Siyasi veya şahsi nüfuz veya 
seçimlerde rey temini maksadiyle ve menfaat 
temin etmek gayesiyle Hükümetin veya Devlet 
organlarının dini veya dince mukaddes tanılan 
şeyleri veya dinî kitapları âlet ederek, her ne 
suretle olursa olsun propaganda yapanlarla, ya
pılmasına vasıta olarak kullananlar hakkında 
altı aydan başlamak üzere ve tekerrürü halin
de bir seneden beş seneye kadar ağır hapis ce
zası ile cezalandırılır. 

Fiil, radyo ve şair neşir vaşıtalariyle igle-
ndrse ceza bir misli artırılır. 

23.VII.1S53 
(Başkanlığa 

1 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şekil
de tadilini teklif ederim. 

Çorum 
H. Ali Vural 

Siyasi veya şahsi nüfuz veya menfaat temin 
etmek maksadiyle dinleri veya dinî hisleri ya
hut dinlerle mukaddes tanılan şeyleri veya din
lere ait kitapları âlet ederek her ne suretle olur
sa olsun propaganda yapan kimse bir seneden 
beş seneye kadar ağır para cezasiyle cezalandı
rılır. 

BEÎS — Komisyonun önergeler hakkında bir 
sözü var mı? 

KOMÎStON SÖZCÜSÜ ŞEMÎ EBGÎN (Ma
nisa) — İştirak etmiyoruz. Yalnız Necip Bil
ge'nin kelime tashihi var, onu kabul ediyoruz. 

REİS — O tashihi yapıyoruz, maddeyi ona 
göre okuyacağız. 

Bir önerge daha geldi, onu da okuyoruz. 

O : 4 
Yüksek Reisliğe 

Birinci maddenin başına «toplantılarda» ke
limesinin ilâvesini ve aynı maddedeki «her ne 
suretle olursa olsun» cümlesinin çıkartılmasını 
teklif ederim. 27. VH. 1953 

Zonguldak ~ 
Fehmi Açıksöz 

REİS — Değiştirgeleri tekrar okutup ayrı 
ayrı reyinize arzedeceğim. 

(Abdürrahman Boyacıgiller (Zonguldak) m 
takriri tekrar okundu.) 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar işaret 
versin.... Almıyanlar... Değiştirge reddedilmiş. 
tir. 

(Hasan Ali Vural (Çorum) un takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar işaret 
versinler... Almıyanlar... Değiştirge reddedil
miştir. 

(Fehmi Açıksöz (Zonguldak) m takriri 
okundu.) 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar işaret 
etsinler... Almıyanlar... Değiştirge reddedilmiş
tir. 

(Arif Hikmet Pamukoğlu (Giresun) un tak
riri tekrar okundu.) 

REİS —Değiştirgeyi dikkate alanlar işaret 
versinler... Almıyanlar... Değiştirge reddedil
miştir. 

Maddeyi tadil edilen şekilde okutuyorum. 

Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Siyasi veya şahsi nüfuz veya 
menfaat teinin etmek maksadiyle dini veya dinî 
hisleri yahut dince mukaddes tanılan şeyleri ve
ya dinî kitapları alet ederek her ne suretle olur
sa olsun propaganda yapan veya telkinde bulu
nan kimse bir seneden beş seneye kadar ağır 
hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Fiil, neşren işlenirse hükmolunacak ceza ya
rı nispetinde artırılır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Yukarıki maddede yazılı fiil 
bir cemiyet mensubu işlediğinde, keyfiyet eür-
mün işlendiği yer Cumhuriyet Müddeiumumi-
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liğince, cemiyetin umumi merkez reisine veya I 
kanuni mümessiline tebliğ olunur. I 

Cumhuriyet Müddeiumumiliğince yapılan I 
tebliğden veya cemiyetin umumi idare heye- I 
tinin fiile her ne suretle olursa olsun ıttılaı ta
rihinden itibaren bir ay içinde o şahıs hakkın
da cemiyetçe inzibati muamele tatbik edildr 
veya bu müddet zarfında fiilin tasvip edilme
miş olduğu yazılı olarak cürmün işlendiği yer 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine bildirilir. 

Cemiyet idare heyetleri, cemiyet mensupla
rının birinci maddede yazılı cürmü işlemeleri
ne mâni olacak şekilde lüzumlu tedbirleri al
makla mükelleftirler. 

ikinci ve üçüncü fıkralar hükümlerine mu
halif hareket edilmesi halinde cemiyeti idare 
edenler hakkında aynı mahkemece 500 liradan I 
5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu-
nur ve ayrıca cemiyetin feshine veya hüküm
den önce dahi cemiyetin faaliyetinin men'ine 
karar verilebilir. I 

REİS — C. H. P. Grupu adına Zihni Betil. 
ZİHNÎ BETlL ( îokad) — Muhterem arka

daşlar, sabahki oturumda C. H. P. si Meclis 
Grupu adına, bu maddeye taraftar olmadığı
mızı mucip sebepleriyle arzetmiştik. Bu muta- I 
lâalarımıza yend bir şey ilâve edecek değiliz ve 
vaktinizi almamak için de tekrarlamaktan iç
tinap edeceğiz. Bu madde hakkındaki mülâha
zalarımıza komisyon sözcüsü, komisyon başkanı 
ve Başbakan tarafından verilmiş olan cevapları 
kısaca karşılamakla iktifa edeceğiz. 

Arkadaşlar; bu maddenin kabul ettiği suç
lardan birisi, birinci maddede yazılı suçun ce
miyet üyeleri tarafından işlenmesi ve keyfiyetin 
Cumhuriyet savcısı tarafından cemiyete bildi
rilmesi üzerine, cemiyetin, tasvip etmediğini 
bildirmek veya inzibati muamele yapmak mü
kellefiyetine tâbi tutulmasıdır. 

Arkadaşlar, Cemiyetler 'Kanununun 3 ncü 
maddesi, medenî kakları istimal etme ehliye
tinden mahrum bulunan bir kimsenin ttiç bir 
cemiyete üye olamıyacağı âmir hükmünü ihtiva 
etmektedir. Birinci maddede bahis mevzuu su
çun müstelzim olduğu ceza bir yıldan 5 yıla 
kadar ağır hapistir. Medenî Kanunun 357 nci 
maddesine göre bir yıl veya daha ziyade hür
riyeti tahdit eden bir ceza ile mahkûmiyet, mah
kûm olan şahsın, medeni haklarını istimal eh- | 
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liyetini kaybetmesini icabettirmektedir. Bina
enaleyh, cemiyetin üyesi, bu suçu işlediği 
için mahkûm olursa cemiyetle ilgisi kendiliğin
den kesilecektir. Binaenaleyh kendisi ile ilgisi 
kendiliğinden kesilmiş bulunan bir kimseye ce
miyetin bir muamele tâyinine kalkışmasına im
kân tasavvur etmek kabil değildir. Şahıs be-
raet ederse daha önce, hareketinin cemiyet ta
rafından tasvibedilmemesi veya inzibati mua
meleye konu yapılması, yersiz, haksız bir mu
amele olacaktır. Bu noktaya ne komisyon söz
cüsü, ne komisyon başkanı ne de Başbakan ce
vap vermiştir. Cevapsız bırakılan. Bu mühim 
noktaya dikkatinizi bir kere daha çekmeyi vazife 
biliriz. 

İkinci suça gelince; muhterem arkadaşlar, 
aynı madde, üyelerinin birinci maddede yazılı 
suçu işlememelerini temin için tedbir almayı 
cemiyetlere bir mükellefiyet olarak vermekte 
ve buna muhalefeti de suç saymaktadır. Üye
lerinin birinci maddedeki suçu işlemeleri halin
de şayet cemiyet bu suça iştirak etmiş ise ce
za görecek ve fesholunacaktır. İştirak etmemiş-
ise, ceza görmiyecektir. 

Arkadaşlar suç işlenilmesini meni ve bu ko
nuda tedbir alma vazifesi Devletindir, Hükü
metindir. Mevzuatımızda bir yığın ve daha 
ağır cezayi müstelzim suçlar varken hepsini 
bir tarafa bırakarak sadece bir suç için cemi
yete tedbir alma vazifesinin verilmesi, kabul 
edilemez. Mâkul sebebi olmıyan teklif üzerinde 
ısrar edildiği zaman (acaba açıklanıLmuyan bir 
•maksat mı var?) suali hatıra gelmektedir. 

Cemiyet üyelerinin suç işlememesi için ted
bir alma cemiyete bir vazife olarak veriliyorsa 
bunu prensibe bağlamak ve en hafifinden en 
ağırına kadar bütün suçlara teşmil etmek ge
rekir. Buna imkân olmadığına göre tek suç 
için tedbir almada ısrarın sebebi nedir? 

Biz; mülâhazalarımızı, son derece samimî, 
son derece objektif ve yapıcı olarak bildiriyo
ruz, buna rağmen mâkul, tahmin edici bir ce
vap alamıyoruz. Bu, bizde haklı .olarak, acaba 
açıklanmamış bir maksat, açıklanmasından çe
kimlen bir maksat mı var? şüphesini uyandır
maktadır. 

Hulâsa, doğru olduğuna inandığımız ve ce
vapsız bırakıldığını gördüğümüz mütalâamızda 
ısrar ediyorus;. Bu maddenin tasarıdan tayymı 
istiyoruz.» 
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REİS — Osman BÖlükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, Benden evvel konuşan arka
daşım da mevzu üzerinde kâfi derecede durdu. 
Ben fazla bir şey söyliyecek değilim. Yalnız bir 
noktanın açıklanmasında fayda mülâhaza ediyo
rum. Deniyor ki, cemiyet idare heyetleri, cemi
yet mensuplarının birinci maddede yazılı cürmü 
işlemelerine mâni olacak şekilde lüzumlu tedbir
leri almakla mükelleftirler. Heyeti umumiye 
üzerindeki görüşmelerde de arzettiğim gibi üye
leri milyonu bulan bir partinin kendi mensup
larının suç işlemesine ne suretle mâni olacağını 
biz tasavvur ve tahayyül edemiyoruz. Bu nevi 
tedbirlerden neyi kasdettiğini misal vermek su
retiyle Hükümetin açıklamasını istiyoruz. Bu 
madde doğrudan doğruya siyasi emniyetle alâ
kalı bir maddedir. Bir cemiyete, bir siyasi par
tiye tahmil edilen külfetin hududu, şümulü ve 
muhtevası malûm değilse, keyfî takdirlere mü
sait bir hüküm konmuşsa, bu takdirde siyasi 
emniyetten bahsetmeye imkân yoktur. Siyasi em
niyet bu derecede pamuk ipliğine bağlanmış 
olursa bu takdirde siyasi partilerin mevcudiye
tinin bir mânası kalmaz arkadaşlar. Müsaade 
buyurursanız bu teminat mevzuuna bugün ik
tidarda bulunan Demokrat Partinin vaktiyle na
sıl kıymet izafe ettiğini, yine kendi sözlerinden 
birkaç satır okumak suretiyle sizlere anlatmak 
isterim. (Gürültüler) Müsaade buyurun arka
daşlar... 

REÎS — Devam ediniz, devam ediniz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sayın 

Celâl Bayar'm ödemiş nutku elimdedir. înönü 
siz iktidara geldiğiniz zaman muhalefete ne te
minat vereceksiniz diye bir nuntuk söylemişti. 
O zaman Demokrat Parti kendisine şu cevabı 
vermişti. Bugün de bu cevabın taşıdığı ruha ik
tidarın sadakat göstermesini istiyorum. «Bugün 
Demokrat Parti hakiki teminatı, milletin kalbin
de kazanmış olduğu sevgi ve itimatta bulmakta
dır. Yoksa kanunlar yine eski kanunlardır. - Tıp
kı bugün olduğu gibi... - Ve Halk Partisi dile
diği anda ve dilediği şekilde kanunlar çıkarmak 
mevkiindedir. - Bugün de öyledir. - Bunlar is
tibdada götüren kanunlar dahi olsa teessürle 
ifade edeyim ki, ne Anayasada demokratik hü
kümleri, ne de millî hâkimiyet esaslarından ay
rılmamayı temin edecek bahis mevzuu edilmek 
istenen kuvvette müeyyideler olamamıştır. Te-
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I minatm elde edilebilmesi ancak evvelâ tek par

ti zihniyetinin tamamiyle tasfiyesine, sonra da 
muhalef ete katî teminat teşkil edecek kanuni hü
kümlerin kabulüne bağlıdır.» 

Demek ki, evvelâ zihniyet değişmeli imiş. 
Zihniyet değiştiği andan itibaren de o zihniye
tin akislerini ihtiva eden ve muhalefet için te
minat teşkil edecek olan kanunlar çıkarılmalı 
imiş. Zihniyet değişti mi, değişmedi mi? Bu 
husus da münakaşa edilebilir. Fakat kanunla
rın değişmediği, muhalefete teminat teşkil ede
cek bir kanunun getirilmediği bugüne kadar bi
linen bir hakikattir. «Şayet muhalefete reva 
göregeldikleri acı muameleler akıllarına geli
yor da, muhalefete geçmeye mecbur oldukları 
zaman mukabeleye mâruz kalacaklarından endi
şe ediyorlarsa, söyliyelim ki, muhalefete teminat 
meselesini halletmek henüz kendi ellerindedir.» 
Yani İnönü'nün veya Başvekilin Meclis kürsü
sünde söyliyeceği tatlı sözler teminat değilmiş. 
Mademki, ekseriyet elindedir İnönü, kanunla
rı çıkar, işi sağlama bağla diyor, Demikrat Par
ti. Biz de şimdi aynı şeyi Demokrat Partiye 
söylüyoruz : «Bahis açılmışken bize düşen, ik
tidara geldiğimiz zaman, bugün muhalefet için 
istediğimiz hakların muhkem teminat altında 
bulunacağı bir sistemi kurma azminde olduğu
muzu söylemekten ibarettir.» Demek ki, muh
kem bir sistem getireceği taahhüdünde bulunu
yor Demokrat Parti. Muhalefetin hakları kimse 
tarafından tehdit edilemiyecek. öyle kanunlar 
getireceğiz, diyorlar. «Demokrat Partinin ana 
gayesi budur ve partimiz kendini inkâr ve hat
tâ mahvetmeden başka türlü bir harekete muk
tedir değildir.» Bu vaitlerden bir tanesi, şu ifa
deye göre tahakkuk etmediğine göre kendileri
nin vermiş olduğu demokratik fetva icabı ken
dilerini mahvetmiş bulunuyorlar. Bir siyasi par
ti, bir sulh hâkiminin karariyle kapatılıyor, bir 
diğer parti de bunun, meselenin ehemmiyetiyle 
mütenasip bir hareket olmadığını söylüyor, da
ha teminatlı bir merciin karar vermesini isti
yor... 

REİS — Osman Bey, madde ile alâkası yok 
rica ederim bunların. ' 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —'Mü-
saade buyurun Reis Bey, Başbakan burada bu 
meseleye dair konuştu, bu madde ile alâkalı mu 

I idi? 
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ÎIEÎS — Tümü üzerinde konuştu. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Tümü 

ile alâkalı bir şey, maddesiyle de alâkalıdır 
pekâlâ. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, 24 saatte kanun ge
tiren ve onu çıkarmak için bütün bir gayreti 
sarfeden bir Hükümet, muhalefetin teminatı 
namü hesabına bir tek adım atmıyor, bunda ıs
rar ediyor, başka bir partinin teklifi encümen
lerde unutuluyor. Hükümet hüsnüniyetini ispat 
etmek için, Demokrat Parti hüsnüniyetini ispat 
etmek için Halk Partisinin yapmış olduğu bu 
teklif de bu kanun gibi süratle Meclisten çıkar
malıdır. Aksi takdirde tarih sizleri mahkûm ede
cektir. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu saatte konuşmak zannolun-
duğu gibi bir talihsizlik değildir. Müzakereye 
devam buyurmak kararını ittihaz ettiğinize göre 
onun gerektirdiği muvakavemetle de elbette mü
cehhezsiniz. Onun için bu noktada kelâmımı tak
sir etmeye çalışmıyacağım, fakat elbette ki, zait 
şeyler söylemekten tevakki edeceğim. 

Bizim grupumuz adına konuşan arkadaşların 
ifadesinden tereşşuh eden ruh şu oldu: Bu kanun 
tasarısı demokratik hayatımız için önemli netice
ler tevlidine müstaittir. Böyle bir tasarı üzerinde 
mümkün olduğu kadar beraberliğin temini lâ
zımdır. Mümkün olduğu kadar iktidar partileri 
memleketin müşterek ideallerine ve rejimine ta
allûk eden hususlardaki kanunları tek başına sırt-
lamamaya çalışmalıdır. Bu, nasıl olur? Muhale
fette bulunan arkadaşlarımızın size neler düşün
düklerini söylemesi, ikna etmeye çalışması, ya
pıcı olması ile kaimdir. Birinci madde geçti, gör
dük ki ihtilâftınız olmadı, ikinci maddenin şid
detle aleyhinde bulunduk. Elbette içimizi yakan 
bir sebep var. Bir kere de bendiniz arzetmeye 
mecbur görüyorum kendimi. Bu ikinci maddede 
şöyle iki mesele var; birisi, birinci maddede zikri 
geçen bir suçun işlenmesi halinde savcının yapa
cağı tebliğ üzerine partinin vaziyet alması; 

îkinieisıiı; sa/vcmın tebliği dahi almaksızın) si(yr«sit 
parti idarecilerinin ıttılaına böyle bir hâdise vâ
sıl olmakla gene partinin bu hâdise karşısında va
ziyet alması istenmektedir. 

Şimdi nazari konuşmaktan ziyade şu madde 
nasıl tatbik edilir, neler olabilir bunu beraberce 
gözden geçirelim. 

JBir gçnel idare kurul üyesisiniz, Cumhuriyet 

. 7. 1Ö63 Ö : 4 
I savcısı falan köyde, falan kasabada veya falan 

şehirde partinize mensup bir kimsenin dinî siya
sete âlet eder tarzda konuştuğunu tesbit ederek 
partiye tebligatta bulunuyor. Tabiî heyet top
lanacak, tetkik edecektir. Neyi tetkik edecektir? 
Bu arkadaş partili midir; evet, partili imiş. Soru
lacak, Öğrenilecektir. Bu arkadaş bunu söyledi 
mi? Söylemedi mi? Tabiatiyle hüküm vermeye 
davet edilen vicdan sahibi her heyet gibi araş
tıracaksınız. Söyledi, deniyor. Bunun delili 
nedir? îki şey olabilir. Birisi Cumhuriyet 
savcısının iddiası, diğeri sizin yapacağınız, bu 
heyetin yapacağı tahkikattır. Heyetin; parti 
idare kurulunun yapabilecek olduğu tahkikat 
neler olabilir? Mahalline yazacaktır, bu arkadaş 
kimdir, ne söyledi, nasıl söyledi, nerede söyledi 
diye soruşturacaktır. Partilerin emrinde Hükü
metin emrindeki gibi tahkikat vasıtaları yoktur. 
Mümkün mertebe bir tahkikat yapılacaktır. Hak
sız olarak bir vatandaşı tecrim etmiyelim, te
yakkuz göstermek icabeder, aksi takdirde vicda
nımızı rencide eder diye düşünen parti genel 
idare kurullarının cevapları üzerinde duracağın
da iştibah yoktur. Gelen cevaplara göre iddia bir 
değildir, bin türlü olabilir. Evet söyledim ama 
böyle değil de şöyle söyledim diyebilir. Cumhu
riyet savcısı böyle söylediğinize dair şahit ikame 
ediyor, dersiniz. Benim de öyle söylemediğime 
dair şahitlerim var, diyebilir. Arkadaşlar, bu
nun karşısında ne karar vereceksiniz? Siz tahki
katı bırakınız da Cumhuriyet savcısının sözünü 
kabul ediniz diyelim. Cumhuriyet savcısının sö
zü ciddî bir sözdür. Şaka veya mizah vaziyetinde 
olmıyan bir insandır. Fakat bir hukuki mefhum 
da var ki, Cumhuriyet savcısının beyanı da sadece 
bir iddiadan ibarettir. Mahkeme tarafından ka
bul ve hükme bağlanıncaya kadar o da bir iddia 
halinde kalır. Binaenaleyh mahkemenin karar 
vermemiş bulunduğu bir anda, sadece Cumhuri
yet savcısı böyle diyor, o halde ben de tecrim edi
yorum diye karar verilemez. Çok iyi bilirsiniz 
ki, bir fiil, kanunen memnu olan bir fiil mevcut 
olur, bunun nihai surette suç olduğunun tesbiti 
hâkim karariyle mümkündür. Cumhuriyet savcı
sının ihbarı anında o kimse sadece sanık mevkiin
dedir, idare kurulu böyle bir sanık hakkında hü
küm vermek durumundadır. Karar verecek, hangi 
şart içinde? kanun emrediyor, tahkik edersiniz 
etmezsiniz, onu bilmem, Cumhuriyet savcısı size 

I tebligat yapmıştır. Burada karar vermek mevM-
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indesiniz. Vicdanını tatmin etmek istiyen şerefli 
bir insan olarak, teker teker her vatandaşı mah
kûm oluncıya kadar namuslu- ve şerefli sayan bir 
insan olarak düşünürsünüz. Ya tecrim edeceksiniz 
yahut 500 liradan 5 000 liraya kadar para ceza
sını göze alacaksınız. Yani ya tasvip etmediği
nizi söyliyeceksiniz, ya para cezası var. Hattâ 
partinizin kapanmasını dahi göze alacaksınız. 

Arkadaşlar; böyle bir vaziyet medeni bir mem
lekette cereyan edecek bir sahnenin manzarası 
mıdır? Sormak isterim. Bana öyle geliyor ki, 
böyle bir durumda kalsaydım şöyle hareket eder
dim : Savcının söylediklerini dikkatle, iltihak etti
ğimiz birinci maddenin ruhu dahilinde, tehlike 
saydığımız o hâdiseleri müdrik olarak tetkik 
ederim. Tahkikat yaparım. Burada iki şık 
var; kanaati vicdaniyem teessüs etti veya et
medi. Etmediğine göre, kanunun emridir diye 
vatandaşı, daha mahkemede iken tecrim ede
mem. Bu vatandaşı, kanaatimin hilâfına ola
rak tecrim etmek, tasvibetmiyorum demekten
se beş bin liralık cezayı almayı tercih ederim. 

Partinin kapanması ihtimalini maddenin son
larına doğru söylemek isterim. 

Şimdi arkadaşlar, başka bir noktayı daha 
size arzedeyim : Bakınız bir parti içinde vatan
daşlar arasında nasıl yekdiğerine karşı gözcü 
olmak vaziyeti hadis oluyor. 

Parti genel idare kurulu karar verdi, tet
kik etti, tasvibetmiyorum, dedi. Bir ay sonra 
sanık mahkemede beraet etti. Ne olacak ? Ber
hava olur böyle bir idare kurulu. Bu vaziyette 
genel idare kuruluna üye dayandırmak müm
kün olmaz. Bahsettiğim kendi partim değil
dir, bütün partilerin hayatı bakımından konu
şuyorum. Ben tecrim edeceğim, tasvibetmi
yorum, diyeceğim, mahkemeye gidecek, beraet 
edebilir, bu imkânlar daima mevcuttur. (Par
tinin kararı hâkimin hükmünden sonradır, di
yen Mükerrem Sarol'a cevaben) hayır, kanun
la cemiyete verilen vazife hükümden sonra de
ğildir, hükümden öncedir. Bu fiil ve hareket 
b|r zabıtla tesbit edilmiştir. Savcının beyanı 
île ancak bir iddia haline gelmiştir. Hâkimin 
kararı verme vaziyeti vardır. Kanun böyle di
yor. Hâkimin hükmünden önce partiler karar 
vermek mükellefiyeti altındadırlar. 

Şimdi arkadaşlar, başka bir noktaya geli
yorum; bu kanunun şu maddesinde hepimizin, j 
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istisnasız hepimizin üzerinde titrediğimiz ada
lete hürmet mefhumu sarsılıyor. Nasıl?.. De
mokratik hayatta ilerlemiş olan memleketler
de bir milletvekilinin ve Hükümet adamımın 
mahkemedeki bir iş üzerinde ufak bir beyan
da, bulunması onun bütün siyasi hayatını mah
va kâfi geliyor. Bizde böyle bir anlayışa te
veccüh ettiğine göre bu noktadan meseleyi tet
kik etmek lâzımdır. Kanun bize ne söylüyor? 
Adalet cihazı tam işlediği zamanda partiler sa
nık hakkında mütalâa beyanma zorlanıyorlar. 
Adalete bundan büyük hürmetsizlik olamaz, 
bunu asla yapamayız arkadaşlar. 

Bir savcının tebliği üzerine geçebilecek hâ
diseler hakkındaki mülâhazadır. Bir de buna 
şimdi (ıttıla) kelimesini ilâve ediyorsunuz. It
tıla ne demektir? Üç kişi bir aradasınız, biri
niz diyor ki; falan hakkında şöyle şöyle di
yorlar, siz neredesiniz, haberiniz yok mu? îşte 
ıttılaınıza gelmiştir. Hemen idare kuruluna in
tikal ettirecek ve diyeceksiniz : Falan yerde, 
filân kahvede söylendi, kulağımı tıkıyamaz-
dım, arkadaşlar karar verelim. 

Veyahut ayda, yılda bir çıkan, kimsenin 
pek de okumadığı bir gazetenin bir kenarın
da buna benzer, bir adam hakkında bir yazı 
çıkmıştır, tesadüfen okumuşsunuzdur, mutta-
lisiniz, karar vereceksiniz. Bu kadar gayri-
eiddî bir haber üzerine tahkikatı kim yapacak? 
Ne vasıta ile? Hangi vicdani kanaatle tecrim 
edeceksiniz. 

Arkadaşlar, bu kanun, partilere adalet 
cihazı işlerken mütalâa beyan etme vazifesi yük-
lerse, hele ıttıla dolayısiyle bir ademitasvip ka
rarı vereceksiniz diye bir ceza tehdidi altına 
alırsa, parti hayatına, partileri idare edenle
re zulüm olur, partilerde huzur kalmaz. Genel 
idare kuruluna üye seçmenin bundan sonra ko
lay iş olacağını tahmin etmem. 

Şimdi arkadaşlar, bu madde ayrıca faydalı 
da olamaz demişti. Aziz Somuncuoğlu arkada
şımız. Bu tasarı, arzu buyurduğunuz faydayı is
tihsale medar olacak midir? Bir misal ile izah 
edeyim. 

Vicdan sahibi her insan bu heyetlerde müm
kün olduğu kadar kanaat tesisine çalışacaktır. 
îmkân bulamadı, kanun tehdidi var. Ne yapa
cak? Bence iki yol vardır: Ya cezayı kabul 
edecek, göze alacak veyahut da şöyle cevap ve
recek : 
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(Bahsedilen sözleri bu zat aynen söylemiş j 

ise tasvip etmiyorum.) 
Fakat arkadaşlar elde etmek istediğiniz fay

da bu mudur? Halbuki Sayın Başbakan parti
lerin alacakları pozisyona kıymet veriyor, me
suliyet alsın, diyor. Buna kıymet atfediyor. 
Bu atfedilen kıymet benim verdiğim cevapta 
yoktur. (Söylemişse tasvip etmiyorum.) Arka
daşlar; müsaade buyurunuz, nazik bir konu 
üzerindeyim. Birinci maddenin ehemmiyetini 
müdrikim, partilerin mesuliyetini müdrikim. 
Ama partilerin kapatılması, tecrim edilmesi 3 
ncü maddede zikredilmiştir. 3 ncü maddede, 
eğer cemiyet bu fiilin işlenmesdne iştirak et
mişse veya bizzat onu teşkilâtlandırmışsa en 
ağır cezaya çarptırılacağı gibi, takdir kullanıl
maksızın da kapatılacaktır. Binaenaleyh böyle 
yavan bir cevap verilebilm esini rica edenim, bi
rinci maddedeki suçların vehametini idrak et
meden söylediğimi zannetmeyiniz. Sadece bir 
vicdan haleti karşısında kalarak, iki şeyden bi
risini seçmeye, inanamadığı, vesaik noksanı do-
layısiyle vicdanını tatmin etmediği bir anda ka
rar verecek bir insanın çekeceği sıkıntıdan do
layı vereceği cevap diye söylüyorum. (Eğer su
çu işlemişse tasvip ediyorum.) Bu sizi tatmin 
eder mi? Ben böylece madde bunun için mi ya
pıldı diye sormak istiyorum, işte ikinci madde 
böyle bir maddedir. 

Şimdi arkadaşlar, cevap verirken ekseriya 
konuşan arkadaşların sizlere atfen şöyle böyle 
yapmak niyetinde olduğunuz tarzında anlaşıl
mış sözleri bulunduğu görülüyor. Benim dâ
vamı lütfedip anlamıya çalışınız. Ben Demok- ı 
rat Partinin bu kanunu getirmekle birtakım 
niyetler beslemekte olduğu hakkında bir be
yanda bulunmadım. Ben ne sizi ithamı etmekle 
meşgulüm ve ne de kendi partimi aman mü
dafaa ile meşgulüm. Bu sıkıntı sizin de üzeri-
nizdedir, partiniz var. Ben çok partili hayatın 
müdafaası uğrunda konuşmaktayım. Kendi 
partime ve ne de sizin niyetlerinize her hangi 
bir gölge düşürmek benim konuşma tarzım 
değildir. Benim arzetmek istediğim şeyler bü
tün partilerin hayatına taalluk ediyor. Bir de 
tezviratçıları hesaba katacak olursak, Genel 
idare kurulu gündemi sabahtan akşama kadar 
bu gibi tezvirlerle dolacak ve artık işi gücü 
bırakıp hâkimlik yapmak mecburiyetinde ka
lacaktır. ' 

. 1953 O : 4 
Arkadaşlarım bir tehlike var, hâkimin ka

rarından önce böyle siyasi işler için bir heyet 
halinde karar vermek bu heyetleri âdeta siyasi 
mahkemeler haline getirebilir. 

MÜKERREM SAROL (îstanbul) Cahit Bey 
mahkemelerden önce böyle bir şey yok mad
dede... 

CAİLÎI) ZAMANGİL (Devamla) — Arka
daşlarım yok diyorlar, mehkemenin hükmün
den sonra diyorlar ama Semi Bey arkadaşımız 
eğer mahkemenin hükmünden sonra derse o 
zaman konuşuruz. Müsaade buyurursanız.. (Kâ
fi sesleri). 

MÜKERREM SAROL (îstanbul) — Yarım 
saat oldu. 

CAHİT) ZAMANGİL (Devamlaı) — Saat 
sekiz buçukta müzakerenin devamına karar 
verdikten sonra yarım saat çok görülür mü? 
Sizin kadar ben de rahatsız oluyorum. Benim 
en çok hassas olduğum nokta, partiler idare 
kurullarının siyasi mahkemelere benzetilmesi 
noktasıdır. Eğer söylediğim endişeler varsa 
yanı hâkimden önce o heyetlerin karar vermesi 
vaziyeti varsa, bunu harici itibarımız bakımın
dan da mütalâa etmeye mecburuz. Ben öyle 
zannediyorum ki, Birleşmiş Miletler toplantı
larında delegelerimiz bu ikinci maddenin sı
kıntısını çekeceklerdir. 

İkinci noktaya geliyorum, Sayın Başbakan 
ve Semi Ergin bizi şahsen temin etmeye büyük 
ehemmiyet ve kıymet verdiler. Devlet adamla
rının Meclis huzurunda, âmme huzurunda söyle
diği sözlerin, aldığı taahhütlerin kıymeti kabul 
edilmelidir. Devlet idaresinde iki esas selâmete 
götürüyor; birisi sistemin sağlamlığı, ötekisi 
de tatbik edenlerin hakiki demokrat insanlar 
olması. 

ıREİS — İkinci maddede bunlar yok, Cahid 
Bey. 

CAHİD ZAMANGÎL (Dvamla) — İkinci 
maddede cevap olarak Sayılı Başbakan teminat 
verdiler. Bu teminatın sistem bakımından ne 
mânayla geldiğini tesbit ediyorum. iZaten sonu
na geliyorum. 

İngiltere gibi ilerlemişi demokraside bize 
örnek olması lâzımgelen memleketlerde sistem
den ziyade, kanunların metinlerinden ziyade in
sanların olgunluğu kâfi geliyor. İnşallah biz 
de o mertebeye geliriz. Kanunlarla demokrat-
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iaştıracağız; bu vahidir arkadaşlar. Fakat ken
di memleketimizde ve bize benzer memleket
lerde sisteme kıymet vermek lâzımdır. Başbakan 
söz verdiler. Ama sistem zayıftır. Başbakan iyi 
söylüyorlar, teminat veriyorlar. Ama madde 
kötü. Bu itibarla Başbakanın sözlerini küçült
mek değil, bu maddenin kötülüğünü ifade et
meye çalışıyorum. Başbakanın sözü ile sistemin 
bu boşluğuna göz yummak doğru .mudur? Baş
bakanın bu sözleri dolayısiyle Server Somuncu-
oğlu arkadaşımız sizden sonra gelecek bir Hü
kümetin kötü düşünmesi mümkün olduğunu söy
lemişti. Ben daha ileri gidiyorum, Sayın Başba
kan sizin partiniz iktidarı terkettikten sonra 
kimin geleceğini bilemem. Gelecek Hükümet
ler bu maddeyi ellerine geçirirlerse size neler 
yapacaklarını ne siz ne de ben bilebilirim. Cum
huriyet mevzuatı içinde böyle kötü kullanmaya 
müsait, her türlü fesat imkânı ihtiva eden bir 
maddenin elinizde bulunmasına gönlümüz razı 
olmuyor. Demokrat Parti de teminat altına alın
malıdır. Hükümetlerin bu madde ile neler yapa
cağını bilemezsiniz. 

Bir noktayı daha arzedeyim: Mademki bu
güne ait teminat mevzuubahstır, bu teminatın 
bâzı noksanları vardır. Bu komisyonun sözcüsü 
inkılâpları koruyuculuk meselesinden bahseder
ken sağdan, soldan misaller vererek Atatürk.. 

REİS — Cahid Bey; tümü üzerindeki konuş
malarda mevzuubahsoldu. Bunun ikinci madde 
ile ilgisi yoktur. Lütfen ikinci madde üzerinde 
konuşun.. 

CAHİD ZAMANGÎL (Devamla) — Halk Par
tisinin inkılâpçılığından şüphe eder göründüler. 
Kendilerine iki türlü cevap vermek mümkün
dür: Biri lâtif, diğeri trajik olarak. Lâtife ile 
cevap vermek lâzımgelirse; Semi Bey dostum, 
C. H. P. nin inkılâpçılığından şüphe ettiğinizi 
mi söylediniz? Bu sözünüze kargalar bile güle
cektir. 

Trajik olarak cevap vermek lâzımgelirse, bu 
kanunu»; sözcüsü Halk Partisinin inkılâpçılığm-

: dan ş$phe ettiğini söylerse, az evvel verdiği 
iyi niyet teminatının kıymeti yokmuş demektir.> 
(Sağdan bravo sfsleri, alkışlar). 

RElS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Sevgili arkadaşlarım, küçük bir lâtife 
ile söze başlamama müsaade buyurmanızı rica 
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i edeceğim. Cahid Zamangil arkadaşımı dinledik

ten sonra, Parlâmentolar tarihine ait bir hikâye 
aklıma geldi. Zannederim Parlâmentolar İçtü
züklerinin ve usul hükümlerinin iyice tekemmül 
etmediği zamanlara ait olacak. Partilerden biri
sine mensup bir zat, zamanı izae etmek istiyor. 
Söylüyor, söylüyor, söylediklerini tekrarlıyor 
ve sonra da elime İncili alıyor saatler ve saatlerce 
İncil okumaya devam ediyor. Müsaade ederseniz 
Cahid Zamangil arkadaşımız da konuştular, tek
rarladılar ve madde ile alâkası olmıyan birçok 
sözler söylediler. 

Müsaade ederseniz şimdi asıl söylediklerine 
cevap arzedeyim. Bir defa Başbakan teminat ver
di, dediler. Başbakanın verdiği teminat sureti 
katiyede ne şahsına, ne Hükümete racidir. Böy
le bir teminat mevzuubahis değildir. Bir kanun 
maddesini izah ederken, bu endişe edilecek nok
taların bu maddeden çıkamıyaeağını anlatırken 
görüşümü izah etmiş oluyorum. Yoksa, ben, 
hiçbir zaman size şahsan bu kanunu böyle tat
bik etmiyeceğim diyerek kötü tatbika müsait olan 
bu kanunu hatırım için lütfedip kabul buyurma
nızı istirham cesaretiyle huzurunuza asla gel
medim. 

Şimdi, bu kadar kötü, bu kadar fena istimale 
müsait olan bir hükmü nasıl getiriyorlar, aman 
bunu geri alsınlar denildi, felâket kelimesi kulla
nıldı. 

Sevgili arkadaşlarım; bir defa, birinci madde
de hakiki şahsın mücrimiyetini kabul ediyorlar, 
ondan sonra da, çok daha vahim olan ve bir si
yasi hâdise mahiyetiyle karşımızda bulunan haki
kati tamamen görmemzlikten geliyorlar. Bugün
kü mevzuatımızda dahi mânevi şahsiyetlerin müc
rim olabileceği prensibi mevcuttur. Delili, bir 
parti hakkında mahkeme tarafından tedbiri ihti
yati alınmış olmasıdır. 

Şimdi bu kadar kötü olan hüküm nedir? 
Müddeiumumiye tezvirler bildirilecek, diyorlar. 
Müsaade ederseniz müddeiumumi, tezvir üzerine 
yazı yazmaz. Amme davası açmak için deliller 
tekemmül etmiş olduğuna kanaat getirmedikten 
evvel müddeiumumilerin harekete geçmesi bahis 
mevzuu değildir. Beraetle neticelenmesi ̂ ihti
mali mevcut olmakla beraber delillerin kâfi mik
tarda kuvvetli olduğuna hükmetmesi icabeder. 

Sonra, burada cemiyete yüklenen mükellefiyet 
nedir? Arkadaşlar, cemiyete yüklenen mükel-

I lefiyet, mutlaka cezalandıracak dağildir. Yani 
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isterse cezalandıracak veyahut da bu fiili tasvip I 
etmiyorum, diyecek. Bu fiili tasvip etmiyorum, 
demesiyle mutlaka tecziye etmesi icabetmez. 
Böyle bir hükmü nereden çıkarıyorlar? 

CAHİD ZAMANGlL (Trabzon) — Hüküm 
verilebilir, diyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Şimdi arkadaşlar, müddeiumuminin dâva 
açmasından sonra mahkemede bu zat beraet eder
se bir masum adam daha evvel tazip edilmiş ola
caktır, diyorlar. Bir kere bu kanun tasarısı, partiye 
mutlaka tecziye edeceksin, diye bir mecburiyet 
yüklemiyor. Bir adam mahkemede beraet edeb-
bilir. Fakat işlenen fiil dolayısiyle o suçun hu
duduna kadar gelmiş olması dolayısiyle partisi 
adaletin kendisini beraet ettirmiş olmasına rağ
men, onu tecziye edebilir. (Sağdan gürültüler). 

Muhterem arkadaşlar, bizim buraya koydu
ğumuz hüküm son derecede liberal bir hüküm
dür. Bir partiye yüklediği mükellefiyet en li- | 
beralidir ve asgari hafifliktedir, isterse, lâyık 
görürse, parti bir suçun tekevvün ettiği kanaatini 
getirirse, inzibati takibat yapar. Kanaat getirme
diği takdirde, bu fiilin işlenmiş olduğu da sabiı 
olursa, mükellefiyeti, böyle fiilleri tasvip etmiyo
rum, programıma aykırıdır diye müddeiumumi
liğe bîr tezkere yazmaktan ibarettir. 

Şimdi hükmi şahısları mütemadiyen müddei
umumilerin tacizi altında bulundurmak, kötü I 
tatbikata yol açmak, kötü hükümleri böylece 
huzurunuzda müdafaa etmek gibi iddiaların, 
asla yeri olmadığı bu izahlarımla aşikâr olarak 
meydana çıkıyor. 

Şimdi diğer fıkraya geliyorum: Cemiyet ida
re heyetleri, cemiyet mensuplarının birinci mad
dede yazılı cürmü işlemelerine mâni olacak şe
kilde lüzumlu tedbirleri almakla mükelleftir. Bu 
tedbirlerin tarifi lâzımgelir diye içinizde bir 
üzüntü ve bir endişe mevcut ise üçüncü bir fık- I 
ranın yeniden tarzı tahririni huzurunuzda arz 
ve teklif ederim. O da şudur : Cemiyetin ida- I 
re heyetleri cemiyet mensuplarının birinci 
maddede yazılı cürımü işlememelerini temin I 
maksadiyle 'gereken tebliğ veya tamimleri I 
yapmak, teftiş ve murakabelerde bulunmak I 
tedbirlerini almakla mükelleftir. (Bravo ses- I 
leri, güzel güzel, sesleri). 

Şimdi arkadaşlar, birinci maddeyi kabul • 
ettikten sonra çok daha vahim olan ve şahsi- I 
yeti mâneviyeye sirayet eden ikinci maddeyi | 
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kabul etmemek yarı yoldan, cepheden firar et
mek demektir. Yüzde yüz prensibe sadık kal
mak lâzımdır. Biz bunu bir itirazla kabul edi
yoruz, diyerek C. H. Partisinin inkılâpçılığı ile 
kabili telif olmıyacak bir vaziyete düşmesini 
cidden gönül arzu etmiyor. 

Muhterem arkadaşlar, lâiklik maddesinde 
dinin siyasetle karıştırılması bahsinde biz Halk 
Partisinin bugüne kadar yaptığı iddialara ba
karak bizden ileri gitmesini ve bizi daha ileri 
gitmeye teşvik etmesini beklerdik. Fakat her 
nedense, bâzı hesaplar, anlaşılıyor ki, buna 
müsaade etmiyor, işi buraya kadar getirip 
adım adım şu noktaya yaklaştıktan sonra bir 
küçük gayretle bu noktada bizimle birleşmele
rini kendilerinden bir defa daha istirham edi
yorum. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

RElS — Fehmi Açıksöz. (Vazgeçti, sesleri) 
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Efen

dim, bu maddenin 3 ncü fıkrası, cemiyet idare 
heyetleri diye başlıyor. Faraza bir partinin ocak, 
bucak, ilce, il idare heyetleri gibi. Bu idare he
yetleri, kanuna aykırı fiillerinden dolayı, 4 ncü 
fıkra ile, 500 liradan 5 bin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılıyor, ve ayrıca parti
nin kapanmasına kadar gidiliyor. 

RElS — Tadil teklifi verdiler, Fehmi Bey? 
FEHMİ AÇIKSÖZ (Devamla) — Verildi. 

Ben onu da nazara alarak konuşuyorum. Şayet 
bu cemiyet idare heyetleri tâbiri cemiyetlerin 
umum idare heyetleri ise hazırlamış bulundu
ğum tadil teklifimi vermiyeceğim. Yok değilse 
tekliflerimi takdim edeceğim. 

REÎS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka

daşlar, eğer hüsnüniyet sahibi iseler, muhalefeti 
ikna edecek birkaç söz söyliyeceğim. (Gülüşme
ler.) 

Aziz arkadaşlarım, muhalefetin görüşüne 
nazaran konuşacağım için sözüme bu maddenin 
ikinci fıkrasından başlıyacağım. 

Diyorlar ki; burada kanun anasırı itibariyle 
cemiyetlere iki külfet tahmil ediyor : Bir ta
nesi, savcılığın - ki savcılık kendi buyurdukları 
gibi ciddî bir müessesedir - kendilerine resmen 
yapacağı tebligata karşı, böyle bir suç vâki ise, 
buna iştirak etmeyiz, demekten ibarettir. 

Ittıla meselesine gelince; arkadaşlar, ıttıla 
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keyfiyeti de kanunen tâyin edilmiş ve delilleri 
müspet olması lâzımgelen bir vakıadır. Yoksa 
böyle demin Zamangil arkadaşımın dedikleri 
gibi, iki kişi yanyanâ konuşmuş, buna ıttıla 
hâsıl olmuş gibi, bundan hükmi şahsiyetlere 
bir mesuliyet terettüp etmez. Hükmi şahısla
rın ıttılaı ancak kendisine yazılan bir resmî ih
barla olur. O itibarla (ıttıla) kelimesi üzerin
de durmalarına lüzum yoktur. Bu maddeyi iş-
liyecek olan ve cezayı verecek olan müesese 
adalet müessesesidir, mahkemedir ve tabiî ki 
ıttılam delilli olacaktır; tebliğini de delili olacak
tır. Yalnız arkadaşlar, bu memlekette, arzetmek 
mecburiyetindeyim, cemiyetl'er, âzası haikkmda bir 
inzibati ceza tatbük edebimek içim nizamnamele
rinde muhtelif hükümler kabul etmişlerdir. Me
selâ bir haysiyet divanı müessesesi vardır, şu 
vardır, bu vardır, o itibarla fiilin vukuundan 
itibaren bir ay zarfında inzibati ceza tatbik 
edilir, tarzında bir madde tedvin edilirse haki
katen bir parça güç tatbik edilir, güç ittiba 
edilir bir şey olur. O itibarla ben bir takrir ver
dim; bir değiştirge verdim ve orada maddenin 
o cümlesinin «inzibati muamele tatbikma teves
sül edilir» diye değiştirilmesini teklif ediyorum 
ve bu doğrudur arkadaşlar. 

Cemiyet, böyle bir suç vukuunda eğer o aza
sını haysiyet divanına vermek gibi bir tatbi
kata tevessül etmiş ise, aşağı yukarı vazifesi
ni yapmış olur ve kendi mesuliyeti ile, salâhi
yeti ile mütenasip olarak fiilini ikmal etmiş 
olur. Onun için «tatbik edilir» kelimeleri yeri
ne «tatbikma tevessül edilir» kelimelerinin ko
nulmasını teklif ediyorum. 

Sonra arkadaşlar, ikinci bir nokta daha 
var : Bir cemiyetin idare heyetince alınacak 
tedbir hususunda sayın Başbakanın değiştir
me teklifi üzerindede konuşuyorum. O değiştir
geyi yerinde buluyorum. (Tamam sesleri, al
kışlar). 

Arkadaşlar, müsaade ediniz, arzedeceğim 
bir nokta daha var : Bir cemiyet azasının ta
kayyüt ve mesuliyetini tâyin eden bir madde 
sebebi ile 500 liradan 5 000 liraya kadar para 
cezasını kabul ettik. Doğru; ancak, bir fiil te
kerrür ettiği takdirde bu son fıkranın, yani 
kapatma fıkrasının tatbiki mümkün olabilir. 
Fakat üçüncü maddede kapatma hükmü mev
cut bulunduğuna göre bu son fıkranın biraz 
ağır olduğuna kaaniim. Onun için bu fıkranın 
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[ tamamen ikinci maddeden çıkarılmasını teklif 

ediyorum. 
REÎS — Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Efendim, belki 

yersiz bulacaksınız, ama zihnime takılan bir 
noktayı arzetmekte kendimi mükellef addedi
yorum. Bu madde sadece siyasi cemiyetleri de
ğil, hangi mahiyette ne neviden bir cemiyet ol
duğu tasrih edilmemiştir. Kızılay, Çocuk Esir
geme Kurumu ve daha birçok cemiyetlere va
tandaşlar üye olabilirler. Binaenaleyh böyle 
bir suç işlendiği takdirde savcı vatandaşın han
gi cemiyetlere mensup olduğunu tahkik edecek 
ve bütün bu cemiyetleri harekete mi getirecek? 
Burada, tahmin ediyorum daha çok siyasi 
partiler kasdedilmiştir. Ama bu, telâffuz edil
memiştir, bir başka maksatla olsa gerek. Te
lâffuz edilmeyince bütün bu cemiyetleri hareke
te getirmek zarureti hâsıl olacaktır. Arzedi-
yor, diyorum ki, madde metninde tasrih edilme
miştir. Maddeler, hükümler evvelâ lâfız ve me
tinleri ile tatbik edilir. Bu, bir hukuk kaide-
sidir. Binaenaleyh bunu tasrih etmek, tâyin et
mek lâzımdır. Eğer maksat bu memlekette sa
dece siyasi cemiyetleri süründürmek ise onu 
da açıkça ifade edin. Eğer memlekette cemi
yetler hayatını toptan kaldırmak istiyorsanız 
onu da tasrih ediniz. (Soldan gürültüler, Melen 
öyle konuşma sesleri). 

REÎS — Halil Sezai Erkut. 
HALÎL SEZAÎ ERKUT (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar; hakikaten maddenin üzerin
de duruldukça aksaklıkları meydana daha dyi 
çıkıyor. Bu madde üzerinde günlerce konuşsak 
bir çıkar yol bulmak mümkün değildir. 

Sayın Başvekil izahlarında, hükümden son
ra partisi tecziye edebilir. Hükümden sonra 
olursa ne olacak? Müddeiumumi biraz kanaat 
edindikten sonra partisine yazacak. Bir suç 
işlenmiş" olduğu, adlî bir mercice tetkik ile an
laşıldıktan sonra partinin idare heyetine sor
muş olmanın mânasını anlıyamadım. Savcı tah
kikatını yapıyor, idare heyetine de soruyor. 
Adlî bir merci olan savcı ile idari bir merci olan 
partilerin idare kurullarını iki zümreyi, tut
turmak, hakikaten tezvir makinesini işletmek
ten ileriye gidemez. Onun için lütfedin bu 
maddenin mâkul ve samimî şekilde tanzimi için 

I zaman bırakın. Bir çıkmaza girmiyelim. 
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Bir noktayı daha arzedeyim: Çok yakında 

Ankara'da bir parti kongresi oldu. Bu kongre-
rede hem Halk Partisine, hem de Demokrat Par
tiye kayıtlı şahıslar çıktı. Partiler arasında öy
le meseleler çıkacaktır ki, bunları halletmek çok 
güç olacaktır. Bir adam menfaat saikasiyle her 
iki partiye de yazılırsa ne olacaktır? Kanun 
razımın gayesi işleri karıştırmak değil, bilâkis 
nizama sokmaktır. Onun dçin bu maddenin ge
ri alınarak bu hususun tanzim edilmesini daha 
doğrusu parti grupumuzun teklifi veçhile tama
men reddedilmesini rica ederini. 

REÎS — Server Somuncuoğlu. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Sa

yın arkadaşlarım, kanunun tümü üzerinde ko
nuşurken bu madde üzerindeki şahsi mütalâamı 
arzettim. Tekrar üzerinde durmıyacağım. Za-
mangil arkadaşımız duyduğumuz endişeleri bi
rer birer ve en ince noktalarına kadar arzetti. 
Görüşmeler sırasında Sarol'un oturduğu yerden 
yaptığı izahlarından da endişemizi haklı gös
teren mütalâalara şahit olduk. Fakat üstünde 
tekrar durmak istemiyorum. Sayın Başbakan 
biraz evvel birinci maddeyi kabul ettiğimiz halde 
bu maddedeki ısrarımızı kapalı hesaplara sahip 
olmak mânasına tefsir ettiler. C. H. P. Meclis Gru-
puna bir nevi imalar yaparak mevcut olmı-
yan birtakım niyetleri izafe eder göründüler. 
Şahsan ben, rencide oldum. Sayın Köprülü 
karşımda, her zaman dış politikada, açık kart 
oynadığını iftiharla söyler söyler. Bendeniz' de 
arzediyorum ki, kartlarımız açıktır, açık oynu
yoruz. tkna ettiğiniz takdirde reyleriniz de açık 
olarak tasarı lehine olacaktır. Muhalefetin 
emniyeti için dâva ve mütalâamızdaki ısrarı 
iyi karşılamak icabederdi. Başbakandan bunu 
beklediğimi söylemek için huzurunuza çıktım ». 

REÎS — Kifayet takrirleri var. okunacak
tır. 

Yüksek Reisliğe 
Madde üzerindeki müzakerelerin kifayeti

nin reye vaz'ını arz ve teklif ederim. 
Rize 

Osman Kavrakoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Verilen tadil tekliflerinin 

reye konulmasını teklif ediyorum. 
Tokad Mebusu 

Sıtkı Atanç 
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1 REÎS — Kifayet takrirlerini reyinize arze

diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kifa
yeti müzakere kabul edilmiştir. Madde üzerin-
e değiştirgeler vardır, onları okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
C. H. P. Meclis Grupu adına yaptığım ko

nuşmada arzettiğim mucip sebeplere binaen 
« Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması 
hakkındaki kanun tasarısı » nm 2 nci maddesi
nin reddedilmesini arz ve teklif ederim. 

23 Temmuz 1953 
Tokad Mebusu 

Zihni Betil 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması 

hakkındaki kanun lâyihasının 2 nci maddesinin 
lağvını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
A. Boyacıgiller 

Yüksek Başkanlığa 
îkinci maddenin üçüncü fıkrasının tayyedil

mesin! şifahen arzettiğim sebeplere binaen arz ve 
teklif ederim. 

Giresun 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ve teklif ederim: 
«Bu kanunun şümulüne giren suçlara muttali 

oldukları halde onları tasvip eden genel yürütme 
kurulları hakkında 500 liradan 5 000 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. Ayrıca ce
miyetin feshine veya hükümden önce dahi faa
liyetten men'ine Temyiz Mahkemesi Ceza Daire
since karar verilebilir.» 

Giresun 
A. H. Pamukoğlu 

I T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Tasarının 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrasın

daki (500 liradan 5 000 liraya kadar) kısmının 
100 liradan 500 ve ilâveten tekerrürü halinde 
500 liradan 5 000 liraya kadar şeklinde tadilini, 

2. Aynı fıkranın : Ve ayrıca cemiyetin mu
vakkaten veya daimî olarak feshine kısmının: 
(Cemiyetin feshine karar verilmesinin icabedip 

I etmediğini tâyin ve takdir Temyiz Mahkemesi 1 
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nci Ceza Dairesine aittir) şeklinde tadilini arz ve 
teklif eylerim. 

Zonguldak Miltetvekili 
A. Boyacıgiller 

Sayın Başkanlığa 
ikinci maddenin ikinci fıkrasındaki «inzibati 

muamele tatbik edilir» cümlesinin «inzibati mu
amele tatbikma tevessül edilir» şeklinde değişti
rilmesini teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
E. Nutku 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddenin üçüncü fıkrasının başındaki 

(Cemiyet idare heyetleri) cümlesi yerine (Cemi
yetlerin umumi idare heyetleri) cümlesinin kon
masını teklif ederim. 

23 . VII . 1953 
Zonguldak 

Fehmi Açıksöz 

Sayın Başkanlığa 
İkinci maddenin : «ve ayrıca cemiyetin feshi 

ne» cümlesiyle başlıyan son fıkrasının madde
den çıkarılmasını teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
E. Nutku 

REİS — Komisyon değiştirgelere iltihak et
memektedir. Fehmi acıksöz'ün teklif ettiği hu
sus Başvekil tarafından yapılan şifahi tadil tek
lifinde mündemiçtir. 

(Tokad Mebusu Zihni Betil'in tarriri tekrar 
okundu). 

(Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacı
giller'in birinci takriri tekrar okundu). 

REİS — Her iki teklif aynı mahiyettedir. 
İkinci maddenin tasarıdan çıkarılması teklif 
edilmektedir. Değiştirgeleri dikkate alanlar lüt
fen işaret buyursunlar... Dikkate almıyanlar... 
Değiştirgeler reddolunmuştur. 

(Erzurum Mebusu Emrullah Nutku'nun bi
rinci takriri tekrar okundu). 

REİS —'•Değiştirgeyi dikkate alanlar lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler Değiştirge 
reddedilmiştir. 

(Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu'-
nun birinci takriri tekrar okundu). 

REÎS — Değiştirgeyi dikkate alanlar lütfen 
işaret buyursunlar... Dikkate almıyanlar... De
ğiştirge reddedilmiştir. 
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(Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu' 

nun ikinci takriri tekrar okundu). 
REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar... Almı

yanlar... Değiştirge reddedilmiştir. 
(Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacı

giller'in ikinci takriri tekrar okundu). 
REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar lütfen 

işaret buyursunlar... Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Değiştirge reddedilmiştir. 

(Erzurum Mebusu Emrullah Nutku'nun ikin
ci takriri tekrar okundu). 

REİS — Takriri dikkate alanlar... Almıyan
lar... takrir dikkate alınmamıştır. 

^Zonguldak Mebusu Fehmi Acıksöz'ün tak
riri tekrar okundu). 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 
ERGİN (Manisa) — Efendim, komisyonumuz 
bu tâdile ve Başvekilin bununla alakalı teklifi
ne aynen iştirak etmektedir. 

REİS — Takriri dikkate alanlar... Almıyan
lar... Fehmi Acıksöz arkadaşımızın tadil teklifi 
dikkate alınmıştır. 

Komisyon filhal iltihak ettiğine göre, şim
di dikkate alman tadil önergesi ve Başvekil ta
rafından teklif edilen şifahi tadil önergesi şek
linde maddeyi okuyorum. 

MADDE 2. — Yukarıki maddede yazılı fiili 
bir cemiyet mensubu işlediğinde, keyfiyet cür-
mün işlendiği yer Cumhuriyet Müddeiumumi-
liğince, cemiyetin umumi merkez reisine veya 
kanuni mümessiline tebliğ olunur. 

Cumhuriyet Müddeiumumiliğince yapılan 
tebliğden veya cemiyetin umumi idare heye
tinin fiile her ne suretle olursa olsun ıttıla ta
rihinden itibaren bir ay içinde o şahsın hakkın
da cemiytçe inzibati muamele tatbik edilir ve
ya bu müddet zarfında fiilin tasvip edilmemiş 
olduğu yazılı olarak eürmün işlendiği yer Cum
huriyet Müddeiumumiliğine bildirilir. 

Cemiyetlerin umumi idare heyetleri, cemi
yet mensuplarının birinci maddede yazılı cür-
mü işlememelerini temin maksadiyle gereken teb
liğ veya tamimleri yapmak ve teftiş ve muraka
belerde bulunmak gibi tedbirleri almakla mü
kelleftirler. 

İkinci ve üçüncü fıkralar hükmümlarine mu
halif hareket edilmesi halinde cemiyeti idare 
edenler hakkında aynı mahkemece 500 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu-
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nıır ve ayrıca cemiyetin feshine veya hüküm
den önce dahi cemiyetin faaliyetinin men'in e 
karar verilebilir. 

REÎS — Okunan şekliyle maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Cemiyetin fiile iştirak ettiği
nin anlaşılması hallerinde ise idare edenler 
hakkında birinci maddede yazılı ceza aynen 
hükmolunur ve herhalde cemiyetin feshine ka
rar verilir. 

Mahkeme, hükümden önce dahi cemiyetin 
faaliyetini men'e karar verebilir. 

REÎS — Zihni Betil. 
C. H. P. MECLÎS GURUPU ADINA ZÎHNİ 

BETÎL (Tokad) — Muhterem arkadaşlar, sa
bahki Oturumda bu maddeye taraftar olduğu
muzu arzetmiştik, tekrar ediyoruz. 

REÎS — Osman Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Lüzu

mu yok beyefendi. 
REÎS — Fehmi açıksöz. 
FEHMÎ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Vazgeç

tim. ! 
REÎS — Abdürrahman Boyacığiller. (Yok 

sesleri). 
Tadil tekliflerini okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddeden; 
«ve her halde cemiyetin feshine karar veri

lir. Mahkeme hükmünden önce cemiyetin faali
yetini men'e karar verebilir» hükmünün, şifa
hen arzettiğim sebeplere binaen tayyım arz ve 
teklif ederim. 

Giresun 
A. H. Pamukoğlu 

Türkiye B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
3 ncü maddenin; 
Cemiyetin fiile iştirak ettiğinin anlaşılması 

hakkında 1 nci maddedeki ceza aynen hükmo-
lunur ve her halde cemiyetin tedbir olarak ve
ya neticeten daimî olarak kapatılmasına Tem
yiz 1 nci Ceza Dairesi yetkilidir şeklinde tâdi
lini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacığiller 

(Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu'-
nun önergesi tekrar okundu). 
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1 REÎS — Değiştirgeyi nazarı dikkate alan

lar... Almıyanlar... Değiştirge nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

(Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacı
ğiller'in önergesi tekrar okundu). 

REÎS — Değiştirgeyi nazara alanlar lütfen 
işaret buyursunlar... Almıyanlar... Değiştirge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Üçüncü madde aynen Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Belli maksatlarla 'açık veya 
kapalı yerlerde yapılmakta olan toplantılarda 
her ne suretle olursa olsun kavlen veya fiilen 
hakaret veya tecavüzde bulunanların, toplantının 
huzur ve sükûnunu ihlâl edenlerin bu hareket
leri zabıtaca derhal menedilmekle beraber fiil 
daha ağır cezayı müstelzim bulunmadığı takdirde 
bunlar yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. 

Toplantıyı idare etmekle kanunen vazifeli 
olan idare heyetinin yukarda yazılı fiillerin iş
lenmesinde iştirakleri veya ihmal ve terahileri 
görüldüğünde bunlar hakkında da aynı ceza hük-
molunur. 

REÎS — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 

ERGÎN (Manisa) — Tasarının umumi müzakere
sinde arzettiğimiz veçhile, arkadaşların dördüncü 
madde üzerindeki fikir ve mütalâalarından ilham 
alarak komisyonumuz dördüncü maddeyi şu şe
kilde takdim etmektedir. 

Madde 4. — Muayyen maksatlarla, açık veya 
kapalı yerlerde yapılan toplantılarda... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Umumi 
toplantı olduğunu tasrih edini. İdare heyetinin 

I toplantısında da olmasın. 
ŞEMÎ ERGÎN (Devamla) — Muayyen mak

satlarla açık veya kapalı yerlerde yapılmakta olan 
toplantılarda, her ne suretle olursa olsun kavlen 
veya fiilen hakaret veya tecavüzde bulunulması 
veya toplantının huzur ve sükûnun ihlâl edilmesi 
hallerinde bu fiil ve hareketlerin men'i için top
lantıyı idare etmekle mükellef heyete zabıta tara-

I fından ihtarla bulunulur. 
İhtara rağmen heyet vazifesini yapmaz veya 

hakaret veya tecavüze, toplantının huzur ve sü
kûnunun ihlâline devam edilirse bu fiil ve hare-

| ketler zabıtaca derhal menedilmekle beraber fiil 
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daha ağır bir cezayı müştekim bulunmadığı tak
dirde failleri hakkında yüz liradan beş yüz liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Toplantıyı 
idare etmekle kanunen vazifeli olan idare heyeti
nin yukarda yazılı fiillerin işlenmesinde iştirakleri 
veya ihmal v« terahileri görüldüğünde bunlar 
hakkında da.; aynı ceza hükmolunur. 

Bu şekilde takdim ediyoruz efendim. 
REÎS — Bir daha okuyalım, lütfen bize ve

rin. 
Madde 4. — Muayyen maksatlarla açık 

veya" kapalı yerlerde yapılan toplantılarda, her 
ne suretle olursa olsun kaMten veya fifrlen hafaareit 
veya tecavüzde bulunulması veya toplantının hu
zur ve sükûnunun ihlâl edilmesi hallerinde bu 
fiil ve hareketlerin men'î için toplantıyı idare et
mekle mükellef heyete zabıta tarafından ihtarda 
bulunulur. 

îhtara rağmen heyet vazifesini yapmaz veya 
hakaret veya tecavüze, toplantının huzur ve sü
kûnunun ihlâline devam, edilirse bu fiil ve hare
ketler zabıtaca derh^menedilmekle beraber fiil 
daha ağır bir cezayı Jfctelzim bulunmadığı tak
dirde failleri hakkınca 100 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Toplantıyı idare etmekle kanunen vazifeli 
olan idare heyetinin yukarda yazılı fiillerin işlen
mesinde iştirakleri veya ihmal ve terahileri görül
düğünde bunlar hakkında da aynı ceza hükmolu
nur. 

EEÎS — Zihni Betil, buyurun. 
ZÎHNÎ BETÎL (Tokad) — Muhterem arka

daşlar, daha öncekd konuşmalarımı tekrarlamı-
yacağım. Yalnız birkaç noktaya dikkatinizi 
çekeceğim. Bir mevzuu karşılamak veya bir 
ihtiyaca cevap vermek için kanun tedvin edi
lirken, önce, o mevzuu, o ihtiyacı karşılamakta 
olan bir kanun var mıdır, yok mudur? noktası 
üzerinde durulur. Yoksa kanun çıkarılır, var 
ve eksikse, sebepleri gösterilerek tamamlanır. 
îçtimaatı Umumiye Kanunu cemiyetlerin açık 
veya kapalı yerlerdeki toplantılarını tanzim et
mektedir. Aynı kanun siyasi partilerin seçim 
zamanı dışındaki açık veya kapalı yer toplan
tılarını da nizamlamaktadır. Milletvekilleri Se
çimi Kanunu da siyasi partilerin seçim zama
nındaki açık veya kapalı yer toplantıları hak
kında hüküm ihtiva etmektedir. Eldeki bu ka
nunların, İra toplantıları tanzim etme bakman

dan, belirmiş bulunan hangi ihtiyaca cevap 
vermediği hakkinda Hükümet gerekçesinde hiç
bir kayıt yoktur. Adalet Komisyonu gerekçe
sinde de hiçbir kayıt yoktur. Sözcü, başkan ve 
Başbakanın huzurunuzda vermiş oldukları iza
hatta da bu notkaya temas edilmemiştir. Yü
rürlükte bulunan kanunların hükümleri bu top
lantıları tanzim ettiğine göre neden o kanun
lardan bahsedilmeksizin, neden o kanunların 
ihtiyaca cevap vermediği üzerinde durulmaksı-
zın teklif yapılmaktadır, bilmiyoruz. Başbaka
nın konuşması sırasında: «Tasarı mer'i hüküm
lerden daha hafiftir.» dedi. Tasarı mer'i hü
kümlerden daha hafif ise ağırını neden mey
dana getiriyoruz? Başbakan, ayrıca, «Tasarıda 
bugünkü rejimi sıkıştıran, hürriyeti kısan bir 
kayıt yoktur.» dedi. Arkadaşlar, tatmin edici 
sebepleri ihtiva etmiyen umumi sözler medlul
lerinin kabulünü temine kâfi gelebilir mi? 

Yine, Başbakanın, telâffuz ettiği cümleler 
arasında şunu da görmekteyiz: «Partiler temi
natı diye, partileri serbest bırakmanın caiz ol
madığı aşikârdır.»-Görüyorsunuz ki, aynen al
dığım bu üç cümleden sonuncusunu ilk ikisiyle 
telif etmek imkânını bulmak güçtür. Biz tasa
rının dördüncü maddesi hakkındaki mütalâala
rımızı izah ederken, sizin iktidarda olduğunu
zu, kendimizin muhalefette bulunduğumuzu na-' 
zara alarak cUğil, bu meselelerin, teklife uygun 
olarak halimin hürriyetler bakımından doğru 
olmadığına kaani olmuş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, hakaret ve tecavüz, halk dilin
de hakaret için kullanılması mûtat olan kelime
lerle vâki ise zabıta memuru o hakaret ve teca
vüzü kolaylıkla teşhis edebilir. Fakat konu
şan, politika ile meşgul ise bâzı mevzuları ten-
kid ediyorsa v$ terbiyeli bir adam olup halk 
dilinde hakaret için kullanılması mûtat olan 
kelimeleri telâffuz etmiyorsa zabıta memuru, 
söylenen sözün mahiyetini her zamsn isabetle 
takdir ve tâyin edebilir mi? 

Arkadaşlar, vatandaş haysiyet ve şereföni 
korumak endişesiyle narefket ederken vatanda
şın sahip bulunduğu hak *ve hürriyetleri zede
lememek de 'lâzımdır. Bilhassa siyasi partilerin 
kouıışmaya, toplanarak konuşmaya olan ihti
yarlan aşikârdır, Bu, birçok ahvalde, onlar 
içia vazifedir. Birtakım hukuki mesnedi buhın-
mıyan kayıilatla biz toplanmayı güçleştirirsek, 
toplanma Ye kamama hak ve hürriyetini tak-
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yit edersek, toplanma ve konuşma arzu ve ih
tiyacında olanları korkulara mâruz bırakırsak 
bu arzu ve ihtiyaçlarından vazgeçirirsek memle
ketim durumu ne olur? Ayrıca bu maddede 
hangi müessese veya tesislere matuf olduğu 
tasrih edilmiyen hakaret ve tecavüzden bahse
dilmektedir ki, bu, mevzuatımızın hakiki ve 
hükmi şahıslara vâki her nevi hakareti tecziye 
edişi muvacehesinde, kanunsuz suç olmaz pren
sibine tamamen aykırı düşmektedir. 

iArkadaşlar, Adalet Komisyonunun sözcüsü, 
bu tasarı hakkında Yüksek Heyetinize izahat 
verirken tek parti devrinin hâdiselerini, mua
melelerini çok partili rejimin kıstasları ile mü
talâa ve muhakeme etmeye kalkıştı. ıBu, şüphe
siz memnu değildir. Ancak yapanın hiçbir şey 
kazanmıyacağı da aşikârdır. îktidar mensupla
rından bir kısmının bu sakat düşünceden hâlâ 
sıyrılamamış olduklarını görmek cidden hüzün 
vermektedir. Aynı sözcü; konuşması sırasın
da, «artık hudutsuz hürriyete mâni olmak za
manı gelmiştir» dedi. Bunu, hürriyetleri hu-
dutlandırmak zamanının geldiğini ilân etmek 
için söylemiş ise, vâzih olsun, lütfetsin ve bizi 
beyhude yere yorulmaktan korusun. 

REÎS — Osman Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar; kanunun tümü üzerinde mâ
ruzâtta bulunurken dördüncü maddenin tevlit 
edeceği mahzurlara temas etmiş ve endişelerimi
zi izhar etmiştik. Bu endişelerimiz, bu memle
kette her kese hakaret etmek, küfür etmek hak
kının tanınması ile asla alâkalı değildir. Hiç 
kimsenin diğerine hakaret etmesini tecviz etme
yiz. Fakat hakareti, küfrü önlemek maksadâyle 
kanun getiriyoruz diyen Hükümet, öyle bir 
hüküm getirmiştir ki, bu, hakikatta hakaretten 
ziyade hürriyeti önliyecektir, onu zedeliyecek-
tir. Bilirsiniz matbuatı hürriyete kavuştura
lım diye 30 ncu maddeyi kaldırdınız. Matbuat 
Kanununun 30 ncu maddesi, bu maddeden çok 
daha hafifti, cidden daha hafifti, şeref ve hay
siyetine tecavüz edenler 30 ncu maddeye göre 
cezalandırılıyordu. Şimdi ne olyor ? 4 ncü mad
deye göre hareket ve tecavüz edenler cezalandı
rılıyor. Kime hakaret ve tecavüzde bulunanlar? 
O malûm değil. Tecavüz nedir? O da malûm de
ğil. Siyasi toplantılara Matbuat Kanununun 
kaldırılan 30 ncu maddesini, daha da genişlet
mek suretiyle, tatbik etmek yoluna girmiş 
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I bulunuyorsunuz. Bizzat kendi kararlarınızla te

nakuz halindesiniz. 
Sonra; Adalet Komisyonunun Sayın Sözcüsü 

burada benim Manisa nutkumdan bahsetmiş. 
Ve birtakım yersiz isnatlarda bulunmuştur. Bu
rada kimsenin nutkundan bahsetmek için ko-
nuşulmamıştır, umumi mahiyette konuşma ya
pılmıştır. Mümkün olduğu kadar her kes his
lerini zaptetmeye çalışmıştır. Fakat görüyo
ruz ki, konuşmaların seviyesini düşürüp dema
gojik bir hava ile çabuk muvaffakiyet temin 
etmek istiyenler, bâzı misallere baş vuruyorlar. 
Bu nevi şeyleri burada zikretmek icabediyor-

I sa bizim de Başbakan hakkında, iktidara men
sup olanlar hakkında söyliyecek çok sözümüz 
vardır. (Hiç sözünüz yoktur, sesleri gürültüler) 
Çok sözümüz var ve vesikalarımız var. Bina
enaleyh kendilerine meşhur atalar sözünü ha
tırlatırım; «Çalma başkasının kapısını, çalarlar 
kapını.» Hakaretten şikâyet eden Başbakan bu 
memleketin siyasi edebiyatına millî münafık ve 
millî müzevvir, sözlerini hediye etmiş zattır. 
Hakaretten şikâyet eden...Jm 

RE IS — Osman Be.Trübk rica ederim, mev
zu haricine çıkıyorsunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz. Aynı madde üzerinde duruyo
rum. Başbakanın konuşmasına cevap veriyo
rum. 

REÎS — Elektriklendiriyorsunuz havayı. Ri
ca ederim, dördüncü madde hakkında konuşun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Elek
triklendirmiyorum Beyefendi. 

REÎS — Tümü hakkında başka, dördüncü 
madde başka. Rica ederim, dördüncü madde 
hakkında konuşun efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sayın 
Başkan; müsaade ederseniz bir noktayı arzede-
yim. Her hangi bir konuşma, tümü üzerinde ya
pılan bir konuşma, elbette o maddelerden biriyle 
ister istemez alâkalıdır. Başbakan hakaretlerden 
şikâyet ederek tümü üzerinde konuşma yap
tıklarına göre, bu, dördüncü madde ile ister is
temez alâkalıdır. Haysiyet namına davacı gö
züken Menderes, miralay maaşından başlıyarak 
Karun kadar servet yaptın diye şimdi Sayın 
Muhalefet Lideri, Sayın înönü, dediği zâtı 
hırsızlıkla itham etmiştir. 

j REÎS — Rica ederim Osman Bey; ihtar edi-
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yorum, Osman Bey.-Birinci ihtarı yapmış bu
lunuyorum. İkincisinde sözünüzü keseceğim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Peki. 
Peki. Sayın Başbakan, biz hakaret yapıyorsak 
bizi de susturmalıdır zabıta, dedi. Bundan mem
nuniyet duyduk, inşallah tatbik edilir. Artık 
bundan sonra Aydın meydanlarında bir partiye 
hırsız diyemez,; radyo ile neşrettiremez.. Haka
retten şikâyet eden muhterem Başbakan, bakınız 
hangi tâbirleri kullandı; kapanmış bir parti 
var. Kendisdni müdafaa etmek imkânından hu-
kukan mahrum olan bir parti. Onun hakkında... 

REİS — Osman Bey. Sözünüzü kesiyorum. 
(Gürültüler) Dördüncü madde ile ilgisi olmı-
yan... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dur 
yahu, birinci İhtan yaptınız. 

REÎS — Şimdi de ikinci ihtarı yapıyorum. 
(Maddeye, maddeye sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar; Başbakan bizi, vatan ihane-
tiyle itham ettiler, ^en, bütün hakaretlerini 
Başbakana aynen iade ediyorum. (Soldan, şid
detli gürültüler.) Pervasızlıklarının bir hâtırası 
'olarak madalya gibi göğüslerinde taşısınlar. 
(Soldan, şiddetli gürültüler.) (Gülüşmeler.) 

Gülün bakalım. Tarihte sizin gibi gülenler ol
muştur, demokratlar. Bu millet ihanetinizi ce
zasız bırakmıya/îaktır. (Gürültüler) 

REÎS — Susunuz. 
CAHlD ZAMANGlL (Trabzon) — Dördün

cü madde hakkında mütalâam :" Memleketimiz
de süpürge bile pahalı, fakat şeref ucuzdur. 
Ne istiyorsunuz? Memleketimizde şerefleri ko
rumak istiyorsunuz. Her şeref sahibi insan böy
le bir gayrete iştirak eder. Memleketimizin 
hakiki dertlerinden biridir. Şereflerimiz masun 
değildir. Her. yerde her çeşit konuşuluyor. 
Bunu korumakla mükellefiz. Müştereken bu
nu istiyoruz. Ama dördüncü madde maksadı
nızı şu noktada aşıyor: Bu edepli, nezih ko
nuşma zabıta, jandarma, polis marifetiyle te
min edilmek isteniyor. Bu olmaz. Biz size bu
nun daha medenisini teklif ediyoruz. Müsaade 
ederseniz arzedeyim: Osmanlılar zamanında 
1325 tarihli mevzuatı zabıta yerine bu vazifeyi 
üç kişilik'bir heyete veriyor; heyeti toplantıda 
nezih konuşmak, Kanunlara aykırı hareket et
memek, âmme nizamını ihlâl etmemek hususla-
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I riyle vazifeli kılıyor. Bunlar ne yaparlar? Ko

nuşan hatibi takip ederler, kanunlara aykırı 
sözlerde bulunurlarsa hatibi indirirler, kendi
leri bu işe mülktedir değillerse polise haber ve
rirler. Sayın Başbakanın son teklifini nazarı 
itibara alalım. Bugünkü mevzuata göre bu he
yetler polise vazife veriyordu şimdi ise heyete 
vazife versin deniyor: îşte Başbakanın teklifi 
budur : 

Şimdi bunların hangisi daha ehildir bu va
zifeye. Heyet siyasi terbiyemiz için daha fay
dalıdır. 

Arkadaşlar, siyasi toplulukları, onun içinden 
seçilmiş üç kişi tarafından idare etmek, onlara 
mesuliyet vermek, onları çalıştırmak elbette ki, 
siyasi terbiyemize daha çok .hizmet ifa eder. 
Şimdi bu işin polise tevdii teklif edildiğine gö
re, bu bakımâan 1909 Osmanlılarının mevzuatı, 
siyasi olgunluk yolunda bulunan bir memleke
tin çalışmalarına, gayretlerine daha uygundur. 
Siyasi toplantının bizzat kendisi mesuldür. He
yeti icabederse polisi çağırır. 

Şimdi, heyet, içtima sırasında polis kendisine 
baktığı vakit, fena bakıyor, kaldırın bunu diye
cek. O halde heyetin kıymeti kalmıyor. Onun 
için dağın başında jandarmaya tebaiyetten baş
ka çare yok. Biz, Hükümetin otoritesinin lüzu
muna sizler kadar kaniiz. Her memleketten zi
yade Türkiye'nin sağlam otoriteli Hükümetlere 
ihtiyacı vardır. Avrupa'da zaman za
man dillerde dolaşır, • Hükümet oterite-
si temin edilemiyor, nasıl temin edile
cek denir? Yalnız o memleketlerde Hükü
met otoritesi noksanı başka noktalardan gelir. 
Bizim memlekette ise başka şeylerde aranır. 
Jandarma ve polise hürmet etmek lâzımdır, Hü
kümet otoritesini temsil eder. Onu da rencide 
etmemek lâzımdır. Eğer biz jandarma ve polisi
mizi lâzımgelen seviyeye getiremedi isek bu bi
zim günahımızdır. Bir polisimize, bir belediye 
memurumuza bir ev adresi sorarsanız cevabını 
veremez. Cebinde şehrin plânı yoktur. Ama 
Londra veya Paris'te bir babacan polise böyle 
bir şey sorarsanız hemen cevabını verir. Benim 
polisim ondan aşağı değildir. Fakat henüz o se
viyeye getiremedik. Ona intizardayız. Blbeirte M 
yetişecek, mükemmel seviyeye ulaşacaktır. Ko
nuştuklarımız hep ona intizarendir. Ama bugün
kü haliyle polisimizin bir siyasi toplantıdaki 

I konuşmaların nereye kadar tenkid, nereye ka-
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dar kanun dışı olduğunu nasıl takdir edecek ve 
bunun takdirini ona nasıl bırakacağız? 

Benim arz-edeceğim birisi toplantılar, diğeri 
polis, jandarma cephesinden olacaktır. 

Arkadaşlar, bilirsiniz zabıta tarafından bir 
kimsenin bir toplantıdan çıkarılması nasıl nahoş 
tesir yapar. Böyle bir toplantının artık ne hür
riyeti ve ne de tadı kalır. Siz bunu; iyi bilirdiniz 
ama nasıl oldu, bilmem, şimdi unutmuş görü
nüyorsunuz. 

Sonra jandarma polis cephesinden menfi te
siri : Halk topluluklarında, haklı veya haksız, 
ve hele haksız olarak, bir iki hatibi susturduğu 
takdirde, jandarmanın, polisin kötü kişi olması 
tehlikesi vardır. Jandarmanın, polisin kötü kişi 
olması tehlikelidir, bunun ucu Hükümet otorite
sine kadar gider. Bunu başka bakımlardan da 
mütalâa etmek lazımsa da İktidar partisine bu
nu öğretecek vaziyette değilim. Jandarma ve 
polisin kötü kişi haline gelmesi tehlikesi ne gibi 
neticeler tevlit eder. Onu da siz düşününüz. 

Sayın Başbakan âmme dâvası ikamesi imkâ
nını verme bakımından, bu maddenin hususiyeti 
dikkatinizden kaçtı dediler. 

Ben bu kısmı da dikkatle okudum, dikka
timden kaçan tarafı yoktur. Bu maddenin iki 
tarafı vardır, birisi şahıs tasrih etmeksizin, 
hatibe hitabederek küfür ve saire ki, bunun ne 
olduğu malûm, tasrihe lüzum yok. İkinci hal: 
Şahıs tasrih edilmiş -bulunması halinde âmme 
dâvası ikame edilebileceği kesin olarak söyle
nemez. Şikâyeti esas olan, umumi hükümler 
tatbik edilecektir. Biz bir boşluk olduğunu zan
nediyoruz, böyle değildir, böyle anlamıyoruz 
demek isterseniz, kâfi görüyoruz demek isterse
niz, ona da diyeceğimiz yok. Çünkü biz mad
denin esasını, polis rejimini, reddediyoruz. Sa
yın Başbakan polis yerine mülkiye memuru ika
me edebiliriz, demişlerdi, şimdi tadil teklifleri 
arasında böyle bir şey görmüyoruz. 

Maddeye hangi §ekil verilirse verilsin, he
nüz emekleme devresinde bulunan siyasi top
lantılarımızın polis nezareti ve baskısı altına 
'konmasını asla kabul etmiyeceğiz. Bizim muka
bil teklifimiz, medeni bir anlayışın mahsulüdür. 

REİS — Fehmi Açıksöz. 
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Gerçd bir 

tek kelimeden bahsedeceğim, ama bence mühim
dir. Bu kelime, son fıkrada... «Toplantıyı idare 
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I etmekle kanunen vazifeli olan» diye başlıyor. 

Kanunen vazifeli olan. Kanunlarımızda yoktur 
ki, bir partinin, ocak, bucak idare edecek diye... 
(Gürültüler, boşuna konuşmasın sesleri). 

REİS — Sdz bilirsiniz, karar sizindir, ne ya
payım. 

FEHMİ AÇIKSÖZ (Devamla) — Şunu arze-
deyim ki, bu maddenin yukarı fıkrasında ida
re etmekle mükellef, kanunen mükellef demedi
ği halde bu madde kanunen vazifeli demektedir. 
Bu maddenin yukarı fıkrası ile aşağı fıkrası 
arasında tenakuz vardır. Bu bakımdan bura
dan «kanunen» kelimesinin çıkartılmasını teklif 
ediyorum. 

REİS — Şemsettin Günaltay. 
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 

Arkadaşlar, vakit geç oldu, yoruldunuz. Söz 
söylemek istemezdim. Fakat mesele benim gö
rüşüme göre çok önemlidir. Bu sebepten nok-
tai nazarımı arzetmeyi zaruri gördüm. Bu mad
de hepimizin gelişmesini imanla arzu ettiğimiz 
çok partili rejim dçin tehlikeler yaratacak ma
hiyettedir. Maddenin seveni icabettiren sebep 
hakkında Başbakanın verdiği izahatı yerinde 
görüyorum. Hakikaten bu memlekette demok
rasi rejimi edep ve nezahet dairesinde inkişaf 
etmek icabeder. Her vatandaşın şerefini, hay
siyeti, diğer vatandaşlar için mukaddes olma
lıdır. İktidar mevkiinde bulunan arkadaşlar, 
birçok mesuliyetler deruhde etmiş insanlardır. 
Bunları vazifeleri icabı o mevkide oturdukları 
için haksız hücumlara mâruz bırakmak ve şa
hıslarına hakaret edilmesine imkân vermek 
hem millî terbiyemize, aykırı bir iştir, hem de 
o yüksek mevkileri işgal etmeye namzet kıy
metli ve haysiyetli vatandaşları o mevkilere 
gelmekten uzaklaştıracak bir sebep bırakmak
tır. Bu itibarla hakaret ve tecavüzleri Önlemek 
zaruridir. Fakat arkadaşlar bir fenalığı önle
mek için bir ana prensibi zedelemek doğru de
ğildir. Bu fenalıkları izale edecek yolları arı-
yalım ve izale edelim yoksa rejimin istikbalini 
tehlikeye düşürecek bir adım atmış olmıyalım. 
Bâzı memleketlerde demokratik hayatın inki
şafı tetkik edilirse, görülür ki küçük adımlar 
atılmak yolu, rejimin sarsılması ile neticelen
miştir ve demokrasiyi korumak maksadiyle bu 
adımlar atılırken farkında olmaksızın yavaş 
yavaş diktatörlüğe gidilmiştir. Bizde böyle bir 

I hal olmamasını temenni ederiz. Çünkü demok-
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rasiyi korumak hususunda milletin azmi kuv- I 
vetlidir. Fakat ufak tefek adımları daha baş
langıçta önlemek zarureti vardır. Çok partili 
rejimin inkişaf edebilmesi bir şeye mütevak
kıftır. O da emniyet, çünkü partiler tam bir 
emniyet ve serbesti muhitinde inkişaf edebilir
ler. Parti deyince millî partileri kasdediyorum. 
Millî bir parti tabiî olarak inkişaf ederken daima 
memleketin âli menfaatlerini göz önünde tutar 
Her ne pahasına olursa olsun iktidara gelmek sev
dasında bulunan bir parti millî bir parti olamaz. 
iktidara gelmek sevdası arkasında koşan bir 

. parti memleket için muzırdır Nasıl ki, her ne 
pahasına olursa olsun eline geçen iktidarı mu
hafaza etmek sevdasında olan bir iktidar da mu
zırdır. 

Millî parti sözü ile kasdettiğim,, memlekette, 
iktidara ancak meşru yoldan gelineceğine inan
mış iktidarda ancak milletin meşru reydle duyula
bileceğine kaani bulunan partileri kasdediyo-
rum, 

Böyle olduğuna göre muhalefet partilerinin 
gelişmesini önüyece& veya ürküdecek her hangi 
bir adam iktidar için meşru. olmaz ve iyi netice 
vermez. Hürriyet çok hassastır. En ufak bir 
tahdit ve sarsıntıdan müteessir olur. Çün
kü psikolojik duygular ile alâkalıdır. Dü
şünmek hürriyeti, söylemek hüriyeti, ana hak
lardandır. Bu iki hakkın teceelli edeceği yer 
ise serbest toplantılardır. Serbest toplantılarda 
terbiyeye, ahlâka, millî menfaatlere aykırı pro
pagandalar yapan veya tecavüz edenler olursa 
kanun bunları ceza^andırmahdır. Burada hepi
miz müttefikiz. Fakat bunları cezalandırmak 
için bu nevi toplantıların başına bir zabıta 
kuvveti koyacağım dediniz mi bu hürriyet teme
linden sarsılır. Toplantıyı icabettiren ruh gölge
lenir, emniyet kalmaz. Her hatip kendisini her 
an kürsüden indirecek bir zabıta kuvvetinin kar
şısında söz söyliyemez; bugün zabıta kuvvetleri 
bulunuyorlar. Her söylediğimiz sözü zaptedi-
yorlar. Sayın Ağaoğlu'nun kulakları çm-. 
lasın Kendi zamanlarında böyle şeyler ol-
mıyacağmı söylerlerdi. Halbuki bugün söz
leriniz üç, dört kişi tarafından zapte-
diliyor. Bunu biliyorum. Fakat hoş görüyorum. 
Bu zabıtlara göre sövüp saymakla uğraşan bir 
hatip varsa o cezayı görür. Ama bu nevi top
lantı bir zabıta nezaret ve tehdidi altında bulun
maz. Encümenin son yaptığa îçtimaatı Umumi- | 
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ye Kanununda ve son Milletvekilleri Seçimi Ka
nunundaki esasları altüst etmeseydi söz söyle
mek lüzumunu, görmiyecektim. Eğer Seçim Ka
nunundaki esası kabul ederseniz muvafık bulu
rum. Ara yerde ince bir fark vardır, Seçim Ka
nunundaki heyet hâkimdir. Binaenaleyh top
lantıda söz söyliyen hatip de, toplantıdaki din
leyicilere bir tazyilk ve mânevi bir tesir altm-
de bulunmak durumundan kendilerini azade gö
rürler, halbuki encümen teklifinde hâkim za
bıtadır. Heyet onun emri ile hareket eder, 
yani toplantı zabıtanın tazyiki altında vukubul-
maktadır. Bu hal pisikolojikman Hükümete, ik-
dara karşı tedricî bir nefret uyandırır. İnzi
batı temin etmeli. Fakat vatandaşı kahir bir 
kudret, hakikati söylemeye mâni bir kuvvet kar
şısında bulunduğu telâkkisine düşülmemelidir. 
Bu, rejim itibariyle istikbal için tehlikelidir. 
Ne yapalım? Seçim Kanunundaki esası kabul 
edelim. 

Oradaki, heyet ihtar etsin, tecavüzde 
bulunan adama. Eğer kabul etmezse, yahut bir 
hâdise çıkarsa ve heyet de önünü alamazsa o 
vakit heyet zabıtaya müracaat etsin. 

İkinci bir nokta daha var. Bu gibi toplan
tılarda maşerî bir ruh hâkimdir. Bu gibi top
lantılarda herkes kendi varlığını, kendi irade
sini, kendi kudretini ve kendi muhakemesini 
kaybeder. Maşerî ruhun tesiri altında otomat 
bir hale gelir. Maşerî ruh bâzan o kadar kuvvet
li olur ki, söz söyliyen de iradesini kaybeder. 
Böyle bir durum sırasında zabıta memuru gele-
eek, hatibe in aşağı, diyecek, arkadaşlar, bunun 
yapacağı tesir, aksülâmeller çok kötü olur. Ken
di elimizle çıkardığımız kanunla vatandaşı ba-
zan Devlet kuvvetlerine karşı isyan edecek duru
ma sokarız. Maceralar çıkar. Bu yola gitmeye 
lüzum yoktur. Ümit etmeyiz ki, iktidar partisi, 
memlekete ait işlerde kendisini tenkid edecek 
hatipleri menetmek istesin. Tahmin etmek is
temem ki, bu kanun, sırf önümüzdeki seçimi ka
zanmak için çıkarılmış olsun. Eğer böyle ise 
bunun da yolu vardır, o zaman, erkekçe söyle
mek lâzımdır; bu memlekette tek parti hâkim 
olacaktır. Demokrat Parti bu memlekette de
mokrasiyi kurmak dâvasiyle ortaya atıldı. Kendi 
kendini inkâr edecek bir yola sapacağını dü
şünmek bile istemem. Ben, bu partinin bu gayele
ri tahakkuk yolundan aynlmıyaeağına halâ 
inanmak istiyorum. 
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FUAD KÖPRÜLÜ (istanbul) — Bu konuş

ma abes. 
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devamla) — O 

halde doğru yola gidelim ve memleket çocukla
rında rejim hakkında şüphe uyandırmak teşeb
büsünden kaçınınız. Ve bu rejimin istikbalini teh
likeye sokmıyalım. Mâruzâtım budur. (Sağdan al
kışlar) . 

EElS — Kifayet takriri var, okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Kiyasetine 
Müzakerenin kâfi görülmesi hususunu teklif 

ederim. 
Kocaeli Mebusu 

Etem Vassaf 

RElS — Söz alan 5 - 6 arkadaşımız mevcut
tur. Karar Heyeti Âlinizindir. Kifayeti müzakere 
takririni nazara alanlar lütfen işaret buyursun
lar... Etmiyenler... Kifayeti müzakere kabul edil
miştir. 

4 ncü madde hakkındaki önergeleri okutu
yoruz: 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 4 ncü maddesi Anayasaya muha

liftir. Lağvı suretiyle reddini arz ve teklif ede
rim. 

Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgiller 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeblere binaen dördün

cü maddenin, son fıkrası ipka edilerek, diğer 
hükümlerinin tayyedilmesinin arz ve teklif ede
rim. 

22 . 7.1953 
Giresun 

A. H. Pamukoğlu 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
C. H. P. Meclis Grupu adına yaptığım ko

nuşmada arzettiğim mucip sebeblere binaen 
(Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin korunması hak
kındaki kanun tasarısının 4 ncü maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilerek kabul edilmesini arz 
ve teklif ederim). 

Tokad Mebusu 
Zihni Betil 

Madde 4. — îçtimaatı Umumiye ve Millet
vekilleri Seçimi kanunlarına göre açık veya ka
palı yerlerde yapılan toplantılarda her ne suret-
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le olursa olsun, kavlen veya fiilen hakaret veya 
tecavüzde bulunanlar ile, toplantının huzur ve 
sükûnunu ihlâl edenler hakkındaki takibat yet
kili memurlar tarafından, usulüne uygun ola
rak tutulacak zabıt varakası üzerine, Meşhut 
Suçların Muhakeme Usulüne dair olan Kanun hü
kümlerine göre yapılır. 

Bu toplantıları idare etmekle vazifeli olan
ların, yukardaki fıkrada sözü geçen kanunlar 
tarafından verilen vazifelerinden doğan suçlar
dan dolayı yapılacak takibat da aynı usule tâ
bidir. 

Yüksek Başkanlığa 
(4) ncü maddenin aşağıda yazılı şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Muhlis Tümay 

Madde 4. — Belli maksatlarla açık veya 
kapalı yerlerde yapılmakta olan toplantılarda her 
ne suretle olursa olsun kavlen veya fiilen haka
ret veya tecavüzde bulunanların toplantının hu
zur ve sükûnunu ihlâl edenlerin bu hareketleri 
toplantıyı idare edenler tarafından derhal men'e 
tevessül olunur, icabı halinde zabıta bu hususta 
idare heyetlerine yardım etmeye veya doğrudan 
doğruya gerekli tedbirleri almaya mecburdur. 

Yukarda yazılı şekilde kavlen veya fiilen ha
karet veya tecavüzde bulunanlarla toplantının 
huzur ve sükûnunu ihlal edenlerin hareketleri 
idaha ağır cezayı müstelzim bulunmadığı tak
dirde (100) liradan (500) liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. 

Toplantıyı idare etmekle vazifeli bulunan he
yetin veya heyeti teşkil edenlerden birisinin yukar
da yazılı f iilerin işlenmesine iştirakleri veya ihmal 
ve terahilleri görüldüğünde bunlar hakkında da 
aynı ceza hüküm olunur. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen, vicdan 

ve toplanma Hürriyetinin korunması hakkındaki 
kanun lâyihasının 4 ncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas Milletvekili 
Ercüment Damalı 

Madde 4. — Belli maksatlarla, açık veya 
kapalı yerlerde yapılmakta olan toplantılarda, 
her ne suretle olursa olsun, kavlen veya fiilen 
hakaret ve tecavüzde bulunan hatiplerin bu hare-
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B : 115 23.7 
ketleri, vazifeli idare heyetleri tarafından müna
sip bir surette yapılacak bir ihtarla önlenir. 

İhtarda bulunmıyan idare heyetleıi zabıta 
tarafından vazifeye davet edilir. 

Heyetin, ihtarda bulunmaktan imtina et
mesi veya toplantıda vazifeli heyetin hazır bu
lunmaması hallerinde bu ihtar; zabıtaca yapılır. 

İhtara rağmen harekâtında devam eden hati
bin fiiline, zabıtaca derhal son verilir. Daha 
ağır bir suç mevcut olmadığı ahvalde faile yüz 
liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezası ve
rilir. 

İhtar vazifesini ifa etmiyen heyet üyelerine de 
aynı ceza hükmolunur. 

Kavi en veya fiilen toplantının huzur, mez'a-
het veya sükûnunu ihlâl edenlerin bu hareketleri 
zabıta tarafından derhal önlenir. Fiil daha ağır 
bir cezayı mucip olmadığı ahvalde faile yukarda 
yazılı ceza verilir. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 4 ncü maddesinde: (Zabıtaca) tâ

biri yerine; (Zabıtaca ihtar edilir, devamı ha
linde tekrar ihtarda bulunulur ve yine devamı 
halinde en yakın adlî âmire, savcıya ve adlî va
zife gören en yüksek dereceli zabıta amirince 
sanık hakkında adlî takibata tevessül edilir ve 
bunlar hakkında 25 liradan 100 liraya ve teker
rürü halinde 100 liradan 500 liraya kadar para 
cezasiyle cezalandırılır). 

şeklinde ikamesini arz ve teklif ederim. 
Zonguldak Milletvekili 

A. Boyacıgiller 

Yüksek Reisliğe 
4 ncü maddenin son fıkrasında (Kanunen) 

kelimesinin çıkarılmasını teklif ederim. 
Zonguldak 

Fehmi Açıkgöz 

REİS — Takrirleri tekrar okutup reyinize 
arzedeceğim. 

(Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in birinci takriri tekrar okundu). 

REİS — Değiştirgeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Değiştirge reddedilmiştir. 

Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu'nun 
takriri tekrar okundu). 

REİS — Değiştirgeyi kabul edenler... Etmi-
yemler... Değiştirge reddedilmiştir. 

(Boyacıgülerin ikinci takriri tekrar okundu.) 
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REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Red

dedilmiştir. 
(Tokad Mebusu Zihni Betil'in takriri tekrar 

okundu). 
REİS — Değiştirgeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Değiştirge reddedilmiştir. 
(Manisa Mebusu Muhlis Tümay'ın takriri 

tekrar okundu). 
REİS — Değiştirgeyi nazarı dikkate alanlar 

lütfen işaret versinler... Nazara almıyanlar lütfen 
işaret versinler... Değiştirge reddedilmiştir. 

(Sivas Mebusu Ercüment Damalı'm takriri 
tekrar okundu) . 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar... Almı
yanlar... Değiştirge reddedilmiştir. 

(Zonguldak Mebusu Fehmi Açıksöz'ün tak
riri tekrar okundu). 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar... Almı
yanlar... Reddedilmiştir. Maddeyi yeniden oku
yoruz efendim. 

REİS — Komisyonun hazırladığı 4 ncü mad
deyi tekrar okutuyorum. 

MADDE 4. — Muayyen maksatlarla açık ve
ya kapalı yerlerde yapılan toplantılarda, her ne 
suretle olursa olsun kavlen veya fiilen hakaret 
veya tecavüzde bulunulması veya toplantının hu
zur ve sükûnunun ihlâl edilmesi hallerinde bu fiil 
ve hareketlerin men'i için toplantıyı idare etmekle 
mükellef heyete zabıta tarafından ihtarda bulu
nulur. 

İhtara rağmen heyet vazifesin? yapmaz veya 
hakaret veya tecavüze, toplantının huzur ve sü
kûnunun ihlâline devam edilirse bu fiil ve ha
reketler zabıtaca derhal menedilmekle beraber 
fiil daha ağır bir cezayı müstelzim bulunmadığı 
takdirde failleri hakkında 100 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Toplantıyı 
idare etmekle kanunen vazifeli olan idare heye
tinin yukarda yazılı fiillerin işlenmesinde iştirak
leri veya ihmal ve terahileri görüldüğünde bunlar 
hakkında da aynı ceza hükmolunur. 

REİS — Komisyonun 4 n|cü madde olarak ha
zırladığı yeni metini okuduk. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
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Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti!*. 

Tasarının tümü hakkmda aleyhte söz Cezmi 
Türk'ün. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Muhterem ar
kadaşlar, 23 Temmuzun son çeyrek saatlerini ya
şıyoruz. 24 Temmuza tecavüz etmeden bu donan
ma gecesini sona emdirmenize ben de gayret ede
ceğim. Gençlik hâtıralarımdan ayrılamıyorum. 
Bir donanma gecesi olan 23 Temmuzu hatırlıyarak 
bu saatte bunu böyle isimlendiriyorum. Temenni 
ederim ki, milletimiz için bundan sonra bu 23 
Temmuzlar birer neşeli donanma gecesi olsun. 
Temmuzun demokrasi hayatımızda ve tarihimiz
de muhtelif hâtıraları vardır. 21 Temmuz acık
lı bir hâtıra, 12 Temmuz ferahlatıcı bir beyan
name tarihidir. Maalesef zamanla hürriyet do
nanmaları unutulduğu için, 23 Temmuz da si
zin ve sizden sonra gelecek iktidar partilerinin 
donanma gecesi olacaktır. Sayın Menderes be
nim sabahki beyanatıma temas eden muhtelif be
yanlarda bulundular. 19 madde halinde tesbit 
ettiğim bu hususlara, bu kanun kabul edildikten 
sonra, cevap vermekten müstağni kalacağım. 
Yalnız Sayın Menderes, kâbuslu devirlerden 
bahsetmemi alaya aldılar. Siyasi serlerde yetiş
miş, gençliğini tamamiyle politika ile geçirmiş 
vatandaşlar için geçirilmiş kâbuslar yoktur. Be
nim gibi şu gök kubbe altında, vatanın Şark ve 
Garbında, en kötü ve iptidai şartlar altında, 
en küçük vazifeden başlıyarak tedricen merhale 
almış bir adamın hayatında ise, Meşrutiyette 
olsun, Cumhuriyette olsun, demokrasi güneşinin 
büsbütün küsuf ettiği kâbuslu, karanlık gün ve 
aylar olduğu gibi, arasıra berrak ve aydınlık 
gün ve aylar da vardır ve olmuştur. 

Temenni edelim ki, bundan sonra yeni ye
ni kâbusları idrak etmiyelim. Tekrar ediyorum 
siyasi serlerde yetişmiş ve şeflerin himayesinde 
büyümüş çiçekler, evet, kâbuslar geçirmemiştir. 
Benim sabahki beyanlarımı Sayın Menderes bi
rer girdap halinde tavsif ettiler. Bu beyanları 
ve tavsifleriyle, kötü şartlar altında en dalgalı 
şekilde yaşamamış olduklarını bugün için ispat 
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ettiler. Alın teri, hizmet ve emeği ile geçinmiş, 
yaşamış insanlar için hayatın birçok tezatlı gir
dapları vardır ve daha da olacaktır. 

Sayın Menderes bendenizi bir yerde sarahate 
davet ettiler. Emniyetçilerden bahsedildi, işi 
yarı lâtife ile halletmek için söyliyebilirim ki, 
Millî Kalkınma Partisinin ikinci Büyük Kong
resinin ekseriyetini polis memurlarının yaptığını 
gazeteler o zaman yazmıştı. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — O, bizim zamanımızda değildir. 

CEZMl TÜRK (Devamla) — Ben zaman 
kaydı ile söylemiyorum. 

Sizin zamanınızda, başmdakinden başka de
ğişen bir şey var mı? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Hâdise zikredin lütfen. 

Emniyet memurları namuskârane vazifele
rini yapmaktadırlar. 

CEZMl TÜRK (Devamla) — Aleyhlerinde 
hiçbir şey konuşmuş değilim ve namuslarına hiç
bir şey söylemiş değilim. 

Emniyet hâdiselerinin hepsini bilemem, fa
kat üç küçük hâdise zikredeyim, zabıta kayıtla
rında vardır. Adana'da üç defa evime hırsız 
girdi, Ankara'da da üç defa otomabilim çalın
mıştır. tşte size emniyet. 

Sayın Menderes üçüncü bir misal olarak, 
silâhlı toplantılardan bahsettiler. Bu mevzuu 
bir sözlü soru mevzuu olarak buraya getir
miştim ve Adana'da, istifa ettiğimiz kongrede 
tabancalı milletvekillerinin bulunduğunu söy
lemiştim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Put
lara dokunma. 

(Sadede sesleri). * 
RElS — Tümü üzerinde konuşunuz Cezmi 

Bey. 
CEZMl TÜRK (Devamla) — Arkadaşlar, 

biz küçük bir partiyiz, küçük bir partinin kü
çük bir grupunu temsilen burada bulunmakta
yız. Bu Meclis normal müddetini bitirinceye 
kadar yahut tarafınızdan feshedilinceye kadar 
da burada kalmak kararındayız. Yaşarsak in-
şaallâh siyasi hayatımıza devam edeceğiz. Şu 
anda kendi partimize arzedeceğimiz hususlar 
vardır. Biz bir seneyi iki ayı mütecaviz bir za
mandan beri parti kurmuş çalışıyoruz. Kuvve
den ziyade kadroya kıymet veriyoruz. On bir 
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bine yakın üyesi olan mütevazı bir partiyiz. 
(Tasarı ile alâkası sesleri). 

Bu partinin bundan sonra yaşıyacağına ve 
yaşatılacağına kani değiliz. Arkadaşlar, ben, 
size, ittifakla bu karan vererek bu kanunu çı
karmış olan yüksek gurupumuza şu sualleri de 
irat etmek istiyorum. Bu kanun mevcut olsa 
idi Demokrat Parti kurulabilir miydi! 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Elbette.. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Bu kanun 
mevcut olsaydı Demokrat Parti kısa zamanda 
bu inkişafı yapabilir miydi? 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan-
bul) — Elbette... 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Bu kanun 
mevcut olsa idi Demokrat Partili vatandaşların 
ne miktarı tazminat verirler, ne miktarı hapis
hanelerde yaşardı? 

Bu üç sualin cevabını dün teminatlı muha
lefetten aldığımız gibi, bugün de muhalefete 
teminat vermekle kendinizi tatmin edebilir
siniz. Fakat teminatsız bir küçük partinin 
mensubu olarak bunları söylüyorum. 

REİS — Cezmi Bey bir dakikanızı rica ede
ceğim. Sadedi aşmamanızı, müzakeresi ikmal 
olunan tasarının aleyhinde konuşmamanızı bil
hassa rica ediyorum.. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Siyasi partile
rin hayatına, hâkim olacak.bir kanun çıkmak
tadır. Bunun tümü üzerinde maruzatta bulu
nuyoruz... 

REİS — Taşırıyorsunuz da mecburum sade
de davet etmeye... 

•CEZMİ TÜRK (Devamla) — Arkadaşlar, bu 
memlekette son kabul ettiğiniz kanunlar dola-
yısiyle Basın-Yayının aldığı kararlardan sonra 
kalemlerin % 80 ni kırılmıştır. 

(BAŞVEKİL ADNAN MENDERES — Allah 
Allah!.. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Sayın Mende
res; Allah Alallah diye izharı hayret buyuruyor
sunuz, 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Allah Allah demiyeyim mi? 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Son zamanla
ra kadar yazı yazanları, yaptığınız kanunla ya
zı yazamaz hale getirdiniz. Dün yaptığınız bir 
kanunla üniversite profesörlerimi yazı yazmak
tan menettiniz... 
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REFET AKSOY (Ordu) — Ona sen de ta

raftarsın... 
CEZMİ TÜRK (Devamla) — Hiçbir zaman. 

Gaipten iç anlıyorsunuz, güzel falcılık yapabi
lirsiniz. 

Sıra dillere gelmiştir. Şimdi hoparlörleri 
ve sesleri kısma sırasıdır. Ağızlar kapanacak
tır. Çünkü tazminat vardır, çünkü hapis var
dır, çünkü partinin kapatılması tehdidi vardır. 
Ben Sayın Günaltay kadar olgun ve tecrübeli 
bir siyasi olmadığım için, verilen teminata is
tinaden, ben kendileri kadar ümifcvar değilim. 
Siz çoktan bu yola girdiniz. (Soldan gürültüler, 
ne demek istiyorsun sesleri). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES {İstan
bul) — Meclise hakaret ediyorsun . 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Hakaret yok. 
Bir memlekette sınıf diktatoryası vardır, kızıl
larda olduğu gibi. Bir zümre hâkimiyeti var
dır, monarşilerde olduğu gibi. Bir de parti hâ
kimiyeti olur, totaliterlerde olduğu gibi. (Sol
dan gürültüler). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Katiyen olmaz, Meclise hakaret ediyor
sun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Cezmi 
Bey, yaşasın diktatörlük de ve in. • 

CEZMİ TÜRK (Devamla) —. Arkadaşlar, 
dinin ibadete, ilme ve imana taallûk eden üç 
kısmı vardır. İman kısmma zaten el uzatıla
maz. Ama bunun ilim kısmını çok geri bırak
tınız. Tedrissiz, ilimsiz iman olamıyacağmı he
piniz bilirsiniz. Halbuki dinin inkişaf ettirilmesi 
vicdan hürriyetinin en çok serbest bırakılması 
lâzımolan yeri ilimdir. Dün olduğu gibi bugün 
de din adamlarımızda eksik olan şey ilimdir. 
Bu hususta sadece dikkatinizi çekiyorum. Bu 
hususta gördüğünüz kanuni mevzuatı mukaye
seli bir şekilde arzetmek isterdim, Sayın Men
deres bunu küçümsediler. Biz, başka memle
ketlere bakmayız, dediler. Kendilerine şunu 
da hatırlatmak isterim ki; Birleşmiş Milletler 
Anayasasını kabul etmişiz. Avrupa Federas
yonuna girmek için çalışıyoruz. Başta İnsan 
Haklan olmak üzere bir millî reform yapmışız, 
idari ıslahat yapıyoruz. Böyle bir devirde dün
yaya gözümüzü kapamak değil, beynelmilel 
mesaiye ayak uydurmak zaruretinde olduğu
muzu takdirlerine terkederim. 
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Arkadaşlar; kabul ettiğimiz kanun hukuki I 

mesnetlere istinat etmekten çok uzaktır. Bir 
partinin kapıcısının veya bekçisinin ihmali ve-
veya tekâsülü o partinin Genel Başkanını ve 
İdare Heyetini ilzam edecektir. Ittıla hafkkm- j 
da size vaka zikredebilirim: Partimize çekilen 
bir telgraf 18 gün sonra üçüncü müracaatımız 
üzerine Millet Partisinden geri getirilmiştir. 
Çünkü postane Millet Partisine vermiştir. Pos
ta servisimiz bu şekilde işlerse ve posta memur
larımızın en küçük bir ihmal ve .tekâsülü yüzün
den geçecek müddet dolayisiyle ıttıla husu
sunda bir partinin ne hale geleceğini tasavvur 
edebilirsiniz. I 

Bu kanunda siyasi partiler için bir de taz-' 
minat faslı koyuyorsunuz. Hele bizim gibi fa
kir partilerin idare heyetlerinde vazife alanlar, 
bir de malî tehdit altını getireceklerdir. Ade
mi tasvibin bir periyodik suç olduğunu Sayın 
Menderes'in hukuki telâkkisi dünyaya orijinal 
bir örnek olarak vermektedir. Beraatı zimme
tin asıl olduğu kabul edilmesine rağmen bura- I 
da beraati zimmet hususunda ademi tasvip bee-
yani halinde bunun ayrıca ispat olunmasına I 
davet olunmaktayız. I 

Sükût edebiyat tarihinde tasvibi tazammun I 
eder iken bu geceden itibaren hukuk edebiya
tımıza da* nakledilmiş bulunmaktadır. Bu ka
nun yeni bir devir getirmektedir. Ne şekilde I 
olursa olsun, nasıl bir esbabı mucibe ile olursa 
olsun yeni bir teşekküle meydan vermemek- I 
tedir. İktidarımız ayaktadır, Allah versin 
devamlı olsun. Millet Partisi hukukan kapatıl
mıştır, Halk Partisi teminatlıdır. Kala kala bir ı 
bizim küçük partimiz kalmıştır. Bizim de 20 
şehirde 200 mümessilimiz vardır, bu vaziyet j 
karşısında 200 müessis oturup düşüneceğiz; bir I 
karara varacağız. I 

tdare heyetlerinin suça iştirak ettirilmesi 
yeni bir susturma usulüdür. Ve gayet tabiî 
memlekette bu siyasi sükûnu temin eedecektir. 
Yalnız Devlet radyosu da Hükümet adına ses 
verecek, orada onun dilediği gibi konuşulacak- I 
tır. Bizim ise yapacağımız birşey yoktur. Siz 
iktidarın 400 milletvekili tatil ile beraber mem
leket sathına yayılacak ve istediğiniz gibi ko
nuşup istediniğiniz şekilde iddialarınızı yapabi
leceksiniz. Hele bizim gibi küçük partili ar
kadaşlar karşınıza vatandaşlar, hele bizim gibi 
küçük partili arkadaşlar, silâhsız olarak çıkına- [ 
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ya mecbur kalacaklardır. Çünkü şu şartlar al
tında başka türlü olmasına imkân yoktur. 

Sayın Adnan Menderes'in itham hakkını, 
memurlara itham hakkını kaldıran bu güzel ve 
rivrak maddeyi bir günde istihsal etmesi ken
disi için bir muvaffakiyet olsa dahi, istikbalde 
yazılacak olan demokrasimiz tarihi ve hukuk 
tarihimiz için bir muvaffakiyet sayılamıyacak-
tır. 

Hulasaten, kısaca şunları söylemek istiyo
rum, vaktinizi fazla almıyacağım. Adnan Men
deres Hükümetini, kabul ettiğiniz kanunla, en 
son Şemsettin Günaltay Hükümetinden teslim 
aldığı idarenin halefi olarak değil, ondan evvel 
şikâyetçi olduğu Recep Peker Hükümetinin ha
lefi görüyorum, icraat ve zihniyetinin maalesef 
o yolda gitmekte olduğuna kaniim. Ancak bir 
eksiğiniz var, içinizde bir otuz beşler yok. (Sağ
dan alkışlar). 

PAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
İzahatta bulunacağım. 

REİS — önergeleri okuyalım, ondan sonra 
söz vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun neticede açık 

oyla reye konulmasını, arz ve teklif ederiz. 
Erzurum 

Memiş Yazıcı 
Muş 

Ferit Kılıçlar 
Zonguldak 
H. Balık 

Niğde 
. Nuri Yurdakul 

Koraeli 
Ziya Atığ 
Yozgad 

Hasan Üçöz 
Bursa 

Hulusi Köymen 
Kocaeli 

Saim önhon 

Muğla 
Nâtık Poyrazoğlu 

Erzurum 
Enver Karan 

Aydın 
Cevat Ülkü 

Gazianteb 
Ekrem Cenani . . 

Kayseri 
Mehmet özdemir 

Kayseri 
Ali Rıza Kılıçkale 

Kırşehir 
Rifat özdeş 

Seyhan 
Mahmut Kibaroğlü 

Reisliğe 
Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması 

hakkındaki kanun lâyihasının açık oya konulma
sını teklif ederiz. 

Çankırı Çankırı 
Kâzım Arar Kemal Atakurt 
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İsparta 
Tahsin Tola 
, Balıkesir 

Ali Fahri tşeri 
Kırşehir 

Osman Bölükbaşı 
Kars 

Esat Oktay 
Kars 

Mehmet Bahadır 
Malatya 

Mehmet Sadık Eti 
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Giresun 

A. H. Pamukoğlu 
Zonguldak 

A. Boyacıgiller 
Sayhan 

C. Türk 
Kars 

Hüsamettin Tugaç 
Ordu 

Y. Z. Ortaç 
Diyarbakır 
Nâzım önen 

Başkanlığa 
Konuşulan tasarının açık oya konulmasını 

arz ve teklif ederiz. 
Sivas 

R. Ş. Sirer 
Sinob 

Muhtar Acar 
Trabzon 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
Kars 

Mehmet Bahadır 
Hatay 

Cavit Yurtman 
Malatya 

Mehmet Kulu 
Ordu 

Atıf Topaloğlu 
Kars 

Esat Oktay 

Van 
Ferid Melen 

Trabzon 
Hamdi Orhon 

Sinob 
Nuri Sertoğlu 

Ordu 
Hüsnü Akyol 

Sinob 
Dr. M. Tümerkan 

Kars 
Veyis Koçulu 

Trabzon 
Naci Altuğ 

Kars 
Fevzi Aktaş 

REÎS — 137 nci maddede böyle bir husus 
vardır. Oya baş vurmadan önce Milletvekilleri 
pek kısaca oylarının gerekçelerini kürsüden söy
lemek isterlerse Başkan yana ve karşı yalnız 
birer kişiye söz verebilir. Faik Ahmet Barutçu 
gelecek oylamanın gerekçesi hakkında söz isti
yor, veriyorum. Buyurun. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar; bir vereceğimiz reylerin 
izahını yapmak üzere huzurunuza geldim, bir 
nebze dinlemenizi rica ederim. 

Bu kanunun siyasi bir rejime hüviyet vere
cek önemde br kanundur. Çünkü inkılâbın 
esaslarını müdafaa endişesiyle demokratik reji
min esaslarını teşkil eden bir kısım hürriyetleri 
tahdit etmektedir. Bütün endişelerimiz inkı
lâpların müdafaasiyle beraber demokratik hür
riyetlerin lüzumsuz yere tahdit edilmemesi nokta-
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smda toplanmıştır. İnşacı teklifler yaptık ve 
endişelerimizi izhar ettik. İktidardan beklediği
miz, muhalefetin haklı endişelerini tatmin edil
mesi idi ve rejimin esaslarında prensipleri yek
diğeriyle yakın olan partiler olarak muhalefet 
nezdinden en iyi intiba vücuda getirecek anlayı 
şı iktidarın göstermesi olabilirdi. 

Aziz arkadaşlar, kanun iki esası ihtiva edi
yor. Dinî gayelerle müesses nizamı değiştirmek. 
İrticai okşamak suretiyle iktidarı zaptetmek gay
retlerine karşı tedbir almak noktasında Halk 
Partisi prensip itibariyle iktidarla^tam mutaba
kat halindeyiz. Halk Partisi inkılâpların ve re
jimin müdafaasında bu esaslara bağlı olan her 
iktidarı desteklemeyi başlıca vazife sayar. Mü
him olan kanunun tatbikatta maksadı aşacak is
tidatlar taşımamasıdır. Mühim olan inkılâp 
esaslarının müdafaasiyle demokratik hürriyetle
rin de mahfuz tutulması, her ikisinin bir arada 
sağlanmasıdır. Bu bakımdan toplantı hürriye
tinin bu kanunla tahdit edilmemesi noktasına 
çok önem, atfetmişizdir. Hiç olmazsa toplantı 
hürriyetine ait olan bugünkü mevzuat muhafa
za edilmelidir. 

REİS — Zâtıâliniz grup sözcüsü gibi esasa 
giriştiniz, Tüzüğün hükmünü ihlâl ederseniz 
sözünüzü keseceğim. » 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Her halde Grup Sözcüsüyüm... 

REİS — Tüzüğün bu hükmünden istifade 
ederek söz aldınız, ona riayetkar olmanızı rica 
ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kanu
nu tatbik et Reis Bey. 

HALİL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) — Tat
bikata buradan başlanıyor. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Sayın Başkan müsaade et bari, iki kelime ile bi
tireyim. 

REİS — Bitirin. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Başbakan, toplantı hürriyetini korkak olduğu 
için sabık iktidarın tahditsiz tatbik ettiğini söy
lediler. 

Arkadaşlar, korkak olan hürriyetin dostu ol
maz. (Sağdan, bravo sesleri) Hürriyetin dostu 
olmıyandır ki, korkaktır. Biz nefsimize itimadı
mız olduğu için ve dâvamıza inandığımız için 
hürriyetlerin arızalı yollarını tercih ettik. O 
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I rum. 'Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 14 ncü maddeyi okuyoruz. 
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arızalı yollar ki, bugünkü terakkilere götürmüş
tür düz ve sakin yollar ise terakkiye değil an
cak gerilere götürür. 

Arzettiğim sebeplerle birinci maddesine ta
raftar olduşumuz halde, kanun hakkında kul
lanacağınız reyler kırmızı olacaktır. 

RElS — Tamam, bitti, maksat hâsıl oldu. 
Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

(Saat 23,45 te T. B. M. Meclisi Reisi Refik 
Koraltan Riyaset makamına çıktı). 

2. — Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapı
lan binalar hakkında kanun lâyihası ve Bayın
dırlık, İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/196) 

REÎS — Kanunun komisyona giren maddele
ri gelmiştir. Reyler toplanıncaya kadar bunun 
müzakeresine devam edeceğiz. 

MADDE 10. — Yukarıki maddeler gereğin
ce belediyelerin elüne geçen arazi ve arsallarla be
lediyelerin mülkiyetinde olup Belediye Meclisle
rince belli edilecek arsalar aşağıdaki esaslara 
göre kura ile maliyet kıymeti nazarı dikkate alı
narak meskene muhtaç olanlara kıymet takdiri 
suretiyle tahsis olunur. 

Kıymet takdirinde kurulacak mahallenin su, 
yol, kanalizasyon, elektrik gibi âmme hizme
tine müteallik giderleri de nazarı dikkate alınır. 

Ruhsatsız yapıların inşa edildikleri arsalar 
hakkında da yukarıki fıkra hükmü tatbik olunur. 

Bu suretle tahsis olunacak arsaların son ilân 
tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat eden
lere ne gibi şartlarla tahsis edilleceği birer haf
ta fasıla ile üç defa mahallinde cari usuller da
iresinde ilân olunur. ilân üzerine vukubulacak 
talepler, talep tarihlerine göre birer deftere 
sıra sayısı altında kaydedilir. 

İstekliler parsellenmiş arsa sayısına eşit ve
ya az olduğu takdirde en küçük sayı taşıyan 
adadan başlamak suretiyle her isteklinin ka
yıt sıra sayısına tekabül eden sayı ve parsel ve
rilir. İstekli sayısı arsa sayısından fazla olur
sa 15 nci maddedeki şeraiti haiz bulunan hakiki 
ihtiyaç sahipleri arasında Belediye Encümenin
de Noter huzurunda çekilecek kura ile tevzi olu
nur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen olma
dığına göre okunan maddeyi reyinize arzediyo-

MADDE 14. — 10 ncu madde gereğince sa
tılan arsalarla yukarıki madde hükümlerinden 
faydalanmak suretiyle yapılan meskenlerin ve 
Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası tarafından 
gerek satış va'di yolu ile ve gerekse doğrudan doğ
ruya yapılan binaların sahiplerine veya istekli
lerine tescillerinde ve Belediye mülkiyetine ge
çirilmesinde Tapu Harcı ve Damga Resmi alın
maz. Bunların bankaya olan inşaat borçların
dan mütevellit ipotek muameleleri de damga, 
pul ve diğer resm ve harçlardan* muaftırlar. Be
delleri inşaata tahsis edilmek üzere Türkiye 
Emlâk ve Kredi Bankasının Hazine kefaleti ile 
ihraç edileceği tahvillerden Damga Resmi ve Ko-
tasyon ücreti alınmaz. 

Kavak, katran, çam, köknar ve ladin tom
ruklardan imal edilip bu kanuna göre inşa edi
lecek binaların inşaatında kullanılacak kalas, 
lata, taihta, kapı ve pencere Muamele Vergisinden 
müstesnadır. 

RElS — Reşad Güçlü. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Efendim, b ı 

maddeyi bu şekilde kabul ederseniz hususi eş
hasın kendi arsası üzerine yaptıracağı evlerde 
kullanılacak kereste mamulleri Muamele Vergi
sine tâbi olacaktır. Alelûmum ev inşaatında kul
lanılacak kerestenin Muamele Vergisinden muaf 
olmasını kaldırılacak olan 10 ncu madde istihdaf 
etmektedir, öyle zannediyorum. Komisyon uy
gun hareket etmemiştir, nazarı dikkatinizi celbe-
derim. 

REİS — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA REFET AK-

SOY (Ordu) — Bu madde hakkında Reşad Güçlü 
arkadaşımız takririni verdiği zaman gayesini 
izah etti. Biz de komisyon olarak tekabbül ettik. 
Bunu kararı aldığımız zaman verdiğimiz izahatta, 
Hükümet Muamele Vergisini ıslah edecek yeni 
bir kanun hazırlamaktadır, fakat o kanun neşre-
dilinceye kadar arada bir boşluk kalmasın diye 
bu karan aldık. Şimdi komisyonumuzca kabul 
edilen esaslar eski kanunda mündemiç olan esas
ların heyeti umumiyesine şâmildir. Şimdi arka
daşımız Reşad Güçlü, hususi eşhasın da bu mad
deden istifade etmesini istemektedir. Halbuki bi
zim şimdi yaptığımız kanun, belediyenin yapaca
ğı ucuz evlere aittir. Bunu hepsine teşmile lü-
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zum yoktur. Maddenin olduğu gibi kabulünü 
rica ederiz. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem 
arkadaşlarım, 33 ncü madde ile lağvettiğiniz 
5228 sayılı Kanun, alelıtlak, kim tarafından, ne
rede yapılırsa yapılsın, mesken inşaatında kul
lanılan kerestenin Muamele Vergisinden muaf 
tutulmasını âmirdir. Şimdi bu şekilde bir mad
de kabul edecek olursak, tatbikatta bir ikilik do
ğacaktır. Bunun mahzurlarını ise izaha lüzum 
görmüyorum. Refet Bey arkadaşımızın dediği 
gibi, Hükümet Muamele Vergisi tasarısını hazır
lamakta değildir. O tasarı hazırlanmış ve ko
misyona gelmiştir. 

Binaenaleyh öyle bir vaziyet hâsıl olacaktır 
ki, yeniden bir kanunun kabulü, halinde bâzı kı
sımlar mükellefiyet mevzuuna girecek, iki ay 
sonTa veya beş ay sonra yen'iden mükellefiyetten 
çıkacaktır. Bu vaziyet bir keşmekeş yaratır. İs
tirham ediyorum, bu maddenin sonuna, lağvedi
len 5228 sayılı Kanunun onuncu maddesi aynen 
ipka edilmiştir, diye bir kayıt ilâve edilsin. 

KÂMİL KOZAK (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; geçen konuşmamda da arzetmiştim; halen 
muaf olan bu mamulâtm, Muamele Vergisinden 
mua,f tutulmakta olan kereste imalâtının, kısa za
man için, komisyon tarafından niçin kaldırıldı
ğını bendeniz anhyamadım. Bir kısım imalât 
muaf olacak, bir kısmı vergiye tâbi olacak. Bu, 
durup dururken kereste piyasasına tesir edecek, 
yüzde 18 bir yükseliş olacaktır. Bunun, piya
sada yapacağı tesir büyük olacaktır. Eski şek
lin tatbikatında müşkülât görülmemektedir. 

4 - 5 aylık zaman için niçin komisyon bu mua
fiyeti kaldırmaktadır? Komisyon lütfen bunu izah 
etsin. Tatmin edici bir sebep yoksa ilga edelim. 
Aksi takdirde kanunun 10 nıcu maddesinin aynen 
bu kanunda muhafaza edilmesi şartiyle devam et
tirilmesini bendeniz rica ediyorum. 

REİS — Vicdan ve Toplantı Hürriyeti Ka
nununa reylerini kullanmıyan arkadaşlar kal
mışsa lütfen kullansınlar. 

Bina Yapımını Teşvik Kanunun müzakeresi
ne devam ediyoruz, 

KOMİSYON ADINA REFET AKSOY (Or
du) — Muhterem arkadaşlar, müzakeresi bitmek 
üzere olan bu kanunun ismi bina yapımını teşvik 
ve izinsiz yapılan binalar hakkında kanun lâyi-
hasıdır. 
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I Şimdi, demin de arzettiğim gibi, kanunun 

istihdaf ettiği esas gaye, vatandaşlara ucuz ev 
yaptırmak ve memlekette vücut bulmuş olan gece
konduları ortadan kaldırmak meselesidir. 

Şimdi, Bütçe Komisyonu esasen bu kanun üze
rinde Maliye Komisyonunun koymuş olduğu hük
mü kabul etmedi. Maliye Komisyonu tamamiyle 
pencere kapı ve sairenin Muamele Vergisin
den muaf tutulmasını istedi. Biz bunu kabul 
etmedik. İçişleri Komisyonundakini aldık. Re-
şad Güçlü arkadaşımın verdiği takrirde iste
diği hususlar bu madde içerisinde mütalâa 
olunmuştur. Ama Reşad Güçlü'nün, tamamına 
şâmil olsun diye vâki talebi ancak bundan son
ra gelecek olan esas kanunda düşünülebilir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
Efendim bir notayı hatırlatayım. Bu kanun 
umumi bir kanun değildir. Belediyelerin, Ha
zineden, özel idarelerden veya benzerlerinden 
temin edeceği arsalar üzerine meskenler yap
ması kanunudur ve yalnız buna maksurdur. Bu 
kanun Bütçe Komisyonu, ahşap kısma mütedair 
olan hükmü, 5228 numaralı kanundaki hükmü 
kaldırmış ve tamamiyle bunları muallakta bı
rakmıştır. İzah edeyim, 5228 numaralı Kanun
da bu ahşap kısımla* Muamele Vergisinden 
muaf idiler. Elimizdeki bu kanunda, Bina Ya
pımını Teşvik Kanununda ise bu muafiyet 
kaldırılmakta idi. Bütçe Komisyonunun kal
dırdığı bu muafiyetin, eski kanunda olduğu 
gibi, iadesi hususunda, Reşad Güçlü arkadaşı
mız teklifde bulundu ve yüksek heyetiniz ta
rafından da dikkate alındı. 

Bunun üzerine komisyon yalnız bunun bir 
kısmını kabul ediyor, yani bu kanundan müs-
tefid olanlara teşmil ediyor. Halbuki 5228 Sa-

I yılı Kanunda müktesep olan mefhumu kabul 
I etmiyor. Niçin? Çünki bir Muamele Vergisi 

Kanunu gelecek, orada temin edilecek imiş. 
Kanun gelinceye kadar, belediyeler tarafından 
verilen arazi üzerinde ev yaptıracaklara lütuf 
yapsın, öbürlerini gadre uğratmak nasıl olabilir 
arkadaşlar? Yani bir adama ihsan yapılırken 
öbür adam hiçbir sebep yokken mahrum edil
mektedir. Üç ay sonra, dört ay sonra, altı ay 
sonra kanun yapacakmış, Muamele Vergisini 
getirecekmiş, o zaman istifade edecekmiş, bu 
dört ay içinde, altı ay içinde ev yapanlar, eli
mizdeki kanundan istifade edecekt hariçte bina 

I yapan ve 5228 numaralı Kanundan istifade 
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edenler niçin mağdur olsunlar? Hiçbir sebep 
yoktur. 

Eeşad Güçlü arkadaşımızın beyan buyur
dukları şekilde ve Kâmil Bey arkadaşımızın da 
ifade ettikleri gibi 5228 sayılı Kanunun bu 
husustaki hükmü mer'i olmalıdr, buraya metin 
olarak konmahdıı. 

REÎS — Reşad Güçlü, buyurun. 
EEŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Feridun Fikri 

Düşünsel arkadaşımızın teklifleri vardır. Lüt
fen bu takrir reye arzedilirse tatmin eder. 

REÎS — izzet Akçal (Vazgeçti, vazgeçti ses
leri). 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık Komisyonunun bu husustaki 

metninin kabulünü arz ve teklif ederim. 
Bingöl 

Feridun Fikri Düşünsel 

RElS — öyle bir metin yolk. Lütfen izah 
edin. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Tasarıda vardır. Bayındırlık Komisyonunun 
metni. 

REÎS — Reylerini kullanım ıyan arkadaşlar, 
lütfen reylerini kullansınlar. 

Başka kalmadığı anlaşılıyor. Rey toplama 
muamelesi sona ermiştir. 

Madde ile alâkalı takriri okuyoruz. 

Başkanlığa 
5228 No. lu Kanunun 10 ucu maddesinin ay

nen tasarıya alınmasını arz ve teklif ederim. 
Seyhan 

Reşad Güçlü 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Ben de bu takrire iltihak ediyorum. 

REİS — (Feridun Fikri Düşünsel'* hita
ben) : Efendim, siz takrir vereeekseniz verin. 
Yoksa bu takriri reye koyamam. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Benim de takririm odur. 
REİS —- Efendim, bu takrirle maddenin 

sonuna ilâvesi istenen, 5228 numaralı Kanunun 
10 ncu maddesini okutuyorum: 

10 ncu madde : Hariçten ithal ve dâhil
de istihsal edilecek kavak, katran, çam ve kök
nar tomruklariyle bunlardan imal edilecek ka
las, lata, tahta, kapı, pencere ve camekânlardan 
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Muamele Vergisi almamıyacağı gibi bu mad
deler Gümrük tarifesi Kanununun 28 nci mad-
•esine dayanılarak 9 . XII . 1946 tarih ve 3/5024 
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyle Gümrük re
simlerine yapılmış olan zamlardan istisna edilir. 

REİS — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA HADİ HÜSMAN (İs

tanbul) — Arkadaşlarımızın teklifleri arasında 
bir tefavüt vardır. Münakaşa mevzuu olan me
sele iki nevi bina arasında fark olmamasıdır. 
Yani onuncu maddeye göre yalnız belediyenin 
vereceği arsalar üzerine yapılan binalar için 
değil bu kanuna göre yapılacak binalar için 
umuma şâmil bir muafiyet tanınmasıdır. Hal
buki, DüşünsePin teklifi, 5228 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin aynen alınması hakkındadır. 
Bu madde,, bütün ithal edilen veya dâhilden is
tihsal edilen kerestelerin, ister bu kanuna göre 
bina yapımında, isterse belediyelere verilecek 
'arsalardaki bina yapımında kullanılsın, Qüm-
rük Resminden muaf tutulmasına dair bir mad
dedir. Halbuki Maliye Komisyonunun 14 ncü 
maddesi bütün binalarda kullanılacak kereste
leri Muamele Vergisinden muaf tutmaktadır. 
Zannederim Heyeti Aliyeniıı temayülü de bu
dur, iktisi arasında fark vardır. Maliye Komis
yonunun teklifi kabul edilirse maksat temin 
edilmiş olur. (Reye sesleri). 

REFET AKSOY (Ordu) —- Muhterem arka
daşlar, bu takriri kim vermişse, zannederim 
yorgunluğun tesiri olacak gaflet (içerisindedir. 
Teklif ettikleri 5228 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesidir. Bu madde ise 5503 numaralı Ka
nunla tadil edilmiştir, elimde bulunuyor. Asıl 
tadil edilen bir madde dururken eski bir mad
de nasıl teklıif edilebilir ? Çünkü tadil edilmiştir. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — O madde ta
dil edilmemiştir. O metin halen mer'idi'r. 

REFET AKSOY (Devamla) — Tadil edil
miştir. Kanunun adını okuyorum size. 

Bina Yapımım Teşvik Kanununun 10 ncu 
maddesini değiştiren kanım No. 5503. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — O maddenin 
tadili yoktur. 

REFET AKSOY (Devamla) — Hâlâ iddia 
ediyorsunuz. Bilmeden nasıl iddia ediyorsu
nuz? Siz teklifi yaptığınız zaman kanuna isti
nat etmiyorsunuz. 

İkincisi, bizim yaptığımız da pencere, cam 
ve saire, bunlar tamamiyle Muamele Vergisin-
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den müstesnadır. Sizin ileri sürdüğünüz teklif 
yalnız Gümrük Resminden muafiyeti temin edi
yor. Yanlış kapı çalıyorsunuz. 

MALÎYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET DAÎM SÜALP (Siird) — Maliye Komis
yonu şu şartla bunu kabul etmiştir. Bu kanu
na göre inşa edilecek binalarda kullanılacak 
kereste diyor. Halbuki arkadaşların verdikleri 
teklif gümrük muafiyeti hakkındadır. Bu ka
nuna göre inşa edilsin veya bu kanuna göre in
şa edilmesin, bu kanunun dışında olan binala
ra gelecek keresteyi dahi istihdaf ediyor. Hal
buki biz şartlı kabul etmişiz. Bu kanuna göre 
inşa edilecek binalarda kullanılan keresteyi ka
bul ediyoruz. Komisyonun noktai nazarı bu
dur. Bütçe Encümeni de bunu kabul etmiştir. 

REÎS — Reşad Güçlü. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Efendim bu 

saatte vaktinizi israf ettiğimden dolayı özür di
lerim. Görüyorum ki, Bütçe Encümeni bir de
fa yok dediği şeye asla bir kere daha yanaşma-
maktadır. Parlâmento oyunları yaparak işin 
içinden sıyrılmak istemektedir. 

Maruzatım şudur: 
Halen mevcut, meriyette bulunan Ve alelıtr 

lak kim tarafından ve nereden getirilecek olur
sa olsun binalarda kullanılacak kereste ve ma
mulleri Muamele Vergisinden muaf tutmakta
dır. Biz bunu tedvin etmek için komisyona ver
dik. Komisyon bir türlü bu yola yanaşmıyor. 
îster istemez huzurunuza getirdik. Bu defa da 
o kanun başka bir kanunla tadil edilmiş buyur
dular." Belki öyledir. Bizdin teklif ve arzumu
za zannediyorum ki, Heyieti Umumiye de iltihak 
ediyor. Lütfen komisyonun da iltihakını rica 
ediyoruz. 

REİS — Kâmil Kozak buyurun. 
KÂMÎL KOZAK (Bolu) — Bendeniz bilhas

sa komisyondan şunu rica ediyorum : Halen bu 
memlekette imal edilen kereste Muamele Vergi
sinden muaftır. Türkiye'de istihsal edilen keres
te Muamele Vergisinden muaftır. Bu muafiye
tin muhafazasına dikkat ediyoruz. 5228 numara
lı Kanunun kaldınlmasiyle, arzettiğim gibi, 
gümrükten alman Muamele Vergisi, dahilî ima
lâttan alman Muamele Vergisi kalkıyor mu? Bu 
takdirde komisyonun maddeyi düzeltmesi lâ
zımdır. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. Komisyo
nun mütalâasını dinlediniz. Komisyon 14 ncü 
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i maddenin kabulünü Heyeti Umumiyeden rica 

ediyor, diğer arkadaşlar ise 5228 numaralı Ka
nunun 10 ncu maddesinin 14 ncü maddeye ek
lenmesi suretiyle kabulünü teklif ediyor. Tak
rir okundu. Başka mütalâa yoktur. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
îzah edeyim; Komisyon Sözcüsü arkadaşımız 
Refet Bey vaziyeti gayet güzel izah etti. Bizim 
maksadımız, 5228 numaralı Kanunun 10 ncu 
ve diğer maddelerini tadil eden 5503 numaralı 
Kanundaki prensibi kabulüne mütaalliktir. Bi
naenaleyh onun reye konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

REÎS — Şimdi, 5228 numaralı Kanunun 
I 10 ncu maddesinin 14 ncü maddeye eklenmesi 
I teklifini nazarı dikkate alanlar... 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
I (Eskişehir) — Efendim, gecenin bu saatinde 
I bir vergi kanununu münakaşa etmek hakikaten 
I güç. Esasen böyle bir kanuna vergi hakkında 
I bir hüküm konması aslında doğru bir şey de-
I ğildir, Yüksek Heyetiniz bu prensibe daima ri-
I ayet edegelmiştir. Fakat şimdi bunu bu saatte 
I komisyona ve saireye diye çevirmek de haki

katen güç. 
Şimdi, burada bu kanunun prensibi diye re

ye koymak suretiyle bu îşi halle kalkışacak 
olursak şuna kaniiz ki, buna rey vermek güçtür. 

I Bütçe Komisyonu Sözcüsü arkadaşımız ve Yük
sek Heyetiniz bu işteki takdirini mutlaka bu 
istikamette kullanmak istiyorsa, bunun Maliye 
Komisyonunca tesbit edilmiş olan esaslar daire
sinde olması iktiza eder. 

Bendeniz de Maliye Komisyonunun tesbit et
miş olduğu maddenin reye konmasını ve bunun 
kabulünü rica ediyorum. 

REÎS — Efendim, Reşad Güçlü arkadaşımız 
son defa bir takrir verdi, okuyoruz : 

Başkanlığa 
Yurtta inşa edilecek her türlü inşaatta kul

lanılacak kereste ve mamulleri Muamele Vergi
sinden muaftır. 

14 ncü maddenin yukardaki şekilde tadilini 
arzederim. 

Seyhan 
Reşad Güçlü 

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, ar
kadaşımız Maliye Komisyonu üyesidir. Nasıl 

| böyle bir şey teklif eder? 
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FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Ben takabbül ediyorum. 
REİS — Feridun Fikri Bey, Reşad Güçlü'-

nün takririni takabbül ediyorlar. 
Şimdi bu takriri nazarı dikkate alanlar lüt

fen el kaldırsın... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Komisyona veriyoruz. 

Şimdi 21 nei maddeyi okuyoruz : 

MADDE 21 — Bu kanun gereğince arsa 
tahsis olunanlardan belediyece kendilerine tebliğ 
tarihinden itibaren her hangi sebepten olursa 
olsun altı ay zarfında akit ve tescil muamelesi 
yaptırmıyanlar sıradaki haklarını kaybederler. 

Tebliğ tarihinden itibaren kendilerine arsa 
tahsis olunanların tapu dairelerine vâki olacak 
müracaatlarını tapu daireleri altı ay zarfında 
ikmale mecburdurlar. 

REÎS — Söz istiyen olmadığına göre oku
nan maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Efendim, İstanbul mebusu arkadaşlarımız bir 
ek madde teklif ediyorlar, onu okuyoruz : 

Sayın Reisliğe 
Aşağıdaki maddenin kanuna eklenmesini arz 

ve teklif ederiz. 

MADDE 29. — Bu kanun hükümlerinden fay
dalanmak üzere işçiler tarafından kurulmuş olup 
da statülerinde ancak işçilerin ve İş Kanunu
nun 101 nei maddesine göre sigortalı sayılan 
müstahdemlerin ortak olabilecekleri hükmü 
mevcut bulunan Mesken Kooperatifleri Ortak
ları hakkında bu Kanunun 15 nei maddesinde 
bahsi geçen iki senelik ikamet şartı aranmıyaca-
ğı gibi bu suretle kurulmuş işçi mesken koopera
tifleri hakkında da 16 ncı maddeye göre inşa
atın yarısını yapacak sermayenin temin edilmiş 
olması hükmü tatbik olunmaz. 

İstanbul Samsun 
Bedri Nedim Göknil Naci Berkman 

Erzurum Bingöl 
Ever Karan F . F. Düşünsel 

İstanbul 
İhsan Altmel 

KOMİSYON ADINA REFET AKSOY (Or
du) — Efendim, işçiler hakkında bâzı hükümler 
bu kanunda tezekkür ve kabul olunmuştur. Fa
kat şimdi okunan hususlar açıkta kalmıştı. 18» 
19, 21 nei maddelerden sonra bunun da kabul 
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I edilmesi lâzımgelir. Reye konmasını rica edi-
| yoruz. 

REİS — Komisyon kabul ediyor. Reyinize 
arzediyorum, bu teklifi 29 ncu madde olarak 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Demin münakaşası yapılan 14 ncü madde 
komisyondan gelmiştir. Okuyoruz. 

MADDE 14. — 10 ncu madde gereğince sa
tılan arsalarla yukarıki madde hükümlerinden 
faydalanmak suretiyle yapılan meskenlerin ve 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından gerek 
satış va'di yoliyle ve gerekse doğrudan doğruya 
yapılan binaların sahiplerine veya isteklilerine 
tescillerinde ve belediye mülkiyetine geçirilme
sinde Tapu Harcı ve Damga Resmi alınmaz. Bun
ların bankaya olan inşaat borçlarından mü
tevellit ipotek muameleleri de Damga, Pul ve 
diğer Resim ve harçlardan muaftırlar. Bedelleri 
inşaata tahsis edilmek üzere Türkiye Emlâk ve 
Kredi Bankasının Hazine kefaleti ile ihraç ede
ceği ahvillerden Damga Resmi ve kotasyon ücreti 
alınmaz. 

Yurtta inşa edilecek her türlü inşaatta kul
lanılacak kereste ve mamulleri Muamele Vergi
sinden muaftır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — 5218, 5228 ve 5503 sayılı ka
nunlar kaldırılmıştır. 

REİS — Maddeyi tasvip edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Bu kanunda suç sayılan fiil-. 
lere ait dâvalar sulh mahkemesince rüyet edilir. 

REİS — Maddeyi tasvip edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi tasvip edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 
Reylerini kullanmıyan arkadaşlar lütfen oy

larım kullansınlar. Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

Vicdan ve Toplanma Hürriyetini Koruma 
hakkındaki kanun tasarısına (298) zat katılmış
tır, (252) kabul, (46) ret vardır, tasarı (252) 

1 oyla kabul edilmiştir. 
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B : 115 23. 
Bina Yapımını teşvik ve izinsiz yapılan 

binalar hakkındaki kanun tasarısına (247) oy 
verilmiştir. Tasarı (246) kabul, (1) ret vardır, 
(246) oyla kabul edilmiştir. 

7.1953 0 : 4 
Şimdi Bursa Mebusu Hulusi Köymen, Eski

şehir Mebusu Abidin Potuoğlu ve îp ı i r Mebusu 
Osman Kapani'nin bir takrirleri vardır, pjrra 
okutacağım. 

5. — TAKRİR 

1. — Bursa Milletvekili Hulusi Köymen ve 
iki arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çalışmalarına 1 Kasım 1953 gününe kadar ara 
verilmesi hakkındaki takriri (4/372) 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekillerinin memleket içinde dolaşma

ları, inceleme yapmaları, denetleme vazifelerine 
hazırlanmaları ve dinlenmeleri için 1 Kasım 1953 
pazar gününe kadar Meclin çalışmalarına ara 
verilmesinin Büyük Meclisin kararına arzedil-
mesini teklif eyleriz. 

Bursa Milletvekili * Eskişehir Milletvekili 
Hulusi Köymen Abidin Potuoğlu 

îzmir Milletvekili 
* Osman Kapani 

REİS — Efendim; takriri reye koymadan 
evvel Yüksek Heyetinizin mesaiisi hakkında kı
saca maruzatta bulunacağım. (Takriri reye ko
yun sesleri). 

Dokuzuncu Devrenin 3 ncü Toplantısında 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Umumi He
yeti bugünlkü tarihe kadar fasılasız çalışmala-
riyle 115 Birleşim yapmış olup şimdiye kadar 
199 kanun, bir tefsir, 25 karar ki, ceman 225 
işi neticelendirmiştir. Bu işler meyanmda Tra
fik Kanunu 13, Turizm Kanunu 16, Millî Ko
runma Kanunu 28 ye Türk Ceza Kanunu 11 Bir
leşimde görüşülmüş ve intaç edilmiş, 9 ncu Dev
renin başından bugüne kadar 10 istizah, 506 
yazılı, 640 sözlü soru olmak üzere 1 146 soru 
önergesi verilmiş bulunmaktadır ki, geçen dev
relere nazaran bu rakam en büyük yekûna ba
liğ olmuş ve bunlardan 500 sözlü, 43 yazılı so
ru da cevaplandırılmış bulunuyor. Bu mevzuu 
iyice kavramaya hizmet eder düşüncesiyle geç
miş devrelere ait birkaç rakam arzetmeyi de 
faydalı buluyorum. 6 ncı Devrede 14, 7 nci 
Devrede 18, 8 nci Devrede 472. 

Bu toplantı yılı içinde Umumi Heyet çalış
malarına ilâveten fasılasız toplantı ve sürekli 
çalışmalariyle büyük bir faaliyet gösteren da
imî komisyonlarımızın son güne kadar yapmış 

oldukları toplantı yekûnu 1083 olup bunlardan 
727 işi karara bağlamışlardır. Daimî komisyon
larımızın mesailerini de şöylece hulasaten arze-
diyorum. 

Adalet Komisyonu 151 toplantı yaparak 107, 
Bütçe Komisyonu 220 toplantı yaparak 121, İç
işleri Komisyonu 107 toplantı yaparak 122, Ma
liye Komisyonu 86 toplantı yaparak 107, Ana
yasa Komisyonu 36 toplantı yaparak 8, 

Daimî komisyonların mesailerini de şöylece 
hulâsa edebilirim: • • . 

Adalet Komisyonu 151 toplantı yaparak 107 
Bütçe » 
içişleri » 
Maliye » 
Anayasa > 
Bayındırlık » 
Çalışma > 
Dışişleri » 
Ekonomi » 
Güm. ve Tek.» 
M. H. İnce. > 
Millî E. •» 
Millî Sa. > 
Sa. ve So. Y. » 
Sayıştay •» 
Tarım » 
Ticaret » 
Ulaştırma » 

220 » 
107 » 
80 ı» 
*3Ö ı» 
41 ı» 

' 41 ,»' 
26 ı» 
47 t» 

8 »' 
18 > 
49 » 
44 » 
66 ı» 
33 » 
42 ' » 
46 » 
22 <» 

karara bağlamışlardır. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
1» 
» 
» 
» 
» 
» 

121 
122 
103 

8 
17 
7 

30 
7 

11 
7 

16 
25 
25 
69 
11 
30 
11 m 

Dilekçe Komisyonumuz da devre başından 
bugüne kadar gelmiş bulunan (25 786) dilekçe
den 18 880 dilekçeyi karara bağlamıştır. 

Bunlardan başka geçici olarak komisyonlar 
da kendilerine mevdu işleri intaç etmişlerdir. 

Muhterem Heyetinize arzediyorum. 
Şimdi Bursa Milletvekili Hulusi Köymen, 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu, İzmir 
Milletvekili Osman Kapani'nin verdikleri ve 
okuduğumuz takriri yüksek tasvibinize arzedi
yorum. 
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Kabul buyuranlar... Kabul etmdyenler... Ek

seriyetle kabul edilmiştir. 
'Bu takrir üzerine, takrirde de ifade edildiği 

veçhile muhtenem arkadaşlar, seçim bölgeleri
ne gidecekler, asil milletimizin ihtiyaçlarını, 
arzularını daha yakından tetkik imkânına ka

vuşacaklardır. 
Hepinize güzel seyahatler, sih'hatli, neşeli 

mesai temenni ederek 1953 Kasım ayının birinci 
Pazar günü saat 15 te toplanmak üzere toplan
tıya son veriyorum. 

Kapanma saati : 0,25 

m*m 

B — Son tutanak özeti 

Birinci Oturum 
Gündemdeki kanun teklif ve tasarılarının so

rulardan önce görüşülmesi hakkındaki önerge
ler kabul olundu. 

Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korun
ması hakkındaki kanun lâyihasının heyeti umu-
miyesi üzerinda görüşüldü. 

öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Çanakkale Mebusu 

F. Apaydın ö. Mart 
Kâtip 

Gazianteb Mebusu 
A. Ocak 

İkinci Oturum 
Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korun

ması hakkındaki kanun lâyihasının heyeti umu-
miyesi müzakere edildi. 

Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korun

ması hakkındaki kanun lâyihasının heyeti umu-
miyesi üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 

Dördüncü Otunum 
Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması 

hakkındaki kanun lâyihasının maddeleri üze
rindeki görüşmeler tamamlandı ve tümü açık 
oya sunuldu. 

Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan 
Binalar hakkındaki Kanun kabul olundu. 

Açık oya sunulmuş bulunan Vicdan Ve Top
lanma Hürriyetinin Korunması hakkındaki Ka
nunun kabul olunduğu bildirildi. 

Kabul olunan önerge gereğince 1 Kasım 1953 
Pazar günü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şime son verildi. 

Reis 
tçel Mebusu 

Refik Komitan 
Çanakkale Mebusu 

Ömer Mart 

Kâtip-
tsten'bul Mefoumı 
Füruzan Tekil 

Sorular 

Yaz\U s&ru 
1. — Malatya Mebusu Mehmet Kulu'nun, 

Malatya - Arapkir yolundaki Morhamam ve Sö

ğütlü çayları üzerinde köprü inşasına ne raman 
başlanacağına dair yazılı soru önergesi Bayın
dırlık Vekâletine gönderilmiştir. (6/1957) 
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1. -^ 2V&Mwft*'-AfAittu Hdmdi Orhbtt'un, 
Trdbkbn'' Vüâyt&'GvrlM- Meclisi tordftnddri tan
zim edilen yol programına dair sorusuna; Ba-
ytntiırliteVebİU^Kttnal ZeytvnoğJM'nun yazüı 
cewb%46/İİ86}: 

YAZILI SORU ... .,; .. " \ 7 i 

HamoU Orhon tarafından* Terilen"': yazılı '«ohı 
önergesine hazırlanan ceVaBîii* iiililc*1 olarak*' su
nulduğunu saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

İ . VII . 1953 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve rica ederim..: 

Trabzon Milletvekili 
. : Hamdı Orhori 

1. Trabzon Vilâyeti'Genel Meclisi tarafın
dan tanzim edilen* yol programı vekâletçe tas
dik • edilmiş • midir?"; Tasdik edilmiş ise teklif 
nedir ve ne miktar ödenek istenmiştir? Bu prog
ramda* vekâletçe ne gibi tadilât yapılmıştır? 
Hangi yollar programda bırakılmış, hangi yol
lar çıkarılmıştır? 

2. Tasdik edilen programdaki yolların uzun
luğu ve adları nedir? Bu yollara ne miktar öde
nek tahsis edilmiştir? Tahsisler vekâletçe mi ya
pılmış, vilâyete mi bırakılmıştır ve tahsis mikta
rı nedir? 

3. Programa dâhil vilâyet yolları- dışında 
kalan köy yollarına vekâletçe ödenek • ayrılmış 
mıdır? Ayrılmış ise miktarı nedir? • önemine gö
re'köy yollarına tevziat re'sen vekâletçe mi yok
sa vilâyetçe mi yapılır? 

4. Trabzon' Vilâyet veya köy yollarına ve
kâletçe merkezeden re'sen hususi tahsis yapılriiış 
mıdır? Yapılmış ise bu yollar hangi yollardır? 
Ve yapılan tahsis miktarı nedir? 

T. C. 
Bayındırlık Vekâleti 

Hususi Kalem, 
Sayı : 430 

21 . VII . 1953 

B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara. 

3 . VII. 1953"gün ve 6-1136/5522/12243 sa
yılı yazı karşılığıdır : 

Trabzon .Vıİayelf. Genel Meclisince tanzim 
edilen yol programına' daîf Trabzon Mebusu 

•Trabzon Vilâyeti Genel Meclisince tanzim 
edilen yol programına dair Trabzon Mebusu "Ham
dı Ornbh tarafından verilen yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

I - Trabzon Vilâyetinin 1953 yih yol çalış
ma programında": Beşikdüzü - Şalpazari yolu için 
300 000, Karadere - Dağbaşı yolu için 200 000 
lira teklif edilmekte idi. Daimî encümen müta
lâasında Beşikdüzü - Şâlpazâıi yolundan 100 000 
liranın indirilerek Karadere - Küçükdere yolu
nun yapılmasına ilâvesi istenmiştir.' Trabzon Vi
lâyetinin çalışma programı, daimî encümenin bu 
mütalâası ve yollar 10 ncu Bölge Müdürlüğünden 
alınan mütalâa ve dileklerle özel idare ödeneği 
ve yardımdan vilâyete tefrik edilen Ödenekte göz 
önünde bulundurularak tadilen tasdik edilmiştir. 

Program teklifinden hiçbir yol çıkarılmamış
tır. 

II - Tasdik edilen 1953 programına, teklif 
programında 1954 ve 1955 yıllarında gösterilen 
Karadere - Küçükdere, Vakfıkebir' - Tonya ve 
Sürmene - Köpıübaşı yolları da dâhil edilerek 
Trabzon Vilâyeti programı : 

1. Beşikdüzü - Şalpazarı yolu 18 kilometre 
uzunluğunda, 10 - 18 kilometreler'arasında ça
lışacaktır, . 150 000 lira; 

2. Karadere - Dağbaşı yolu : 45 kilometre 
uzunluğunda 13 - 23 kilometreler arasında ça
lışacak : 100 000 lira; 

3. Karadere - Küçükdere yolu : 20 kilomet
re uzunluğunda 0 - 20 kilometreler arasında ça
lışacak 40 000 lira; 

4. Vakfıkebir - Tonya yolu: 29 kilometre 
uzunluğunda 0 - 29 kilometreler arasında çalışa
cak 30 000 lira; 

.5. Yomra - Kodil yolu : 5Û ÖÖ0 lira, olmak 
üzere tutarı 370 000 lira olarak Tasdik edilmiştir. 

. Ayrıca bakım programı da 193 300 lira. olarak 
tasdik edilmiştir. 
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Vilâyet yol ödeneği: 
B : 115 23.M&3 0 : 4 

4. Köy yollan îçin 

a) 
b) 
c) 
a) 

Vilâyete ayrılan yardım 
özel idare yollar ödeneği 
özel idare garaj 
1952 yılı yardımından devre
dilen 

Yekûn 

525 000 
5 985 
5 000 

121 674 

657 659 

Liradır. Bu paranın 370 000 lirası il yolları 
programının tahakkukuna ve geriye kalan 287 659 
lirası aşağıda müfredatı gösterilen diğer ihtiyaç
lara tefrik edilmiştir : . 

1. Köy yollan teknikerleri vevmi-
yeleri 17 000 

2. Tasdik edilen bakim programı ile 
özel idare bakım ödeneği arasın
daki fark karşılığı 96 594 

3. Garaj ve âtelye binası 25 000 

149 065 

Yekûn 287 659 

. I I I - Vilâyet yollan dışında kalan köy yol
ları için vekâletçe ayrılabilen ödenek-149 065 li
radır. 

Köy yollannm yapımı mevcut mevzuata göre 
valilerin vazifeleri meyanmda olduğundan öne
mine göre tevziat Vekâletçe yapılıp valiliğe bıra
kılmıştır. 

IV - Çalışma programmda gösterilen, vilâyet 
yolları haricinde diğer bir vilâyet veya köy yo
luna re'sen bir tahsis yapılmamıştır. 

Tasdik edilerek gönderilen çalışma programı
mın tahakkuku için programda gösterilen ödenek
ler kâfi gelmediği takdirde özel idare olağanüstü 
bütçe kararının 3 ncü maddesindeki yetkiye da
yanılarak mevcut ödeneğin % 50 fazlası mikta
rında 1954 yılma sâri taahhüde girişilmesi de vi
lâyete yazılmıştır. 

7. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

'Sanat Enstitüsü mezunlarına yedek sıibaylrk 
hakkının .tanınmasına dair Kanun münasebetiy
le şükran duygularını bildiren : 

Adana Erkek Sanat Enstitüsü 'Müdürü Os
man Yüksek; 

(Diyarbakır Erkek Sanat Enstitüsü mezun
ları; _ 

Türkiye Sanat Mektepleri Mezunları Cemi
yeti Genel Sekreteri Necati Tel; . 

Diyarbakır Sanat Enstitüsü mezunları -na
mına Mehmet özbey; 

'Sanat Mektepleri Mezunları Cemiyeti Anka
ra Şubesi; 

Ankara Ana Tamir Fabrikası Sanat Ensti
tüsü mezunları; 

Sanat Mektepleri Mezunları Cemiyeti Kırık
kale Şubesi; 

'Türkiye Sanat Mektepleri Mezunları Cemi
yeti Karabük Şubesi; 

(İsparta Erkek Sanat Enstitüsü Okul - Aile 
Birliği Başkanı Celâl Kaya; 

Erzurum Erkek Sanat Enstitüsü Okul - Aile 
Birliği; ve 

Ayvalık Erkek Orta Sanat Okul - Aile Bir
liği adına Halil Urup tarafından gönderilen 
telgraflar. • 

» v e « 

Sayfa 

945 
946 

Sütun 

- . i l . .. 
. 1 1 

Satır 

31 
27 

DÜZELTÎŞLER 

Yanlış 

aldatmıyacağımıza 
.çıkmaz, fikirle 

. Doğru 

. . aldatamıyacağımıza 
çıkmaz, fikre fikirle. . 
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Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması hakkındaki. Kanuna verilen reylerin sonucu 

N< * (Kanun kabul ecUhniftir.) 
''.'',." ':/.. Aza iayışi :• 487 '" " • 7'L. \V "̂f:''*!*''" 

' Rey verenler : 298 . v ; ?* ç-̂  
Kabul edenler" - . 2 5 2 "-W--

v. Reddedenler : 46 
: ' • . ' - . . Çekinserler : 

••-'-' • " . - • s.; Reye katılmıyanlar 171 
Açık mebusluklar : 18 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

. ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi »Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce . 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhûn 
Cevdet Soydan 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın ,-
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay « 
Sıtkı Yırcalı: ' 

[Kabul 
BİLECİK I 

İsmail Aşkın . 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozon 
Selim Herkmen . | 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar . 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Örtakcıoğlu 

edenler] 
I Saip özer 

Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Er duman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

I Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Pölatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem. Cenani 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 

I Doğan Köymen 

Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat, 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
ihsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Mohos. 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil.; 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman i,. 
Senihi Yürüten ^ 
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İZMİR 

Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Tank Gürerk v 
Necdet lncekara 
Osman Kapanı 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Galib I>eniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kıhçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet Özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Ülstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Salih Kalemcioğlu -
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Ataktırt 

Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkiri 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Muzaffer Kürbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen . 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdüİkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu . 

MUŞ 
Hamda Dayı . * 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbâs 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Akaoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi "üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Mehmet Daim Stialp 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlü 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Şemsettin' Gühaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu: 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

İSPARTA 
Tahsin Töla 

ŞevM Ecevit 
Halil İmrt 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erat aman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esâd Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman' Fehmi Ka
lay cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçi-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın N 
Hasan Remzi Kulu 

URFA . 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğlu' 
Hasan Üçoz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık' 
Suat Başol' 
Cemal Kıpçak1 

Rifat Smşcfğltt 

KARS 
Fevzi Aktatf 
Sırrı Ataİây 
Mehtii et' Bahadır 
Esat Oktay 
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Hüsamettin Tugaç 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Et kut 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet SaH f̂e Eti 
Hikmet Fırat 
tsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 

fi : 115 23 
Nuri Öeafceıoğhı 

MARDİN 
Mehmet Kamil Boran 
Rıza Erten 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdı Şarlan 
Atıf Topaloğîu 

SEYHAN 
Cezmi Türk 

7.1Ö53 0 : 4 
StNOB 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Scmuaeuöğltt 
Ali Şükrü Şatiı 
Muhit Tümerkaıı 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Bi^tû*r 
Cem**R*#t Eyütuflü 
Hwfidi 0*1»n 
Cahid Zantangü 

VAN 
Ferid Melea 
Kazım Özalp 

YOZOAD 
Avni Doğan 

[Reye kat%lmıy anlar] 
B.FYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Ovnagaftlı 
Kemal özçöban 
Ali thsan Sâbis (î.) 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AÖRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat (î.) 
Akif Sarıoğlu 
îbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu 
Enrer Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Sabahattin înan 

BOLU 
Fahri Bele* 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıogfu 
Mahmut Güçbilmez (î.) 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem (î.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Giprin 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğîu 
Mustafa Güleügil , 

DİYARBAKIR 
Ferit Aİpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

Mustafa Ekinei 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal K9£*ü& 
Hasan Osma 

ELAZİĞ 
Abdullah Dettrtrt&s 
Ömer Faruk Sa»»<r 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit AH Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Fehmi Çobalioğlu 
Bahadır Dülger 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZİANTEB 
Samih tnal 
Galip Kmoglu 
Süleyman Kuranel 
Ali Oeak 

GİRESUN 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
d) 
Halit Zarbım 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

ÎÇEL 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato (1.) 
Andre Vahram Bayar 
(t.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşıad Belger 
d) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Nazlı Tlabay 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 

Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
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Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade (1.) 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu ( t ) 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner | 

B : 115 23. 
I Sıtkı Salim Burçak 

Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 
(î.) 

MALATYA 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Faruk îlker 
Refik Şevket înce (t.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

7.1953 0 : 4 
1 MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nadir Nadi 

NİÖDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu (î.) 

ÖRDÜ 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan (t.) 
ismail Işın 
Hasan Fehmi Ustaoglu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 

SÎÎRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

[Açık mebusluklar] 
Ankara 1 
Amasya .1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

Manisa 1 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
18 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Hasan Saka (î.) 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (1.) 
Avni Yurdabayrak 
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Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz yapılan Binalar hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbtk 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı : 487 

Rey verenler : 247 
Kabul edenler : 246 

Reddedenler 1 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 222 
Açık mebusluklar 18 

[Kabul edenler] 
I BİLECİK 

İsmail Afkm 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümaü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 1 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

1 DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaalıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Cevdet San 1 
Salâhattin Ünlü \ 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 

1 Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İT,"PnTi A İr s n 
x ı j.t»u r\ nnuL 
Tahsin Tola X CtUO&JJ. X V l C i 

Reşit Turgut 

İSTANBUL 
İhsan Altmel 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 
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Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
tbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
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Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süravi Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
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Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
M'ehmet. Fahri Mete 
Ahmet Morsril 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SÜRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SINOB 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat BaşoJ 
Rifat Sivişoğlu 

[Reddedenler] 
NİĞDE 

Necip Bilge 
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[Reye katılmty anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Kosay 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Talât Vasfî öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
îbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BtTLÎS 
Nasrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez (î.) 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kızım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bum in 
Abbas Gigiıı 
Ali Rıza Sağlar 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtas 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltny 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal »Varınca 
(Î-) 

HATAY 
Abdullah CilU 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih înankur 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker (1.) 
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Adalet Vekâleti tarafından hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetince tasvip buyurulan Vicdan ve 
Toplanma Hürriyetinin Korunması hakkındaki kanun tasarısının gereğinin ifasına müsaade bu-
yurulması ricasiyle esbabı mucibesiyle birlikte bağlı olarak takdim edildiğini saygılarımla ar-
zederim. # 

Başvekil 
A. Menderes 

TASARININ ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz ve ona tebaan 
mevzuatımızla teminat altına alınmış bulunan 
demokratik hürriyetlerin ve ezcümle dinî ve 
siyasi hakların son zamanlarda memleket niza
mını sarsacak şekilde 'kötüye kullanıldığı görül
mektedir. Nitekim, dinî saik ve gayeler altın
da girişilen bâzı hareketlerin siyasi veya şahsi 
menfaatleri istihdaf eylediği ve meşru kisveye 
bürünen ve memelektte hâkim hürriyet havası 
suiistimal edilerek yapılan bdr kısım siyasi top
lantıların, müesses temel nizamları baltalamak 
ve irtica ve taassubu canlandırmak maksadına 
matuf bulunduğu, yer yer tezahür eden hâdi-
lerin takibi neticesinde meydana çıkmıştır. Ke
za, aynı gayeler uğrunda yapılmakta olan bâ
zı siyasi konuşma ve propagandalar esnasında 
vatandaşlar arasında karşılıklı sevgiyi kökün
den sarsacak ve toplantı hüriyetdni zedeliye-
cek ağır, isnatkâr ve sövme ve hakarete varan 
tezahürlere gidildiği de müşahede edilmektedir, 

Vatandaş hukukunu ihlâl eylediği ve dinî 
ve siyasi hürriyetlerin hududunu zararlı bir 
surette aştığı aşikâr bulunan bu durumun ön
lenmesinin, demokrasi prensiplerini ve vicdan 
hüriyetini müessir bir şekilde korumak ve yurt

ta anarşi ve düzensizliğe yer vermemek bakım
larından büyük bir zaruret teşkil eylediği gö
rülmekle bu kanun tasarısını hazırlanması cihe
tine gidilmiştir. 

Tasarı, birinci madesiyle dinî ve siyasi hür
riyetlerin suiistimalini önlemekte, ikinci ve 
üçüncü maddeleriyle bu gibi hareketlerin cemiı-
yetler tarafından tasvip edilmiş veya işlenmiş 
•olması hallerini müeyyide altına almayı derpiş 
etmekte, dördüncü maddesiyle de toplantılarda 
nizam ve intizamın teminini istihdaf etmekte
dir. 

Bdrinci maddeye göre, din, dinî hisler, 
dince mukaddes tanılan şeyler ve dinî kitaplar 
alet edilerek siyasi veya şahsi nüfuz ve men
faat temin ve tesisine matuf propaganda ve tel
kinde bulunmak fiilleri, şümullü ve müessir bir 
surette ve tatbik kaabiliyetini artırıcı bir şe
kilde menolunmakta ve bu gibi hareketlere gi
rişenler hakkında bir seneden beş seneye ka
dar ağır hapis cezası derpiş edilmektedir. Fii
lin neşren ikaı hali şiddet sebebi sayılmıştır. 

İkinci madde, propaganda ve telkinin bir 
cemiyet mensubu tarafından işlenmiş olması 
halini nazara alarak fiilin cemiyet tarafından 
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tasvibedilmesini müeyyide altına vaz'eylemek
tedir. Keyfiyetten mahallî müddeiumumiliğm-
ce hebardar edilecek olan veya her ne suretle 
olursa olsun re'sen malûmattar bulunan cemi
yet reisi veya kanuni mümessili, bir ay zarfın
da propaganda ve telkinin cemiyet tarafından 
tasvibedilmediğini bildirmediği veya fail hak
kında cemiyetçe inzibati muamele tatbik edil
mediği takdirde propaganda ve telkine cemi
yetçe iştirak edildiğine hükmolunarak idarecile
ri aleyhinde kanuni takibata girişilecek ve 
haklarında 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunabileceği gibi, lüzumun-
da mahkemece cemiyetin feshi cihetine dahi gi
dilebilecektir. Madde ayrıca cemiyet idare 
heyetlerini bu gibi halleri önlemeye matuf ted
birleri almakla mükellef kılmakta ve bu husu
su dahi aynı ceza hükmüne tâbi bulundurmak
tadır. Diğer taraftan, bir cemiyetin tedbir ma
hiyetinde olmak üzere hükümden evvel muvak-

Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması 
hakkındaki kanun tasarısı Hükümetin de işti
raki ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhteki 
konuşmalar neticesinde: 

Demokratik esasların kabul edilddği memle
ketimizde demokratik zihniyet ve idarenin ge
niş müsamahasından istifade ederek ve demok
rasi denilen hürriyet rejimini âdeta hudut tanı
maz bir hürriyet fikri olarak kabul eden bâzı 
şahıs ve cemiyetler tarafından son zamanlarda 
vatandaşların dinî hissiyatları ve dince mu
kaddes tanınan varlık ve mefhumlar alet edil
mek sureti ile propaganda yapıldığı ve bu pro
paganda ile memlekette irticai bir zümre yara
tılmak istendiği ve bunun neticesi olarak da 
şahıs ve cemiyet olarak topluluğun üstün men-
faatları zedelenmek sureti ile faide! er teminine 
çalışıldığı, bilhassa son zanmanlarda kesretle 

katen faaliyetten men'i de maddenin son fıkra-
siyle derpiş edilmiştir. 

Kanunun üçüncü maddesi, girişilen pro
paganda ve telkine iştirak etmiş olmaları ha
linde cemiyet idarecilerinin birincil maddede 
yazılı ceza ile tecziye edileceklerini ve cemiye
tin hükümle beraber feshedileceğini âmir bulu
nup tedbir mahiyetinde olmak üzere hüküm
den evvel muvakkaten faaliyetten men'i de der
piş eylemektedir. 

Dördüncü madde, belli maksatlarla açık 
veya kapalı yerlerde yapılmakta olan toplan
tılarda her ne suretle olursa olsun kavlen veya 
fiilen hakaret veya tecavüzde bulunulmasını 
veyahut bu toplantıların huzur ve sükûnunun 
ihlâl edilmesini müeyyide altına almakta ve 
bu nevi hareketlerin zabıtaca derhal menedil-
mesini ve faillerinin 100 liradan 500 liraya ka
dar ağır para cezasiyle tecziyelerini derpiş ey
lemektedir. 

vukua gelen bu yoldaki hâdiselerin mevcudiyeti 
ile müşahede edilmiş bulunmaktadır. Ve yine 
dinî saik ve gayelerle memlekette irticai bir 
zümrenin teşekkülünü meydana getirmek ve 
böylece taazzuv edecek bir zümrenin mevcudi
yetinden istifade etmek istiyenlerin istek ve ar
zularının tahakkuku halinde memleketin siyasi 
ve hukuki temel nizamlarının kökünden yıkıl
ması ve netice itibariyle medeni bir memleket 
seviyesine ulaşmış bulunan Türkiye Cumhuri
yeti topluluğunun kabul etmiş bulunduğu 
nizamlardan ayrılarak geriye ve sağa doğ
ru dönmenin dahi mümkün olabileceği ve 
bunun neticesi olarak da bu hareketlerden 
bu vatanın çocuğuyum diyebilecek hiçbir 
kimsenin memnun olamıyacağı ve bu kabîl 
hâdiselerden memnun olabilecek kimselerin 
ancak bu sebeplerle memlekette vukua gelebile
cek karışıklıklardan istifadeyi düşünen ve bü-

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 21. VII. 1953 

Esas No. 1/648 
Karar No. 55 

Yüksek Reisliğe 
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tün emelleri bu olan kötü ruhlu fikir ve düşün
ceye sahip olabilecek yabancı menşeli ideoloji
lere mâlik bulunan kimseler olduğu ve binaen
aleyh kanunların boşluğundan ve demokrasi 
fikrinin geniş müsamahasından faydalanarak gi
rişilen bu hareketler karşısında hakikaten de
mokrasi ve vicdan ve fikir hürriyetini koru
mak bakımından ve yine topluluklarda fikir
lerin fikir ile alt edilmesi perensibi bir kenara 
bırakılarak bâzı kimselerin ve bâzı cemiyet 
mensuplarının şahıs ve varlık gözetmeksizin 
her şeye ve her varlığa isyan edercesine küfür 
ve hakaret etmesi ve toplulukların bir kargaşa
lık haline gelmesi neticesi vatandaşların birbir
lerine düşmesi gibi neticeleri sağlamak için 
hareketler yaratıldığı ve bundan da demokrasi 
ve hürriyet sisteminin müsamahasına sığınıla
rak cemiyet içerisinde bir huzursuzluk havası 
esdirilmek istendiği şu günlerde cemiyetin ni
zam ve bakasmı temin edebilmek gayesi ile bir 
topluluk zabıtasının vücuduna lüzum görülmüş 
ve tasarının Anayasaya ve demokrasiye aykırı 
ve fikir hürriyetini tehdit edici mahiyette ol
mayıp bilâkis Anayasanın himayesi altına al
dığı topluluğun temel nizamlarını ve şahıs ve 
fikir hürriyetlerini korumak bakımından böyle 
bir kanunun mevcudiyetine bugün için bir ihtiyaç 
olduğu neticesine varılarak Hükümetin tasarı
sındaki esbabı mucibe lâyihası dahi komisyon

ca benimsenmiş olmakla aleyhindeki fikirleri 
ifade eden tasarının reddine mütedair takrirler 
reddedilerek ikinci ve üçüncü maddeler üzerin
de yapılan ufak redaksiyon tashihleri ile ekse
riyetle kabul edilmiştir. 

DBüyük Millet Meclisi Umumi Heyetinin yü
ce tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisli-; 
ğe arzolunur. 
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İzmir Manisa 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Siyasi veya şahsi nüfuz veya 
menfaat temin etmek maksadiyle din veya dinî 
hisleri yahut dince mukaddes tanılan şeyleri ve* 
ya dinî kitapları alet ederek her ne suretle olur
sa olsun propaganda yapan veya telkinde bulu
nan kimse b'ir seneden beş seneye kadar ağır ha
pis cezasiyle cezalandırılır. 

Fiil, neşren işlenirse hükmolunaeak ceua ya
rı nispetindo artırılır. 

MADDE 2. — Yukarıki maddede yazılı fiili 
bir cemiyet mensubu işlediğinde, keyfiyet cür-
mün 'işlendiği yer Cumhuriyet Müddeiumumili-
ğince, cemiyetin umumi merkez reisine veya ka
nuni mümessiline tebliğ olunur. 

Cumhuriyet Müddeiumumiliğince yapılan 
tebliğden veya cemiyetin umumi idare heyetinin 
fiile her ne suretle olursa olsun ıttılaı tarihinden 
itibaren bir ay içinde o şahıs hakkında cemiyet
çe inzibati muamele tatbik edilir veya bu müd
det zarfında fiil'in tasvip edilmemiş olduğu ya
zılı olarak cürmün işlendiği Cumhuriyet Müddei
umumiliğine bildirilir. 

Cemiyet idare heyetleri, cemiyet mensupları
nın birinci maddede yazılı cürmü işlemelerine 
mâni olacak şekilde lüzumlu tedbirleri almakla 
mükelleftirler. 

İkinci ve üçüncü fıkralar hükümlerine mu
halif hareket edilmesi halinde cemiyeti idare 
edenler hakkında aynı mahkemece 500 liradan 
5000 l'iraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
Ve ayrıca cemiyetin feshine veya hükümden ön
ce dahi cemiyetin faaliyetini men'e karar verile
bilir. 

MADDE 3. — Cemiyetin fiile iştirak ettiği
nin anlaşılması hallerinde ise idare edenler hak
kında birinci maddede yazılı ceza aynen hükmo
lunur ve her halde cemiyetin feshine karar verilir. 

Mahkeme, hükümden önce cemiyetin faaliye
tini men'e karar verebilir. 

MADDE 4. — Belli maksatlarla açık veya 
kapalı yerlerde yapılmakta olan toplantılarda 
her ne suretle olursa olsun kavlen veya fiilen 
hakaret veya tecavüzde bulunanların, toplan-
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I ADALET KOMİSYONUNUN DEGÎŞTtRÎŞÎ 

Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması 
hakkında kanun tasarısı 

iMADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir, 

MADDE 2. — Yukarıki maddede yazılı fiili 
bir cemiyet mensubu işlediğinde, keyfiyet cür
mün işlendiği yer Cumhuriyet Müddeiumumi
liğince, cemiyetin umumi merkez reisine veya 
kanuni mümessiline tebliğ olunur. 

Cumhuriyet Müddeiumumiliğince yapılan 
tebliğden veya cemiyetin umumi idare heye
tinin fiile her ne suretle olursa olsun ıttıla ta
rihinden itibaren bir ay içinde o şahıs hakkın
da cemiyetçe inzibati muamele tatbik edilir 
veya bu müddet zarfında fiilin, tasvip edilme
miş olduğu yazılı olarak cürmün işlendiği yer 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine bildirilir. 

Cemiyet idare heyetleri, cemiyet mensupla
rının birinci maddede yazılı cürmü işlemeleri
ne mâni olacak şekilde lüzumlu tedbirleri al
makla mükelleftirler. 

İkinci ve üçüncü fıkralar hükümlerine mu
halif hareketi edilmesi halinde cemiyeti idare 
edenler hakkında aynı mahkemece 500 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur ve ayrıca cemiyetin feshine veya hüküm
den önce dahi cemiyetin faaliyetinin men'ine 
karap verilebilir. 

MADDE 3. — Cemiyetin fiile iştirak ettiği
nin anlaşılması hallerinde ise idare edenler 
hakkında birinci maddede yazılı ceza aynen 
hükmolunur ve herhalde cemiyetin feshine ka
rar verilir. 

Mahkeme, hükümden önce dahi cemiyetin 
faaliyetini men'e karar verebilir. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 
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tının huzur ve sükûnunu ihlâl edenlerin bu ha
reketleri zabıtaca derhal menedilmekle beraber 
fiil daha ağır cezayı müştekim bulunmadığı tak
dirde bunlar yüz liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Toplantıyı idare etmekle kanunen vazifeli 
olan idare heyetinin yukarda yazılı fiillerin iş
lenmesinde iştirakleri veya ihmal ve terahileri 
görüldüğünde bunlar hakkında da aynı ceza 
hükmoluımr. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 6. — Bu kanunu icraya icra Ve-
kiDeri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. M ender es 

Adalet Vekili 
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İçişleri Vekili 
E. Menderes 
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MADDE 5. 
bul edilmiştir. 

MADDE 6. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynon ka-

Hükümetin teklifi aynen ka-
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